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  منتشر شده در يونگه ولت

  نوشته موميا ابوجمال
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢اکتوبر  ٠٦

 نزمي  با دوزخيان روی 

 

 به ٢٠١٢به عنوان شخصيت ضد استعماری سال  اعالم شد که موميا ابوجمال، فعال حقوق مدنی، ٢٠١٢در فوريه 

  . را دريافت کرد٢٠١٢ بنياد فرانتس فانون در سال ۀايزرسميت شناخته شد و به ھمين دليل نيز ج

 برادرش کيت کوک اين جايزه را به نمايندگی از او در مراسمی ٢٠١٢ روریب ف٢۶در 

دختر فانون و بنيانگذار بنياد، ، Mireille Fanon-Mendès-France در پاريس از

  .دريافت کرد

ات اين نويسنده، فيلسوف و انقالبی بنياد فرانتس فانون برای بزرگداشت زندگی و مبارز

بزرگ، ھر ساله اين جايزه را به افرادی اعطا می کند که با ھمه توان خود برای حقوق 

  .استه اندبشر و عليه ظلم استعماری به پا خ

***** 

 سابق مارتينيک فرانسه در ھند غربی ۀ در مستعمر١٩٢۵ والیج ٢٠فرانتس فانون در 

  .به دنيا آمد

  .سخنان او الھام بخش جنبش ھای آزادی در سراسر جھان بود سال بعد از دنيا رفت، ٣۶تا زمانی که او 
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که در اصل به زبان  –» دوزخيان روی زمين«اعتقادات سياسی او، که او در کتاب منتشر شده پس از مرگ خود به نام 

ھا نفر آن را  به کتابی کالسيک تبديل شد که ميليون –بود، يادداشت کرد  «Les Damnés de la Terre» فرانسوی

  .خواندند

شناختی اجتماعی سيستم استعماری شنيع حاکم را تشخيص داد و  فانون به عنوان يک دکتر روانپزشک وضعيت آسيب

  .توصيف کرد

 چکه در مار )Front de Liberation Nationale :به فرانسوی( FLN  آزاديبخش ملی الجزايرۀاو از نزديک با جبھ

  .د، ھمکاری داشت توسط احمد بن بال در قاھره تأسيس ش١٩۵۴

جبھه آزاديبخش ملی الجزاير به عنوان يک نيروی ضد استعماری عليه امپرياليسم فرانسه که کشور را با سياست ھای 

  .استعماری خود سرکوب می کرد، جنگيد

نوشت  FLN El Moudjahid در طی اين روند آزادی، فانون صدای مقاومت ملی الجزاير شد و مقاالتی برای مجله

  . منتشر می شد١٩۵۶سال که از 

ای از ظلم استعمارگر فرانسه بر الجزاير و سيستم ھای استعماری مشابه در جنوب  مقاالت او انتقادات تند و گزنده

  .کردند فريقا مطرح میاصحرای 

 سازماندھی حزب پلنگ ھای سياه را آغاز کردند، اين سيل بود ١٩۶۶ھنگامی که ھوی پی نيوتن و بابی سيل در سال 

می گويند نيوتن آنقدر مجذوب اين کتاب . را به نيوتن داد» دوزخيان روی زمين« انگليسی فانون ۀ نسخه ای از ترجمکه

  .شده بود که شش بار آن را خواند

ی فراھم کرد که بعدھا رھبری و اعضای حزب پلنگ ھای سياه ئانتقاد فانون از روابط استعماری انگيزه ای برای ايده ھا

  .را شکل دادند

فکر کلی او اين بود که استعمار شدگان بايد با ھر وسيله ای که در اختيار دارند با استعمارگران ستمگر خود مبارزه 

 .کنند

بيش از نيم قرن . سخنان فانون به انقالب الجزاير که پس از ھفت سال جنگ آزاديبخش پيروز شد، وزن و قدرت بخشيد

  .استپس از مرگ فانون، نوشته ھای او ھنوز زنده 

  .با ھمه محرومان اين جھان –می ناميد » دوزخيان روی زمين«قلب او با کسانی بود که او آنھا را 

زمين، روی در ھمان ماھی که اثر اصلی او، دوزخيان .  بر اثر سرطان خون درگذشت١٩۶١مبر اين انقالبی در دس

کلند، کاليفرنيا مورد استفاده قرار انقالبيون از آکرا، غنا تا او» راھنمای انقالب سياه«منتشر شد، که به عنوان کتاب 

 .گرفت شده است

 

 


