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چرا ماکرون،رئیسجمهورفرانسهبایدازالجزایریهاعذرخواهیکند؟

ما قبل تاریخ

حمامخونپشتدرهای«الیزه

»

آموزشخیاطی؛ 120هزارسالقبل!

درجریانقتلعاممسلمانانآفریقاییساکنپاریسدر 17اکتبر،1961صدهانفرتوسطپلیسنژادپرستفرانسهکشتهشدند
جواد نوائیان رودســری – ما عــادت کردهایم
که وقتی سخن از جنایات استعمارگران به میان
میآید ،فوری به یاد انگلیسیها میافتیم؛ البته
ایــن رویــکــرد چندان هم بیمناسبت با تاریخ
سرزمینمان نیست؛ اما تاریخ استعمار تنها به
انگلیس خالصه نمیشود؛ نباید از یــاد ببریم
که فرانسه ،با همه ادعــایــی که به عنوان مهد
آزادی و دموکراسی دارد ،در عرصه جنایت علیه
کشورهایاستعمارزده،اگربیشازانگلیسمتهم
نباشد ،کمتر از آن نیست .فرانسویها بهویژه در
کشورهای آفریقایی و بهخصوص در نوار شمالی
صحرای بــزرگ ،در الجزایر ،دست به جنایاتی
بیسابقه زدند؛ شیوههایی که آنها برای کشتار
بهکارمیگرفتند،دستکمیازروشهایداعش
برایسالخیمردممظلومعراقوسوریهنداشت.
بهتازگی ،امانوئل ماکرون در مراسمی که به یاد
قربانیان کشتار  17اکتبر  25 /1961مهر
 1340در پاریس برگزار شدهبود ،شرکت کرد و
این اقدام را« ،غیرقابل توجیه» نامید .او نخستین
رئیسجمهورفرانسهاستکهباگذشت 60سال
از آن واقعه هولناک و زیر فشار افکار بینالمللی،
تنبهاینکاردادهاست.فرانسویهاعادتدارند
به هر جنایتی که علیه اهالی دیگر مناطق جهان
دستمیزنند،عنوانوطندوستیومیهنپرستی
بدهندوبا َع َلمکردنپرچمناسیونالیسم،هررفتار
وحشیانهایراتوجیهکنند؛حتیاگراینجنایتدر
چندقدمیکاخالیزهومقابلچشمانخبرنگارانی
ازسراسردنیااتفاقافتادهباشد.
▪حقیقتماجراچیست؟

اینکه در 17اکتبر 1961چه اتفاقی افتاد ،نیاز
بهدانستنمقدماتیدارد.الجزایر،ازقرننوزدهم
و پس از شکست عبدالقادر الجزایری از نیروهای
فرانسه ،به مستعمره تبدیل شد .گزارشهای
تاریخی میگوید که الجزایریها ،طی 130
سال و برای رسیدن به آزادی ،ششمیلیون نفر
از فرزندانشان را از دست دادند؛ یعنی هر سال
 46هزار و  154نفر ،ماهی سههزار و  763نفر و
روزی  125کشته؛ حتی فکرش هم تن انسان را
میلرزاند ،اینکه طی  130سال ،روزانه 125
نفر به قتل رسیده باشند .فرانسویها از هر راهی
بــرای سرکوب میهندوستی و آزادیخــواهــی
الجزایریها استفاده میکردند؛ از تطمیع و
تغییر فرهنگ بگیرید تا داغ و درفش و چوبه دار.
فرانتسفانون،اندیشمندسیاهپوست فرانسوی،
در کتاب «استعمار میرا» بهتفصیل دربــاره این
جنایات صحبت کــردهاســت .هنگامی که طی
جنگ جهانی دوم ،فرانسه علیه آلمان وارد جنگ
شد و به اشغال نازیها درآمد ،ارتش آزادیبخش
فرانسهازالجزایریهاخواستتادرمقابلاعطای
استقاللبهآنها،بهجنگعلیهنازیهابپردازند.
جبهه آزادیبخش الجزایر پذیرفت و در جنگ
علیه آلمان نــازی شرکت کــرد؛ اما بعد از جنگ
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جهانی دوم و شکست قطعی آلمان ،فرانسویها
زیر قولشان زدند و برای سرکوب الجزایریها به
کشتارهایوحشیانه روآوردند؛ درست درهمین
زمانبودکهمبارزهبهصورتمسلحانهوگستردهاز
طریقعملیاتهایچریکیوبمبگذاریتوسط
مبارزان الجزایری ادامه یافت؛ از سال ،1954
جنگبااستعمارفرانسهواردمرحلهجدیدیشد؛
چریکهای الجزایری حتی در داخــل فرانسه
هم دست به عملیات مسلحانه میزدند تا دولت
استعماریاینکشورراواداربهعملبهقولوعهد
خودشکنند.
▪پاپون؛مردیکهزیادمی ُ
کشت!

