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خواهیم بار دیگر بر آن تأکید کنیم این است که ما امری که می
ها هستیم، سفیدپوست باشند یا استعمارگران و همدستان آنمخالف 

آنهایی هستیم که طرفدار ی هو متحد هم سیاهپوست یا زردپوست؛
 نظر ازحق کشورها و ملل بر تعیین سرنوشت خود هستند، صرف

 ها. رنگ پوست آن

 ۵۵۱۱، آوریل«مذهب یا استعمار؟» یوبه،روبن اوم نی

 

ی مرحلططهتأکیططد بططر هویططت بططه   ی مرحلططه گططرار ازخططم مشططی امططه سططشر، نمایشططگر   

ی ه)کططامرونی ، بططه نوبطط یوبططهطططی شططده توسططم روبططن او  نططی راه آگططاهی ملططی اسططت. 

شطدن نبطرد ملطی، در بسطتر     خود، تجسم تبدیل این آگطاهی بطه لمطل اسطت و بطر مردمطی      

دهططد. آمططوزا سیاسططی کططه او     شططرایم بعططد از جنططگ جهططانی دو ، گططواهی مططی     

سططندییایی، ی هکنططد، تجربططدریافططت مططی مطالعططام مارکسیسططتیی هحلقططیوبططه در نططی

الملططل و سططازمان ملططل متحططد و نیططش دلبسططتگی بططه حقططوب بططین توانططاییالتقططاد لمیططق بططه 

هططا ابعططادی هسططتند کططه بططه طططرزی تنگاتنططگ بططه امیانططام ایططنی هلططد  خشططونت ط همطط  

 شوند که شیست نازیسم آنها را فراهم آورد. جدیدی مربوط می

 «کامرون یک کشور آزاد است!»الملل: حقوق بین قدرت

در کطططامرون، کطططه  )همطططان سطططا  تولطططد امطططه سطططشر   ۹۱۹۱ یوبطططه در سطططا او  نطططی

هططا ، بططا آلمططانی۹۸۸۱ آلمططان بططود، متولططد شططد. پادشططاهان دوآ ، در  یالحمایططهتحططت

چططه کططه مربططوط بططه حاکمیططت،  ، در آنراتمططامی حقططوب خططود  » ای منعقططد ومعاهططده

. کردنططدواگططرار  «۹هططاشططد، بططه آلمططانی شططان مططی سططرزمینی هی و ادارگططرارقططانون

، شططدالحمایططه، کططه بططه ایططن ترتیطط  تشططییل    ی تعیططین مرزهططای ایططن تحططت  مسططأله

بططا فرانسططه و بریتانیططا بططه  ی. توافقططاتبططود  ۹۸۸۱) موضططوم مططراکرام کنفططرانن بططرلین

. امطا شیسطت   شطد بطه بعطد،    ۹۱۹۹ ثبطام مرزهطای کشطور، از    بالط  کطه   آمدنطد  دست
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آلمططان، در جنططگ جهططانی او ، کططامرون را در وضططعیت حقططوقی جدیططدی قططرار        

بعططد، هنگططا  دفططام از آرمططان اسططتق     ی هیوبططه، چنططد دهطط دهططد. روبططن او  نططی مططی

کططامرون در تریبططون سططازمان ملططل متحططد، ایططن وضططعیت حقططوقی جدیططد را چنططین      

 کند: خ صه می

 نی او ، یططم مسططتعمره نبططود وکططامرون، هنگططا  بططه پایططان رسططیدن جنططگ جهططا   
هططا در منعقططده بططا آلمططانیی ههططیک کشططوری قططرار نداشططت. توافقنامطط یالحمایططهتحططت
خاتمطططه یافتطططه بطططود. در نتیجطططه، کطططامرون، در پایطططان جنطططگ جهطططانی او ، از   ۹۱۹۱

 ۲.لحاظ حقوقی یم کشور آزاد بود

موضطططر فرانسطططه و بریتانیطططا، در پایطططان جنطططگ، متفطططاوم بطططود. ایطططن دو قطططدرم  

بخشططی از  شططتند، در واقططر میططل دا شططدندهططا لالطط   اسططتعماری، کططه بططر آلمططانی   

)کططه در جریططان جنططگ اشطط ا  کططرده بودنططد  بططه خططا  خططود ضططمیمه      کططامرون را

. کططردی آمرییططا برخططورد  طلبططی بططا سیاسططت ایططا م متحططده   کننططد. امططا ایططن جططاه  

ای ، بططا قراسططت بیانیططه ۹۱۹۸ی هژانویطط ۸ جمهططور آمرییططا، در ویلسططون رسططین  ودروو

در چهططارده بنططد ط در برابططر نماینططدگان کنگططره ط اهططداف جنگططی ایططن کشططور را           

 کند: دهد. بند پنجم این بیانیه چنین توصیه میشرح می

طططور بططهکططه ، تمططامی مطالبططام اسططتعمارزدگان  ی هرسططیدن بططه تفططاهم دربططار   
بططر مبنططای ، گیرنططدطرفانططه مططورد بحطط  قططرار مططیدسططتانه و کططام   بططی، گشططادهآزادانططه

کططه در حططل مسططاسل مربططوط بطططه      گیططرد صططورم مطططی  رلایططت دقیططق ایططن اصططل    
حاکمیططت، منططافر مططرد  درگیططر از همططان وزنططی برخططوردار هسططتند کططه مطالبططام        

 3.دولت که لنوان آن باید تعریف شودی همنصفان

هططای طلبططیو در مخالفططت بططا جططاه   خططود،ی هبیانیططدر همططاهنگی بططا   ویلسططون 

کطه مسطتعمرام سطابق     طرفطدار آن اسطت  هطا،  هطا و فرانسطوی  بریتانیطایی ی هطلبانط الحاب
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هططای تحططت  سططرزمینی هملططل قططرار گیرنططد. ادار ی هآلمططان تحططت قیمومططت جامعطط  

اسطتتار  »ایطن امطر  گطردد کطه   هطای اسطتعماری محطو  مطی    قیمومت در نهایت بطه قطدرم  

  4«.استعمار استی هدصاف و سا

 گططاه مسططتعمره، امططا از لحططاظ حقططوقی هططیکشططدکططه لمطط   ضططمیمه کططامرون بططا آن

: خواهططد بططود ن تططأثیرایططن وییگططی بططر رونططد اسططتعمارزدایی در کططامرون بططی   نشططد. 

الملططل را سطط ح یوبططه ط حقططوب بططین   هططا ط و مخصوصططا  روبططن او  نططی    ناسیونالیسططت

. همچنطین تقسطیم کطامرون میطان بریتانیطا      سطازند بخط  خطوی  مطی   اصلی نبطرد رهطایی  

شططود کططه دهططد ط بالطط  مططی   یوبططه توضططی  مططی طططور کططه او  نططی و فرانسططه ط همططان  

پیشططنهاد کننططد کططه بططرای نشططان دادن مخالفططت مططرد    ۹۱۱۱هططا در سططا ناسیونالیسططت

فرانسطه  ی هکطه بطا سطلط   کشطور مطا ط کطه نطا  آن، بطر حسط  آن        ی نهتقسیم خودسرا» با

داشطططططططته باشطططططططیم، بطططططططه   سطططططططتان سطططططططر و کطططططططار انگلی هیطططططططا سطططططططلط

از امططططططط     ۱«شطططططططودنوشطططططططته مطططططططی "Cameroons"و"Cameroun"صطططططططورم

 استفاده شود. « Kamerun»آلمانی

یوبططه بططه آن اقلیتططی از بومیططان تعلططق دارد کططه بططه مططدار  راه        روبططن او  نططی 

هططا، بططه مططدار   کططامرون توسططم فرانسططوی ی هشططددر بخطط  اشطط ا  یابنططد. او مططی

رود. او کططه پسططر یططم دهقططان اسططت، ابتططدا در دسططتگاه مالیططه پرسططبیتری مططیکلیسططای 

شططود. کططامرون، ماننططد و سططپن در دسططتگاه ق ططایی بططه کارمنططدی دولططت مشطط و  مططی

منططد سططایر مسططتعمرام فرانسططه، پططن از جنططگ جهططانی دو  از حقططوب جدیططدی بهططره  

حططق  ،حططق متشططیل شططدن در سططندییاهاتططوان بططه هططا مططیی آنکططه از جملططه شططودمططی

خططاب بومیططان   حقططوقی تشططییل احططشاا سیاسططی، حططرف کططار اجبططاری و رژیططم     

بطه رسطمیت شطناخته شطدن یطم حطق        . امطا، در وضطعیت اسطتعماری، میطان     اشاره کطرد 

