
 

 
 3۵5۱ دسامبر 31تا  5در آکرا، غنا،  در کنفرانس مردم یفرانتس فانون در حال سخنران

                                                      

 فعال سیاسی، پژوهشگر و مفسر الجزایری1 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 س فانونتفران

 و انقلاب امروز الجزایر

 

  1هموشن حمزه

 علی اورنگی ترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 س فانون و انقلاب امروز الجزایرتفران 2 

و انتشار شاهکارش، دوزخیان روی  شصت  سال عع  از مر  فرانتس فانون انقلاعیِ

ای ، حمزه حموشین خلاصهاین مقالهدر  .کن زمین، الجزایر انقلاب دیگری را تجرعه می

ش تاریخی افکار ضصص اسصصصتعماری فرانتس فانون، انتقادش از نخبگان حاکمی  از گزار

 الجزایر، معروف عه حیرک، ۹۱۹3-۹۱3۵پسصااستعماری و ننب  مردمی تتااهرا  

Hirak ده اس ، ارائه می درعر گرفته( که الجزایر را. 

 

ی آفریقای شمالی و غرب آسیا شاه  آن ی قبل منطقهطی تحولاتی که یک دهه

ولا  تنها عا این تحی فانون نشان داد که نهنامی ه ش ، ان یشه 'عهار عرعی'، آنچه که عود

ی س  که عه درک خشون  تو ضرور  ادامههمناسب  نزدیک دارد، علکه عتیرتی در آن 

 .کن کنیم، کمک میعتیان عر علیه آن( در دنیایی که زن گی می

و ا .نقاط نهان سوم عوددیگر یقا و ی دوران استعمارزدایی در آفرفانون نویسن ه 

ی فرانسه در کارائیب، متول  در مارتینیک، مستعمرهدانس ، اگرچه خود را الجزایری می

در  اشفانون از دی گاه انقلاب الجزایر عر علیه استعمار فرانسه و تجارب سیاسیش ، 

توان  فانون میهای امروز ممکن اس  سؤال کنیم: آیا تحلیل .ی آفریقا نوشته اس قاره

عنوان روشنفکر و انقلاعی متفکر توانیم از او عههای زمان عبور کن ؟ آیا میهاز مح ود

 استعماری دیگری کنیم که عم تاً مناسبتیاو را فقط عای  مح ود عه فرد ض  عیاموزیم؟ یا

 عا دوران پسااستعماری ن ارد؟

 موارههویا و انقلاعی فانون، که عنوان یک فعال سیاسی الجزایری، افکار پعرای من، عه

دوران یشانه، زن ه و متعه  عه رهایی کماکان ، عودخلق کردن، ننب  و ش ن  یدرعاره

اهی ای عرای رکنن هطور قانعو عه ق رتمن انهاو  .پای ار مان ه اس  ،مستانسان از هر نوع 

ی شمولنهانو از دنیای استعمار و  'ق می نلوتر عگذارد'عه آین ه نایی که انسان 

فانون رش  و علوغ آگاهی ض استعماری را  .کن روپایی خود را ن ا کن ، است لال میا

 .ی پسااستعماری عودکرد و متفکر عرنستهنماین گی می

در اثر سرطان خون  3۵۳3سالگی در سال  1۳تدر  فانون رغم زن گی کوتاهعلی

پیامبرگونه  نو کارهای  در قالب کتاب، روزنامه و سخنرانی کماکا ویدرگذش (، افکار 

ن یِدو سال قبل از د 3۵5۹را در  های سفی پوس  سیاه، صورتکاولین کتاع   .هستن 

یان روی عرزختشکس  فرانسه در یک نبرد حیاتی در ویتنام( و آخرین کتاع ،  ن فوعیِ
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ای عرای مبارزا  ض  رسالهعه  وی 3۵۳3کتاب کلاسیک  .نوش  3۵۳3را در  زمین

