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 پیشگفتار

اروپایی در دوران  هایاستعمارگری قدرت ءلغاا روند پرداخته خواهد شد به پیش روی مختصراً در متن

 تر پیش خود جدید در مناطقی که هایملت-دولتگذاری به پایه منتهی گردید که ، آن نیز نتایجپساجنگی و 

همچنین در ابتدا باید متذکر گردید که منظور از استعمارگری در این متن، عمدتاً اصطالح  .مستعمره بودند

خارجی را در کل سوژه قرار نداده، مشخصاً به استعمارزدایی  هایبوده، اَشکال دیگر دخالت قدرت  کولونیالیسم

ی هفتاد قرن بیستم میالدی پرداخته و از در فضای پس از جنگ جهانی دوم یعنی از اواسط دهه چهل تا دهه

ای التین و اقمار شوروی نشده است؛ و ای آنچنانی به مناطق تحت نفوذ امریکا در امریکهمین روی در متن اشاره

"اروپا در جهان مدرن تاریخِ"کتاب  فصل بیست و سومِ بر های ذکر شده در این نوشتار مبتنی استفاکتنیز 
به   

 . و لوید کرامر  کولتون جوئل،  پالمر روزول رابرتقلم 

های بزرگ ی قدرت، عمدهمیالدی در قرن نوزدهمی تاریخی بحث باید اذعان نمود که زمینهعنوان پیشبه

 درمیان است اروپایی ؛ اینجا سخن ازبودند سیاسی خویشسازی در بیرون از جغرافیای مستعمره درگیراروپایی 

کسب  برای شاشباع گشته و تولید اشداخلی مصرف ملت تثبیت گشته، بازار-مدل سیاسی دولت که در آن

بیشتر، بازار برای گردیده، پس در پی رقابت برای کسب منابع طبیعی  سود دچار کمبود منابع طبیعی هرچه بیشتر

دیگر نقاط جهان  اروپا و تر ابتدا به رقابت اقتصادی درفروش کاالهای خویش و کسب نیروی کار ارزان

های ی رقابت واحدهای آنتاگونیستیِ در نتیجهپرداخته، این رقابت را سیاسی نموده و نهایتاً در پی تنش و تضاد

های اروپایی متشکل نموده بودند، وارد دوجنگ عظیم جهانی ملت-انحصاری سرمایه که خود را در قالب دولت

 الغاءبه سمت  ، یعنی پس از جنگ جهانی دومیقرن بیستم نیمه دوم وضعیت در سراسرهمین اما  .گشت

 .پیش رفته که مورد بحث متن پیش روی است (به عنوان یک مدل مدیریت جهانی قدیمی)استعمارگری 

ی تعداد فزاینده ی استعمارزدایی،، یعنی پیشبرد برنامهتاریخی حقیقتبردن به این یک روش برای پی

   سازمان ملل دارای    4 سال به. از فردای جنگ جهانی دوم است کشورهای در حال پیوستن به سازمان ملل

 ها آنی که عمده رسیده است 2 61کشور عضو در سال   4 تعداد به اکنون همکشور عضو بوده، اما این تعداد 

 .شدندمستعمره شناخته می عنوان به تر پیشهستند که  ایآفریقاییکشورهای آسیایی و 
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روند توسعه و یک همکاری در درجات مختلف در سطوح جهانی و  ی درنتیجهاستعمارزدایی ی برنامهاما 

با  و نیروی محلی وینن های بزرگمابین قدرتبود فی ی تضادینتیجه در این برنامه دیگر بیانیا به  داده رخملی 

های جهانی در فردای در برنامه داده رخدر ابتدا بر تغییرات  نوشته در این .های بزرگ تا آنزمان موجودقدرت

نظر  ی ملی و عواقب و نتایج آن پرداخته و بعدتر به چگونگی حرکت این روند در حیطهجنگ جهانی دوم 

 .افکنده خواهد شد

 

 جهانیی در گستره استعمارزدایی

 و شوروی نقش امریکا

 سازی مستعمرهجهانی به سبک  نفوذ اعمالسبب ایجاد ضعف در سنت  خود خودی بهجنگ جهانی دوم 

خودشان، مگر تخریب،  توسط بهجنگ پدید آمده  آوار ی نیروهای استعمارگر در زیرعمده چراکهگردید، 

نیروهای  توسط بهجنگ که آتش آن  این، از درون درنتیجهنیاوردند که  پدیدنابودی و تضعیف خود را 

بود، دو قدرت عظیم جهانی سرافراز و پیروزمند بیرون آمده که هر دو منافع  شده افروختهاستعمارگر اروپایی 

در این میان یکی اتحاد جماهیر شوروی و . یافتندعمارگر اروپایی میعیف هرچه بیشتر سیاست استخود را در تض

 -خود را در درهمکوبی استعمار اروپایی  مادی منافع تنها نهکا بود که هر دو قدرت، امری ی متحده ایاالتدومی 

دیدند، بلکه به لحاظ ایدئولوژیکی در سنن سیاسی می -سیاست در کل جهان بود  تاز یکهکه تا جنگ جهانی 

 .ای بودندجهانی هایپیشبرد چنین سیاست آشکار با تضاد درخود نیز 

ی پروسه ضدیت با استعمار سهم برده، پس هر یک به طریقی به تکمیلهر دو قدرت از میراث 

مورد استعمارزدایی از )در دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم کمک نمودنداستعمارزدایی در آسیا، آفریقا 

-هانهخوااما این مسئله به هیچ وجهه نباید با بحث مبارزات آزادی. (تر استامریکای التین موردی تاریخاً قدیمی

کسب هژمونی  ها در پیاین قدرت هردویباید اذعان داشت که  تردید بیهای جهان سوم خلط گردد و ی خلق

جهانی، در رقابت با همدیگر، و تضعیف اروپا، منافع مادی خود را مقدمتاً در به شکست کشاندن سیاست 

دارای اهمیت بسزایی  ابتدا سیاستیاگرچه برای شوروی وجهه ایدئولوژیک پیشبرد چنین . دیدنداستعمارگری می

قدرت  چنان آنی قدرت، خود به و تغییر چهره رخدادها و تغییرات درونیبود، اما بعدتر و به سبب سیر 

بدتر از  تر ضعیفاستیالگری تبدیل گردید، که اگر نگوییم در هژمونی طلبی جهانی و اعمال ستم بر کشورهای 



5 
 

های شصت تا فروپاشی، مود، اما مشخصاً در دههن مپریالیسم امریکا عملاستعمارگران اروپایی قرن نوزدهم و ا

 . کمتر نداشت ها آنچیزی هم از 

به لحاظ نظامی، و پس از تضعیف بریتانیا، آلمان و فرانسه به دلیل پشت سر گذاشتن  آنکه حالبرای امریکا 

خود  چراکهنمود، بسیار متناقض می نیز ممکن بود، اما این امریجنگی ویرانگر، امکان پیشبرد سیاست استعماری 

حق  کسب در جهت در نیمه دوم قرن هجدهم انقالبی مسلحانه و بریتانیاستعمار ا ضد سنتاً محصول مبارزات

قدرت جهانی در فردای جنگ جهانی دومی، برای  خألحاکمیت مردمی بوده، پس خود را همچنان در فضای 

هرچند که امریکا نیز به . دانست میمسئول  ظ ایدئولوژیکیسرعت بخشیدن به پروسه استعمارزدایی حتی به لحا

بایست که عامل پیشبرد چنین سیاستی ی خود ساخت، اما به یک دلیل دیگر نیز میرا مستعمره فیلیپین 141 سال 

های ملی جنبش توسط به جهان سرتاسرای که در حدود ساختن انقالب کمونیستیم هم آنگردید، می

این حوزه و برای اثبات  در. پیشروی و توسعه بود حال درهای استعمارگر کالسیک در برابر قدرت بخش رهایی

ز درون یکی زایش چین سوسیالیستی ا. بسنده نمود سازعظیم و تاریخ توان به ذکر دو نمونهچنین ادعایی می

جنگ خلق "و پیروزی خط  4 4 به رهبری حزب کمونیست این کشور است که تا سال  ژاپنی ضدجنگ خلق 

