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نگاه مرور

شریعتی خوب می گفت
 اما خوب نمی اندیشید

مانند بیشــتر هم نسالنم عاشــق و شیفته  �
شــخصیت و آثار زنده یاد دکتر علی شریعتی 
بــودم. بعدها که دو کلمه فلســفه خواندیم، 
خواســتیم بفهمیم کــه این همه اشــتیاق و 
عشــق و عالقه به شــریعتی از کجا نشــئت 
می گیــرد. گمــان می کنــم هنوز هــم از تیراژ 
بسیار باالی آثارش نســبت به سال های پیش 
چیزی فروکاســته نشده است. به نظر می رسد 
علت و ســبب آن همه شور و شوق ما به آثار 
شــریعتی در این بود که ما را به ســهولت به 
جانب نوعی شــناخت آماده (بخوانید آگاهی 
کاذب) و بدون طی فرایند پیچیده پرسشگری 
می کشــانید. به عبــارت دیگر، آثــار او ما را از 
اندیشیدن مســتقل که کاری دشــوار است و 
دانستن متکی و مبتنی بر خویشتن که باز کاری 
صعب و سخت است مستغنی می کرد. گویی 
یک نفــر (دکتر) به جای همه ما می اندیشــد 
و ما بی آنکه هیچ پرسشــی داشــته باشــیم و 
طرح کنیم پاســخ های آماده مــان را دریافت 
می کردیم و اسالم و تشیع و امامت و محمد و 
علی و سارتر و کامو و غرب و تاریخ و جامعه و 
سیاست و اقتصاد و تکنیک و ماشین و ادبیات 
و شــعر و عرفان و مارکسیســم و لیبرالسیم و 
سایر امور را می شناختیم. (بخوانید نسبت به 
آنهــا آگاهی کاذب پیدا می کردیم) شــریعتی 
به صراحت می گفت که می خواهد مذهب را 
به ایدئولــوژی بدل کند. ایدئولوژی ها بر نقطه 
حساســی از روح آدمی انگشــت می گذارند، 
شور و هیجان مخاطبان شان را بر می انگیزند و 
امکان غلبه بر احساسات و اندیشیدن مستقل 
فردی را از آنها ســلب می کنند. ایدئولوژی ها 
اعتقــادات را به مخاطبانشــان القا می کنند و 
می کوشند بدون استدالل عقالنی آنها را اقناع 
و ارضا کنند. ایدئولوژی ها مخاطبان شان را به 
حرکــت و جنبش جمعی فــرا می خوانند نه 
ایستادن و تردید و تشکیک و اندیشیدن فردی. 
اگر اندیشیدن را در مقابل عمل کردن بگذاریم، 
بیشتر روشنفکران چپ ما، از جمله شریعتی، 
در زمره اهل عمــل ایدئولوژیک قرار می گیرند 
نه اهــل تفکر؛ اهــل عمل بودن بــرای ایجاد 
تغییر و دگرگونی در وضع موجود. نوشــتن و 
ســخنرانی نوعی عمل اســت. روشنفکران و 
نویســندگان اهل عمل با نوشــتن و سخنرانی 
می خواهنــد وضــع موجود را بــه نفع وضع 
مطلــوب دگرگون کنند. به دیگر ســخن، اهل 
عمل بر اساس خواست و اراده به آرمان تحول 
و انقالب نظــر دارنــد. ایدئولوژی های مدرن 
ریشــه در اراده محــوری و عمل گرایــی مدرن 
دارند. همــه ایدئولوژی های مــدرن خواهان 
تغییر به جای تفسیراند و ایدئولوژی شریعتی 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. پرسش مدام 
در ذات اندیشــیدن اســت، تا پرسیدن هست 
اندیشیدن پیش می رود و اگرچه ممکن است 
بــه نتیجــه ای عینی منجر نشــود اما با نفس 
پرســیدن و اندیشیدن بسیاری از گره ها به نحو 

غیرمستقیم گشوده می شود. 

شــریعتی فلسفه و تفکر فلســفی را آشکارا 
امری زاید و مزاحم می دانســت و فیلســوفان 
را افــرادی بیــکار و بی عــار. او می گفــت که 
می خواهد دردهای جامعه اش را فریاد بکشــد 
به جای آنکه آن دردها را در تأمالت بیندیشد. او 
می گفت مراد محبوب و الگوی من ابوذر است 
که فریاد می کشــید نه ابوعلی که فکر می کرد. 
شــریعتی یکی از کسانی است که در این صد و 
پنجاه ســال اخیر در برابر طوفان های سهمگین 
معاصر صرفا فریاد کشــیده اســت امــا اگر او 
اصول و مبانی غرب مدرن را از حیث فلســفی 
می شــناخت و تاریخ اخیر جامعــه خویش را 
بــا عمق و ژرفا می کاوید بــه فکر فرو می رفت، 
دیگر ایدئولوژی نمی ســاخت، موافق و مخالف 
نمی تراشید، کســی را تحریک و تهییج نمی کرد 
و بــه جــای همه ما نمی اندیشــید. شــریعتی 
خوب می گفــت و خوب می نوشــت اما خوب 
نمی اندیشــید. اگر می اندیشــید آرامش و قرار 
داشت، دیگر فریاد نمی کشید، سر در جیب تفکر 
فرو می بــرد، تامل می کرد و می دید که به گفته 
نیچه، اندیشــه های بســیار آرام است که باعث 
طوفــان می شــوند. جهان را اندیشــه هایی راه 