سال قبل از استقلال الجزایر، در  درس . این ش ع ل گرایی استعماری و نهان سوم

 ایآوردن ، تجرعهدس  میشان را عهکه کشورهای صحرای آفریقا استقلالعود ای عرهه

 .که فانون عمیقًا و عملاً در آن درگیر عود

توان تعاملا  عین سیاهان آمریکا و آفریقا، عین روشنفکر در سفر فکری فانون، می

گرایی و پراگماتیسم، تحلیل فردی و عمل نمعی، عمل، آرمان و انقلاعی، عین تئوری و

ی فیزیکی، عنوان روانکاو آموزش دی ه عود( و مبارزهشناسی تاو عهنزن گی روا

در مورد استعمار و استعمار نو، را شاه   هاییپرس ناسیونالیسم و پان آفریکانیسم، و 

 .عود

اش را از تسلط استعمار ر انتخاعیمر  زودرس فانون عه او انازه ن اد تا آزادی کشو

زاری های  اعو تحلیل هاهرعاما تج .اس  ناگزیرفرانسه عبین ، امری که که معتق  عود 

ش  عرای عسیاری از انقلاعیون در خارج تا الجزایر را عهتر درک کنن  و کمک کرد که 

 .این کشور را عه کانون انقلاب نهان سوم تب یل کن 

فانون، دوزخیان روی زمین، الجزایر شاه  انقلاب  نتشار شاهکارش  دهه عع  از ا

تن ی در فتل سوم کتاع  دیگری اس ، این عار عرعلیه عورژوازی ملی که فانون عه

  1.انتقاد کرده اس آن از  'آگاهی ملی یهاکاستی'

 

 ریالجزا استعمار و فانون

های ض  ترین انقلابعخ مبارزه عر علیه فرانسه عرای استقلال الجزایر یکی از الهام

ع  از زدایی عود که عاین انقلاب عخشی از امواج استعمار .امپریالیستی قرن عیستم عود

ننگ نهانی دوم در هن وستان، کوعا، ویتنام و عسیاری از کشورهای آفریقایی شروع 

ر عت»ی کنفرانس عان ونگ و عر این امواج استعمارزدایی حاکم عود روحیه .ش ه عود

 «نهان سوم»عود که چنان که در آن زمان متطلح عود عر حاکم «  اری ننوبعی

                                                      
1 https://www.marxists.org/subject/africa/fanon/pitfalls-
national.htm 
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های داری عه شکلی استعمار و سرمایهچیرگی داش  که چن ین دهه تح  سلطه