بر استعمارگران فرانسوی در  نمونه دیگری پیروزی حزب کمونیست دون ادامه داشت ومائوتسه "درازمدت

 .مین بودویتنام به رهبری به صدارت هوشی

نمود و به سال  کننده ایفا تعییننقشی  استعمارزداییی در پیشبرد پروسه امریکاهرروی جبراً و اختیاراً به

مساعد اعطای  قول فیلیپینقدرتی جهانی، به  عنوان بهو عروج امریکا  یعنی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم ،  4 

وجود . دیک سال پس از پایان جنگ جهانی عملی نمو یعنی تنها ،2 4 به سال  را آنحق استقالل را داده که 

 جنگ آنکه حال .تاثیر نبودبیهای استعمارگر تغییر نگرش دیگر قدرت نگرشی در سیاست امریکایی درچنین 

اقتصادی ملی و  بلندمدتهای ریزیهای سیاسی موجود در این کشور برای برنامهدر جریان بود، رفرم جهانی

به طریقی که در  ،خود جلب کردانیا را نیز بهآنزمان یعنی بریت جهانی گراستعمار ترین بزرگجهانی حتی توجه 

با احتساب تاثیر پذیری  ی بریتانیا حق استقالل خود رامستعمره آفریقاییادامه هندوستان و برخی کشورهای 

البته باید اذعان داشت که اعمال فشار مستقیم از سوی . کسب کردندسیاست استعمارزدایی امریکا از  بریتانیا

که، نیروی استعمارگر در آنجا  دادرخ میاستعمارگر عمدتاً در نقاطی  های قدرتامریکا برای استعمارزدایی بر 

 ی اندونزیبودند که نمونه کمونیستی ضدقوی  های گرایشدارای  بخش رهاییهای جنبشاضافتاً ضعیف بوده و 

 . ادعاست این ی تاریخی برای اثباتبه جرم کمونیست بودن، بهترین نمونه انسانهزار  دهاو کشتار ص
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در چنین فضایی، یعنی در حین پیشبرد سیاست استعمارزدایی در شرایط پساجنگی بود که شوروی نیز متفقاً 

به روش کنفدراتیو  تاریخاً تحت کنترل خویش از قرون هجده و نوزده میالدی آسیایی مگر جز استثنای مناطق -

و ماهیتاً  خود خودی بهاساساً ایدئولوژی کمونیستی،  چراکه، هویژه ورزید تأکیدانحالل سیاست استعمارگری بر  -

گذار اتحاد جماهیر شوروی، پایهیعنی لنین،  توسط بهنیز  تر پیش ها مدتبوده و  ضداستعمار ایایدئولوژی

داری نقد و محکوم گشته بود، هرچند ی نهایی نظام سرمایهمرحله عنوان بهامپریالیسم به صورتی قاطع و شدید 

ی پنجاه قرن بیست، گذار اتحاد جماهیر شوروی، ما از اواسط دهههای رهبران بنیانباید گفت که برخالف ایده

تن به م که پرداخیگردید ، یعنی سوسیالیسمهای اولیه شورویآرمان عنوانگر تحت سلطه مشی شاهد رشد یک

 . گنجدی این بحث نمیدالیل آن در حوصله

های نیروترین فعالین درواقع این متن، نیروهای کمونیست مناطق تحت سلطه مدنظردوران  سرتاسر دراما 

قدرت جهانی نقشی  باالنس حفظ با مسکو در ارتباط قدرتِ هایرا تشکیل داده، اما به سبب محدودیت مبارز

وابسته به شوروی در ایران، یعنی  نیروهایتوان به همکاری می ها آن ی ازجملهمخرب هم بعضاً ایفا نمودند که 

های ی بیست تا چهل شمسی اشاره نمود که سبب تداوم اعمال قدرتدهه وقایعنقش مخرب حزب توده در 

در این خصوص تنها اشاره . انقالبی در ایران گردید یخواهانهدیکتاتوری و عدم رشد هرگونه جنبش ملی آزادی

موافقت این حزب با در این دوران و نیز  داده رخی هاکودتا برخورد قاطع به به دو مورد تعلل این حزب در

 . کندکفایت می ای امریکاییبه عنوان برنامه انقالب سفید شاه

جهانی خود در اولین  های سیاستبه اصالح استعمارگر اقدام  های قدرتاما در چنین شرایطی بود که 

 های جنبشسیاست ضد استعماری شوروی و رادیکالیزه نگشتن  یفرصت ممکنه برای جلوگیری از توسعه

 . ملی نمودند بخش رهایی

 

 سازمان ملل متحد

و در  شده تشکیل  461 به تاریخ  ی استعمارزدایی ایفای نقش نمودملل که بخشاً نیز در پروسه یجامعه

پس از پایان جنگ )ی ورساینامهعقد پیمان ی درنتیجه خود الدولتی جهانی کههمین تشکل بین کارکرد یدوره

و  2 4 و    4 های از بریتانیا، سوریه و لبنان از فرانسه در سال 6 4 کشورهای عراق در سال  ،بود (جهانی اول

 . اردن از بریتانیا استقالل خویش را کسب کردند
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پس از جنگ  دقیقاً یعنی   4 تاریخ ، بهدر ابتدای متن نیز بدان پرداخته شد مختصراًمان ملل متحد که ساز

شتیبانی از مستعمرات ایتالیا و ژاپن بر مناطق مورد تعهد خویش و نیز پ انی دوم تأسیس گردیده و نقش نظارتجه

همچنین قرارداد سازمان . شد دار عهدهدر جنگ جهانی دوم را  خورده شکستاستعمارگر  های قدرت عنوان به

داشت که در همین  همراه بهانتخابات برای استقالل در آینده برای مناطق مستعمره را  یملل در همین سال وعده

به عضویت این سازمان  خود خودبهسیاست رفرمیستی سازمان ملل  توسط به تأسیسهای تازه راستا، حکومت

 .عضو رسید کشور  4  به ،2 61آن تا سال  تأسیساز تاریخ  به طرق گوناگون که تعداد اعضای آن آمدند درمی

 

 ملی هایی برنامهدر حیطه استعمارزدایی

، تغییر بزرگی در تمایل و سوی اینبه    4 امر پس از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی از سال  درواقع

 هم آنجهانی صورت گرفت، خصوصاً  مدیریتی مشی خطتداوم این عدم های استعمارگر برای خواست قدرت

تضعیف گشته، بنابر همین امر و مصائب  شدت به ایشان در پی جنگالمللی در چنان وضعیتی که نقش بین

ی رقابت بر سر استعمارگری و پدید آمدن اقتصادی موجود در کشورهای سابقاً استعمارگر که خود درنتیجه

گر مداران کشورهای سلطهدر میان مردمان و سیاست نیز بزرگیرقابت جنگی در همین حوزه بود، تغییر نگرش 

 اثبات کرد که ها آندو جنگ جهانی برای افزایش مستعمرات در عمل به  یبدین معنی که تجربه پدید آمد؛

بیش از سود ناشی از  درازمدتدر  معایبشو  ضررها ، امامدت کوتاهدر  اگرنه، ای مشی خطپیشبرد چنین 

 گردد ، قاره و بخش بزرگی از جهانیک کشور تواند منجر به نابودی کاملکه می ای گونه بهبوده،  گریاستعمار

تواند سبب رشد ایدئولوژی های سوسیالیستی و ضد لیبرالیستی گردد که از دورن جنگ و اضافتاً خالء قدرت می

. وسیالیستی را فراهم آوردی زایش چین سجهانی اول شوروی سوسیالیستی و از دورن جنگ جهانی دوم زمینه

 بود حالی درو این  داده ازدستایشان تمایل خویش برای اعمال قدرت در جهت حفظ مستعمرات را  جهت بدین

که از سوی دیگر در خود مناطق تحت سلطه نیز نیروهای محلی در جهت رهایی خویش در دوران اروپای 

در این  البته پرتغال. آوردندر تالش به عمل میتهای دموکراتیکحکومت سراختدر جنگ برای  شده تضعیف