می برند که با پای کبوتر راه می روند.
منبع: ایبنا

ختم نژادپرستی با ختم دیکتاتوری 
سرمایه ممکن است

به نظر می رســد مرگ جورج فلوید تاریخ مبارزات  �
سیاه پوســتان در آمریکا را وارد مرحلــه تازه ای کرده 
است. مبارزات علیه نژادپرستی و سرمایه داری از قرن 
نوزدهم با یکدیگر گره خورده اســت. جنبش سیاهان 
در جنگ داخلی آمریکا در قرن نوزدهم که به سلطه 
سیاسی برده داران در جنوب کشور پایان داد طالیه دار 
مبارزات جهانی طبقه کارگر بود. در قرن بیســتم و به 
ویژه بعد از جنگ جهانی دوم جنبش سیاه پوســتان از 
جدی ترین مبارزات مدنی در آمریکا و اروپا شد. مالکم 
ایکــس بارزترین نمونــه رهبر انقالبــی در نیمه دوم 
قرن بیســتم در آمریکا بود که مبــارزات آزادی بخش 
ســیاهان را در ایاالت متحده در دهه ۱۹۵۰ پایه ریزی 
کرد و با ســایر انقالبیون جهان نیز همگرایی سیاسی 
پیدا کــرد. مالکــم ایکــس در ســخنرانی های خود 
سفیدپوســتان آمریکایی را با تندترین الفاظ متهم به 
کشــتار سیاه پوستان می کرد و از این رو متهم به تبلیغ 
نژادپرســتی و خشونت می شد. او در ســال ۱۹۶۴ به 
دلیل تنش با رئیس سازمان مســلمانان آمریکایی از 
این ســازمان اخراج شد و کمتر از یک سال بعد در ۳۹ 

سالگی در یک سخنرانی در نیویورک ترور شد.
درســت قبل از آنکه مالکم متولدشــود، سازمان 
نژادپرســت کوکالکس کالن در ایــاالت اوماها عده ای 
شــبگرد با مشــعل های برافروخته فرســتاد که خانه 
خانــواده مالکــم را محاصــره کردنــد و بــا قنــداق 
تفنگ هایشــان تمامی شیشه ها را شکســتند. در سال 
۱۹۳۱ زمانی که مالکم شــش سالش بود، پدرش را در 
خیابان نیمه جان یافتند. یک اتومبیل او را زیر گرفته و 
جمجمه اش را خرد کرده بود، و او چند ساعت بعد در 
بیمارستان درگذشت. بعدها ملکم نوشت که سیاهان 
شــهر متقاعد شــده بودند که مســئولین این جنایت 
نژادپرســتان سفیدپوست بودند که پدرش را کتک زده 
و بعد در خیابان انداخته بودند تا کشــته شود. مالکم 
ایکس در جوانی به جرم ســرقت دستگیر، محاکمه و 
زندانی شــد. او در زندان خواندن و نوشتن آموخت و 

درباره تاریخ مبارزات سیاه پوستان تحقیق کرد.

نیــروی مــادی جنبــش سیاه پوســتان مهاجرت 
توده های رنگین پوســت از جنوب روستایی به شهرها 
و کارخانه های سراسر قاره بود. انگیزه این حرکت نیاز 
سیری ناپذیر ســرمایه داری به نیروی کار و سرباز برای 
شرکت در جنگ هایش بود. کتاب «مالکم ایکس رهبر 
انقالبی طبقه کارگر» بر مبنای اســتنتاج از درس های 
یک قرن و نیم مبارزه تالش می کند نشان دهد که چرا 
فقط کسب انقالبی قدرت به دست طبقه کارگر است 
که آخرین نبرد برای آزادی ســیاه را ممکن می ســازد 
و راه را بــرای ایجاد جهانی همــواره می کند که نه بر 
پایه اســتثمار، خشونت و نژادپرســتی بلکه بر مبنای 
همبستگی انسان ها بنا شده باشد. جک بارنز، نویسنده 
ایــن اثر، دبیر سراســری حزب کارگران سوسیالیســت 
آمریکا اســت. چنان که بارنز در این اثر عنوان می کند، 
مالکم ایکس ایــن نکته را تاکید می کــرد که جنبش 
عظیم ســیاهان در دهــه ۱۹۵۰، بخشــی از یک نبرد 