طططو نی وجططود دارد کططه بومیططان در طططی ایططن  ای هو اجططرای واقعططی آن معمططو   دور

بومیططان، پططن از شططده بطر  رژیططم المطا   دوره مجبطور هسططتند بجنگنطد. بططه ایطن ترتیطط ،   

، ایططن حقططوب جدیططد ولططیکنططد. ل ططو رسططمی آن، چنططدین سططا  دیگططر ادامططه پیططدا مططی
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 سطپن آگطاهی ملطی ط در نطشد جوانطان        طط نخسطت آگطاهی سطندییایی     کس  آگطاهی 

 کنند. کامرون را تسریر میی «هپیشرفت»

 

 از سندیکالیسم تا ناسیونالیسم

ضداسطططتعمار در  ایطططن کسططط  آگطططاهی بطططا اسطططتقرار گروهطططی از سفیدپوسطططتان       

ل ططو حططشا کمونیسططت  ، کططه شططود. ایططن سفیدپوسططتان تططر مططی مسططتعمرام آسططان 

ر بططر یطط، داصططادر شططده بططود  ۹۱۱۱ دررا، کططه  شططانرهنمططود حططشا هسططتند،  فرانسططه

هططای محططل سططیونت خططود،  در سططرزمین «هططای مطالعططام کمونیسططتی گططروه» ایجططاد

، بططرای ۹۱۱۱سططپتامبر حططشا کمونیسططت فرانسططه، در  ی هدبیرخانطط6.کننططددنبططا  مططی 

هططا، تشططییل کنططد: فعالیططت در میططان آفریقططایی هططا سططه هططدف تعیططین مططی ایططن هسططته

هطططا و تشطططییل یطططم حطططشا هطططا و اروپططایی آفریقطططاییی هسططندییاهای دربرگیرنطططد 

 ۷.مترقی آفریقایی در هر سرزمین

 ژوسنی در فاصله، ی مطالعام مارکسطیستی حلقهیم گروه کمونیسطتی، تحت نا   

پردازد. این گروه مطالعاتی توسطططم ، در یاسونده به فعالیت می۹۱۱۱ پتامبرتا سططط ۹۱۱۱

 یست )هنرمند کمون و مورین م ریم )معلم و سندییالیست کمونیست  گاسطتون دونا 

ترین، بادقت»یوبه کند که روبن او  نیایجاد شده است. گاستون دونا بعدها روایت می

ها هطا بود، او در جریطان این فعالیت  م فعطالیطت  ترین فرد برای این نوترین و آمطاده فعطا  

 ۹۱۱۸ که در شطططودبه آن رهبر بشرگی تبدیل تا د کرآموزشطططی دیطد که به او کمم  

 8.«نمایان شد

ی هی جلسشود. حتسندییا، البته، در جلسام این حلقه به بح  گراشته میی ألهمس

ین ا بهتشطططییل سطططندییاها،  ی دایر بر اجازهقبل از انتشطططار فرمانی ، ۹۱۱۱ی هژوسی ۲۸

کارهای لملی برای تشططییل سططندییا ب فاصططله آلاز    ۵.یابدموضططوم اختصططاب می 
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و  گرددایجاد می ۹۱۱۱دسامبر  ۹۸در  سطندییاهای متحد کامرون ی هاتحادیشطوند.  می

گیرد و روبن ای انجا  میبسیج گسترده ۵1.شودملحق می CGT به سطندییای فرانسطوی  

 دهد: همتا خود را نشان میبی مبل یوان لنیوبه بهاو  نی

دهی انه به سططازمانیوبه، این فعا  سططندییایی جوان، آرا  و پویا، مجدّروبن او  نی
 و ردآوهای فعالیت گر هم میپردازد. او کارگران را برحس  بخ منظم کارگران می

ی هدر هم سطططریعا  CGT.[ و ..] و کندکسططط  میرا  نهاآخیلی زود، التماد بسطططیاری از 
درصد جمعیت فعا  کامرون را  ۱۱ها و مخصوصا  در بخ  مسلم کشاورزی که بخ 

 ۵۵.دواندکند ریشه مینمایندگی می

ی ملی طور طبیعی به مسططألهاجتمالی، در وضططعیت اسططتعماری، تقریبا  به ی همسططأل

، در یاسونده ۹۱۱۱ مه  ۸ که سندییاها دراست تظاهراتی شاهد این مدلا شود. منتهی می

 های اسططتعمارگر سططاکن کامرون. اروپاییکردنددهی پایتخت اداری کامرون، سططازمان

و  با یم حرکت نازیسم، نیادپرستی»در برابر پ کاردی که روی آن نوشته شده است: 

ها با دیدن اروپایی»پرد. شطططان می، رنگ از چهره«اسطططتعمطارزدایی را بطا هم دفن کنیم  

ها : آنندزده شططدند، شططوکه و وحشططتردکرا حمل مید ن پ کارکه ای ییهاکامرونی

 اگر سططفیدپوسططتان ۵1.«ها ت ییر کرده اسططتآن "قلمرو" که چیشی در کردنداحسططا  

ا ی دسططتمشدها  رزمینه )مخصططوصططا  در ، بومیان نیش تبعی ططام نیادیشططوندمی «شططوکه»

رابر طور بها بهآن که بااین کننطد. کارگران کامرون، با درخواسطططت  دیگر تحمطل نمی 

ی هه رابطای ککشد که مطالبهدیری نمی»طلبند. برخورد شود، استعمار را به مصاف می

شدهای دستمی هبه مطالب، کشدقدرم میان دولت فرانسه و مرد  کامرون را به چال  می

ستعماری امطالبه در خصوب دستمشدها به امری ضدّ، شود. به این ترتی برابر اضافه می

  ۹۱«شود.دیل میتب

ی هحلق )که به مطالعام مارکسیستیی ههستتاریخ بح ، در درون ، گاسطتون دونا 
ب  ملی جن» در خصوب ایجاد، کند سطندییایی ت ییرنا  پیدا می مطالعام اجتمالی و 
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کند. پن از آن دو لامل ذکر می ۹۱۱۱ماه مه  اواسططمرا  ۵4«کامرون با هدف اسططتق  

شطططوند. لامل او ، ناسطططیونالیسطططتی نشد مبارزان کامرونی میموج  گسطططترا آگاهی 

اسطت که سریعا  به    ۹۱۱۱)در سطپتامبر  سطرکوا التصطاا کارگران راه آهن در دوآ   

یابد و بسططیاری از بییاران سططاکن این شططهر، که های فعالیت گسططترا میبخ ی هکلی

کن های ساییشوند. اروپاشود، درگیر آن میپایتخت اقتصطادی کامرون محسطوا می  

ها اسطططلحه پخ  کرده اسطططت، بر روی  مسطططتعمره، کطه دسطططتگطاه اسطططتعمار میان آن   

د و تظاهرام به شطططورا تبدیل نگشطططایکنندگان در یم تظاهرام آت  میشطططرکت

ابق مط زنند؛پردازند و دسططت به کشطتار می ها در دوآ  به گشطت می اروپایی»شطود.  می

امرون مرد  ک واقعیت نیست، هشت نفر ازی هکنندگشارا رسطمی، که مطمننا  منعین 

ه شطوند. سطفیدپوسطتان حتی از یم هواپیما استفاد   کشطته و بیسطت نفر دیگر زخمی می  

 ۹۱۱۱ کشططتارهای سططپتامبر ۹۱«بندند.کنند و از آسططمان شططورشططیان را به مسططلسططل میمی

 کند. اخراج فعا ن فرانسططویناسططیونالیسططم بسططیاری از جوانان کامرونی را تحییم می  

 رهای بعد از وقایر سطططپتامببه متروپل، در هفتهسطططندییاهای متحد کامرون ی هاتحطادی 

های مسطططنولیت سطططندییاها به مبارزان جوان کامرونی را تسطططریر  ، انتقا  پسطططت۹۱۱۱

یایی سندیی هشود. تجربانتخاا می هاتحادی، به دبیرکلی ۹۱۱1یوبه، درکند. او  نیمی

 نبرد برای استق   کرده است. ی هرا آماد ها، آناین جوانان مبارز

دومین   Rassemblement démocratique africain) تجمر دموکراتیم آفریقاییایجاد 

د. کنملی در کامرون را تقویت می، احسا  پن از جنگ جهانی دو ، لاملی است که

ین ت، در نخسطططی متحد کامرونهاسطططندییای هاتحطادیط  لنوان دبیرکطل  یوبطه، بطه  او  نی