ترین و فقیرترین کشور استعمارگر غربی، روند استعمارگری خویش با اعمال قدرت مستقیم ضعیف عنوان به برهه

 .تر بدان پرداخته خواهد شدادامه داد که پائین ها مدترا همچنان و تا 
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 بریتانیا

 ی ادارهروش  امپراتوری استعمارگر با ترین بزرگ عنوان بهو تا زمان حیات چنین سیاستی  درواقعبریتانیا 

   4 برای مثال به تاریخ . کردمی آفرینی نقش در این عرصه نیروی رهبری کننده عنوان بهخود،  فرد منحصربه

نفر  111،   ی در حدود نیروی توسط بهمیالدی، کشور هندوستان با داشتن بیش از سیصد میلیون جمعیت تنها 

 41،111نیروی بریتانیایی حاضر در هندوستان را  بین دراینتوسط امپراتوری بریتانیا تحت سلطه قرار داشت که 

این در برابر جمعیت  و دادند میبروکرات تشکیل  111، نیروی نظامی و  21،111شهروند بریتانیایی، 

شهروند بریتانیایی  41،111به توضیح است که مجموع  الزم. هیچ بود واقعاً که هندوستان سیصدمیلیونی

تشکیل ... ها و کراتهای نظامیان و برواعضای خانوادهداران، بازرگانان، مبلغین مذهبی و هندوستان را سرمایه

های مختص این کشور با توسط ایستگاهی وسیع تحت استعمار بریتانیا بهدر حقیقت چنین منطقه دادند ومی

 . گردیدنسبتاً فعال و پاسیف عوامل هندی اداره میحمایت 

در دوران  و در ادامه وجود یک ترکیب از اصالحات، اعمال قدرت، اعمال امنیت برای کنترل هندوستان

یک پارلمان هندی و  تأسیسدر این کشور و  یگذاری سراسری قانونمابین دو جنگ جهانی تبدیل به پروسهفی

امر استقالل .  معروف گردید 2ایندیا اکتتحت عنوان    4 تا  4 4 ای که از سال همجالس محلی گردید، پروس

تکمیل گردیده و  1 4 ای و تشکیل دولت ملت هندوستان با جدایی پاکستان از آن در سال به رشد چنین پروسه

د گردید و نیز های بزرگ متولهای قدرتسیاست توسط بهکشوری مستقل و نوپا  عنوان بهپاکستان از درون آن 

البته آنچه که در اینجا برای  .های مستقل گردیدندتبدیل به حکومت 1 4 و  1 4 های برمه و سیالن هم در سال

عدم سوء تفاهم نیازمند به بازگویی آنم، اینکه کسب استقالل هند و یا بسیاری کشورهای دیگر اگرچه درنهایت 

قلبی ایشان که لزوماً براساس حفظ پذیرش، نه ناشی از خوشمورد پذیرش استعمارگران قرار گرفت، اما این 

گرفت، چه که هندوستان با جنبشی های مادی استعمارگران صورت میها و نیز پاسخ به ضرورتمنافع قدرت

ترین امان برعلیه استعمارگران قرار داشته، از پیچیدهی بیطلبانه، نزدیک به یک صد سال در مبارزهاستقالل

جانی  یها نموده و هزینهمبارزاتی عبور نموده، در برابر استیالگران خارجی و خائنین داخلی ایستادگیمسیرهای 

بسیار نیز پرداخته است، اما درنهایت، پذیرش استقالل از سوی بریتانیا و نه اخراج آنها از آن دیار، برابر  و مالی

طلب موجود در این سرزمین که مشابه آن متاسفانه  کارترین نیروهای سیاسی استقاللگیری محافظهبود با قدرت

 .برای ایران و بسیاری نقاط دیگر نیز بارها تکرار شد

                                                           
6 India Act 
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 پدید آوردن ،ازجمله وجود داشته که گوناگونی هایاستعمارزدایی بریتانیا جنبه سیاست یدر حوزهاما 

های تبدیل به حکومتکه تدریجاً قدرت بیشتری کسب کرده و  بود های مرکزی با مجالس محلیقدرت

بدان اشاره داشت این  اینجابایست در ی دیگری که میمسئله. گشتندخودگردان و نهایتاً کشورهایی مستقل می

 کمتر از حربه اعمال قدرتی اروپایی استعمارگر، استفاده های قدرتاست که سیاست بریتانیا در قیاس با دیگر 

در مناطق تحت  دردسرتر این قدرت و کمتر طوالنی تداومموجب بقا و  بوده و این اتفاقاً قهرآمیز تا حد امکان

 . گردیدمی وی کنترل

یک قدرت مرکزی در ابتدا و سپس پدید آوردن مجالس محلی و تقسیم  تأسیسسیاست انگلستان مبتنی بر 

در جنوب آسیا در قرن بیستم،  الخصوص علی ،ترمناطق تحت کنترل خویش به کشورهای مستقل و کوچک

 تأسیسقای گشته، یعنی آنجا که هدف از تالش سیاسی برای کسب استقالل، یافری پانپدید آمدن ایده ساز زمینه

افریقائیسم بعدتر به دلیل البته تفکر پان. بود به توسط استعمارگران یک افریقای متحد بزرگ در برابر ترسیم نقشه

 . گردید غیرممکندر هر منطقه،  پدید آمدن ناسیونالیسم

، موجب شورش و طغیان در درآمدهدر غرب افریقا به منصه ظهور  زودی بهی قدرتمند پرستانهمبارزات میهن

ی استعمار مدید تحت سلطه های مدتها سبب برانگیختن نیروهایی گردید که این شورش گردیده و  1ساحل طال

گردیده و هرگز عضویت  تأسیس 1عنوان کنوانسیون مردمی گرا تحتدر این میان حزبی چپ. بریتانیا بودند

موفق به کسب استقالل از بریتانیا شده و خود را غنا  1 4 نپذیرفته  و در سال  را 4خویش در دومینین بریتانیایی

 .کسب استقالل خویش در پیش گرفتتا و  421 تا سال  را آننیز  نیجریه کشوراین سیاستی بود که  و نامید

-سختی میداد، بهرا در غرب افریقا مورد تهدید قرار می عناصر و مهاجرین استعمارگر بریتانیایی آنچه

های ایجاد حکومت ینیز به حال خود رها سازد و پروسه ا را در شرق  و دیگر نقاط مستعمراتیهتوانست آن

و نام خود را به سال  یافته استقالل  42 تانزانیکا در سال . پیش رفتشد بهاز آنچه که اندیشیده می تر سریعمستقل 

و   42 ماالوی و زامبیا در ،  42 یافته، کنیا به سال به استقالل دست 426 اوگاندا به . به تانزانیا تغییر داد  42 

اعالم  آفریقایییک اقلیت سفیدپوست در افریقای جنوبی برای اعمال قدرت بر اکثریت   42 در سال 

گردید که از اعالم می ای آفریقاییی باید تسلیم رابرت موگابه 411 موجودیت نموده، هرچند که به سال 
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مهاجرین  علیهاین کشور بود و متهم به نژادپرستی  جمهور رئیس تاکنون 411 استقالل زیمباوه در سال 

 ا کشوری همچون حکومت آپارتاید نژادیها، از همان ابتدبودند تا با تسخیر زمین درصددسفیدپوستی است که 

 . افریقای جنوبی بسازند در

-بنای یک سیستم تبعیض نژادی سخت 1 4 افریقای جنوبی اما در دومینین بریتانیایی جای گرفته و از سال 

پس از شکست تمام و کمال آلمان تحت . و تفکیک نژادی را آغاز نمود پوست سیاهاکثریت  برعلیهگیرانه 

به کنترل حکومت آپارتاید افریقای در این منطقه  ی سابق آن کشورمستعمره عنوان به لر، نامیبیا نیزرهبری هیت

افریقای  که طوری به قرارگرفتهالبته سیاست تبعیض نژادی افریقا مورد محکومیت شدید جهانی . جنوبی درآمد

مبارزه . بریتانیا قرار گرفت المنافع مشترکی کشورهای کامل بیرون از دایره صورت به  42 جنوبی از سال 