«رنهکوتی»،رئیسجمهوروقتفرانسه،برایمهار
فعالیت الجزایریها در داخل خاک فرانسه ،به
خشونتافسارگسیختهروآورد؛خشونتیازجنس
خشونت نازیها در دوران اشغال اروپا! در مارس
 ،1958موریس پاپون به عنوان رئیسپلیس
پاریس منصوب شد؛ یک وابسته به جریان راست
افراطی که بهشدت نژادپرست بود و در زمان
اشغال فرانسه توسط آلمانها ،در پلیس ویشی،
منطقه بهظاهر آزاد فرانسه ،خدمت میکرد؛
پاپونسختدلبستهتفکراتنازیهابودواحتما ًال
دورههای آموزشی پلیس را زیر نظر آنها گذراند.
او سابقه حضور در الجزایر را هم داشت؛ زمانی
بخشدار منطقه کنستانتین در جنوب الجزیره
بود؛جاییکهدستوردادآزادیخواهانالجزایری
را جلوی چشم خــانــوادههــایــشــان ،زنــدهزنــده
بسوزانند .پاپون مأمور شدهبود تحرکات جبهه
آزادیبخش الجزایر را در پاریس محدود کند.
استخدامپلیسهایجدید،از نیروهایبازگشته
ازمستعمراتآغازشد.ایننیروهایجدید،آشکارا
نفرتخودراازغیرفرانسویهاوبهویژهمسلمانان
الجزایری و مراکشی بــروز مـیدادنــد؛ پاپون با
حمایت دولتمردان فرانسه ،یک نژادپرستی
سازمانیافته را در پلیس پایتخت مستقر کرد.
پس از عملیات جبهه آزادیبخش الجزایر ،در

 25آگوست  ،1958نیروهای پلیس فرانسه ،با
هدایت پاپون وارد عمل شدند؛ بیش از پنجهزار
الجزایری و مراکشی را که همه آنهــا تابعیت
فرانسویهمداشتند،درپاریسبازداشتکردند.
مادلین لیفاورد ،از اعضای سازمان پارتیزانی
فرانسهکهعلیهنازیهاجنگیدوطرفداراستقالل
الجزایربود،درروزنامه«اومانیته»نوشتکهپاپون
یک اردوگــاه کار اجباری را در نزدیکی پاریس
راه انداخته و به شکنجه وحشیانه اتباع فرانسه
مشغولاست.گزارشاوفاشمیکردکهمأموران
تازهاستخدامشده ،به انداختن الجزایریهای
دستوپا بسته به داخل رودخانه ِ
«سن» مباهات
میکردندوازاینکارلذتمیبردند! پاپونبهاین
هم بسنده نکرد؛ او یک سازمان میلیشیا موسوم
به«اف.پی.آ»ایجادکردکهمخفیانهتوسطپلیس
آموزشمیدیدواسلحهدریافتمیکردتابهجان
الجزایریهایمقیمپاریسبیفتند.پاپونوبرخی
دیگر از دولتمردان فرانسه ،در اجتماع همین
نیروهایشبهنظامی،سخنرانیهایهیستریکو
نژادپرستانهایرادمیکردندتاآنها،برایمأموریت
نهایی خود آمــاده باشند .رنه کوتی که از سوی
افکارعمومیفرانسهوبهدلیلناتوانیدرمهاراین
نژادپرستی جنونآمیز تحت فشار بود ،به بهانه
اوج گرفتن جنگ الجزایر ،در  8ژانویه 1959
استعفا کرد و شارل ُ
دوگل ،نماد آزادیخواهی و
ناسیونالیسمفرانسویجایشراگرفتتااوضاعرا
آرامکند،امااینکارتقریب ًاغیرممکنبود.تازمانی
که فرانسه و جبهه آزادیبخش الجزایر در سال
 1962بهتوافقنهاییبرسندواستقاللالجزایر
به رسمیت شناخته شــود ،پاپون و نیروهایش
سالخی الجزایریها را به صورت امری عادی و
عمومیدرآوردهبودند.ژاکلوکاینائوری،مورخ
و پژوهشگر فرانسوی معتقد است که پاپون به
نیروهای پلیس و میلیشیای «اف.پی.آ» ُکدهایی
برای آغاز قتل عام میداد؛ او در سخنرانی خود
در مــاه آگوست ســال  ،1961بیپرده از قتل
الجزایریهادرشمارباالسخنبهمیانآورد.