شطططود، باماکو برگشار می رد ۹۱۱1 حشا جطدیطد پطان آفریین، که در اکتبر   ی هکنگر

 ، اهل Félix Houphoët – Boigny) کند. در حالی که فلیین هوفوسه بوآینیشططرکت می

یوبه به دبیر دومی حشا کند، او  نیسططاحل لاج، پسططت ریاسططت حشا را اشطط ا  می  

منظور ایجاد یم جنب  ملی در ارتباط ون، بهشود. او، در بازگشت به کامرانتخاا می
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 رونهای کامخلقی هاتحطادیط  د. کنط ت ا میتجمر دموکراتیطم آفریقطایی    پوی بطا  
(Union des populations du Cameroun  یوبه به شططود. او  نیایجاد می ۹۱۱۸ در آوریل

بدیل آن تی هبرجسطططتی هبعد، به چهری هو، چنطد هفت  دبیرکلی این اتحطادیطه انتخطاا   

 گردد.  می

 

 عمل نکردن «از باال»

 بططر اهمیططت آمططوزا   مطالعططام مارکسیسططتی ی هحلقططیوبططه بططا شططرکت در   او  نططی

ی فعالیططت شططده بططود. تجربططه  واقططفمردمططی « هططایتططوده» سیاسططی و «هططایکططادر»

سططندییایی بططه او فهمانططده بططود کططه میططان نبططرد سیاسططی، جمعططی و لمططومی و دفططام از  

 یم پیوند درونی وجود دارد. ، منافر مادی ب فاصله

توجططه بططه شططرایم مططادی زنططدگی طبقططام مردمططی شططهری و روسططتایی ییططی از     

سططتین رهبططران  یوبططه اسططت. او کططه ییططی از نخ  ی سیاسططی او  نططی مسططلمام اندیشططه 

اسططت کططه چنططین  )در کشططورهای فرانسططوی زبططان جنططوا صططحرای آفریقططا   سیاسططی

کشططد، هرگططش دورنمططای اسططتق   را از مبططارزه   آشططیار شططعار اسططتق   را پططی  مططی  

 کند. برای مطالبام فوری جدا نمی

 هططاهططا، آگططاهی ملططی آن هططای فططوری تططوده یوبططه بططا حرکططت از مشطط له  او  نططی

ای کططه ال ططای آن در شططرایطی مشططابه بططه داشططتن بططه جامعططه )یعنططی آگططاهی از تعلططق

ططور  رانطد. همطان  را بطه جلطو مطی    برند و ازسرنوشطتی مشطابه برخطوردار هسطتند     سر می

شطططود، سندییالیسطططم در متطططرکر مطططی )اسطططتاد للطططو  سیاسطططی  کطططه لطططویی نوگونوگطططو

 یوبه همچنان ح ور دارد: های سیاسی او  نیفعالیت

  

. به جای کندیوبه او را از سایر رهبران سیاسی ممتاز میاو  نیی سطندییایی  تجربه
های خود را با درگیر شدن در ، او اندیشطه ...های مبهم آزادی، اسطتق   سطیر در تنوری 
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 تقیمهایی مانند مش لهدهد: انتقا  می هاکورههای کارگران شهرها و دهقانان دهمش له
اری، وارداتی از اروپا، افشای  بییمواد لرایی  کاکاسو در مقایسه با قیمت نمم وپایین 
 ۹1.ها و مدار بیمارستانبودن  ناکافی

وقفططه از کططارگران و دهقانططان   یوبططه بططی بططرای هططدایت ایططن مبططارزام، او  نططی   

 سططندییاهای متحططد کططامرون، ی هاتحادیططدهططی کننططد. خواهططد خططود را سططازمان مططی
خواهططان تقویططت  مططرد  کططامرونی هاتحادیططهططایی اسططت کططه ییططی از سططازمان البتططه،

 هطططای مختلفطططی ریشططه دوانطططده اسطططت شطططود. ایططن سطططندییا کطططه در بخطط   آن مططی 

)کطططارگران سطططاختمانی، کطططارگران بنطططادر، کارمنطططدان دولطططت، کارمنطططدان بخططط    

هطططای هططای هینططت  خصوصططی، کططارگران سططاده، کططارگران مططدار  و بیمارسططتان      

  :بردمرهبی پروتستان  مبارزام گوناگونی را پی  می

هططایی ماننططد اساسططی دسططتمشدها تططا هنگططا  درخواسططتی هندییا، از زمططان مسططألسطط

هططای فاقططد مهططارم بططه کططامرون و کمپططین بططر للیططه تططو آمططدن اروپططاییدادن بططه پایططان 

آمیطططش کارمنطططدان دولتطططی و سطططایر کارمنطططدان توسطططم      خططططاا کطططردن تطططوهین  

   ۵۷.آوردسفیدپوستان، فشار مستمری وارد می

شططود. دهططی جنططب  زنططان کططامرون بططه کططار بططرده مططینهمططین تطط ا بططرای سططازما

شططود. مططاری تشططییل مططی دموکراتیططم زنططان کططامرون ی هاتحادیطط  ،۹۱۱۲ اوم ۱ در

شططود، دبیرکططل ایططن سططازمان مططی    ۹۱۱۱ایططرن نگاپططت بططی یونططگ، کططه در سططا      

دفططام از » منظططورجانبططه بططههمططهی هسططازد کططه اتحادیططه در لططین مبططارزخاطرنشططان مططی

مططادی، اخ قططی، معنططوی و فرهنگططی و دفططام از   هططایهکططامرونی در زمینطط یهخططانواد

 داد کططهداسمططا  توضططی  مططی «اقتصططادی، اجتمططالی مططدنی هططایهحقططوب زنططان در زمینطط

هططیک بهبططودی در  بططرد،سططر مططیخططارجی بططهی هتططا زمططانی کططه کشططور تحططت سططلط  »

  مططردی هاتحادیطط ۵8.«توانططد ایجططاد شططود  هططای کططامرونی نمططی  وضططعیت خططانواده 
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هططای ، بططه نسططل ۹۱۱۱در سططا  جوانططان دموکراتیططم کططامرون  ، بططا ایجططاد  کططامرون

 دهد. جوان توجه نشان می

هططای مختلططف، توسططم سططه ارگططان مبططارزام ایططن سططازمانی هرسططانی دربططاراططط م

ی نامطططهو هفتطططهروشطططنایی ی هنامططط، هفتطططهصطططدای کطططامرونی )ماهنامطططه مطبولطططاتی

بطرای   حقیقطت ی دیگطری بطه نطا     رد. نشطریه گیط  ، در سرتاسطر کشطور انجطا  مطی    ستاره

یوبطططه و کارهطططای هطططای او  نطططیشطططود. همچنطططین سطططخنرانی جوانطططان منتشطططر مطططی 

دهططی شططوند. سططازمان هططای حشبططی در قالطط  جططشوام مختلططف منتشططر مططی    کنگططره

شطده  هطا، و تط ا انجطا    هطای مطرد ، بطا حرکطت از مطالبطام فطوری آن      بخط  ی ههم

بطرای پخطط  و   وجططود امیانطام مطالی ضططعیف    )بطا  مططرد  کطامرون ی هاتحادیط توسطم  

هطا قویطا    هطای رهطایی و لطدالت اجتمطالی بطه تقویطت آگطاهی کطامرونی        انتشار اندیشه

هطا بطه یطم ملطت واحطد تعلطق دارنطد،        کطه همگطی آن  رساند: آگاهی بطر ایطن  یاری می

 کند. ملتی که برای استق   خود مبارزه می

چططه ضططروری اسططت، امططا در لططین یوبططه وجططود سططازمان اگططر بططرای روبططن او  نططی

سططوادی تقریبططا  سططوادی و بططیحططا  کططافی نیسططت. او، بططا در نظرگططرفتن وضططعیت کططم 

مطالعطططام ی هحلقطططتمطططامی مطططرد  کطططامرون و بطططا آگطططاهی از نقططط  اساسطططی کطططه  
ی ه)مدرسططدشططمن ، مططی دانططد نیروهططای کططرددر آمططوزا خططود او ایفططا  مارکسیسططتی

کططه بططه مجریططان را  کنططد بططرای ایططنیاسططتعماری کططه کودکططان کططامرونی را تربیططت مطط

بططردار تبططدیل شططوند یططا کلیسططا، همدسططت نظططم اسططتعماری، کططه در همططه جططا  و فرمططان

قططدر قدرتمنططد هسططتند. بنططابر  چططه کنططد بططرداری از قدرتمنططدان را مولظططه مططی فرمططان