 414 سال در شدت گرفته و نهایتاً  و هم از بیرون حکومت نژادپرست افریقای جنوبی هم از داخل برعلیه

 هایسیاستو سریعاً اقدام به حذف  همسند قدرت نشست طلب در این نظام براصالح 1 کلرک.دبلیو.اف

از به یک گفتمان سیاسی برای سازش با رهبر جنبش مردم بومی این کشور آغ 441 نژادپرستانه نموده و در سال 

تکمیل گشته و   44 ی آشتی و تبدیل به یک حکومت حداکثری در سال پروسه. نمود   یعنی نلسون ماندال

هرچند جامعه و سیستم اداری آن به روشی  .این کشور انتخاب گردید جمهور رئیسعنوان به  44 ماندال در سال 

گشتن و نیز یک رشد اقتصادی حرکت نمود، اما فقر در مقیاس  ترآمیز به سمت هرچه بیشتر دموکراتیکحصل

 همچنان در این کشور یک مسئله دولتی و اداریدر مناسبات  پوستان سیاهوسیع و عدم وجود موقعیت برابر برای 

 .است

 

 فرانسه

و فرماندار محلی آن پاریس  اداری متمرکز درروش ی مستعمرات فرانسوی مشخصاً از یک سیاست اداره

همچنین سیاست فرانسه در این حوزه سبب مشارکت و حل . گردیددر مستعمرات تعیین و اعمال می

ای گردید که از مرکزیت آن یعنی بخشی از مردم محلی مستعمرات در فرهنگ فرانسوی (آسیمیله شدن)گردیدن

این کشور با سیاست  نقاط متفاوت ازجملهت مستقیم فرانسه رمال قدگردید و این در کنار اعاعمال می پاریس

 . بریتانیایی بود استعماری نوع

                                                           
10

 Frederik Willem de Klerk 
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گر در فرهنگی و زبانی فرانسه بر شمال افریقا و نیز میزان خشونتی که این قدرت سلطه تأثیراتبر تکیهتنها با 

در مندی مدعی صحیح بودن این تفاوتتوان این کشورها بازی کرد، می بخش رهاییهای ملی و سرکوب جنبش

اندازی با پایان جنگی که خود در راهشان عصر عظمت جهانی گردید که سازی این دو قدرت اروپاییمستعمره

توان اذعان داشت با پایان جنگ جهانی دوم، خورشید حقیقتاً که می. به پایان رسید سهمی بسزا داشتندآن 

 .فرورفتآلمان، فرانسه و ایتالیا در باتالق  خونین هایچکمه توسط بهامپراتوری بریتانیا 

گرانه در نتایجی اصالح   4 در سال  6 اما در خصوص استعمارگری فرانسه، عقد قرارداد برازاویل

سیستم آموزشی و الغاء کار اجباری را  تأسیس ازجمله آفریقاییی ی فرانسه و کشورهای مستعمرهخصوص رابطه

ی قانونی در قرارداد برازاویل در ادامه سبب ارائه. بار را به ارمغان آوردخشونت طرقاز  نفوذ اعمالدر کنار تداوم 

تر برای مستعمرات در پاریس را فراهم آورده و مجالس منطقوی در همین مبنی بر اعطای نمایندگی قوی  42 

سازی مستعمرات سیمیلهطریق آتری گردیدند و بدینسیاسی واقعی خصوص دارای خاصیت اعمال قدرت

 .ی اساسی مطرح گردیدعنوان یک مسئلهدر سیاست فرانسه به آفریقایی

رات در روش کنترل و مستعم گر سلطهی جدی بین این قدرت توان سخن از یک مواجههدر همین دوره می

فرانسوی نیز  موجب پدید آمدن تغییرات در سیاست استعمار جمهوری رئیستغییر . میان آوردفرانسوی سخن به

جنگ جهانی  ییکی از رهبران جنبش مقاومت در هنگامه عنوان به   دوگل ماری ژوزف آندره شارل. گردید

های بسیاری به پیشبرد رفرم ریاست جمهوری این کشور انتخاب گردیده و وی کمک عنوان به 1 4 دوم به سال 

در همین دوران، مستعمرات حق انتخاب بین استقالل و یا ماندن تحت لوای . نمود ی فرانسهسیاسی در جامعه

ی گینه، گزینه جز بهتمامی مستعمرات فرانسه، . قدرت فرانسه اما با داشتن حق سیستم مدیریتی را کسب کردند

ی یک هی فرانسه در تالش برای یک سیاست خارجی مشترک و دفاعی و نیز ارائجامعه. دوم را برگزیدند

از تمامی کشورهای عضو بود، هرچند که در حقیقت این  ایی اجراییشترک اقتصادی با بدنهسیاست بلندمدت م

، این 21ی و در دهه هرروی به، اما کردرا در این برنامه بازی می کننده تعیینفرانسه بود که لزوماً نقش  گاه نظر

پاشید و از این تاریخ هر  هم ازفرانسه، با یک استقالل قانونی برای مستعمرات رسماً  رهبری به گرفته شکلاجتماع 

به  گردید، خودجمعی تعیین می صورت به ازاین پیشای که های سیاسیمستقالً در حوزه توانست میکشوری 
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الخصوص در ، علیگیری نماید، اما ارتباطات بین فرانسه و مستعمرات سابق آن همچنان و قویاًتصمیم تنهایی

 .ی فرهنگی ادامه یافتحوزه

عدم توانایی کافی، تمایل خود بر تداوم کنترل خویش بر این مناطق  دلیل بهفرانسه  ی هندوچین نیزدر منطقه

از قوای انقالبیون به    فوبیندین درنبردفرانسه    4 شکست  ی درنتیجهو درپی صلحی که  داده ازدسترا 

رسماً کشورهای ویتنام جنوبی، الئوس و کامبوج استقالل خویش را  ،رهبری حزب کمونیست این کشور بود

با سازمانی تحت عنوان    4 ملی از تاریخ  بخش رهاییدر شمال افریقا و الجزایر نیز جنبش . کسب کردند

ی درهم شکستن استعمار فرانسه در جهت کسب حق مبارزات خود برا   (الجزایر) میهنی بخش آزادی یجبهه

و  موردحملهبارترین شکل ممکن توسط استعمارگران فرانسوی استقالل کامل  را آغاز کرده و به خشونت

طح رشد آن ملی این کشور تا س بخش رهاییتر گشتن جنبش ساز هرچه رادیکالشکنجه واقع گشته و همین زمینه

حق استقالل خود را کسب  426 تا آنکه سرانجام الجزایر توانست به سال به مبارزات چریک شهری گردید 

مشی با  (الجزایر) میهنی بخش آزادی یشاید در اینجا الزم به ذکر باشد که مجاهدین الجزایری در جبهه. نماید

ن نیز گسترش انقالبی خود را تا سرحدات ایرا تأثیراتها و دور ایده چندان نهی چریک شهری در آینده یمبارزات

-حنیف توسط بهی اولیه برای تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران ساز پدید آمدن  ایدهداده که همین امر زمینه

 رهبری، از دوران بهضدامپریالیستیو  ضداستعماری غایت بهاز جریانی  متأسفانهنژادها گردید، سازمانی که 

برای بقای  یکسرسازمان خیانت ورزیده و  مؤسسینهای ، عمیقاً به آرمان1 رسیدن مسعود رجوی در فردای قیام 

 . خود، از هیچ اقدامی برای همکاری با نیروهای خارجی و امپریالیستی در دور اخیر دریغ نکرد دگماتیستی

 ازجمله 421 تا  1 4  های سال لوص الغاء سریع استعمارگری در طوالبته مسائل بسیار بیشتری در خص

یکدیگر در غرب افریقا و نیز مورد الجزایر و  های سابق بانیا، رقابت مستعمرهمورد گینه، تداوم استعمارگری بریتا

-در این دوران وجود دارد که در خصوص آخری فیلمی بسیار جذاب که با واقعیت ها آن بخش رهاییهای نبرد