انقالبی جهانی برای حقوق بشر بود.
موضوعات کتاب در سه بخش اصلی گرآوری شده 
است. بخش اول متنی کوتاه در شناخت میراث سیاسی 
مالکم ایکس به قلم بارنز است. بخش دوم مصاحبه 
مالکم ایکس با هفته نامه «سوسیالیســت جوان» در 
ســال ۱۹۶۵ است. «مالکم ایکس: رهبر انقالبی طبقه 
کارگر» عنوان مفصل ترین و سومین بخش کتاب است 
کــه در آن بارنز به واکاوی اندیشــه های مالکم ایکس 
و ارتباط او با ســایر مبارزان ضداستعماری می پردازد. 
کتاب بــا مــرور زندگی نامــه مالکم ایکــس روایتگر 
شــکل گیری جنبش ســیاهان در آمریکا است و نشان 
می دهد که چگونه رشــد این جنبش واکنشی بود به 
افزایش گرایش های نژادپرستانه همچون فعالیت های 
سازمان کوکالکس کالن. نویســنده در این کتاب دوران 
کودکــی و نوجوانی مالکم ایکــس، وضعیت زندگی 
او و خانــواده اش در چارچوب روابط اجتماعی حاکم 
بر ایــاالت متحده، و تفکــرات او را در پیوند با مبارزان 
سایر ملل تحت ســتم توضیح می دهد. جک بارنز در 
سخنرانی ای که در سال ۱۹۸۷ با عنوان «مالکم ایکس، 
زندگی اش و مفهوم آن برای امــروز» ایراد کرد و متن 
آن در کتاب آمده می گوید: «از اینجا شــروع نکنید که 
سیاه پوستان ملت ستمدیده ای هستند. از جایگاهشان 
به مثابه طالیه داران و وزنه کارگرانی که سیاه هستند، 
در مبارزات اجتماعی و سیاســی وســیع تحت رهبری 
پرولتاریا در ایاالت متحده شروع کنید. از جنگ داخلی 
ایــاالت متحده گرفته تا به امروز، ســوابق و شــواهد 
این حقیقت، حیرت انگیز اســت. قدرتشــان و قابلیت 
برگشــت پذیری در مقابل مصائب اســت که انسان را 
تکان می دهد، نه ستمدیدگی». بارنز مالکم ایکس را در 
رده فیدل کاسترو و حتی فراتر از او قرار می دهد: «فیدل 
کاســترو در نود مایلی قدرتمندترین امپریالیسم جهان 
قد علم کرد، خوارشــان کرد، به ما نشــان داد: ببینید، 
شدنی است! آنها نمی توانند همین طور برای همیشه 
دنیا را کنترل کنند. مالکم ایکس از فیدل کاســترو هم 
حتــی جلوتر رفت. چــون او ســرمایه داری آمریکا را 
درست از بطن آن به چالش کشید. برای انقالبیون نسل 
مــا، او مثال زنده ای از این حقیقت بود که در اینجا هم 

شدنی است و خواهد شد». (ص ۳۴). 

مالکم ایکس، 
مبارزات سیاهان

جک بارنز
ترجمه: افشین صدرایى
انتشارات: طالیه پرسو
قیمت: 24000 تومان 

روزهایــی  چنیــن  در  پیــش  ۳۰ســال 
تندیس شکنی هایی در شرق اروپا رقم خورد 
که مقدمه فروپاشــی اردوگاه سوسیالیســم 
شــد. در آن رویدادها مردمی دخالت داشتند 
که تجارب عینی زندگی شــان تحت الشعاع 
زینت هــای فریبنــده ای قرار گرفتــه بود که 
به جای آراستگی های زوال یافته سرمایه داری 
نشســته بودند. در آن حــوادث که بی تردید 
شــروط کافی داخلی خود را داشــت، همه 
نیروهای ضد تاریخی و پلیدترین سازمان های 
اطالعاتی و امنیتی غرب که از آغاز جنگ سرد 
هر عملی را علیه رقیب و دشمن شان، مجاز 
می دانستند، یکی از چند کانون هدایت آمال 
و اعمال تندیس شــکنان بودنــد. آن مردم با 
هدایت صحنه هایی که پرده خوانان سرمایه 
و کلیسا بر روی واقعیت تاریخ کشیده بودند، 
درحالی که به عرصــه زوال یافته تاریخ نزول 
می کردند، ســاده لوحانه گمان داشتند که به 
فضای عالی تر تاریــخ پرواز می کنند. این گذر 
در آغاز محــدود به گروه های قلیلی از مردم 