بایططد بططه آمططوزا و تربیططت سیاسططی توجططه  ، دهططیایططن در کنططار تطط ا بططرای سططازمان

 . کردداسمی مبرو  

رسططانی للططم اسططت کططه هططدف آن او  مبططارزه بططر للیططه اططط می همسططأله در وهلطط

باشططد. توضطططی   مططی  مططرد  کططامرون  ی هاتحادیطططهططای  تحریططف مواضططر و تحلیططل   

ی هجنططب  ملططی، بططه زبططانی سططاده و آموزشططی، مسططأل   ی همحورهططای مختلططف برنامطط 
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 ایططن ویططایف، تمططا  ی همنظططور انجططا  شایسططت کططه، بططهبعططدی اسططت. سططرانجا  ایططن 

طططور یوبططه، بططهناپططریر اسططت. روبططن او  نططی مسططتقیم بططا کططارگران و دهقانططان اجتنططاا 

گططرارد. او جططای کشططور را زیرپططا مططی ناپططریر، بططرای انجططا  کنفططرانن جططای خسططتگی

بططدون ، لنططوان یططم سططخنران قططادر اسططت بططه زبططانی سططاده مسططاسل را توضططی  دهططد بططه

فهططم، حتططی بططه هططای قابططلا توانططد، بططا م ططین بیططاورد و مططییکططه سططط  بحطط  را پططاآن

)ملططی یططا   لمططومی سیاسططی  وضططعیتتططرین افططراد توضططی  دهططد کططه چططرا      سططاده

 شود. ها مربوط میالمللی  به آنبین

یوبططه، ییططی از ملشومططام حططشا من ططبم و     آمططوزا سیاسططی، بططرای او  نططی   

شططوند و دهططی مططیمططدار  حشبططی سططازمان، یافتططه اسططت. در سططط  آموزشططیسططازمان

بطه منظطور بطا  بطردن سطط       »هطا  کنطد کطه تمطامی تط ا    سمطا  دلطوم مطی   یوبه دااو  نی

در سطططط   ۹۱.«حطططشا بطططه کطططار بطططرده شطططود   یایطططدسولوژیم مسطططنو ن و ال طططا 

کنطد. مسطأله   تأکیطد مطی   «ایهطای پایطه  کمیتطه » یوبطه مرتبطا  بطر تقویطت    سازمانی، او  نطی 

همططین یوبططه بططه کنططد. او  نططیین لمططل مططییلبططارم از سططاختن حشبططی اسططت کططه از پططا

لنططوان یططم جنططب  صططحبت بططه مططرد  کططامرونی هاتحادیططدهططد از دلیططل تططرجی  مططی

جنططب  مططا یططم جنططب   » کنططد کططهتصططری  مططی ۹۱۱۱ کنططد تططا یططم حططشا. او در 

اگططر مططا ماننططد اسططتعمارگران از بططا  لمططل کنططیم، هططیک چیططش معتبططر و    مردمططی اسططت؛

 11«.شد ای خلق نخواهدسازنده

کططه دسططتگاه اسططتعمار تطط ا دارد  چططهخطط ف آنبططر ، مططرد  کططامرونی هاتحادیطط 

زنططد، دهططی مططی جططا بینططدازد، بططرای کسطط  قططدرم نیسططت کططه دسططت بططه سططازمان     

دهططی هططای زنططان و جوانططان را سططازمان  کنططد و جنططب  تراکططت و نشططریه چططا  مططی  

هطا در میطان مطرد  و حمطل گفتطار آنطان اسطت.        منظطور تطرویج اندیشطه   کند، بلیه بهمی

سططخنگوی » معنططای)بططه «Mpodol» یوبططه لقطط بططه او  نططی کططه سططریعا  همططان مردمططی

 دهند. می«  دیگران
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 آزادی اجتماعی و استقالل ملی

گططاه آرزوهططای فططوری و مسططتقیم کططه موایطط  اسططت هططیک مططرد  کططامرونی هاتحادیطط

لطططدالت ی همردمطططی را از منطططافر لمطططومی جمعطططی جطططدا نینطططد، در کنطططار مطالبططط   

مططا  یاسططت، دا کططه نالاد نططه جداشططده  اجتمططالی و الحططاب مجططدد کططامرون آلمططان    

کنططد. اسططتق  ، وحططدم مجططدد کططامرون و   خواسططت اسططتق   ملططی را مطططرح مططی  

اندیشططه راهنمططای ، خطططوط ۹۱۱۸یوبططه درلططدالت اجتمططالی، تططا هنگططا  قتططل او  نططی 

 د. ادندرا تشییل می این اتحادیهو لمل سیاسی 

ن مطلططط  کطططه بطططا یطططادآوری ایططط )اسطططتاد للطططو  سیاسطططی  ژان فرانسطططوا بایطططار

کططه خواهطان اسططتق     بطود هططایی ییطی از نخسططتین سطازمان   مطرد  کططامرون ی هاتحادیط 

کططه ایططن  ، «اساسططینقطط  » ، بططرشططدکشططورهای واقططر در جنططوا صططحرای آفریقططا   

تأکیطططد کطططرد، زبطططان پطططن از جنطططگ ایفطططا هآمطططوزا سیاسطططی در آفریقطططای فرانسططط

ین، فراتططر از ایططن آمططوزا سیاسططی راه را بططر آزادی کططامرون و همچنطط    : »کنططدمططی

 پیشططگا  بططودن در  1۵«.گشططایدزبططان مططی هآزادی آفریقططای سططیاه فرانسطط  بططرای آن، 

نیسططت. ارتبططاط میططان مططرد  کططامرون ی هاتحادیططاسططتق   ملططی تنهططا وییگططی ی همطالبطط

یوبططه، هططای او  نططی هططا و سططخنرانی آزادی اجتمططالی و برابططری اقتصططادی در نوشططته  

هططای ناسیونالیسططت آفریقططای  هططای سططایر چهططره سططخنرانیهططا و در مقایسططه بططا نوشططته 

 خورد. تر به چشم میتر است و بی شدهزبان، ساخته و پرداختههفرانس

ی فعالیططت سططندییایی خططود دلیططل خاسططتگاه اجتمططالی و تجربططهیوبططه بططهاو  نططی

دیگططر رسططد کططه مطالبططام اقتصططادی و مطالبططام سیاسططی از یططم  بططه ایططن لقیططده مططی 

  :دهداین مسأله را چنین توضی  می ۹۱۱۲ناپریرند. او در سا جدایی

و دسطططتگاه اسطططتعمار تنهطططا بطططا  اسطططتدسطططتگاه اسطططتعمار پشطططتیبان کارفرمایطططان 
هطای اقتصطادی و امیانطام مطادی، کطه لمطدتا  بطه بخط  خصوصطی          استفاده از سط ح 
توانططد در کشططورهای مططا سیاسططت سططرکوا ملططی را بططه پططی  ببططرد.  تعلططق دارنططد، مططی
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مططرد  کططامرون لقیططده دارد، و فعططالین سططندییایی نیططش بططر همططین لقیططده     ی هحادیططات
هسططتند، کططه بططدون فتوحططام سیاسططی، کططه بططرای پیشططرفت اقتصططادی، اجتمططالی و       

 11.فرهنگی مرد  ضروری هستند، آزادی اقتصادی مردمان ما لیر ممین است

ایطططن ایهطططارام، مطالبطططام فطططوری در سطططط  اقتصطططادی و سیاسطططی را دربطططر   

شططوند و در هططای ق بططی کططه در آفریقططا الطط   مططی اسططتق   یگیرنططد. بططرای افشططامططی

همططین منطططق مططورد تأکیططد  ۹۱۱۹گردنططد، از سططا ین کشططور آسططیایی تجربططه مططیدچنطط

   :گیردقرار می

ویطططیه توسطططم هاسطططتق  ، بطططهطططا ایطططن شطططبهمردمطططان کشطططورهایی کطططه بطططه آن
ی زودی بططه مبططارزه شططود بططه یامپریالیسططم انگلسططتان یططا امپریالیسططم هلنططد، الطططا مطط    

ای بطططرای رسطططیدن بطططه اسطططتق   ملطططی واقعطططی و گطططا  برداشطططتن در مسطططیر   فعا نطططه

 13.دموکراسی دست خواهند زد

، کنططداقتصططادی بططرای بعططد از اسططتق   اراسططه نمططی  ی هیوبططه برنامططاگططر او  نططی

)اصططط ح اسططتعمار  گیططرددرلططوب برللیططه مناسططبام نواسططتعماری موضططر مططی  ولططی