 .الحمایه یا مهانرنشین عودصور  تح مختلف، عه

من  سازوکارهای خشونتی را که استعمار ایجاد کرده شکلی ناامفرانتس فانون عه

ی منطق که عا قوه ایاستعمار یک ماشین هوشمن  یا ع نه'او نوش :  .ردعود، افشا ک

از دی  او، دنیای استعمار یک  '.خشون  در طبیع  استعمار اس  .همراه عاش ، نیس 

شون  که فقط دو سو دارن ، ثنوی ( اس ، که ها چنان دی ه میدنیای مانوی تپ ی ه

ده ، یا خیلی انسان نلوه میغیر اهالی عومی را'چنین اس  که  اشمنطقی ینتیجه

 '.کن می تب یل را عه حیوان آنانساده 

علیه فرانسه آغاز کردن ، یکی از عر ، که نیروهای ملی3۵5۱نوامبر  آم  قیام اولپی

استعماری عود، که در آن شاه  مشارک  وسیع های ض ترین ننگترین و خونینطولانی

مردم الجزایر در ننگ هش   اد عایمی از تع .طبقا  مردمی شهری و روستایی عودیم

این ننگ  .خاتمه یاف  نان خود را از دس  دادن  3۵۳۹علیه فرانسه که در ساله عر

 .در واقع زیرعنای سیاسی الجزایر م رن را عه ونود آورد

که  3۵51علی ا در الجزایر در سال  یفانون، پس از شروع کار در عیمارستان روان

ونود عود، سریعاً متونه ش  که استعمار، در ماهی  خود، عه تح  کنترل فرانسه

من  دیگری و امتناع از نسب  انسانی  عرای او، استعمار نفی ناام .ی ننون اس آورن ه

نا مطلق، عرخلاف انواع دیگر سلطه، خشون  در این .دادن عه مردم تح  سلطه اس 

 .وسیع، و دایمی عود

کرد گر و انقلاعیون را معالجه میهای شکنجهنسویکه همزمان فرا فانون در شرایطی

 3۵5۳این وضعی  منجر عه استعفای او در  .نبود از این خشون  مطلق قادر عه گریز

( Front de liberation nationale, FLNی آزادیبخ  ملی تش  و عه نبهه

ن ، کفرد عرب، در کشور خودش عرای همیشه احساس عیگانگی می'او نوش :  .پیوس 

ننگ الجزایر 'او اضافه کرد که  .'کن در وضعی  مطلق مسخ شختی  زن گی می

 .'ثمر عرای متوقف کردن ق ر  تعقل و تفکر یک مل  عودی منطقی تلاش عینتیجه

طلبی نژاد سفی  و فانون درک کرد که ای ئولوژی استعمار عا تأکی  عر عرتری

عنای تعه م 'هاتکامل عومی'در  نتیجه اش توسعه .گیردشکل می 'مأموری  متم ن کردن'

یافته( در نه  تمایل عه سفی  عودن اس ، تمایلی که های تکاملواقعی کلمه عومی
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چه، این تمایل عا سرش  اگر .شان نیس چیزی عیشتر از انحراف از مونودی  طبیعی

 ، در تضاد کنناعراعر سیستم استعماری که موقعی  انسان را عر مبنای نژادش تعریف می

 .اس 

اش، اعتقادا  فرهنگی و نژادی های انقلاعیای و نوشتهفانون در طول کار حرفه

ها تنبل، دروغگو، متقلب، دزد، و غیره هستن ( را عه غالب در مورد اهالی عومی تعرب

های او عا اتکا عه تحلیل ماتریالیستی، علایم، رفتارها، نفر  از خود، عق ه .چال  کشی 

 .وأم عا ظلم و واقعی  رواعط استعماری ناعراعر توضیح دادحقار  را در زن گی ت

اپ تچ میرااش استعمار کتاب روشنگرایانه .فانون معتق  عه الجزایر انقلاعی عود

آزادی را طبقا  مردمی  .کنن ده  که چگونه آزادی را اه ا نمی(، نشان می3۵5۵

او قویاً مطرح کرد  .شون اش همان مردم دچار تحول میکنن  و عا تتاحبمی تتاحب

 .ترین شکل فرهنگ تیعنی پیشرف ( مقاوم  در مقاعل تسلط استعمار اس که عالی

از  .ونود آوردعه 'روحیا  ن ی ی'ای عود که عرای فانون، انقلاب فراین  دگرگون شون ه

انسان  ...انقلاب'رسان : خود را عا این کلما  عه پایان می 3۵5۵همین رو، فانون کتاب 

 انقلاب .ای رسی ه اس ی پیشرفتهکن ، عه مرحلهده  و نامعه را نو میتغییر می را

 .عخش که انسانی  ن ی  را شکل می  سالجزایر نیز این هوایی ا

 

 استعماریشکستگی نخبگان حاکم در دوران پساور

تی داری امپریالیسمتأسفانه انقلاب الجزایر و تلاش عرای ن ایی از سیستم سرمایه

انقلاب از آغاز عذرهای  .اش شکس  خوردس  نیروهای ض  انقلاب و تضادهای درونیدعه

مراتبی، اقت ارگرا، و عسیار عوروکراتیک شکس  خود را پرورش داد: سیستمی سلسله

هایی از عازتوزیع ثرو  عود که زن گی مردم را در ونود آم  تاگرچه توأم عا ننبهعه

 .عخشی (های اول عرپایی اصلاحا  عهبود سال

را دول  عوروکراتیک 3۵9۱و  3۵۳۱ یاما خلاقی  و خودم یریتی کارگران در دهه

این  .تضعیف کرد و مشارک  واقعی مردم در فراین  کنترل تولی  عا شکس  موانه ش 

نبود دموکراسی مرتبط عود عا ق ر  گرفتن عورژوازی واعسته که دشمن سوسیالیسم و 

 .کرداصلاحا  ارضی اصیل مخالف میش   عا همشارک  کارگران عود و ع
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ض انقلاب نولیبرالی نهانی میخ نهایی عر تاعو  انقلاب الجزایر عود و  3۵۱۱ یدهه