بود که بــرای رهایی از شــر بهیموت هــای بادکرده ای 
می گریختند کــه امثال ژنرال راینهارد گلن برای رمانیدن 
مردم اروپای شــرقی در فضا رها کــرده بودند. گلن به 
هنگام جنگ جهانی دوم فرمانده گشــتاپو در شــوروی 
بــود و صدها هزار نفر از اتباع آن کشــور به دســتور او 
شــکنجه شدند و به قتل رسیدند. او که با شامه حیوانی 
خود، بوی خیانت آمریکا به ۲۵ میلیون کشته شوروی را 
حس کرده بود، بالفاصله در پایان جنگ به ارتش آمریکا 
تســلیم شــد و تمام بایگانی گران بهــای  فعالیت های 
اطالعاتی و امنیتی خود را در شــوروی به ارتش آمریکا 
ســپرد. دولت آمریکا نیز او را پنهان کرد و در پاســخ به 
درخواست های مکرر دولت شوروی برای استرداد گلن 
وجود چنین کســی را در زندان های خود انکار می کرد - 
او که زندانی نبود- و با استفاده از بایگانی گلن، موجب 
حوادث خونینی در اوکراین شد که به طورعمده از ۱۹۴۷ 
تا ۱۹۴۹ - ســال های حــذف مجازات اعــدام از قوانین 

جزایی شوروی - ادامه داشت:
تندیس شــکنان اروپــای شــرقی، داللتــی را پیش 
می  بردنــد کــه فرمانش از اعمــاق تاریخ اســتعمار و 
سرمایه داری صادر شــده بود و توسط آلبوکرک، پیزارو، 
کورتز، یان کوئن، جان میلدنهال، برادران ییل (دانشــگاه 
آمریکایی ییل به نام یکی از این دو برادر ســاخته شــده 
اســت) ســرجان هاوکینــز، ادوارد کلســتون، جــوزف 
دوپلکــس، رابرت کالیو، وارن هســتینگز، سســیل جان 
رودز و صدهــا بــدکاره دیگــر پیش رفته بــود. طبقات 
حاکمه کشور هایشان نیز کامیابی های همین کسان را به 
مجموعه ادله و استدالل های خود افزودند تا توده های 
مردم را قانع کنند که منافع آنان با منافع توده های مردم 
منافاتی ندارد و منافع آنان نیز همان هایی است که مردم 
می خواهند. تندیس شکنان شرق همان آمالی را کشف 
کردنــد که این طبقات بافته بودنــد: ثروت، رفاه، و همه 
زیبایی های زندگی را تنهــا در جهانی می توان یافت که 
ورود بدان ممنوع اســت (مرای، ص ۱۶۶) و این جهان 
یعنی غرب. نتیجتا از درون این خیزش قهقرایی، کسانی 

بیرون آمدند که تاریخ از ننگ برخی  شان خجل است:
استپان باندرا؛ سرکرده ناسیونالیست های اوکراین و 
همدست آلمان هیتلری در جنگ با لهستان و شوروی. 
دولت شبه فاشیستی اوکراین در سال های اخیر حیثیت 
ایــن تبهــکار را بازگردانیــده و خصومــت همپالکی 
لهســتانی خود را برانگیخته اســت. باندرا  قاتل ده ها 

هزار لهستانی بی گناه بود.
آنتــه پاولیچ؛ مؤســس حــزب اوستاشــی و دولت 
فاشیســت - کاتولیک کرواســی و مجری فرامین هیتلر 
در بالــکان. اعمال دولت اوستاشــی در جنگ دوم، آن 
را در شــمار پلیدترین دولت های فاشیســتی عالم قرار 
داده اســت. پس از آزادی یوگوســالوی، واتیکان او را 
در مخفیگاه های رم نگهداری کرد و سپس به آرژانتین 
فرستاد تا اینکه به سال ۱۹۵۹ در مادرید نصیب عزرائیل 
شد (صنعوی ، ج ۱، ص ۴۷، معتدل، ص ۲۳۸ – ۲۴۳ و 

۲۶۵ – ۲۶۸، نولته، ص ۲۹۷ - ۳۰۵).
آنتونســکو؛ مارشــال رومانی که با همدستی گارد 
آهنیــن-  پیــروان آدمکــش کورنلیــو کودرینــو -در 
ســپتامبر ۱۹۴۰ بر رومانی حاکم شد و با تمام وجود به 
آلمان هیتلری پیوســت و سربازان رومانی را به جنگ 
استالینگراد فرســتاد. مردم بوداپســت در اوت ۱۹۴۴ 
علیه او شوریدند و پادشاه رومانی او را برکنار کرد و به 
زندان انداخت و در ژوئن ۱۹۴۶ اعدام شــد (صنعوی، 
ج ۱، ص ۲۷- ۳۵ و ۷۴ و ۹۰ و ۹۳ و ۱۱۲ و ۱۴۱ و ۱۴۳، 