یوبططه مناسططبام نواسططتعماری را احسططا    امططا او  نططی  ز ابططدام نشططده اسططت؛ نططو هنططو 

وار در حططا  سططرکوا مبططارزان کططامرونی در حططالی کططه فرانسططه دیوانططهاو، کنططد . مططی

ی ه، اگرچططه ایططد ۹۱۱1 در Midi libreفرانسططوی ی هاسططت، در مصططاحبه ای بططا نشططری  

)بعططد از  میططان فرانسططه و کططامرون   احتمططالی «همیططاری» ر بططریططدا کننططدهمصططاحبه

د کططه ایططن  کنططامططا تصططری  مططی   کنططد؛را دربسططت رد نمططی  رسططیدن بططه اسططتق     

هططا باشططد. ایططن   فرانسططه و فرانسططوی ی هتمایططل صططادقان » همیططاری بایططد مطططابق بططا   

همیططاری همچنططین نبایططد مت ططمن هططیک شططرط سیاسططی یططا هططیک شططرط وابسططتگی       

  ۲۱.«باشد
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بططه رهبططران ناسیونالیسططت آفریقططا اسططت کططه    یوبططه ییططی از نخسططتین   او  نططی

سیاسططی محططدود ی هخطططرام اسططتق   صططرفا  صططوری، یعنططی اسططتق لی کططه بططه جنبطط  

چططه کططه بعططدا  اسططتعمارنو   د. او بططا آگططاهی از خطططرام آن کنططشططود، توجططه مططی مططی

ر بططر تقسططیم کططامرون را زیططر نظططر  یططهططای اشطط الگر دااسططتراتیی قططدرمشططد، نامیططده 

ایطن اسطتراتیی بایطد اسطتق   و وحطدم مجطدد را در ارتبطاط بطا         دارد. برای پاسطخ بطه   

 هم در نظر گرفت. 

 وحدت مجددی همسأل

د، امیططد بططه ت ییططر سططریر شططایجططاد  مططرد  کططامرونی هاتحادیططدر شططرایم تططاریخی کططه 

کططه پططن از جنططگ بططه وجططود آمططد، خیلططی سططریر بططه یططأ  مبططد  شططد. قططانون           

ی هاتحادیط  طط مجلطن    کنطد را ایجطاد مطی  فرانسطه  ی هفرانسطه ط کطه اتحادیط     ۹۱۱1اساسی

 1۱نهططد کططه صططرفا  مشططورتی اسططت و سیسططتم دوبططل ک ل ططی انتخابططاتیفرانسططه را بنیططاد مططی

(Double collège  کططامرون،  «مجلططن نماینططدگی» )کططه، در مططورد کنططدرا برقططرار مططی

هطشار  ۹11نفطر اروپطایی یطم نماینطده و بطرای هطر       ۲۱بطرای هطر  » معنای آن اسطت کطه  به

بنططد چهططار    ،لطط وه بططر ایططن  16 .«شططودنیططش یططم نماینططده انتخططاا مططی    کططامرونی

در چططارچوا سططازمان ملططل   ۹۱۱1الحمططایگی، کططه در دسططامبر هططای تحططتتوافقنامططه

ی رسطد و ادامطه  ام طا مطی  بطه  ملطل  ی هالحمطایگی جامعط  تحطت  ی نظطا  هادامط  درمتحد 

 اختیططارام»شططوند، بططا الطططای    تحططت الحمططایگی مجمططر ملططل محسططوا مططی   نظططا

دهططد کططامرون را  گططراری، اداری و ق ططایی بططه فرانسططه اجططازه مططی     کامططل قططانون 

بططه لبططارم دیگططر،   1۷«.لنططوان بخشططی جططدایی ناپططریر از خططا  خططود اداره کنططد  بططه

سططازمان ملططل « قیمومططت»سططازد، سیسططتمیوبططه خاطرنشططان مططیهمططان طططور کططه او  نططی

امپراتططوری  صططاف و سططاده کشططور مططا را بططه  » دهططد تططامتحططد بططه فرانسططه اجططازه مططی  

هططای تحططت الحمططایگی کططامرون    توافقنامططه ۲۸.«مسططتعمراتی فرانسططه ضططمیمه کنططد   

 کنند. ها را اتخاذ میبندیصورمبریتانیا همین ی هتحت ادار
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تطط ا دارنططد، بططا اسططتفاده   کططامرون ی هکننططد)دو قططدرم اداره فرانسططه و بریتانیططا

تقسططیم قطعططی کططامرون اجططرا درآمططده، از طریططق سططازمان ملططل متحططد،  بططه از سیاسططت

کنططد آن بخطط  از آلمططان را بططه سططرانجا  برسططانند. در حططالی کططه فرانسططه تطط ا مططی  

فرانسططه ضططمیمه کنططد، بریتانیططا   ی هخططود دارد بططه اتحادیطط ی هکططامرون را کططه در ادار 

)کشططور  جططوی آن اسططت تططا بخطط  مربططوط بططه خططود را بططه نیجریططه        ودر جسططت

کشطططور در آفریقطططا محسطططوا  مهطططم ایطططن هطططایههمسطططایه ، کطططه ییطططی از مسطططتعمر

هططا، بططه معنططای فرانسططه، بططرای کططامرونیی ه. پططریرا اتحادیططکنططدشططود، ضططمیمه مططی

بططرای » دهططدیوبططه توضططی  مططیپوشططی از وحططدم مجططدد اسططت. روبططن او  نططی چشططم

فرانسططه، قبططل ی هل ططویت یططا لططد  ل ططویت کططامرون در اتحادیطط ی هکططامرون مسططأل

گططراری کططامرون، مطططرح جلططن قططانونمجططدد و قبططل از ایجططاد دولططت و م وحططدم از

  ۲۱.«شودنمی

یوبططه اسططتق  ، بططدون وحططدم مجططدد، مصططنولی  بنططابر ایططن بططرای روبططن او  نططی 

التمطططاد از لحطططاظ یطططم اسطططتق   قابطططل اسطططت. وحطططدم مجطططدد شطططرط ضطططروری

و » اسططت: اقتصططادی اسططت کططه قططادر بططه ت ططمین حقططوب واقعططی بططرای کططارگران       

کنططیم، آگاهانططه از تمططامی  مطططرح مططی وحططدم مجططدد رای ههنگططامی کططه مططا مسططأل 

یم، یگطو زیطرا، همطان ططور کطه مرتبطا  مطی       کنطیم هطای کطامرون دفطام مطی    مطالبام توده

تططا زمططانی کططه فتوحططام سیاسططی لملططی نشططوند، هططیک بهبططود واقعططی در زنططدگی         

  31«کارگران ایجاد نخواهد شد.

 یییسططتلنططوان استراتیوبططه در ایططن بحطط  بططهکنططیم کططه روبططن او  نططیمشططاهده مططی

شططود کططه قططادر اسططت، بططا نططرم  در تاکتیططم و قاطعیططت در اصططو ،  یططاهر مططی مططاهر

میططان مطالبططام مختلططف پیونططد ایجططاد کنططد. ایططن پیونططد ماهرانططه میططان نططرم  و          

در خصططوب تططاریخ  مططرد  کططامرونی هاتحادیططدهططد کططه چططرا قاطعیططت توضططی  مططی

هططای طططو نی موضططعی معتططد  داشططت. جنططب ، در برابططر انق ططای قیمومططت تططا مططدم
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 خواسططتهططا فقططم مططی، سططا بططودچسططبیده  «اسططتق   زودر » ای کططه بططه تططشفرانسططه

یوبططه کططه مهلتططی تعیططین و در پایططان آن اسططتق   کططامرون محقططق شططود. او  نططی        

تططد  هسططتیم. مططا اسططتق    مططا در لمططل خودمططان مع » کنططد کططهتصططری  مططی ۹۱۱۲در

کنطیم. مطا خواهطان آن هسطتیم کطه وحطدم مجطدد کشطورمان         فوری درخواسطت نمطی  

مططرد  ی هاتحادیطط  3۵.«ب فاصططله محقططق شططود و تططاریخی بططرای اسططتق   معططین شططود  
اسططتق   » )بططه منظططور تططدار  دیططدن   ، تنهططا هنگططامی کططه دولططت فرانسططه  کططامرون

حملططه بططه ال ططای آن را آلططاز    ۹۱۱۱هططای سططا   در نخسططتین مططاه  « تحططت کنتططر  

 بططا ایططن لقیططده کططه    شططود؛کنططد، خواهططان اسططتق   و وحططدم ب فاصططله مططی    مططی