این فیلم در سایت  ی شده دوبلهی که نسخه شده ساختهد تحت عنوان نبرد الجزایر همخوانی دار نیزهای تاریخی 

 .موجود است نوستالژیک تی وی
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 سیاست بلژیک در کنگو

تعیین نمود، زیرا که  2 مآبیشاید وجه بارز سیاست بلژیک در استعمار کنگو را بتوان تحت عنوان قیم

آوردن یک سیاست آموزشی سراسری تا مقطع مدارس راهنمایی اقدام ورزید، سیاستی  پدید بهاستعمار عالوتاً 

به سال . آن صدمه وارد آورد منافع بریافت، اما در آینده بایست در خدمت استعمار کاربست میکه اگرچه می

ی فرانسوی، گرایانه عروج نموده که مقامات استعمارگر برای کنترل آن برخالف سنت استعمارجنبش ملی 4 4 

طلبانه کار موجود در جنبش دست به اقدامات اصالحیعنی اعمال قدرت مستقیم، با حمایت از عناصر محافظه

های اداری بومی نیز به دلیل منحل گشته و اندام سرعت بهنهادهای اداری استعمار . برای اعطای حق استقالل بردند

 را 1 نام زئیر  41 کنگو در سال . پاشیدند هم ازفرهنگی  ی، زبانی ومهای قووجود انشقاق در قبایل و تفاوت

تغییر نام  1 به جمهوری دموکراتیک کنگو پس ازآنو  خود برگزیده بر 441 تا مقطع  کنگوی بلژیکی جای به

 .داد

 

 پرتغال

جهانی تا آنزمان موجود، در مناطق  گراستعمار های قدرتسان دیگر سیاست استعمارگر پرتغال نیز به

ی دیگر کشورهای عمده برخالفاز شرایط درونی این کشور بود، یعنی جایی که  متأثرمستعمره مستقیماً 

 ها مدتتوانست تا  اگرچهشد، این مسئله اداره می 11ی ی دیکتاتوری تا حدود دههدیگر به شیوه استعمارگرِ

ی رشد امان بر مستعمرات، زمینهکشور ضعیف اروپایی نگاه دارد، اما فشار بی این مستعمرات را در کنترل

 های قدرتپرتغال در قیاس با دیگر  ازآنجاکهدر این مناطق را پدید آورده و  طلبانه استقاللهای جنبش

 طلبانه استقاللهای گرفت، نتیجتاً رشد جنبشخویش می مستعمراتتری از شرایط مستقیم تأثیراتاستعمارگر، 

از همین . ایفا نمودند  41 به تاریخ  4 ساالزار الیویرا ده رژیم دیکتاتوری آنتونیو سرنگونی درحتی  بسزاییسهم 

 ازجملهتر گشته و نتیجه دادند که ملی در مستعمرات نیز با سرعتی فزاینده مستحکم بخش رهاییهای روی جنبش

 . کسب استقالل ملی نمودند  41 نگوال در سال و موزامبیک و آ  41 بیسائو در همان سال -یگینه
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 چیستی منطق استعمارزدایی به توسط استعمارگران

های ههجهانی موجود تا د های قدرت از سویاجمالی بر تاریخ الغاء سیاست استعماری  ای بررسیاما پس از 

در خصوص دالیل اتخاذ چنین سیاستی، یعنی الغاء  سؤالشود با طرح شصت و هفتاد قرن بیست میالدی، می

ای در تاریخ که به پایان و الغا استعمار انجامید منطقی استعمار، بدین امر پرداخت که آیا عبور از چنین پروسه

 بود؟

ی آغازین تاریخ اتخاذ چنین نقطه: گرددنروژی در این خصوص چنین مدعی می نگار تاریخ 61گِیر لونداستاد

ی دوم قرن هجدهم برای اولین بار اقدام به جدایی و اعالم امریکایی یافت که در نیمه در توانرا میسیاستی 

افریقای جنوبی با اعالم  نوعی بهکانادا، استرالیا، نیوزلند و حتی  ادامهاستقالل از امپراتوری بریتانیا نمود و در 

 وقوع در سوی دیگر و با. پیش بردندامری را به خودمختاری اما با باقی تحت قیمومیت سلطنت بریتانیا، چنین

امواج  1 4 و سقوط امپراتوری اسپانیا و نیز استقالل هندوستان در سال  در اوایل قرن نوزدهم های ناپلئونیجنگ

امری که . دیگر کشورهای تحت استعمار در آسیا و افریقا زد "امن"خود را به ساحل  ای مشی خطچنین 

بر  داشتی نیز میتأثیراتنیروی استعمارگر جهانی، یعنی بریتانیا را مورد تهدید قرار داد، منطقاً باید  ترین بزرگ

 ...فرانسه، هلند، بلژیک، پرتغال و  ازجمله تر کوچکهای جهانی استعمارگر دیگر قدرت

که  غازیدن گرفتو آ داده رخگردد که بخش اعظم الغاء استعمار زمانی ستاد همچنین مدعی میلونداِگِیر 

های گذاشت، اگرچه تفاوتمی تأثیریک قدرت استعمارگر بر آن دیگری  چنین ایناولین کشور استقالل یافت و 

وجود داشت و در همین خصوص، یعنی پیشبرد  اعمال سیاست استعماری یدر حوزه ها آنبسیار بزرگی هم بین 

فرانسه باید دانست که هدف بریتانیا از این امر تنها تداوم  تربارتر بریتانیا در قیاس با استعمار خشونتسیاست نرم

 توسط بهبرای کسب استقالل در آینده، یعنی آنچه  ها آن سازی آماده لزوماً کنترل خویش بر مستعمرات بوده و نه

 .شودگرا بیان میکار و راستنگاران محافظهتاریخ از بسیاری

 یافریقا مابین فیهمچنین الزم به ذکر است که پیشبرد سیاست استعمار در هر منطقه، کشور و خصوصاً 

های ملی است که حتی مقاومت گونه اینهای بزرگی بوده و دارای تفاوت یافته توسعه نسبتاًو آسیای  نیافته توسعه

. یابدتری به نسبت دیگر مناطق میمتفاوت هیتمابخشی از خاورمیانه،  عنوان بهدر آسیا و بخشاً در شمال افریقا 

پیش برده شدند، اما پیروزی دو جنبش مترقی به-طلبانه توسط نیروهای ملیهای استقاللاگرچه در افریقا جنبش
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ها و نیروهای چین و ویتنام به رهبری احزاب کمونیست این دو کشور، سرکوب خونین کمونیست بخش رهایی

اند، عروج ناصریسم در جهان عرب نفر تخمین زده میلیون یکتا  را آنشدگان عداد کشتهمترقی در اندونزی که ت

خاورمیانه در  ، افغانستان و فلسطین درهای ایرانخلق بخش رهایی، مبارزات ها آنو پیدایش احزاب بعث از درون 

ها و سازمان باوجود طلبانه استقاللبا حضور جنبش  غربی و شرقی گران سلطهخائنین داخلی و ی برعلیه سه جبهه

ای داشته و دارد که مندی شرایط مبارزهی ملی، چپ و مذهبی نشان از تفاوتطلبانههای مسلحانه و صلحجنبش

 . نسبت دیگر مناطق جهان استی متفاوت در خاورمیانه بهی اعمال قدرت به گونهخود بخشاً نتیجه

استیالگر و استعمارگر بر آن است که  توسط نیروهای بر تفاوتمندی اعمال سیاست تأکیدهدف از بیان و 

تشابه جهانی است، اما هر منطقه و  داری دارای وجوهی سرمایهتاریخ اگرچه و خصوصاً در مرحله ،روشن شود

از  سمیقعنوان اگرچه استعمار به. خویش نیز هست خاص هایمندیای دارای تفاوتهر حوزه ای درپدیده

ی های استعمارگری هر قدرت در هر منطقهتفاوت در شیوه دلیل بهگیر بود، اما ای عالمپدیده تاریخ مدرن

 توان گفتکوتاه و مختصر می. در انواع گوناگون هم بوده است استعماری ضدمتفاوت، تاریخ شاهد مبارزات 