پاسمور، ص ۱۲– ۱۶ و ۱۲۱- ۱۲۵).
پیلسودســکی؛ دیکتاتــور شبه فاشیســت لهســتان 
(۱۹۲۶-۱۹۳۵) و مخالــف سرســخت پارلمان که برای 
اعاده لهستان بزرگ و تصرف همه نواحی غربی اوکراین 
و بالروس، به همکاری هیتلر چشــم امیــد دوخته بود. 
سیاســت های اجتماعــی او، لهســتان را از قابلیت های 
مقاومت در برابر فاشیســم آلمان تهی کرد (نولته، ۱۲۳-

۱۲۴ و۱۸۱ و ۳۴۱- ۳۴۵).
یژوف دوداش؛ الت بی مرام مجاری و از همکاران 
دولت آدمیرال هورتی نایب الســلطنه مجارستان. او 
در شورش بوداپســت (اکتبر ۱۹۵۶) گروهی مسلح 
به نام کمیته ملی انقالب مجارستان به راه انداخت 
که اعضایش همراه گروه هــای ارتجاعی بازمانده از 
گذشــته، بدکارترین و خشن ترین شورشیان را تشکیل 
می دادند و به همین ســبب نیز در سال ۱۹۵۷ اعدام 

شد (مرای ، ص ۳۰۱ – ۳۰۳ ).
این تندیس شــکنان درســت همان گونــه به جهان 
می نگریســتند که اتباع طبقات حاکمه جهان ســرمایه 
و امپریالیســم، و مصیبت هایی را که آنان بر ســر جهان 

بشــری آورده اند، برایشــان کمترین اهمیتی نداشــت. 
همان گونه که در کشــور ما نیز بســیاری از نوکیشــان و 
نئولیبرال ها یاد شــان رفته است که ســازندگان کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با ایران ما 

و بقیه مردم جهان چه کرده اند.
انتقــاد و تقبیح اســتعمار هیچ گاه منحصــر به آباي 
سوسیالیســم نبود زیرا برخی از روشنفکران بشردوست 
غرب مدت ها پیش از آنان به افشــای مظالم اســتعمار 
پرداختــه بودند. ویلیــام هویت مؤلف کتاب «اســتعمار 
مســیحیت»، چنان از اســتعمار منزجر بــود که مارکس 
گفتــار او را به ادله ضداســتعماری خود افزوده اســت: 
«خشــونت های بربروار و عنان گســیخته مســیحیان در 
متصرفاتشان از وحشــی ترین و عقب مانده ترین نژاد های 
بشری نیز وحشیانه تر است» (ســرمایه، ج ۱، ص ۸۰۳). 
همو گــزارش اســتامفورد رافلز -ســازنده مســتعمره 
ســنگاپور- از شــرارت های اســتعمارگران هلندی را در 
اندونزی به ادله خود افزوده است و روشنفکر مسلمانی 
همچــون عبدالهادی حائری نیــز آن را می پذیرد: «تاریخ 
اقتصاد استعماری هلند ... تابلویی بی همتا از خیانت ها 
و قتل عام ها و فرومایگی ها اســت و هیچ  چیزی بیشتر از 
دستگاه آدم دزدی شان در ِسِلب برای گرفتن برده، ویژگی 
آن را مشخص نمی کند. آدم دزد ها را برای همین اهداف 
تربیت می کردند ... نوجوانان ربوده شده را در زندان های 
مخفی ِسِلب پنهان می کردند تا برای فرستادن به کشتی 
برده ها آماده شوند ... شهر ماکاسار پر از زندان های مخفی 
اســت که یکی از یکی وحشتناک تر، و مملو از تیره روزانی 
اســت که به زور از خانواده های خود جدا شده اند» (ج۱، 

ص ۸۰۳ – ۸۰۴، حائری، ص ۶۶ – ۶۷).
ویــل دورانت دربــاره هند می نویســد: «آنچه که در 
هندوستان مشــاهده نمودم ســراپای وجودم را به لرزه 
درآورد.... و رفته رفتــه حس کردم بــا یکی از فجیع ترین 
جنایات کــه در تاریخ دنیا بی نظیر بوده، مواجه شــده ام. 
من جمعیت کثیــری را دیده ام که در مقابل چشــمم از 
شدت گرسنگی جان می دهند... این قحط و غالء بر خالف 
آنچه که بعضی ها مدعی انــد، به هیچ وجه نتیجه ازدیاد 
جمعیت یا رواج نادانی و تعصب نیســت بلکه تمام این 
تیره بختی ها معلول این اســت که دسترنج یک ملتی با 
طرز فجیعی که در تمام تاریخ بی نظیر بوده، توسط ملت 