یوبططه دنبالططه و رادییططا  شطدن موضططر او  نطی   31.«سططر آمطده اسططت مهلططت بطه ی همسطأل »

 سرکوا استعماری است. ی هنتیج

ی ههمططططی هیوبطططه او را بططططه گردآورنطططد  التطططدا  تططططاکتییی روبطططن او  نططططی   

کنططد. قاطعیططت در اصططو  او را بططرای نظططا  اسططتعمار  هططای ملططی تبططدیل مططیحساسططیت

سطازد کطه بایطد از میطان برداشطته شطود. جمطر التطدا  تطاکتییی و          به انسانی تبدیل مطی 

یوبطططه را بطططه مرجعطططی ورای مرزهطططای کطططامرون بطططد  قاطعیطططت در اصطططو ، او  نطططی

 سازد.  می

 سالح حقوق

و دبیرکطططل آن  مطططرد  کطططامرون ی هاتحادیطططچطططه کطططه همچنطططین در اسطططتراتیی   آن

الملططل اسططت. ، التمططاد بططه سططازمان ملططل متحططد و نیططروی حقططوب بططیناسططتتوجططه قابططل

کططه بططه موجطط  آن کططامرون تحططت     ۹۱۱1ی هیوبططه حتططی پططن از توافقنامطط  او  نططی

هططای سططازمان ملططل متحططد در ای کططه محططدودیت)توافقنامططه گیططردقیمومیططت قططرار مططی

دارد کنطد ، از ایطن ایطده دسطت برنمطی     شطیار مطی  هطا را آ حقطوب خلطق   یاجطرا ی هزمین

هططای الملططل یططم سطط ح نبططرد اسططت. بططه ایططن دلیططل او در سططخنرانی  کططه حقططوب بططین

طططور مططنظم بططر متططون حقططوقی متعططدد، مقططررام اداری و سططایر معاهططدام     خططود بططه 
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قیمومیططت را ی هتوافقنامطط ۱ی هوقفططه فسططخ مططاد کنططد. او بططی المللططی تییططه مططی بططین

طططور کلططی و د کططه بططه نظططر او مخططالف روح سیسططتم قیمومیططت بططه  شططوخواسططتار مططی

در  ی اخیططرهطططور خططاب اسططت. ایططن مططاد منشططور سططازمان ملططل متحططد بططه  11ی همططاد

تحطو  تطدریجی بطه سطمت     »کننطده بایطد   هطای اداره کنطد کطه قطدرم   واقر تصطری  مطی  

 کنند.  «تسهیل» خودی هرا نشد مردمان تحت ادار 33«خودمختاری یا استق  

مططرد  ی هاتحادیططبططه رلایططت ایططن تعهططد،  )و بریتانیططا  بططرای مجبططورکردن فرانسططه
المللططی خططاب کططامرون   از تمططامی ابشارهططای حقططوقی کططه وضططعیت بططین     کططامرون

هططای متعططددی را بططه  کنططد: لری ططه اسططتفاده مططی  بططه وجططود آورده اسططت، هططا را آن

ملطل متحطد    هینطت بازرسطی سطازمان    کنطد، هطر بطار کطه    سازمان ملل متحطد ارسطا  مطی   

کنطد، بطا   دهطی مطی  )هطر سطه سطا  یطم بطار  تظطاهراتی را سطازمان        آیطد به کامرون مطی 

)او   کنططدهططای دبیرکططل خططود در نیویططور  را آمططاده مططی    دقططت تمططا  سططخنرانی  

یوبططه، بططرخ ف نظططر مقامططام فرانسططوی، سططه نوبططت در برابططر شططورای قیمومططت    نططی

بطا سطازمان ملطل متحطد کطه      شطود . ایطن تمطا  مسطتقیم     سازمان ملطل متحطد یطاهر مطی    

جططوی برقططراری آن اسططت، دولططت فرانسططه را   ودر جسططت مططرد  کططامرونی هاتحادیطط

هطططای او  تطططرین اسطططتراتییترین و ابتیطططاریآمیشزنطططد و ییطططی از جسطططور دور مطططی

بطه ایطن ترتیط      «هطا کطامرونی »یوبطه،  او  نطی ی هدهطد. بطه لقیطد   یوبه را تشطییل مطی  نی

هططای کططه خلططق  ؛ قهططریهططر خططودداری کننططد خواهنططد توانسططت از دسططت زدن بططه ق  

دیگططر، بططه دلیططل لططد  برخططورداری از سطط ح حقططوب کططه رژیططم         ی هاسططتعمارزد

طططور محططدود ، مجبططور هسططتند بططه آن متوسططل    )حتططی بططه  کنططدقیمومططت الطططا مططی 

  :دهدروشنی توضی  می، این مسأله را به۹۱۱۹سا  اواخرشوند. او، در 

هططا انجططا  گرفططت همیشططه توسططم کططامرونیبططار و بططرای مسططلحانه یططمی همبططارز
هططای اساسططی کططه مططا کططه وسططیعا  در شیسططت فاشیسططم آلمططان شططرکت کردنططد. آزادی

هطا هسطتیم و اسطتق   کطه بایطد بطا قاطعیطت بطه سطمت آن حرکطت           خواستار الما  آن
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مسطلحانه بطه دسطت آینطد. منشطور آت نتیطم       ی هچیشهطایی نیسطتند کطه بطا مبطارز     ، کنیم
از حططق ، ل متحططد دقیقططا  بططه منظططور جلططوگیری از چنططین احتمططالیو منشطور سططازمان ملطط 

 34.کنندها بر تعیین سرنوشت خوی  دفام میخلق

 پطریر اسطت  دهطد کطه از لحطاظ تطاکتییی انعططاف     یوبطه نشطان مطی   او  نطی  چطه  اگر

شططده اسططت ، ایططن بهتططرین روا بططرای رسططیدن بططه اهططداف تعیططین، )زیططرا بططه گمططان او

المللطی، همطواره   دانطد کطه سیاسطت، در سطط  ملطی یطا بطین       یلوح نیسطت. او مط  اما ساده

ی هتططوازن قططوا اسططت. التمططاد او بططه سططازمان ملططل متحططد، در حقیقططت، ثمططر  ی همسططأل

ورود  اتیططا بططه یوبططه، بططا  المللططی اسططت: او  نططی  تططوازن قططوای بططین ی هتفیططر دربططار 

ز تططدریجی کشططورهای تططازه بططه اسططتق   رسططیده بططه سططازمان ملططل متحططد، بططرای پیططرو 

هططططای کططططامرونی و شططططدن در زورآزمططططایی در نیویططططور ، کططططه ناسیونالیسططططت  

دهطططد، بطططه اسطططتعمارگران فرانسطططوی و بریتانیطططایی را در برابطططر ییطططدیگر قطططرار مطططی 

ای کططه بینانططهامیططد بسططته اسططت. بیططن  بسططیار خططوا« کشططورهای بططرادر» پشطتیبانی ایططن 

  :آیدجا میاز این، کندلرضه می۹۱۱۱ه یاو در ژانوی

 سازمان ملل متحد این است که برای کشورهای لیرمستقل وی همن دربار دیدگاه
 گروه شوروی و، تشییل بلو  لرا ط آسیایی، وییه کشورهای تحت قیمومتهب

شود. یوگس وی، که موضر یم شانن جدی محسوا می، ایهای تودهدموکراسی
روه قرار دارد. مساسل استعماری دارد، همواره در کنار این گی هدربار ایشایسته

 3۱.توان به چند کشور آمرییای  تین اشاره کردهمچنین می
هطططای آفریقطططا ایطططن  ، و نیطططش نخسطططتین اسطططتق   ۹۱۱۱کنفطططرانن بانطططدونگ، در

کنطد.  الملطل را تقویطت مطی   بینانطه از سطازمان ملطل متحطد و حقطوب بطین      خوا برداشت

ی برگططشاری کنفططرانن بانططدونگ و در حططالی  امططا مقامططام فرانسططه، دقیقططا  در لحظططه  

گیرنططد ، تصططمیم مططیانططدکططردههططای الجشایططر انقطط ا خططود را آلططاز کططه ناسیونالیسططت

 ۹۱ درهطططای کطططامرون را شطططدم بخشطططند. دولطططت فرانسطططه  سطططرکوا ناسیونالیسطططت
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هططای کططامرون از محبوبیططت لظیمططی در  ، در حططالی کططه ناسیونالیسططت ۹۱۱۱ی هژوسیطط