ی طبقا  مردمی در الجزایر هزینه ههای عازاری عزدایی و سیاس و آغاز عتر صنع 

 اعزرگان ارت وکس نولیبرالی اعلام کردن  که همه چیز عرای فروش اس  و راه ر .عود

 .سازی انبوه عاز کردن عرای ختوصی

آثار فانون همچنان ق ر  تخیل و عتیر  او را در توضیح دقیق این امر نشان 

فانون  .ده  که چه اتفاقاتی در الجزایر و در دیگر مناطق نهان سوم افتاده اس می

رده عینی کی امروز را پی ورشکستگی و ناعاروری عورژوازی ملی در آفریقا و خاورمیانه

ی کشعا ناامی طبقاتی که ساختارهای سرکوب و عهره، او نوش  کاس  سودنو .اس 

 .ی حاکم استعماری شودنانشین طبقهتمایل داش   ،کردق یمی را عازسازی می

اش را کنار گذاش  و عر ، عورژوازی ملی الجزایر مشروعی  مردمی3۵۱۱ی در دهه

ی فانون، این عورژوازی غیر گفتهعه .کردپوشی افتادگی چشمهای فقر و عقبواقعی 

عورژوازی  .ترین ته ی  عرای استقلال کشور عودمول  انگلی تناامی و غیرناامی( عزر 

عخ  ملی ارتباط نزدیکی داش ، و ی آزادیی حاکم نبههملی در الجزایر عا طبقه

عطای کنار گذاش  و عا ا طراحی ش ه عود، 3۵۳۱ی ی مستقلی را که در دههتوسعه

سازی عرداری از گاز شیل و مناعع دریایی( عرای ختوصیامتیاز پش  امتیاز تمثل عهره

کردن  مردم و محیط زیس  را عه خطر هایی که استقلال کشور را تضعیف میو پروژه

 .ان اخ 

امروز الجزایر، مانن  تونس، متر، سنگال، غنا، گاعن، آنگولا و آفریقای ننوعی و  

رهنمودهای اعزار نوین امپریالیسم مثل صن وق عین المللی پول، عانک گیر دیگران، پی

ععضی از کشورهای آفریقایی  .نهانی و مذاکره عرای ورود عه سازمان تجار  نهانی اس 

 Ecoاسم  عه  ۹۱3۵, در دسامبر CFA Frankعه استفاده از پول فرانک آفریقایی ت

و هنوز در کنترل دوران استعمار دهن ، پولی که میراث تغییر پی ا کرد( ادامه می

 1.داری فرانسه اس خزانه

                                                      
1 https://roape.net/2020/02/18/colonialism-without-
colonies-france-africa-and-the-cfa-franc/ 
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او دریاف  که مأموری  عورژوازی  .عینی کردفانون این رفتار عورژوازی ملی را پی 

که اگرچه در  [اس ]ای خط خزن ه'ن کشور ن ارد علکه ساخت گرگوندملی کاری عا 

تحلیل  '.نو عر چهره دارد عرد و امروز نقاب استعمارداری میخفا، مردم را عه سرمایه

عیتی گوی ؛ واقفانون از عنیاد طبقاتی استقلال از واقعی  امروز پسااستعماری سخن می

 و وی افزود که مسیر عورژوازیشکل عخشی ه ع ان « محاعا ض ملیعی» که عورژوازی ملیِ

 مسلککلبییک عورژوازی که عه شکلی احمقانه، محقر و »گزین  متعارف را عرمی

 .«عورژوازی اس 

المللی کار اشاره کرده اس ، نایی که عه تقسیم عین 3۵۳3فانون همچنین در سال 

پایی در خ م  زارعان خرده کماکان کنیم وهنوز مواد خام صادر می'ها ما آفریقایی

ی الجزایر هنوز م ل توسعه .'مان تولی  کالاهای ناتمام اس اروپا هستیم که تختص

عه  ی خارنیکن  که در آن سود در دس  یک اقلی  عا پشتوانهانی را دنبال میاستخر

 1.قیم  سلب مالکی  از اکثری  مردم انباشته ش ه اس 

 