ستمگر دیگری به غارت می رود» (ص ۱۷ و ۱۸ و ۲۱).
استعمار فرانســه در هندوچین با وخامتی همراه 
بــود که موجــب اعتــراض فرانکلین روزولت شــد: 
«هندوچین نباید به فرانســه برگردد... فرانسه نزدیک 
صــد ســال ایــن ســرزمین را در چنگ خود داشــته 
اســت و اهالی آن اکنون از ابتدا بدبخت ترند. شــمار 
ویتنامی های بی ســواد در اواخر دوره استعمار، بیشتر 
از تعدادشــان در آغاز بود. در این دوران برای هر ۳۸ 
هزار نفر فقط یک پزشــک وجود داشت. فرانسوی ها 
برای ایجاد کشتزارهای بزرگ، زمین های روستاییان را 
از آنــان گرفتند و اغلب آنان را به کارگران کشــاورزی 

تبدیل کردند» (تاکمن، تاریخ بی خردی، ص ۳۲۰).
بلژیکی ها از ســال ۱۸۸۵ حوزه شــط کنگو را تصرف 
کردنــد و تــا ۱۹۰۵ نمونه  تمام نمایی از قســاوت را علیه 
بومیان به نمایش درآوردند و با شــدیدترین خشونت ها و 
اجرای هولناک ترین تنبیهات و تحمیل بدترین گرسنگی ها 
و بیماری ها، نیمی از جمعیت ۲۰ میلیون نفري مستعمره 
را نابود کردند. یک کمیسیون دولتی بلژیک به سال۱۹۱۹، 
وقوع این فاجعه انســانی را تأیید کرده بود (دیوید سون، 
ص ۴۹۳، بیرمنــگام و مارتیــن، ج ۲، ص ۱۴۹ – ۱۸۸، 
آوریانف و دیگران، ص ۲۲۹، چامسکی- ولچک، ص ۲۶ و 
۳۲ و۳۳). دولت بلژیک به هنگام خروج از کنگو، یکی از 
ویران ترین ممالک آفریقایی را به جا گذاشت و برای حفظ 
این وضع، با همدســتی دولت آمریکا، پاتریس لومومبای 
شریف را به دست آدم خوارانی همچون موسی چومبه و 
ژوزف موبوتو به قتل رسانید و نهضت ملی کنگو را نابود 

کرد (دیویدسن، ص ۵۳۲).
استعمار از ۱۸۷۵ تا ۱۹۱۴، ده ها میلیون کیلومترمربع 

زمین و صدها میلیون انســان را بر متصرفات خود افزود 
(تاکمــن، برج  فــرازان، ص ۵۲۸، لنیــن، ص ۶۱۴) و این 
افزایــش پیامد های ویرانگری داشــت کــه به خوبی در 
جدول هــای کتاب پال کندی -به نقل از پل بایروخ مورخ 

اقتصاد جهانی- مشاهده می شود.
به راســتی این سیر قهقرایی ناشــی از چیست و چرا 
ممالکی که تا اول قرن ۱۹ انبار کاالهای جهان بودند، یک 
قرن بعد از آن به ناتوان ترین ممالک تبدیل شــدند؟ پال 
کندی چنین پاسخ داده است: «از آنجا که حکومت های 
بومی هند قــادر نبودند از نظر نظامی در مقابل کمپانی 
هنــد شــرقی مقاومت کننــد، هنگامی که منســوجات 
ماشــینی ســاخت بریتانیا که ارزان تر بود و کیفیتی بهتر 
از منســوجات بومی داشت - به این کشور سرازیر شد و 
تولید کنندگان داخلی را از دور خارج کرد، اتباع این کشور 
نتوانستند کار چندانی انجام دهند... هندوستان در سال 
۱۸۱۴ فقــط یک میلیون یارد پارچه پنبه ای وارد می کرد، 
اما این رقم در سال ۱۸۳۰ به ۵۱ میلیون و در سال ۱۸۷۰ 
به  ۹۹۵ میلیون یارد رسید.» (ظهور و سقوط...ص ۲۵۱ و 
۲۵۲ ، در تدارک قرن بیست و یکم، ص ۲۱ و ۲۲) و نتیجه 
انسانی و اجتماعی این تغییرات چه بود؟ مرگ ومیر ده ها 
میلیون نفر از صنعتگران کوچک و پیشه وران ورشکسته. 
لرد بنتینگ حکمران کل انگلیســی هند در گزارش خود 
به ســال ۱۸۳۴ نوشته اســت: «در تاریخ کار و بازرگانی، 
چنین تیره روزی و بدبختی هرگز نظیر ندارد. دشت های 
هند از اســتخوان های بافندگان پنبه ســفید شــده اند.» 