ی هاتحادیططالمللططی برخططوردار هسططتند،  کططامرون و از پشططتیبانی فشاینططده در سططط  بططین 
کنططد و بططه ایططن ترتیطط   را منحططل و فعالیططت آن را ممنططوم الطط   مططی  مططرد  کططامرون

، کططه درسططت در ایططن لحظططه قابلیططت  ااهططای مططورد ل قططه یوبططه را از سطط حاو  نططی

 نماید. دهند، محرو  میخود را نشان می

 وحدت و تشکیل ملت

 و کامرون« فرانسطططه» ی وحدم مجدد کامرونبه مسطططأله «کامرون» ی ملیمسطططأله

مانند بسططیاری از دیگر کشططورهای مسططتعمره با ، شططود. کامرونمحدود نمی «انگلسططتان»

 یلنوان سططط حآن بهاز و اسطططتعمارگر ، اسطططت تنوم قومی، فرهنگی و مرهبی مواجه

دم یوبه در خصوب وح. تأم م او  نیکندمیداسمی استفاده ی همنظور ایجاد تفرقبه

 . ندای برخوردارکنندهاز فعلیت خیره مامروز ه، و ایجاد ملت

های ها و مقاومتاستعمارزدگان، در واکن  به تجاوز استعمار، برای تمامی حافظه

وند ر شوند. همچنین در واکن  به این تجاوز،برابر اسطتعمار ارزا قاسل می  پیشطین در 

ها که خود را متفاوم، و حتی مخالف با گیرد. اقوا  و قبیلطه ایجطاد ملطت سطططرلطت می   

خود را متعلق به یم واحد مشططتر  بدانند که  یابندند، تمایل مینکدیگران، حن می

. اسططتعمارگر، به سططهم خود، ح ططور گراردهای پیشططین هویتی را پشططت سططر میشططیل

رانسه، دهد. تبلی ام فرا از جمله با نفی یم واقعیت ملی معتبر مشروم جلوه می ی خو

ای هاپوزیسطططیون» کند تا، سطططریعا  ت ا میمرد  کامرونی هاتحطادیط  برای مقطابلطه بطا    

هططای یعنی آفریقططایی ایجططاد کنططد؛ مرد  کططامرونی هاتحططادیططرا بر للیططه  «آفریقططایی

پردازند و نظا  ها بپیدا کند که حاضطر باشطند به مخالفت با ناسیونالیست   گوشطی بهلقهح

 استعمار را مشروم بدانند. 
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های گرایی اسططت. او در نوشططته یوبه متفیر ایجاد ملت و مخالف قبیلهروبن او  نی

گرایی را مورد انتقاد شطططدید قرار بنیادگرایی قومی و منطقه هطای خود تمطامی شطططیطل  

  :پردازدمی «قبیله»ی ههد. او از یم منظر تاریخی به تحلیل مقولدمی

آن  های آفریقایی اسططت. ما،های اپوزیسططیونقبیله گرایی ییی از بارورترین حوزه 
مرد   یقومنیسططتیم، ما به ارزا تاریخی  «ضططد قبیله»کنند، ها ادلا میطور که بع ططی
مدرانیشاسططیون فرهنگ ملی اسططت. اما حق نداریم  خاسططتگاه. این حتی یمخودمان آگاه

سطیاسطی یا منازلام شطخصططی مورد استفاده قرار    ی هلنوان ابشار مبارزوجود اقوا  را به

 36.دهیم

 بلیه در چارچوا یم، گرایی نیسطططتدهد که آینده در قبیلهیوبه ادامه میاو  نی

 را با موفقیت به سرانجا ملت واحد است. تنها این ملت واحد قادر است استعمارزدایی 

 :واقعی را ت مین کندی هبرساند و توسع

که خطراتی  ار گرایی منحمالتبار شده و منطقهگرایی بیچنین وضعیتی تر  قبیله
لنوان شططرط او  پیشططرفت و شططیوفایی ملت کامرون، بر ما تحمیل   واقعی هسططتند، به

 3۷.کندمی

گاه به یوبه هیکشود که او  نیمیهمین روییرد سطیاسی و لیرقومی به ملت بال   

اهان، در شده توسم سیمبارزه نگاه نیادگرایانه نداشطته باشطد. اگر او تبعی طام متحمل   

از مرد  کشطططورهای  «نفرتی»کنطد اما هیک  چطارچوا نظطا  اسطططتعمطار، را محیو  می   

سطططازد که مبارزه نظا  خاطرنشطططان می یناپریرطور خسطططتگیاسطططتعمارگر ندارد. او به

، در سخنرانی ۹۱۱۱ آوریل ۹1یوبه درگیرد و نه سفیدها را. او  نیعمار را نشانه میاسطت 

ی هدر برابر هشاران نفر، به مقا  کاتولیم که در هماهنگی با دسطططتگاه اسطططتعمار اتحادی

 دهد : چنین پاسخ می، کندمتهم می «نیادگرایی» مرد  کامرون را به
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تططأکیططد کنیم این اسططططت کططه مططا مخططالف خواهیم بططار دیگر بر آن امری کططه می
ها هسططتیم، چه سططفیدپوسططت باشططند یا سططیاهپوسططت یا   اسططتعمارگران و همدسططتان آن

هایی هسطتیم که طرفدار حق کشورها و ملل بر تعیین  ی آنو ما متحد همه زردپوسطت؛ 

 38.هارنگ پوست آننظر از سرنوشت خود هستند، صرف

مطدار  مرهبی   ر جریطان تحصطططیطل در  گیری از تجربیطام خود کطه د  او، بطا بهره 

یت منظور مشططرولابشاری اسططتعمار از مره  بهی هپروتسططتان کسطط  کرده بود، اسططتفاد

ا وارد کند. او به این ترتی  بکشطی استعماری را قد  به قد  ویران می بخشطیدن به بهره 

های ضداستعماری در )که جنب  کردن متون انجیلی طط و خود خدا  ط در سنت آزادی 

 :گیردکار میهای دشمن را بر للیه او بهاستد   گیرند قرار می آن

ا امر راین  و گوی الما  خوی  در برابر خدا استپاسخایم که هرکن ما آموخته
ی شخصی همره  را یم مسططألی هایم. ما به این دلیل مسطأل یم اصطل تبدیل کرده  به

 گیرد. اما اگر در زندگی بعدمیکنیم که هر فرد شطخصطا  در برابر آن موضر   قلمداد می
گوی الما  خوی  است، زنان و مردان کامرونی باید بفهمند از مرگ هرکسطی پاسطخ  

که ما همگی مسططنو  رفتارمان در برابر مطالبام ملی مرد  کامرون هسططتیم. به این دلیل 
تحد م ططط باید با هم هاسیستها، آتهپرستها، بتها، مسلمانها، پروتستانططط کاتولیم ما

 3۵.برای تسریر وحدم مجدد و استق   کامرون وارد لمل شویم دیگرشویم و با هم

یوبه، با های او  نیبرداشططتی هبرانگیش چنین اسططتد لی، مدرنیتبح ی هورای جنب

ها زد و یا از آنها دامن میتوجطه بطه اخت فطام قومی و مطرهبی که اسطططتعمار نو به آن    

 دهنده است. تیان کرد،ابشاری میی هاستفاد

مرد  ی هاتحادیهایی که یوبطه به آن همین آگطاهی و بصطططیرم در پطاسطططخ او  نی    
کنند، اتهامی که در این دوره از جنگ سططرد بسططیار متهم می «کمونیسططم» را به کامرون

 شود: سنگین است، نمایان می
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 تقیا  اولویتوانند سیاست یم حشا، یم دولت و بههای مسطتعمرام نمی خلق
، که سیاست آزادی از را سیاست مشخص خودشان هاآنیم فرد را به اجرا درآورند. 
خود رسیدن ی ههای استعمارزده در مبارزآورند. خلقمی یوغ استعمار است، به اجرا در

، ها، احشااها دولتند. آنکنگیرند و ق اوم میتحت نظر میرا به این هدف شریف 
های نه ایدسولوژی و برنامه گیرند؛را تحت نظر می های مطبولاتیها، ارگانشططخصططیت

ها نسطططبت به مطالبام مرد  کشطططورهای ما. این ها را، بلیه فقم و فقم، برخورد آنآن

 41.مرد  کامرون در خدمت مرد  کامرونی هاست موضر اتحادی

 ی قهرمسأله
بططود، بططه طططور کططه در مسططتعمرام بریتانیططا در نظططر گرفتططه شططده   یوبططه، همططاناو  نططی

ی اسطططتعمارزدایی تطططدریجی و پراگماتیطططم امیطططد بسطططته اسطططت. امتنطططام لجوجانطططه   