 انقلاب نوین الجزایر ولبخند  جنبش

فانون شت  سال پی  هش ار داد که ثروتمن  ش ن این کاس  سودنو عا عی اری 

شان توأم خواه  عود که خبر از در پی  عودن اطعانه عخشی از مردم و عالارفتن آگاهیق

مردم الجزایر دیوار ترس را فروریختن  و از  ۹۱3۵در سال  .ده روزهای توفانی می

 .فراین ی که آنها را چن ین دهه تحقیر و ق ر  تفکرشان را مختل کرده عود، عری ن 

شان را کشف کرده و ازنو شروع ی سیاسین ، ارادهسیاسی هجوم آورد یآنها عه صحنه

 2.عه ساختن تاریخ کردن 

، زن و مرد از طبقا  انتماعی کلانو  خردها الجزایری، ، میلیون۹۱3۵فوریه  ۹۹از 

های تاریخی روزهای نمعه، در راهپیمایی .پاخاستن گوناگون در یک قیام تاریخی عه

                                                      
1 https://www.opendemocracy.net/en/algeria-and-arab-
spring/ 
2 https://www.jacobinmag.com/2019/08/algeria-
revolution-abdelkader-bensalah-uprising 
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هایشان مردم را در رد حاکمی  و خواسته ای،های حرفهآن تااهرا  در عخ  یادامه

و  کشور متعلق عه ماس '، 'آنان همگی عای  عرون !' .عرای تغییرا  زیرعنایی متح  کرد

عه شعارهای نمادینی ، این دو شعار 'ی ماس ما آن کاری را خواهیم کرد که خواسته

  که س نمهور وقی رئیعیانیه .اس  ش  که تبلور تکامل رادیکال ننب  مردمتب یل 

اش از زن گی انتماعی، اعلام شرک  در رغم عیماری آفازی و غیب عرای عار پنجم، علی

 .انتخاعا  کرده عود، آغازگر این قیام عود

نایر اس ، این گسترش ملی عیدر و  آمیزصلح هوی  و ننب  لبخن  در مقیاس

شود، که در نان را شامل میزنان و نواننوعی و  یحاشیه ران ه ش هننب  نواحی عه

، 3۵۳۹این درنه از عسیج مردمی از سال  ...واقع در عرگیرن ه اکثری  مردم الجزایر اس 

فتن شان از فرانسه عرای نشن گرعخاطر دستیاعی عه استقلال دشوار هاوقتی که الجزایری

 .حال دی ه نش ه اس هها ریختن ، تا ععه خیاعان

زنن ، ه عنوان عاملانی که سرنوش  خود را رقم میرا، ع دطبقا  مردمی نق  خو

ای ناریه ': عرد عهرهاز کلام دقیق فانون توان عرای توضیح این پ ی ه می .ان تثبی  کرده

وضوح شون  هرگز عهدهن  خودشان دچار تحول میها وقتی که دنیا را تغییر میکه انسان

اعی این ارزی .خود را عازگو نکرده اس آنچه که در حال حاضر در الجزایر عه وقوع پیوسته 

گران ساعق  یا نهان دارد، سرانجام تنها آگاهی را که انسان از خود و از سلطهق ر  نه

مبارزه در سطوح گوناگون، نمادها، اسطورها، اعتقادا ، و  .کن خودش عازسازی می

در  هاانساندر الجزایر عار دیگر شاه  اظهار  .کن های احساسی مردم را احیا میواکن 

  '.شان عرای پیشرف  هستیمتوانایی

اش ی حاکم و ماشین تبلیغاتیای که طبقهاین ننب  در عازگشایی تارهای خ عه

های علاوه، سیر تکاملی شعارها، سرودها، و شکلiب .عرپا کرده عود، موفق عوده اس 

 های انتماعیش ن و عالارفتن آگاهیفرآین  سیاسی یدهن همقاوم  ننب  نشان

که در آنجا مردم  ونود آوردههع هاییمی انفضاهای عمومی  یتتاحب دوعاره .اس 

 کنن میان از، انتقاد از یک یگر عحث، مناظره، تبادل نار، صحب  از استراتژی و چشم

که شامل هنر و موسیقی اس ، اعراز  یهای متنوعسادگی خودشان را عا روشو یا عه

ونود آورده هقاوم  و سازن گی عرای مردم عاز مان ازهای ن ی ی این چشم .کنن می

 .اس 
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ط اس  مرتب رهاییعا عه خود گرفته اس  چرا که نیز ی دیگری امعنفرهنگی  تولی 