(نهرو، کشف هند، ص ۴۹۶ ).
سســیل جان رودز (۱۸۵۳ – ۱۹۰۲) پیشگام استعمار 
انگلیســی در جنوب آفریقا، کمترین اعتنایی به انســان و 
انســانیت نداشت و پیوســته می گفت: «باید هر که را که 
می توانید بکشــید تا درســی باشــد برای آنها که در کنار 
اجاق هــای گرم شبانه شــان حرف می زنند.» (فرســت، 
ص ۱۰۹) و دربــاره طــرز اداره بومیــان باور داشــت که: 
«قانون گذاری بایســتی بر اساس نژاد باشد. با بومیان باید 
به گونه کــودکان رفتار کــرد و حــق رأی را از آنان دریغ 
داشــت.» (الگوما، ص ۱۲) رودز پیــش از مرگ اندکی از 
ثروت هنگفت خود را وقف بورســیه تحصیلی برای چند 
دانشجوی مستعمرات در دانشگاه آکسفورد کرد و همین 
گشاده دستی، محرک مشاطه های  استعمار شد تا چهره 

یک سرمایه دار خیرخواه را برای او بسازند.
تاریخ برده داری نوین، با اســپانیایی ها آغاز می شــود. 
اینان با خشن ترین ترتیبات بردگی، بین ۵ تا ۷ میلیون نفر از 
بومیان قاره آمریکا را در کمتر از یک قرن نابود کردند (نک: 
دالس کاســاس) اسپانیایی ها و کلیســای کاتولیک - به 
اســتثنای چند کشیش شریف -سرخپوستان را تنها از این 
بابت که فلز گران بهای طال را وقعی نمی نهادند، بی بهره 
از عقل و فاقد روح انســانی و غیر انســان می دانســتند. 
(دالس کاساس، ص ۳۱) و از بومیان آن اندازه کشتند که 
تولید کاال به خطر افتاد و برای آن به جان آفریقا افتادند و 
به دنبال آنان انگلیسی ها و هلندی ها و فرانسوی ها آمدند 
و میلیون ها انســان را قربانی آزمندی هــای خود کردند. 
طبــق برخی تخمین هــا، «از نیمه اول قــرن ۱۷ تا نیمه 
اول قرن ۱۸، بیش از ۱۸ میلیون نفر از سیاه پوســتان اسیر 
بردگی شــدند.» (حائــری، ص ۷۱). آمریکا کانون بدترین 
نوع برده داری عصر جدید بــود. پس از الغای برده داری 
و خاتمه جنگ انفصال، قوانینی در ایاالت برده دار ســابق 
به اجرا درآمد که بردگان آزادشــده را  به جایگاه سرف ها 
تنزل می داد. بردگان ســابق حق خرید و یــا اجاره زمین 
را نداشــتند و مجبور به کار برای سفیدپوســتان بر طبق 
قراردادهای دلخواه آنان بودند. بدین ترتیب نژادپرســتی 
جای برده داری را گرفت وســپس به نژاد گرایی و تفکیک 
نژادی رسید. دولت آمریکا تا ۱۹۶۵ یک دولت نژاد گرا بود 
و از ایــن بابت بر دولت های نژادپرســت آفریقای جنوبی 
و رودزیا تقدم داشــت باوجوداین خــود را داروغه آزادی 
جهان می دانســت و به نام دفاع از آزادی و عدالت، همه 
دولت های مستقل و مخالفان و منتقدان خود را به انواع 
مجازات ها تهدید می کرد. تفکیک نژادی آمریکایی در این 

سال ها به اندازه ای بود که حتی در جنگ ها نیز 
سرباز سیاه پوســت جدا از بقیه به جبهه های 
جنگ می رفت و این رویه تــا پایان جنگ کره 
ادامه داشت (گرنویل، ص ۹۲۳ – ۹۲۷، آزکان، 
ص ۱۲۴ – ۱۲۶). بســیاری از ایــاالت آمریکا تا 
قتل دکتر مارتین لوتر کینگ، قلمرو های نژاد گرا 
بودند (گرنویل، ص ۹۲۳ – ۹۲۷ و ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ 
و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳، بولیــت، ص ۲۵۸ – ۲۵۹ و 
۲۶۲ و ۲۶۳، گریر و ریســمن، ص ۷) و دولت 
فدرال آمریکا که انگشــت در جهان می کرد تا 
آزادی را حمایت کند، برای آزادی شهروندان 
سیاه پوســت خود که همچنــان در معرض 
تبعیضات قانونــی و غیرقانونی و خطر لینچ 
بودنــد (برادلــی، ص ۵ - ۶ و ۳۴۸ – ۳۵۵ و 
و  ۳۶۳ – ۳۷۱ و ۳۷۵ - ۳۸۶ و۴۰۱ – ۴۰۳ 
۴۱۲ – ۴۲۰) هیچ کوششــی انجــام نمی داد. 
ســیاهان آمریــکا در دهه هــای اول قرن ۲۱ 
هنوز در ســطحی از زندگی به سر می برند که 
آلکسی دوتوکویل ۲۰۰سال پیش تشریح کرده 
بود: «سفیدپوست به تمام معنی انسان است 
... سیاه پوســت در قعر پرتگاهی از آالم و مصائب گرفتار 
اســت ... فرد سیاه پوســت به هزاران شکل می کوشد در 
جامعــه ای که او را از خود طــرد می کند راه یابد ... ظلم 
و فشــار یک باره کلیه مزایای بشریت را از اوالد آفریقاییان 
ســلب نموده است.» (ص ۴۴۲ – ۴۴۶) و از اینجا معلوم 
می شــود که چرا ســهم ســیاهان در بیکاری ســه برابر 
سفید پوســتان است؛ که چرا نرخ طالق در میان سیاهان، 
دو برابر سفید پوستان است؛ که چرا متوسط عمر۶۶ ساله 
سیاهان ۵ سال از سفیدپوستان کمتر است؛ که چرا از هر 
سه نفر سیاه پوســت یک نفر زیرخط فقر زندگی می کند؛ 
که چرا بیشــترین زندانیان آمریکا را  به نسبت جمعیت، 
ســیاهان تشــکیل می دهند (گریــر، ص ۲۴ و ۲۵ و ۳۶ و 
۶۳، گرنویل، ص ۱۱۰۲). پیامد چنین انکشــافی نیز توقف 
پیشرفت اجتماعی و تقسیم سیاهان به اقلیت ثروتمند و 