تططرین حرکتططی بططه سططمت اسططتق   مسططتعمرام،   اسططتعمار فرانسططه از انجططا  کوچططم 

لنططوان شططیل مبططارزه  یوبططه و رفقططای  را بططه سططوی در نظططر گططرفتن قهططر بططه   او  نططی

یوبططه آن را ه، کططه او  نططیمسططلحانی هرانططد. امتنططام اولیططه از دسططت زدن بططه مبططارز مططی

ای نیسططت کططه در آن کططرد، امططری مطلططق نبططود. ایططن امتنططام بططرای او فلسططفه  بیططان مططی

ی هشططود. انتخططاا مبططارز  لنططوان یططم اصططل مولظططه مططی   توسططل بططه قهططر بططه  لططد 

 المللی، دارد. آمیش ریشه در تحلیل او، از توازن قوای داخلی و بینمسالمت

مسطططلحانه در منطططاطق دیگطططر جهطططان را بطططه  ییوبطططه مشطططرولیت مبطططارزهاو  نطططی

ی مطططرد  ، پشطططتیبانی خطططود را از مبطططارزه۹۱۱۹آوریطططل شناسطططد. او، دررسططمیت مطططی 

  :کندویتنا  بیان می

هططای مختلفططی بططه  بخطط  ملططی شططیل آزادیی هدر کشططورهای مسططتعمره، مبططارز  
ویططیه بططه کشططورهای  هگیططرد. بططرای در  ضططرورم ایططن مبططارزه، مططن بطط   خططود مططی 
کططنم. مططرد  ویتنططا ، از چهططار  ی وابسططته بططه امپریالیسططم فرانسططه اشططاره مططی  مسططتعمره
برنطد، زیطرا   ای را بطرای اسطتق   ملطی خطوی  بطه پطی  مطی       قهرمانانطه  نبطرد سا  پی ، 
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)کطططه اسطططتق   ویتنطططا  را بطططه رسطططمیت     ۹۱۱1ی مطططار توافقنامطططه اسطططتعمارگران

 4۵.شناخت را زیرپا گراشتندمی

کنططد چططرا یططد مططییقویططا  تأ» را ریططی مططرد  الجشامبططارزه مططرد  کططامرونی هتحادیططا

امطططا در خصطططوب کطططامرون،   41«.کطططه نبطططردی بطططرای لطططدالت و شطططرافت اسطططت   

مططرد  کططامرون  ی هاتحادیططیوبططه لقیططده دارد کططه  طططور کططه دیططدیم، او  نططی  همططان
نططد کططه کشططور دازیططرا او مططی مسططلحانه احتططراز کنططد؛ی هتوانططد، و بایططد، از مبططارزمططی

. بططا یسططتویططیه، منفعتططی در ایططن نططوم مبططارزه نهامیانططام آن را در اختیططار نططدارد و، بطط

ی ه)کططه از محبوبیططت فشاینططد  ، یعنططی از زمططانی کططه فرانسططه ۹۱۱۱ ایططن حططا  از سططا  

ی هاتحادیططگیططرد فعالیططت شططده اسططت  تصططمیم مططی  انشططعارهای ناسیونالیسططتی هراسطط
 شططوند بططاره تبهیططار مططی)کططه یططم را ممنططوم کنططد و مسططنو ن آن را مططرد  کططامرون

شطود.  ی قهطر بطار دیگطر در درون جنطب  مططرح مطی      تحت تعقیط  قطرار دهطد، مسطأله    

بططدون » خواهنططدکننططد کططه مططی اگططر چططه رهبططران ناسیونالیسططت همططواره تأکیططد مططی   

 توسططم اسططتراتیی اتخططاذ شططده ۱۱«ریخطتن حتططی یططم قطططره خططون بططه اسطتق   برسططند  

افتادنططد. مبططارزه توسططم دولططت فرانسططه، کططه بططر المططا  قهططر اسططتوار اسططت، بططه دا  مططی

، در برابططر مططرد  کططامرون ی هاتحادیططبخشططی از کادرهططای   کططردن یططا مطیططر شططدن   

گططا  « اصطط حام»شططوند و در راه ایططن دو راهططی، بططه دولططت فرانسططه نشدیططم مططی    

ی هاتحادیططرهبططر دارنططد. گروهططی دیگططر از کادرهططا ماننططد فلططیین مومیططه،      برمططی
، بططرای کسطط  پشططتیبانی از انقطط ا مسططلحانه سططریعا  بططه سططمت مصططر   مططرد  کططامرون

کننططد. ی احمططد سططیوتوره پططرواز مططیقططوا  نیرومططه و گینططه جمططا  لبدالناصططر، لنططای

تططر جلططوگیری کنططد و کنططد ازخسططارم بططی یوبططه بططه سططهم خططود سططعی مططی او  نططی

فعالیططت قططانونی تطط ا   ی هبططه صططحن مططرد  کططامرون  ی هاتحادیططبططرای بازگشططت  

ای را در کططامرون بططر للیططه  رحمانططهد. امططا در حططالی کططه فرانسططه جنططگ بططی  کنططمططی

یوبططه مجبططور اسططت حقیقططت انططدازد، او  نططیراه مططیبططه «کططامرونی» نیروهططای مقاومططت
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پوشططی کنططد. در حططالی کططه فرانسططه، آمیططش چشططماجبططار از راه مسططالمتبططهرا بپططریرد و 

سیاسططی و التبططار  ی هاز صططحن «هططاضططد فرانسططوی » قطعططیرانططدن بططه منظططور بیططرون 

 انتخابططططام مراجعططططه شططططود  هفطططتم  )بططططه فصططططل «قططططانون دوف طططر »بخشطططیدن بططططه  

 پططریردمططی  ۹۱۱1)در نططوامبر یوبططهدهططد، او  نططیرا سططازمان مططی شططده کططاری)دسططت

، یططم مططاه بعططد، مططرد  کططامرونی هاتحادیطط 44.کطه زمططان صططبر بططه پایططان رسططیده اسطت  

 کند. اندازی میهای نظامی خود را راهنخستین ساختار

ی ه)منطقططط هطططای سطططاناگا مطططاریتیمبطططه کوهسطططتان ۹۱۱۱ سطططا  در یوبطططهاو  نطططی

تجهیططشام و نیروهططای   ۹۱۱1 بططرد. ارتطط  فرانسططه از سططا   پنططاه مططی  زادگططاه خططود  

 امیانططاتیمقایسططه بططا کنططد کططه قابططلای در ایططن منطقططه مسططتقر مططیالعططادهنظططامی فططوب

ی آزادیططبخ  هططا و در الجشایططر برللیططه جبهططه هسططتند کططه در کنیططا بططر للیططه ماسومططاسو 

نظامیطان طرفطدار   یوبطه، کطه نظامیطان فرانسطوی و شطبه     ملی به کطار بطرده شطدند. او  نطی    

دهططد. او در ایططن مططدم فرانسططه بططه دنبططا  او هسططتند، سططه سططا  بططه مبططارزه ادامططه مططی   

محلططی و خططارجی خططود در ارتبططاط اسططت.   نگططاری بططا متحططدان  مرتبططا  از طریططق نامططه 

، توسططم یططم گشططتی فرانسططوی، در    ۹۱۱۸ سططپتامبر ۹۱ سططرانجا ، در یوبططهنططی او 

  رسطد. فرانسطه، چنطد روز بعطد، الط      نشدییی روسطتای محطل تولطد خطود بطه قتطل مطی       

ه ، در او  ژانویطط«اسططتق  » بینططد. ایططنکنططد کططه اسططتق   کططامرون را تططدار  مططیمططی

شطططود. فطططرد اخیطططر، در ر   یطططم  آهیجطططو الططط ن مطططی احمطططدو، توسطططم ۹۱1۹ی

پایططان پططارین، کشططور را بططی  از بیسططت سططا  بططا  هططار و بططا پشططتیبانی بططی دییتططاتوری

 دستی آهنین اداره خواهد کرد. 

انگیطططش آن از چطططال  لظیمطططی کطططه یوبطططه و پایطططان لطططمسطططیر زنطططدگی او  نطططی 

دهطططد: خبططر مططی  ، هططای آفریقطططا بططا آن مواجططه هسطططتند   انق بیططون در لصراسططتق    

بططه  هططا را،ایططن اسططتق   هططای اسططتعماریقططدرمتططوان از ایططن امططر کططه گونططه مططیهچطط

 دهند، حرر کرد  روی کالر تنش  هایبافیبه خیا منظور حفظ منافر خود، 
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