
 ملکه الیزابت ی عظمت در باره

گفته«کتاب  معرفی گی حکایت نا  ی کارولني الکینزنوشته» انگلیس در کنیا گوال

U12Tمهران زنگنه 

کنون!به او باید  ی خوشبختی در کتاب تاریخ جهان، صفحات خاىل هستند. (هگل)هادوره افزود تا  

 

ک سانی که با ادبیات جهان آشنا طبعا 

 گوالگالجزائر هستند، کتاب مجمع

شناسند. کلمه روسی را میسولژنیتسني 

بني اهل  حداقل در فارسی» گوالگ«

یتاریسم و توتالاثر سولژنیتسني، به  ادبیات

. پیوند خورده است دوران روسیه استالینی

اقع در وسولژنیتسني ی هاکتاببرخی از 

سیستم  یقادسنجش انتو بررسی 

. ستندهگر در روسیه به شکل ادبی نضبطم

اهمیت دارد نمایش ها در این کتابآنچه 

مراقبه و تنبیه و روند منضبط سیستم 

سني سولژنیتتوسط فرودستان  کردن/شدن

روند منجمله است، در این آثار 

تولید/بازتولید ترس به عنوان کارکرد 

رس تسیستم دولتی و تولید رضای ناشی از 

روند  در کارکرد ایدئولوژیک سرکوب یعنی

اید ب به نمایش درآمده است. تضمني سلطه

یس در کنار انگل گوالگی بگویم ابتدا واژه

 توجه مرا به کتاب جلب کرد.خانم الکینز  کتابفرعی در عنوان 

گفته حکایت«کتاب  نگارانه همان سیستم تاریخاین بار  کارولني الکینز ینوشته »انگلیس در کنیا گوالگی نا

ت کند. در مقام مقایسه سیستم انگلیسی یک تفاوبررسی میی انگلیسی آن را اما نسخهروسی منضبطگر 

گر در روسیه با سیستم روسی دارد. سیستم انگلیسی در عني حال راسیستی است.  ین سیستم اموضوع ا

برای  و ودندب در سرکوب برابربدون تبعیض فرودستان  یهمهاست، بوده عمومی سرکوب تولید انضباط 

های نساندر مورد افقط را مذکور منضبطگر  ها سیستم، انگلیسیشدندمجدد می تربیتکار و مفید شدن 
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 مریکامراقبه و تنبیه در انگلیس و ایضا آی نحوه .بستندها به کار کلونی(غري انگلیسی) اهاىل ی دوم درجه

تانومو شکنجه در زندان ابوقریب عراق و گواناهاىل جهان. (بني راسیستی و تمایز به ملیت منجمله گردد برمی

قط برای ی حقوق بشر فاعالمیهتوان گفت میبر اساس رفتار دولتمردان این دو کشور  ).بیاوریمبه یاد را 

کز سیستم  گردارد» اعتبار«اهاىل مرا راسیسم آشکار و پنهان و تبعیض اجتماعی در خود این دو  از ، البته ا

  .کشور صرفنظر کنیم

 والگگ نیست.یا چني ی مختص به روسیه پدیدهیک  گوالگدهد نشان میدر کتاب فوق خانم الکینز 

 تهسازمان یافرل هژمون از انگلیس به آمریکا تدریجی انگلیس بعداز جنگ دوم جهانی در روند انتقال 

. در منتشر کرده است ٢٠٠۵در سال اولني بار را خانم الکینز (استاد تاریخ دانشگاه هاروارد) کتاب  است.

در  او ازتصویر شده است که امروز  ت انگلیس در دوران ملکه الیزابتایکی از جنای عمدتا این کتاب

فظ رژیم او برای حی کل و تالش سبعانه دوستانسان به عنوانشرمانه های جمعی اصلی غربی بیرسانه

 الگگوای به آیا اشارهدر این نمایش کنند. را در زرورق تمدن انگلیس بسته بندی می سلطه بر جهان

در ر استعماتاریخ مختصر الکینز  مخانکتاب  .. ابداجواب روشن استشود؟ ی او میانگلیس در زمانه

کم و بیش  ین کتابدر ا .سیستم کلونیال استبه کل ل تعمیم قابخطوط کلی  است که درآفریقا و بویژه کنیا 

کنني بومی د. کشتار شوشروع می ١٨٩۶از های آفریقائی پريامونغارت و استثمار روایت  پیش ها مدتسا