اکثریت فقیران است (گرنویل، ص ۱۱۰۳).
تندیس شــکنی های اخیــر، اعتــراض آگاهانــه بــه 
سودجویی های وحشیانه ســرمایه داری است و می تواند 
به آگاهی های بیشتری بینجامد. فردای تخریب مجسمه 
ادوارد کلستون برده فروش بریستولی صدها هزار انگلیسی 
بــه کتابخانه ها هجــوم بردند تا بدانند کــه صاحبان این 
مجسمه ها چرا این گونه مورد اهانت قرار گرفته اند. خطر 
این گرایش برای امپریالیســم، بیشتر از آن است که تصور 
شود زیرا تمام معارفی را که در طول ۵۰۰ سال گذشته بر 
روی هم انباشته شده بود تا توده های مردم را به اطاعت 
از سرمایه و سرمایه داران وادار کند، به لرزه انداخته است. 
طبقــات حاکمه غرب دیگــر نمی توانند در باشــگاه های 
اختصاصی خود لم بدهند و خیالشــان راحت باشــد که 
امثال وبر و ارول و کســلر و کوالکوفسکی و آرنت و تافلر 
و پوپــر و میالنی بــه نیابت از آنان کار خــود را می کنند و 
اتباع مطیعی برایشــان فراهم می سازند. فعاالن خیابانی 
این روزها، به معرفتی رســیده اند که یــا باید به گناه آن از 
بهشت سرمایه داری - بخوان جهنم زمینی- اخراج شوند 
و یــا اینکه از درخــت جاودانگی تناول کننــد و با ترکیب 
ایــن دو، ســرمایه را به زیر کشــند. این خطری اســت که 
امروزه زیــر دماغ طبقات حاکمه اروپا و آمریکا و همگنان 
بین المللی شان به صدا درآمده است. در این حوادث دست 
شــیطان اکبر - نامی که مهندس بازرگان به مارکسیســم 
داده بود -دیده نمی شود زیرا خود نتیجه زوالی است که 
از کاهش اجتناب ناپذیر بهره وری ســرمایه حاصل شده و 
اگر بهره وری سرمایه تنزل دارد پس معرفتی که می آفریند 
نیز، مصدق چنین زوالی اســت. به خاطر بیاوریم نشــاط 
فیروزمندان جنگ سرد را که پس از شنیدن عبارات موهوم 
فوکویاما و اعالم پایان تاریخ با قهقهه های خود فلک را به 
لرزه درآورده بودند و به یاد بیاوریم نشــاط نئولیبرال های 
خودمان را که حتی در روزهای اخیر نیز توقع شان از نظام 
سیاســی آمریکا برای احیای رؤیاهــای آمریکایی کاهش 
نیافته اســت. به اینان باید آن طعنه زیبای شاه طهماسب 
اول را خاطرنشــان کرد که در پاســخ به درخواست خان 
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 قهقهه آگاهی در شکستن تندیس بزرگان استعمار و سرمایه داری
على پورصفر (کامران)

کشور
بریتانیا
چین
هند

1750
1،9

32،8
24،5

1860
19،9
19،7
8،6

1800
4،3

33،3
19،7

1880
22،9
،12
2،8

1830
9،5

29،8
17،6

1900
18،5
6،2
1،7

سهم نسبی سه کشور ازکل تولیدات کارخانه اي جهان

کشور
بریتانیا
چین
هند

1750
10
8
7

1860
64
4
3

1800
16
6
6

1880
87
4
2

1830
25
6
6

1900
100

3
1

سرانه سطح صنعتى شدن در سه کشور با شاخص تقویمى 100
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