، پیروزی او در خالقیت  ورزیده باشد ع خویشنوسازی اجتما به چنانچه در تاریخ اقدام خلقی هر در این حوزه

گیری از و بدتر از آن الهام ریخاً پیروزهای تابرداری از مدلو نه کپی خود وضعیتبر شرایط خاص  در انطباق او

 . در برنداشته است مبرای مرد است که چیزی جز شکست را ایهای تاریخیمدل

تا به  عظمتشداری که قدرت جهانی سرمایه ترین بزرگو در خصوص متد استعمارگری  هرروی بهاما 

داری یعنی امپریالیسم نئولیبرالی نیز کشیده شده است، باید اذعان گردد که بریتانیا درون عصر متأخر سرمایه

تر از آن تحت عنوان ی مستعمرات خویش نیز بود که پیشدارای یک الگوی خاص کلی در جهت اداره

-، بهگرفت برمی درمستعمرات و مستغالت کانادا، استرالیا، نیوزلند و افریقای جنوبی را  یاد گردید که  6دومینین

و پس از کسب آمادگی و رشد کافی، با تثبیت نیروی خود در این مناطق  پوستای که مهاجرین سفیدگونه

باید معترف بود که  البته .توانستند اقدام به کسب استقالل نمایندآمد، میچنانچه تمایل سیاسی آن نیز پدید می

مگر  ، ممکن نبوداستعمار انگلستان، یعنی پذیرش استقالل مستعمرات مرکز قدرت پدید آمدن چنین گرایشی در

توان مدعی گشت به این تعبیر می. امریکایی طلب استقاللبا شکست مفتضح امپراتوری بریتانیا در برابر نیروهای 

 اینکه بر، مبنی یافت دستر نیروهای انقالبی امریکایی خود به درسی تاریخی که بریتانیا با پذیرش شکست در براب

برده، و در آنجا که شکست در برابر نیروی مقاومت محلی در  پیش بهتوان نهایت نمیاستیالگری را تا بی
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د که تاریخ نباید فراموش کن. دیگر نمود به طرقحتمی است، پس باید اقدام به استثمار آن مناطق  درازمدت

سال  صد تا غریب به یک -منافع مادی خویش  اساس برنیروهای استعمارگر چگونه و  و بسیاری از دیگربریتانیا 

داری در امریکا ایستادگی کرده، بدین هم در حمایت از نظام برده قد تمام -انقالبی امریکا  های جنگبعد از 

-خویش، به رشد جنبش مدت میانمنافع کوتاه و  جهت ردبسنده نکرده و با اضافه شدن امریکا به این مناسبات و 

. ور ساختن آتش جنگ به نابودی کشاندندکمک نموده و جهانی را با شعله ها آن گیری قدرتهای فاشیستی و 

های قهرآمیز کمتری به نسبت دیگر هدف از بیان این نکات آن است که اگرچه بریتانیا در استعمارگری از حربه

جست، اگرچه امریکا در سیاست استعمارزدایی جهانی نقش بسزایی ایفا نمود، اما باید دانست که ها سود قدرت

 که چنان آنهای زمانی و جغرافیایی خاص ایجاب کرده، و این را ضرورت منافع حاکمین این دول در بازه

دریغ  اده از بمب اتمتا استف مالیان از تقویت فاشیسم در جهت فرار از بحر ایشان هم بوده، جنگ برضرورت 

پرتغالی، اسپانیایی و  باسیاستدر قیاس  داشت تفاوت سیاست استعماری بریتانیا با تمام نرمشی که.  اندنکرده

 هراستعمار و استیالگری با  عدم حقانیت و ناعادالنه بودنتواند سرپوشی باشد بر نمی روی هیچ به فرانسوی

 .نرمش و خشونت از ای درجه

-دالیل تاریخاً موجود در خصوص اتخاذ سیاست استعمارزدایی و پذیرش آن از سوی حکومت ازجملهاما 

برتدام این سیاست، عدم رضایت دو قدرت  ها آندر دوران پساجنگی، اضافه بر عدم توانایی  گرهای استعمار

آن و نیز عالوه بر  پیروزمند بیرون آمده از جنگی که استعمارگران بدان دامن زده بودند، یعنی شوروی و امریکا

های بزرگ در درون مستعمرات، باید پذیرش الغاء استعمار را از سوی قدرت بخش رهاییهای ملی رشد جنبش

 . یک پرستیژ دموکراتیک مأبآنه نیز در نظر گرفته شود عنوان بهجهانی 

را  اساسییک افول  ،دموجو آنزمانهای جهانی و استعمارگر تا قدرت ترین بزرگ عنوان بهبریتانیا و فرانسه 

در قرن بیستم تجربه کرده و بدین طریق درصدد برآمده تا به حفظ موقعیت برتری روانی خود در عرصه سیاست 

 بهاز تمامی جوانب سبب آن گردید تا تمایل  به نسبت فرانسه برتری نفوذ بریتانیا تثبیت و جهانی بپردازند، اما

تری برای اما در برابر فرانسویان نیاز مبرم. گردد پذیر امکان ترتراح نهادهای مدیریتی به مستعمرات اعطای

و از همین روی تمایل مشابه در میان آنان کمتر و یا دیرتر از بریتانیا مشاهده  احیای موقعیت نظامی خود داشته

 . گردید

بدون شک بریتانیا خصوصاً پس از وقایع مربوط به . ایفا نمود کننده تعییندر همین خصوص اما امریکا نقشی 

هلند در . به نسبت فرانسه با امریکا داشت تری نزدیکجنگ جهانی دومی و نیز تشابهات زبانی و فرهنگی ارتباط 
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حرکت نمود و پرتغال  4 4 همین اثنا در عمل مشابه با امریکا به سمت اعطای حق استقالل به اندونزی در سال 

ی هفتاد قرن بیستم میالدی، تر اشاره گردید، تحت حاکمیت دیکتاتوری ساالزار تا دههپیش که چنان آننیز 

 امریکایی برای احیای نفوذ خود در مستعمرات بود، اما در آشتی کامل و بر روی خط ریل تالش درهرچند 

 .قرار نگرفت در بلوک غرب جهانی ی شده ترسیم

 

 الغاء استعمار  اقتصادی دالیل

ای که گونهاقتصاد بریتانیا به میزان بسیار کمی وابسته به مستعمرات خویش بوده، به 1 4 سال برای نمونه به

گرفت، اما برعکس کل صادرات آن در ارتباط با مناطق استعماری شکل می%  ،6 کل واردات و %  ،1تنها 

 همین درای بوده که سهم معامالت فرانسه با مستعمرات ابستگیدارای چنین و توجهی قابلاقتصاد فرانسه به میزان 

گرفت و به همین جهت، در نقاطی که  نظر درکل تجارت فرانسه  سوم یکتوان چیزی در حدود دوران را می

برد، یعنی در مناطقی می ها آناز  تری بزرگو اقتصاد فرانسه نفع  داشته حضوردر آن بیشتری مهاجران فرانسوی 

به  سفیدپوستاقلیت  حتی با متوسل شدن - منطقاًی استعمارزدایی نیز آسیای جنوبی و الجزایر، پروسه ازجمله

 .به تأخیر افتاد -مردم بومی بخش رهاییهای تام در جهت سرکوب جنبش بار خشونتهای حربه

بسزای  اهمیتم اگرچه در نمودارهای اقتصادی مربوط به سود ناشی از تجارت با مستعمرات ما شاهد عد

در همین دوران هستیم، اما ذکر این نکته نیز دارای اهمیت بسیار است که اتخاذ سیاست استعمارزدایی تنها  ها آن

 :ساز صورت پذیرفت کههای اروپایی سنتاً مستعمرهزمانی از سوی قدرت

و نیازمند  داده ازدستبرتری هژمونیک خویش را  ،های جنگ جهانیاروپا در پی خرابی . 

را  دوردستتوان کنترل در مناطق  عمالً بازسازی نظام مدیریتی داخلی خود بود و از همین روی

 .نداشت

 تنهایی بهجهان شاهد عروج دو قدرت عظیمی بود که هر دو در تخالف با استعمارگری، هریک  .6

 .بودند درمجموع استعمارگرهای تر از کل قدرتسنگین برابر چندای وزنه

در کشورهای جهان سوم اعمال قدرت بر این مناطق توسط  بخش رهاییهای نبشرشد ج . 