از یک ژنرال انگلیسی الکینز شروع شده است.  ١٩در قرن  گوالگو شکلگريی  ۵٠ی های دههاردوگاهاز 

ه (مقایس .»و آن هم نابودی آنان است وجود دارد... ] هامائومائوبهبود [تنها یک راه برای «: کندمینقل 

 برای جزئیات باید به کتاب رجوع کرد. )»یهودی مرده است. ،یهودی خوب«شود با 

در  به عنوان یک سیستم منضبطگرتر یا اشکال پنهان گوالگنظم سیستم جهانی منوط به وجود امثال 

ربیت جمعی تاویغورها دستهها غربی بر حسب روایت در چني نیست کهاست، فقط مقیاس ملی و جهانی 

 .و هست بوده استاین امر در کل سیستم جهانی رایج  شوند.و منضبط می

کوتاهی پس از نسبتا ی یعنی در فاصله ١٩۵٢تازه در سال دوم  در جنگ امیالیستی آلمانپس از شکست 

در کنیا برای بازپس گرفنت سرزمني  و جنگ Mau Mauائو در پی برآمد جنبش مائومبسته شدن آشوویتس 

کم بر سیستم» ملی«آزادی و خویش  (بزرگرتین  Kikuyu هاویوککیبخشی از  ،المللیبني بر اساس یاسای حا

و به اردوگاه فرستاده شدند یا دور توقیف  ۵٠های سال نفر در، بالغ بر یک و نیم میلیون )کنیا گروه قومی

های در تصاویری که در رسانه .شدسیم خاردار کشیده وحشی موجودات انسان و نیمبه عنوان روستایشان 

ند، تالش شدآن زمان منتشر میبر حسب چامسکی) و مغزشوئی های تبلیغاتی (یا دستگاهگروهی غربی 

 ی[هابر حسب افسانه ١٩۵٢از همان شروع جنگ «شد آنان وحشی، خونخوار و غريه به نمایش درآیند. 

روپائی ا ضد مسیحی، ضد ،بربری دینی ... مائومائو به عنوان یک فرقه غرب]اصلی وسائل ارتباط جمعی 

 طبعا هر شورش (کتاب)» را از طریق ترور دچار اختالل کرد.سازی متمدنماموریت معرفی شد که روند 

این بخش از گناه شود. میهای غربی چنني تصویر توسط رسانه(دینی و غري دینی)  های غربضد هژمون



کردند و آن را در اختیار مهاجرین قرار خود صرفنظر می حاصلخیز باید از زمنياین بود که در کنیا اهاىل 

ها روی زمینی که پیشرت به خودشان تعلق داشت، کار و برای انگلیسی ندستویپمیارتش کار به  ،ندددامی

برای اهاىل کالس درس در مورد شهروند خوب  خاردار جالب است در پس سیم .و نکردندد نردکمی

کسانی که  در آتیه به دست گريد و در عني حال آنرا تواند زمام مملکت شد، شهروندی که میگذاشته می

شدند و به همان کسانی که قرار بود شهروند بگريند، اعدام می در دستکنیا را  خواستند خودشان زماممی

امری  )٢٠٨(ص ، تجاوز به زناندادند و کاربرد خشونت در مورد آنانی میخوب بشوند منجمله گرسنگ

شکنجه  ،بیماریگرسنگی، در اثر  ،هزار نفر ١٠٠ حدود ، بر حسب الکینزهایووککیبخشی از  روزمره بود.

دوران  ما از دوران هیتلر، استالني،که  ایمضحکه ،فرمایشی یهادادگاه خشونت سیستماتیک درگذشتند.و 

 هامایشاین ندر پهلوی، جمهوری اسالمی به خاطر داریم، در کنیا نیز تشکیل شدند.  کارتی در آمریکا،مک

کمه شده مائومائوشورشیان  ، اندرسنکتاب  Bernard Porterبر حسب برنارد پرتر  .و سپس اعدام شدند محا

 به تصویر کشیده است.ها را این دادگاه، »جنگ کثیف در کنیا و پایان اماطوریها: تاریخ اعدامی«

گرویدن به مسیحیت یکی از مجاری خروج  ئی،مائومائو »گناه«اعرتاف به و  بومیدین توبه و رد مراسم 

الکینز  .با نريوهای انگلیسی در سرکوب استمسیحی  یمبني همکاری کلیساکه  وده استاز اردوگاه ب

م نیست گفته الز .کرده استارائه  چون زیرکنیا و گناهکار را اعظم اسقف تصویر این مراسم و گفتگوی بني 