موریس پاپون

▪سالخهادرچندصدمتریالیزه

در ماه اکتبر سال  ،1961مقدمات یک مذاکره
جدی برای اعطای استقالل به الجزایر فراهم
شــد .راســت افــراطــی فرانسه بـهشــدت از این
موضوع ناراحت بود؛ آنها به دنبال راهی برای
برهمزدن این توافق بودند .درست در همین
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زمــان ،الجزایریهای مقیم پاریس که عموم ًا
تابعیت فرانسوی هم داشتند ،تصمیم به برپایی
یک راهپیمایی مسالمتآمیز در حمایت از
استقالل الجزایر ،در روز 17اکتبر گرفتند .هیچ
خشونتی در کار نبود؛ آنها به سمت کاخ الیزه در
حرکت بودند که با واحدهای پلیس ضد شورش
و دستههای میلیشیای «اف.پی.آ» روبهرو شدند؛
بهانهای الزم نبود؛ سالخی خیلی سریع آغاز
شد .خشونتی افسارگسیخته که چند ساعت
ادامه یافت و به سرعت قربانیان بختبرگشته را
به کام مرگ کشید .آمار کشتهها هیچگاه دقیق ًا
معلوم نشد .دولت فرانسه اخیر ًا رقم  100نفر
را قبول کردهاست؛ اما پژوهشگرانی مانند ژاک
لوک اینائوری از  300تا  500قربانی سخن به
میان آوردهانــد و الجزایریها از دوهــزار کشته
سخنمیگویند.مقصران اینفاجعهدهشتناک
در چند صدمتری کــاخ الــیــزه ،محل استقرار
رئیسجمهور فرانسه ،هیچگاه به شکل جدی
مورد بازخواست قرار نگرفتند .تعدادی از اجساد
به رودخانه سن انداخته شدهبود و حاال ،بعد از
 60سال ،امانوئل ماکرون تنها پذیرفته است که
آن را «غیرقابل توجیه» بداند!

مکانیدرحاشیهرودخانهسنکهجنازهدههاالجزایریبهقتلرسیدهدرکشتار 17اکتبرازآنبیرونکشیدهشد

برخیدانشمندانمعتقدندکهانسانهایخردمند
یا هوموساپینها ،یعنی همین گونه انسانهای
امــروزی ،قدمتی حــدود  300هــزار سال دارنــد و
اولینبار در شمال آفریقا ظاهر شدند؛ البته راست
یا دروغــش گــردن خـ ِ
ـود حضرات دانشمند! طبق
اظهاراتآنها،ایننوعانسانهابهتدریجازآفریقابه
دیگر نقاط جهان مهاجرت و آرامآرام در سراسر دنیا
گسترش پیدا کردند .این دانشمندان میگویند
که انسانهای اولیه قبل از خروج از آفریقا ،لباس
میپوشیدهاند که نشان از تکامل فرهنگی آنها
دارد.بهتازگیباستانشناساندرغار«کانترابندیر»
مراکش ،اشیایی متعلق به  ۱۲۰هزار سال پیش
یافتهاند که نشان میدهد انسان به کمک آنها
لباس تولید میکرده است .این غار در فاصله۲۵۰
متری خط ساحلی اقیانوس اطلس ،در شهر تمارا
قــرار دارد .این اب ــزارآالت ،قدیمیترین مدارکی
است که تهیه پوشاک توسط انسانهای اولیه را
تأیید میکند .دانشمندان در این غار ۶۲ ،ابزار
ساختهشده از استخوان حیوانات پیدا کردهاند
که با مطالعه روی الگوی بریدگی استخوانها
که متعلق به روبــاه ،شغال و گربهوحشی است،
معلوم شد پوست این حیوانات برای گوشتشان
کنده نشده است ،بلکه هدف انسانهای اولیه،
جداکردن پوست آنها به صورت یکپارچه و برای
تولید لباس بوده است .به عقیده باستانشناسان،
قدمت ابزارهای استخوانی به دست آمده از درون
این غار ،به  ۹۰تا  ۱۲۰هزار سال پیش میرسد.
اینابزارهاآنقدرصیقلخوردهاندکهبهشکلپهن
درآمدهاندتابه پوستآسیبنرسانندوآنراسوراخ
نکنند؛جالباستبدانیدازاینابزارها،حتیامروزه
هم برای تهیه پوست چرم و خز استفاده میشود.
تا قبل از این کشف ،قدیمیترین نشانهها از لباس
انسانها مربوط به  45تا  50هزار سال پیش بود
که بقایای آن در سیبری پیدا شد .النور اسکاری،
باستانشناسموسسهماکسپالنک،بابیاناینکه
لباسیکنوآوریمنحصربهفردازسویبشراست،
میگوید« :هرچند ما از لباس برای گرم نگه داشتن
یا محافظت از پوستمان استفاده میکنیم ،اما
آنها استفادهای نمادین نیز دارند .یعنی با توجه به
فرهنگهایمختلف،آنهارامیپوشیمتاچیزیرا
درموردخودمانبیانکنیم».