 .، که بسیار سخت نمودغیرممکننیروهای خارجی را اگرنه 
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دوم، دیگر  جهانی جنگدوران آغازین آن تا مقطع  برخالفسود ناشی از استعمارگری  . 

 .نبود کننده تعیینبرای استعمارگران چشمگیر و  چنان آن

 

 و نتایج آن مستعمرات برای کسب حق استقالل بومینقش عوامل 

 جانباز  اعطاییی استعمارزدایی را از سویی حق پدیده بر اساس آنچه که در باالتر ذکر آن رفت،

ی مبارزات مردمی را درنتیجهآن توان و باید کهمی دانسته و از سوی دیگر مستعمراتهای استعمارگران به خلق

ملت مستقل در سرتاسر جهان -ی تاریخی تا پدید آمدن صدها دولتعبور از این مرحلهدانست، بدین مفهوم که 

توان پاسخی به یک ضرورت تاریخی دانسته، بدین معنی که اعطای حق استقالل به کشورهای تحت ستم را می

د بودن ، تقابل شوروی و امریکا با این سیاست، کم سوبخش رهاییهای توسط استعمارگران، چنانچه جنبشبه

ای استعمارگری و نیز بحران درونی خود اروپا موجود نبود، آنگاه باید گفته شود که عبور از این مرحله به مرحله

 .نبود پذیر امکانداری تر در قلب جهان سرمایهنسبتاً دموکراتیک

 ی مستعمراتی باید که بدون شک برای عوامل محلیی استعمارزدایی در هر منطقهدر خصوص پدیده

اما در تصویر کلی . کندای مجزا را طلب میمستعمرات نیز اهمیتی خاص قائل گشت که حقیقتاً هر یک نوشته

های ی خلقی خودانگیختهای با برخورد مقاومت جویانهی آن در هر منطقهتوان گفت ایجاد مستعمره و توسعهمی

از بلوچستان، بوشهر تا کردستان و گیالن مملو از آن مناطق از همان ابتدا روبرو گشته است که تاریخ خودِ ایران 

ها کم یا بسیار با آن قاعدتاً ی این متنبسیاری بوده که خواننده استعماری ضدی درگیرهای انقالبی و صحنه

فکری متفاوتی بوده، برای مثال برخی های اجتماعی و ک دارای خواستگاهنیز هری هااما این جنبش. آشناست

اند، هرچند که با داشتن های گوناگونی را اتخاذ نمودهیعنی برای حفظ استقالل یا کسب آن، روشرا، پیشبرد آن

ها در برای مثال مورد مقاومت جنگلی. ملی دید بخش رهاییهای را در جنبش ها آن یهمه وجوه تمایز، باید

بریتانیا و یا جنبش ملی سازی گیالن به رهبری میرزا کوچک خان با عمل مسلحانه در برابر استعمار روس و 

هر دو در یک حرکت، دارای یک هدف  آمیز مسالمتهای صنعت نفت در جنبشی عمدتاً شهری با روش

 .هستند بررسی قابلهای برخورد گوناگونِ خاص شرایط خویش اما با روش ،مشترک

ملی تمایز  بخش رهاییهای استعمارگر و جنبش  نیروهاییبرعلیه   مندی شورشولی در اینجا باید به تفاوت

-خودانگیخته و برای حفظ شرایط از پیش موجود صورت می-قائل شد، بدین ترتیب که اولی عمدتاً احساسی
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، تبلوریافتهی ابتدایی های خودانگیختهسود جسته و از درون همین جنبش احساس  ایناز  اگرچهگرفته، اما دومی 

در . نیرو، توان و منابع محلی خویش بوده است توسط بهای نوین عهاما با حمل آگاهی سیاسی در پی برساخت جام

هایی که های ایالت و قبایل در برابر استعمارگران و جنبشتوان تمایز قائل گردید بین مقاومتاینجاست که می

می را کوتاه و مختصر دو. نمودند دهی سازمانهای سیاسی نظامی ای و دارای ارگانخود را به شکلی حزبی، جبهه

 .توان فرزند اولی خواندمی

 . قرارداد موردبررسی گوناگوناستعمار را در سه فاز  الغاء های ملی برایجنبش توانمیو نیز به طریق دیگر 

هایی یافت که را در حوزهتوان آنکه می گرایشییا ناسیونالیسم بدوی،  66پِرُتو ناسیونالیسم . 

-واقع گردیده، اما توأم با تنش موردپذیرش درونی مستعمرات نیروهاییبرخی توسط  یاستعمارکنترل 

ایجاد اصالحاتی در درون ساختار قدرت  درصدداین جریانات ، سیاسی های اجتماعی و تحرکات

ای یافت که توان در جنبش مشروطهاین مورد تاریخی در جغرافیای سیاسی ایران را می. اندبرآمده

 .از اصول محوری آن بود یکی از طرق پارلمانی کسب استقالل

توسط است، مشخصاً به استعماری ضداما فاز دوم که دارای یک رهبری سیاسی برای جنبشی  .6

های پان عرب بندی جنبشدر این تقسیم. گرددی متوسط شهری تعیین میحضور نیروی اجتماعی طبقه

هم مصدق و جبهه ملی که آن رهبری بهتحت تأثیر جمال عبدالناصر و یا جنبش ملی کردن صنعت نفت 

مثال تاریخی صحیحی  دتوانهای استعماری و خارجی بود میکسب استقالل ایران از قید قدرت درصدد

 .باشد

ای است، توده ی طلبانه استقاللهای استعماری خاص تحرکات بندی جنبشدر تقسیم نهایی فاز . 

ابتدایی جنبش و فاز دعدم توفیق  مسببیعنی چنانچه استعمار چه از طریق سرکوب و یا ایجاد انحراف 

، تاریخ نفرت از استعمار در بین طبقاتی باالیی تا پائینی یتضادها و توسعه تانباش ی درنتیجه، گردد

انقالبات قرن بیستم در کشورهای ای خواهد گردید که کوبنده ی طلبانه استقاللگر چنان جنبش مشاهده

-پس از جنگ جهانی دوم بهترین نمونه الخصوص علیانقالب اکتبر روسیه، و  دوران پس جهان سوم از

مبارزات  بخش الهام توان انقالب چین را یک سرآغاز دانسته کهبندی میدر این دسته. های آن هستند

استعمار را  بخش رهاییملی  های جنبشاز سوم شود و بدین طریق فاقصی نقاط جهان سوم صادر میدر 

و  های استیالگر را برهم ریختهکامل کشانده، در امریکای جنوبی آرامش قدرت شکست بهدر ویتنام 
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 هاییآتش چنین جنبش ، در شمال افریقا و الجزایر و فلسطیندر کوبا تا پیروزی پیشروی نموده

  .نمایدعمدتاً سرنگون می خارجی را های قدرت بهوابسته شاهنشاهی عمیقاً  ،برافروخته شده و در ایران

 بسط داد، ولی تاریخی در این عرصهدادهای جزء به کلیت رختوان جزءبهبندی را نمیکه این دسته هرچند

چین، ویتنام و کوبا هرگز موفق  رخداد برخالفهای متعدد ضعف دلیل بهها ی این جنبشعمده ،به تعبیر نویسنده

در  های بزرگپس از هوشیاری قدرت چنینی این ی طلبانه استقاللهای به کسب استقالل نشده و بنابراین جنبش

-و یا به شده سرکوبی استعماری یا امپریالیستی یا بازهم های استیالگرانه و استثمارجویانهپی شکست سیاست

کارترین نیروهای ضد استعماری کشورهای که جز محافظه- خسروان ونطرف منافع قشری خاص از حکومت 

ی این خیانت شده که زمینه ها به دلیل عدم رهبریت اصیل مردمیمنحرف گشته و بدان -اندتحت سلطه بوده

هم جستجو کرد که مجال چنین  ها آنو پراکندگی  مبارزتوان در ضعف نظری نیروهای خیانت و شکست را می