 ابل زنیدر مقدر ردای رسمی بیشاپ آمده است. میشود که پیش از اعرتاف در اردوگاه چه بر سر معرتفني 

 : )٢٣١(ص گرفتهایستاده و از زن اعرتاف میگناهکار می

  ای؟کنی که سوگند مائومائوئی خورده: آیا اعرتاف میاسقف

 .کنمزن پاسخگو: اعرتاف می

 : آیا حقیقتا از ارتکاب به این گناه پشیمانی!اسقف

 بله پشیمانم!زن پاسخگو: 

 کنی!آن را دوری میاز زنی و برای همیشه آیا به سوگندت پشت پا می :اسقف

 .زنمبله پشت پا می زن پاسخگو:

 کنی؟تقاضای بخشش از طریق خون مسیح، منجی ما می اآی :اسقف

 .کنمبله می زن پاسخگو:

 آیا محکم در کنار مردم مسیحی در عبادت و شهادت خواهی ایستاد؟ : اسقف

  بله خواهم ایستاد.زن پاسخگو: 



هوات شپیوندی و بر علیه جهان، کنی که به کمک و رحمت الهی، به مسیحیت میآیا تائید می: اسقف

 جنگی؟و شیطان می جسمانی

 .جنگمو می پیوندم، میکنممیبله تائید  زن پاسخگو:

 دهی که منظم به دستورات ایمان مسیحی توجه کنی؟آیا قول می: اسقف

 دهم. بله قول میزن پاسخگو: 

اندازد، اختالف در این است می ۶٠ی ی اوین در دههانسان را به یاد مراسم اعرتاف در حسینهاین مراسم 

رنه شباهت خورند و گشعارهای بقیه توابني به گوش نمی ،در کنیا» جنایاتشان«به اعرتاف توابني  ضمن

 ائووممسیحیت و مائاسقف،  کافی است به جای ؛بسیار این مراسم به آن مراسم قابل روئیت است

دن زن دیگر متم ،طبعا پس از اعرتافدر کنیا  .های سیاسی را قرار داداسالم و یکی از سازمان الجوردی،

کا سیاه خوب«خاطر اینکه بدل به ، دقیقا به شده استتلقی می کا سیاه خوب« .شده استمی» کا به  »کا

کا سیاه ک«به جای  توان کرد که نظر سفید پوستان را پذیرفته است.زعم امه سزار به سیاهی اطالق می ا

گذاشت و گفت انسان متمدن انسانی است که غرب را منجمله در بعد  »انسان متمدن«توان می» خوب

 .ته باشدفرهنگی پذیرف

گر انسان محتاط باشد  که کند، نمیها مقایسه های نازیها را با اردوگاهاین اردوگاها بر حسب سنت چرا 

الکینز  طبعا به خانم .شودزده می ت)سمیآنتییهودی ستیزی (برچسب  اوبه  یئاروپا هایراسیسترایج 

یونار و میستاریخ بخش اعظم زمان انتشار کتاب تا هائی انتقاد شده است. نیز به خاطر چنني مقایسه

س ، یکی از دالئل آن از بني بردن مدارک توسط دولت انگلیبودبازگو نشده در کنیا  انگلیس یبشردوستانه

نابودی اسناد باز شبیه نابودی اسناد توسط نازیها در پایان جنگ و  در کنیا است.همکاران بومی آنان و 

صورت گرفته  ١٩۶٣خروج انگلیس از کنیا » شب«در نابودی اسناد نوشته است  الکینزشکستشان است، 

کینز های النیست که مصاحبههای آنان و روایتبه معنای نابودی شاهدهای عینی اما نابودی اسناد است. 

(یکی از دالئل اهمیت تاریخ شفاهی و از یکی از مراجع کتاب است  ، یا رجوع به فرهنگ شفاهیبا آنان

ورد انتقاد مرجوع به تاریخ شفاهی به دلیل نویسان از باال توسط تاریخاتفاقا  همني است.) الکینز پایني

به نیز  ،Jomo Kenyatta جومو کنیاتا ،استقاللپس از کنیا توسط اولني رئیس جمهور قرار گرفته است. 