محتولا   نار ازصرف .اس  شکلی از فعالی  سیاسی و همبستگیهمچون و 

ستیم گی ه، شاه  فرهنستب مآور نخبگان خفقان حاکمی تح   سترون،فولکلوریک و 

، نمای کن  و مقاوم  و مبارزه را از طریق شعر، موسیقی، می وگوگف که عا مردم 

 زیپرداناریهعار دیگر، شاه  دی گاه فانون در  .عردکارتون، و هنر خیاعانی پی  می

م فرهنگ ملی، فولکلور یا پوپولیس'فرهنگ عه عنوان فرمی از فعالی  سیاسی هستیم: 

 فرهنگ ملی .ی کشف طبیع  واقعی مردم عاش ، نیس که معتق  عه توانای یمجرد

های  عیکه عا واق اق اماتی نیس بار  دیگر ، عه عنیس  انهطرفاق اماتی عی یهمان پس

  '.شودتر میو کم همیشه مونود مردم ارتباط  کم

 

 ی استعمارزدایی ادامه داردمبارزه

ننب ، قیام و  اعتراضا  کنونی آیا کهدر حول این معنایی های عم تاًن ا از عحث

توان گف  آنچه که امروز در الجزایر در حال وقوع که انقلاب اس ، عا اطمینان مییا این

 .عخ  در آن نهفته اس عالقوه رهایی توانیکنن ه اس  که اس  فراین ی دگرگون

 پایان دادن'و  'حق حاکمی '، 'استقلال'در حول  های  مشختاًتکامل ننب  و خواسته

 داری، ض  امپریالیستیهای ض  سرمایهعاروری عرای ای ه یزمینه 'عع کشورعه غار  منا

 .اس  یمحیطزیس و حتی 

لیه عا  فعلی و مقاوم  ض  استعماری عرمستقیم عین مبارز یمردم الجزایر راعطه

 .دانن زدایی میاستعمار یشان را ادامهمبارزه انعینن ، آنمی 3۵5۱ یفرانسه در دهه

روای   '،و الجزایر مستقل خواه  عود رون میدان ها عه زعالهژنرال'دهن  یشعار موقتی 

 شرمانه عرایعی چگونهآنان که را  پوچ مقاما  دولتی را در مورد انقلاب عاشکوه و این

شاه  ' .کنن افشا میاستفاده ش ه اس  ان  عرده از آن عهرهشان ثروتمن  ش ن شختی

ر عا افشا کرده و هستیم نایی که مردم وضعی  استعمار ن ی  ر 'فانونی دوم یلحاه

ه در مبارزه ض  استعماری عر علیآن یاعی ، یعنی ریشه شانفرد قیامعهمنحتر یمشخته

 .کنن کی  میأفرانسه، ت
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شعارها و سرودها این تمایل را ضبط کرده ان  و اشاره عه پیشکسوتان ننگ ض  

(، عن Amiroucheت ش(، امیروAli La Pointeت اناستعماری مثل علی لا پو

( فرزن ان تو اناوه علی تلاپو'( ش ه اس : Abane( و اعین ت Ben Mhidi ی تمه

ما فرزن ان  'و  'شان را تتاحب کنن  هرگز از پا نخواهن  نشس  تا وقتی که آزادی

 .'هستیم و هرگز عاز نخواهیم گش  شامیرو

یشان هاعه استقلال دس  یافتن ، خواسته 3۵۳۹وقتی که مردم الجزایر در سال 

دایی زشان عرای استعمارفعلی یعرای استقلال اقتتادی نادی ه گرفته ش ، اما مبارزه

 مردم که در آغاز نبرد، کی ' فانون: یدر تعاعیر پیامبرگونه .ای گرفته اس انرژی تازه

ان : سیاهان و سفی ها، اعراب مانوی تثنوی ( مهانران استعمارگر اروپایی را قبول کرده

تر شون  که سفی ا سیاهانی موانه میسیر مبارزه کشف می کنن  که عدر م -و رومیان 

که آرمانهای ملتی مستقل همیشه عخشی از اقشار مردم را عرای از سفی ها هستن  و این

  '.کن زیرپا گذاشتن منافع یا امتیازاتشان نذب نمی

  

 پیون  عا منبع اصلی:

https://roape.net/2021/05/06/frantz-fanon-and-the-
algerian-revolution-today/ 
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