 .دهدمیای را های شیادانهبازید و سیاستابراز وجو

را  های رهایی بخشکار جنبشهای محافظهو اتخاد سیاست مصالحه جویی با بخش این درس تاریخی

دیگر استخدام نیروی بومی برای خدمت به استعمار مثمر ثمر دریافته و بکار بستند که  های جهانیقدرتآنرمانی 

جامعه در فاز سوم  کلیت به شهری متوسط ی طبقه بهیک از حرکت محدود  بخش رهاییهای و جنبش هنبود

ی چین، مشخصاً سه تجربه. گشته بودندخویش بسط یافته و تبدیل به خطری جدی برای نظام حاکم جهانی 

در پی های استیالگر جهانی گردید که ویتنام و کوبا در این بحث گنجیده، پس درسی تاریخی برای قدرت

های که خصوصاً در دههنموده و حالتالش می دن به یک نظم اگرنه استعماری، اما امپریالیستیتحقق بخشی

جهانی به حادترین حالت خود رسیده بودند، به قدرت رساندن  سطحها در شصت تا هشتاد میالدی این جنبش

به ذکر است که نباید الزم . های جهانی بهترین گزینه بودندها برای قدرتکار درون جنبشنیروهای محافظه

گان کشورهای قدرتمند کردملی خود تحصیل بخش رهاییهای بخش بزرگی از رهبران جنبش که فراموش کرد

 ی دهنده نظمبودند که این امر اگر چه در ابتدای این جنبش به نفع مردمان در پی استقالل تمام شد، اما نیروهای 

ی خویش قرار داده بودند با استفاده تعمارزدایی را نیز در برنامهی اسعظیم در فردای جنگ جهانی دوم که برنامه

ی طلبانههای استقاللحرکت چنین اینها گردیده و از همین امکان بعدتر سبب تضعیف درونی جنبش

 . را در آینده خالی از محتوا نمودند سومی جهان

قق گردید که نیروهای مبارز واقعی نیز در مح حالی درکار از خائنین محافظه ی سوءاستفادهالبته این امر با 

های کالسیک اروپایی بودند که مسخ نظریات و ایده چنان آنای نوین پی ضعف نظری برای برساخت جامعه
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پیمودند که همان مسیری را می درازمدت، اما در مدت کوتاهرسیدند، اگرچه نه در حتی اگر به قدرت هم می

شود به طرق ناسیونالیستی و توان پرسید که آیا میحقیقتاً می اینجادر . ودندپیم مدت کوتاهکاران در محافظه

های در پی رهایی به جنگ نیرویی رفت که خود اساساً مادر نظری برای خلق گرایی صنعتقرار دادن  باهدف

-که می ر پی همین ضعف استو پوزیتیویسم بوده است؟ و دقیقاً د گرایی صنعت ی دهنده ترویجناسیونالیسم و 

های نبرد، حتی در چین، ویتنام، بخش حتی در بهترین حالت و برفراز بلندترین قلهنیروهای انقالبی رهایی بینیم

را خود جانانه پرداختند ی آنهای واالیشان که هزینهو با تمامی آرمان درنهایتکوبا و حتی خود شوروی 

 .آن بودلب اطابتدا گیرند که نظم کاپیتالیستی حاکم برجهان از در مسیری قرار می درنهایت

هم  متفاوت حتی شاهد ارائه یک بدیل نظام آموزشیما  کشورهای مستقل شده،به عنوان نقاط ضعف دیگر 

سخن به میان  انتقال آگاهی ملت در این حیطه-از میزان موفقیت یا عدم موفقیت یک دولت که هنگامینبوده و 

بوده و با جغرافیاهای دیگر  و اروپایی را بر اساس استانداردهای غربی که ریشتاً کاپیتالیستیآن یکسرآوریم، می

-هورزید گرایی غرباقدام به مقاومت در برابر  آنچنان آن و در طرف مقابل گاهاً ازبدتر غریبه است سنجیده و 

اینها  که در واقعی ایمدهدرساالرانه کشیده شمنحط پ "گراییبومی"یک  سوی به که (تو بخوان دشمنی با علم)ایم

 . که نه سر دارند و نه ته ای التقاطی های نظامجز  نبوده و نیستندچیزی  نیز

بپردازیم، عالوه بر  ها آنهای جهان سوم در پی استقالل ملت-بازهم اگر بخواهیم به ضعف دیگر دولت

-به قدرت خدمتی خوشی خویش در جهت های منطقهلقدر دشمنی ورزیدن به دیگر خ ها آنوار ی دیوانهعالقه

توانیم به مورد شهرگرایی پرداخته که مستقیماً از فردای کسب ، میها آنهای بزرگ جهانی و کسب رضایت 

و  زیست محیطاستقالل سبب ایجاد تضادهای اجتماعی درونی و ستم شهر بر روستا و به تعبیری نابودی هراسناک 

زمینه رشد چنین ستمی  تنهایی بههای صنعتی و انحصاری ملی در این حوزه یا شرکت. معیشت مردم گشته است

در این  .اندایفا نموده مؤثر یهای خارجی حاضر در شهرها نیز نقشرا فراهم آورده، یا در این میان شرکت

، ویتنام و خصوص کافیست تا نگاهی شود به سیر مهاجرت از روستا به شهر در سی سال اخیر در ایران، چین

در  اگرچهای که مدلی سیاسی یبعی الگوبرداری کوکورانه برای ارائهتی بسیاری موارد دیگر و این است نتیجه

 .اروپا یک تاریخ، اما در جهان سوم هنوز هم یک آرمان است، یک آرمان عمیقاً مخرب

 و مناسبات در جهانی پایانی این بحث، یعنی کسب استقالل کشورهای تحت ستم عنوان نکتهاما به

. ملتی دیگر بود-بودن حق استقاللی که در پی ساختن دولت بار زیانگشت بر ای میبایست اشارهکاپیتالیستی می

همان را  گرایی آرمانو درنهایت  -ملت بودند -هایی که خود خالق مدل سیاسی دولتکسب استقالل از قدرت
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عاری از محتوا نباشد، اما پرارزش هم  اگرچه -را داشتند نی اعمال جهانی آساختن که استعمارگران برنامه

برای فردای استقالل این مناطق  ...و منطبق بر شرایط محیطی، تاریخی و  ی بدیل نوینعدم ارائه چراکهنیست، 

های دموکراتیک به همان میزان موجب رشد ارزش تنها نهموارد  یترین بیان، حتی در عمدهاستعماری به ساده

-درون خلقی، رشد دیکتاتوری و حتی پدید آمدن نسلهای پدید آمدن تفرقه موجبهم نگردید، که پایی آنارو

امان برای کسب استقالل و برساخت سیستم مدیریتی های بیبه بیان دیگر تالش. کشی در بسیاری موارد گردید

توانست بیافریند جزء چیزی میملت که در نهایت مورد پذیرش خود استعمارگران نیز واقع گردید، چه -دولت

 . گری را تداوم بخشدی خود درآورده و ستماینکه انسانی، انسان دیگر را تحت سطله

های استعمارگر جهانی سبب پدید آوردن سیستمی ملت-بخش در تضاد با دولتی رهاییاگر مبارزه

که از مبارزه  - تاریخ چنین مبارزاتی به درجهت تداوم ستم اما با کارگزان بومی گردد، آنگاه نباید بازگشت و

باید با گذر از سه فاز  که د و اذعان داشتاز نو نظری افکن - گشتند ستم گرانخود منجر به بازتولید ،برعلیه ستم

-بخش ذکر شده در باال، سنتزی نوین ارائه داده و جریان مبارزات ناشی از نارضایتیهای رهاییی جنبشعمده

ها  ملت-تر از سیستم مدیریتی غیردموکراتیک و استیالگر دولتی بدیلی نویندر جهت ارائه های مردمی را اینبار

 متوقف گردد؟ بار پر از جنگ و آشوبی مصیبدر همین نقطه تواندمی آیا تاریخ کانالیزه کرد؟

  نایوپ

  4  تشهبیدرا1
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