گر در آفریقای جنوبی بخ نیز خودداری شد.» حقیقت«حتی از جستجو و ابراز  ملی» آشتی«ی بهانه شی ا

 رژیم آپارتاید اسرائیل، اشتباهدر مورد توتو) ‑(ماندال» حقیقت و آشتی«هیئت از حقیقت در چارچوب 

طبعا ظر شد. صرفناصوال ابراز حقیقت و جستجو بیان شد، در کنیا از شد، رژیم آپارتاید افریقای جنوبی 

) جواب لکینزااطالع دارد؟ (پرسش این وقایع  ازکسی کمرت  چرااما این کشتار در تاریخ آفریقا یکتا نیست. 

! اندر جهاصلی  خربی‑های جمعیی آنان بر رسانهغرب و سلطه ی هژمونی فرهنگیروشن است، بواسطه

 (مگر اینکه یکی مثل آسانژشوند. در جهان منعکس نمیاصلی در وسائل ارتباط جمعی  یمسائلچنني 



ا ی، همچون هاملت بدل به محل تالقی حقیقت و تراژدی، باشدمتعهد به حقیقت قهرمانانه که  پیدا بشود

به زعم بعضی  ،سال تحقیق و بررسی ١٠ حدود پس از خانم الکینز) محل تالقی آزادی و تراژدی بشود

در کتابش به و غريه  ئیکویوکیمدارک باقیمانده، مصاحبه با صدها تن از بازماندگان  نقصبیی مطالعه

 رچیل/ادن/چالیزابتی بشردوستانهها تحت حکومت نازیرفتار حکایت این سبعیت قابل مقایسه با 

، نوشتار ساخت و در سطح زبانی نویسنده از وقایعموجه نگارانه تاریخ گرفنت علريغم فاصله .پرداخته است

که ندارد را  ایروحیتلقی نمود. کتاب اثر  آن »داستان«و جنایت ی گاهنامهیک توان کتاب را می

گردد به نوع کتاب و نه به ناتوانی نویسنده و بر میاین امر د، البته نگذارني به جا میسولژنیتسهای کتاب

» ظمتع«آنانی که هنوز خواب دوران  به زعمخانم الکینز آثار  نباید آن را انتقاد به کتاب تلقی کرد! 

یقت تعهد به حقانسان م(گویا . اندیک جانبه ارزیابی شدهمتونی جانبدارانه و  ،بیننداماطوری را می

ها بشتمام جن بهمچون هم آنچه امروز مائومائو هجنبش به هنوز در چنني متونی  .)نباشد جانبدارتواند می

شود تالش میو  شده است، خشونت افراطی نسبت داده شودمی نسبت داده شده ونیز و آزادی خواهان 

د، به انقرار گرفتهکویووها کیاز مسیحیان که مورد آزار و اذیت دوستانه انسانکل فاجعه همچون دفاع 

لونیالش ک به خاطر دیدگاه ضدرا خانم الکینز  ،کتاب منقدنویسنده جالب اینجاست که  آید. تصویر در

  کند.می سرزنش

 ردوستانهی بشسه کودتاو  ایراناشغال ایرانیان عظمت انگلیس تحت رهربی الیزابت را خودشان در جریان 

واندن خ ،الیزابتفهم عظمت  هایراهاز دیگر یکی کنم گمان می، با این همه اندتجربه کردهدر ایران عمال 

ر کنیا داجرای ماموریت متمدن سازی در حني بر تخت سلطنت بشردوست  الیزابتتصور کتاب الکینز و 

 .در برداردرا  اودوران جهانی در مورد اینقضاوت و از مرياث الیزابت ای ی خانم الکینز گوشهنوشته است.

در اعرتاف  .و دریافت از تاریخ نویسنده خودداری شده است ی تاریخنگاریتذکر: در اینجا از بررسی شیوه

 ی قبل آورده شده است.فعل جملهدر جواب به اسقف اعظم  I willیا  I doبه جای  باال 

  مشخصات کتاب:

Caroline Elkins - Imperial reckoning: the untold story of Britain's Gulag in Kenya 
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	اگر انسان محتاط باشد این اردوگاهها را با اردوگاههای نازیها مقایسه نمیکند، چرا که بر حسب سنت رایج راسیستهای اروپائی به او برچسب یهودی ستیزی (آنتیسمیت) زده میشود. طبعا به خانم الکینز نیز به خاطر چنین مقایسههائی انتقاد شده است. تا زمان انتشار کتاب بخش اعظم تاریخ میسیونار و بشردوستانهی انگلیس در کنیا بازگو نشده بود، یکی از دلائل آن از بین بردن مدارک توسط دولت انگلیس و همکاران بومی آنان در کنیا است. نابودی اسناد باز شبیه نابودی اسناد توسط نازیها در پایان جنگ و شکستشان است، الکینز نوشته است نابودی اسناد در «شب» خروج انگلیس از کنیا ۱۹۶۳ صورت گرفته است. نابودی اسناد اما به معنای نابودی شاهدهای عینی و روایتهای آنان نیست که مصاحبههای الکینز با آنان، یا رجوع به فرهنگ شفاهی یکی از مراجع کتاب است (یکی از دلائل اهمیت تاریخ شفاهی و از پایین همین است.) الکینز اتفاقا توسط تاریخنویسان از بالا به دلیل رجوع به تاریخ شفاهی مورد انتقاد قرار گرفته است. توسط اولین رئیس جمهور کنیا پس از استقلال، جومو کنیاتا Jomo Kenyatta، نیز به بهانهی «آشتی» ملی حتی از جستجو و ابراز «حقیقت» نیز خودداری شد. اگر در آفریقای جنوبی بخشی از حقیقت در چارچوب هیئت «حقیقت و آشتی» (ماندلا-توتو) در مورد رژیم آپارتاید اسرائیل، اشتباه شد، رژیم آپارتاید افریقای جنوبی بیان شد، در کنیا از جستجو و ابراز حقیقت اصولا صرفنظر شد. طبعا این کشتار در تاریخ آفریقا یکتا نیست. اما چرا کمتر کسی از این وقایع اطلاع دارد؟ (پرسش الکینز) جواب روشن است، بواسطهی هژمونی فرهنگی غرب و سلطهی آنان بر رسانههای جمعی-خبری اصلی در جهان! چنین مسائلی در وسائل ارتباط جمعی اصلی در جهان منعکس نمیشوند. (مگر اینکه یکی مثل آسانژ پیدا بشود که قهرمانانه متعهد به حقیقت باشد، همچون هاملت بدل به محل تلاقی حقیقت و تراژدی، یا محل تلاقی آزادی و تراژدی بشود) خانم الکینز پس از حدود ۱۰ سال تحقیق و بررسی، به زعم بعضی مطالعهی بینقص مدارک باقیمانده، مصاحبه با صدها تن از بازماندگان کیکویوئی و غیره در کتابش به حکایت این سبعیت قابل مقایسه با رفتار نازیها تحت حکومت بشردوستانهی الیزابت/چرچیل/ادن پرداخته است. علیرغم فاصله گرفتن تاریخنگارانه موجه نویسنده از وقایع در سطح زبانی و ساخت نوشتار، کتاب را میتوان یک گاهنامهی جنایت و «داستان» آن تلقی نمود. کتاب اثر روحیای را ندارد که کتابهای سولژنیتسین به جا میگذارند، البته این امر بر میگردد به نوع کتاب و نه به ناتوانی نویسنده و نباید آن را انتقاد به کتاب تلقی کرد!  آثار خانم الکینز به زعم آنانی که هنوز خواب دوران «عظمت» امپراطوری را میبینند، متونی جانبدارانه و یک جانبه ارزیابی شدهاند. (گویا انسان متعهد به حقیقت میتواند جانبدار نباشد). در چنین متونی هنوز به جنبش مائومائو همچون هم آنچه امروز به تمام جنبشها و آزادی خواهان نیز نسبت داده شده و میشود، خشونت افراطی نسبت داده شده است و تلاش میشود کل فاجعه همچون دفاع انساندوستانه از مسیحیان که مورد آزار و اذیت کیکویووها قرار گرفتهاند، به تصویر در آید. جالب اینجاست که نویسنده منقد کتاب، خانم الکینز را به خاطر دیدگاه ضد کلونیالش سرزنش میکند. 
	ایرانیان عظمت انگلیس تحت رهبری الیزابت را خودشان در جریان اشغال ایران و سه کودتای بشردوستانه در ایران عملا تجربه کردهاند، با این همه گمان میکنم یکی دیگر از راههای فهم عظمت الیزابت، خواندن کتاب الکینز و تصور الیزابت بشردوست بر تخت سلطنت در حین اجرای ماموریت متمدن سازی در کنیا است. نوشتهی خانم الکینز گوشهای از میراث الیزابت و قضاوت اینجهانی در مورد دوران او را در بردارد.
	تذکر: در اینجا از بررسی شیوهی تاریخنگاری و دریافت از تاریخ نویسنده خودداری شده است. در اعتراف بالا  به جای I do یا I will در جواب به اسقف اعظم فعل جملهی قبل آورده شده است.
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