
 درباره کشتار سراوان

کامران متین 

ملت به عنوان عنصر کانونی در-دولت/ را نمیتوان بدون عطف به پدیده ملتسراوان کشتار

در این رشتو ترجمه بخشهای کوتاهی از کتاب جدید. مدرنیته سیاسی به تمامی درک کرد   

را" ساختن و برانداختن اقلیتهای دائمی: نه مهاجر، نه بومی"محمود ممدانی تحت عنوان   

 میآورم که ناظر به رابطه بین استعمار، ناسیونالیسم، اقلیت، و خشونت مفرط در وضعیتهای

دانشکده روابط  بین الملل" دعوت مرکز نظریه پیشرفته بین المللی"ممدانی به . پسااستعماریست  

طبیعتا من الزاما. دانشگاه ساسکس امشب طی یک سخنرانی آنالین به معرفی کتابش پرداخت  

.با همه مبانی نظری یا استدالالت یا نتیجه گیریهای ممدانی موافق نیستم

 پذیرش  مدرنتیه سیاسی به معنای پذیرش آن وضعیت معرفتیست که اروپاییان برای تمایز"

ایجاد کردند و بنابراین توجیه گر عظمت طلبی برای ملت به قیمت" متمدن"به مثابه " ملت"  

است[ ناملت]نامتمدن [ سرکوب] . ... "

" علیرغم رویارویی. منازعه بر سر تعلق در کانون خشونت مفرط  در دوران پسااستقالل است  

برای ساختن: خونین بین استعمار و ضد استعمار این دو جریان در یک اصل اشتراک دارند  

  میالدی در میدان مرکزی ماپوتو۷۰در اواسط دهه . ... ملت باید جامعه همگون شود

 پالکاردی آویخته شده بود که این گفته رهبر انقالبی موزامبیک، سامورا ماشل، را نقل میکرد

یعنی" – اتنیک"اینجا عشیره به گروه ". باید بمیرد( قبیله)برای زنده ماندن ملت، عشیره "که   

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlLWEFHM31MT34eBovpa13I7BkkVXOtptuLkTdmdutg2Q-E7bYhhfGdratX2l2Gx0Ug--rluvHYPgjlbmxCxArobJFYTTTccjjVrixrSb9ybc-BWefabg_KO_LHb6oDOSyHD_kqqqwAH7hjA8ukQoYKuuj-00YqkK5z90IIyV0-g&__tn__=*NK-R


 مجموعه ای از مردمان به لحاظ فرهنگی متمایز – اشاره نمیکرد بلکه به همذات پنداری سیاسی

".با گروه اتنیک اشاره داشت

" مارکس.   اروپا الهام گرفته اند۱۸۴۸متفکرین ضداستعماری از مالحظات مارکس بر انقالبات   

استدالل میکند که انقالب سیاسی راه را برای انقالب" درباره مساله یهود"در اثر برجسته اش   

برابری رسمی سیاسی و وضعیت( یا استقالل سیاسی)انقالب سیاسی . اجتماعی باز میکند  

 شهروندی را به بار می آورد اما در عین حال تجربه نابرابری اجتماعی و بنابراین آگاهی به

 نابرابری اجتماعی را صیقل میدهد و به این ترتیب افق مبارزه را از حیطه سیاسی به عرصه

بنا بر رویکرد غایتگرانه ضداستعماری، مرحله پایانی در این روند،. اجتماعی گسترش میدهد  

 ماهیتی معرفتی دارد که در آن آگاهی به بودن و نیز واژگانی که از طریق آنها دنیای

 ".پیرامونمان را درک میکنیم دگرگون خواهند شد

 با این وجود در بسیاری موارد، کسب استقالل سیاسی و شهروندی رسمی به بسیج عمومی"

برعکس، جنگهای داخلی مکرر در طی روند. برای تحقق برابری اجتماعی نیانجامیده است  

گذشته اروپا، پاکسازی قومی و خشونتهای شبیه به آن، به اکنون ما. ملت سازی رخ داده است  

مشارکت کنندگان در جنگهای داخلی در وهله اول خواستار بازتوزیع ثروت و. بدل شده اند  

.مبارزه میکنند[ ملت-دولت" ]اجتماع سیاسی"آنها له یا علیه ادغام در . برابری اجتماعی نیستند  

چه کسی به اجتماع سیاسی تعلق دارد؟ چه کسی: در هنگام استقالل پرسش این است...   

نه متاخر بر]شهروند است و چه کسی ساکن موقت؟ این پرسش مقدم بر پرسش  اجتماعی است   

[آن آنگونه که مارکس میپنداشت ."



" به لحاظ بیرونی عبارت است از تاکید بر. به لحاظ سیاسی، استعمارزدایی روندی دو بعدیست  

به. استقالل سیاسی از قدرتهای استعماری و ادعای حق بر عضویت در جامعه جهانی دولتها  

(ملت/دولت)لحاظ داخلی عبارت است ا ز بازتصور کردن و بازتعریف اجتماع سیاسی  ." 

" نیز استعمارزدایی را وارونه[ دیکولونیال]همچون نظریه مارکسیسستی، نظریه استعمارزدا   

استدالل من اینست که نه تنها امر سیاسی مقدم بر امر اجتماعیست بلکه امر سیاسی. میگیرد  

چگونه ثروت را توزیع"به هنگام استقالل پرسش اول این نیست که . همزاد امر معرفتی است  

؟ پاسخ به این پرسش  نیازمند استعمارزدایی از امر[به ملت]چه کسی تعلق دارد "بلکه " کنیم؟  

 سیاسیست، که عبارت است از روند بازتصور کردن هویتهای سیاسی به مثابه پدیده های

انقالب معرفتی ارتباطی تنگاتنگ با انقالب سیاسی داخلی دارد، نه به. تاریخی و نه طبیعی  

مدرنیته"معنای دورانداختن یوغ  حکومت خارجیان بلکه در معنای بیرون کشیدن ایدئولوژی   

که تحت استعمار درونی گشته است" سیاسی ."

 از فیسبوک نویسنده


