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 ی انقلاب آفریقاهاچهره

 ( 3 ) 

  

 

حدود یت مئولن وزیرانی که مسآاستقلال نیست که در زادی واقعی این شبهآ

 .اردپیمان استعماری قرار د رو هستند که تحت استیلایهدارند با اقتصادی روب

ان از تفوق زب ،ان بخشیدن به حیات نظام استعماریزادی عبارت است از پایآ

ا اتحاد گرفته تکشور استعمارگر  «تبدیل شدن به یک ایالت»ستتمرر و از 

سابق را کماکان در تارو پود فرهنگ و مد ی همستعمر گمرکی که در واقع

 .  دارندمیتصاویر استعمارگر باقی نرهو 

 8591آوریل  ،«المجاهد» ،فرانتس فانون

 

شتلل مبتارزه را  »کته  ستازدمتی ختود خاررنشتانی هزندگینامتنلسون ماندلا در 

رستد کته تحولتات متی بته نظتر8 .« کنتد و نته ستتمدیدهمی همواره ستمرر تعیین

 دییتترا تأ او دیتتدگاه ،هتتای بعتتد از جنتتگ جهتتانی دومدر ستتال ،ستتتعمارجهتتان ا

شتود کته متی ییهاو آشتو  هتاومر هتر دوم موجت   جنتگ جهتانی .کنندمی

 .شتلنندمتی استتعمار را درهت  ژیکسیاستی و ایتدلولو ،ی متادیهابسیاری از پایه

هتا تتن از استت کته استتعمارزدایی را در نظتر میلیتون این جنگ آنیلی از نتایج 

 اوضتا  در شترای  و هتای استتعماریقتدرت .ستازدمی تصورقابلمردم مستعمرات 

در را بتته روی ااتتلاحات  ،حتتتی اگتتر شتتده محتارانتته ،شتتوندمتتی جدیتتد موبتتور

آگتاهی ملتی  ،در سراستر قتاره :گیرنتدمتیامیدهای مردمی همه جا را فرا .برشایند

ی هااگتر هته ملالبتات ناسیونالیستتی شتلل .شتودمی آفریقایی با قدرت تمام بیان

کته ریتو وستیعی از  ،آمیت مستالمتی هتااز فعالیت)گیرنتد متی متنوعی به خود
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ت را نبایتد هونتان امتا ایتن تفتاو(،مستلحانه ی همبارز تا ،دنگیرمی اقدامات را دربر

 .فریقتا تحلیتل کتردآ «فرهنرتی»رهبران یتا تنتو   «شخصیت» انعلاس ملانیلی

 رتتور کتته مانتتدلا یتتادآورهمتتان ،ی استتتعماریهاسیاستتت گونتتاگونی شتترای  و

  .دهندمی تنو  اشلال مبارزه و کیفیات دسترسی به استقلال را توضیح ،شودمی

 داردبرمیاستعمار شکاف ی ههنگامی که شالود

ادپرستتی ژه در نژویتهو بت ،بنیادهتای ایتدلولوژیک استتعماردر  جنگ جهتانی دوم

 ،نازیست ی هتوربت .انتدازدمتی شتلا  ،ن زمتان مستل  بتودآکته تتا  ژیکبیولو

بترای نخستتین  ،«سفیدپوستتان»گروهتی از  .دهتدمتی توازن قوا را تغییر شرای  و

 شتده بتودحفت  بترای متردم مستتعمرات ا جاینکه تا  ) ادی راژمرات  نسلسله ،بار

تحتت استتعمار  کشتورهای اروپتایی .کننتدمتی اعمتال «سفیدپوستتان»ستایر بر (

رتی  ،کشتورها شتوند کته ایتنمتی مان بلتاییها متحمل هنآیند و مردمان آمیدر

 ،امته سته زر .انتدکتردهتحمیتل  نفر مردم کشورهای مستتعمره هابر میلیون ها،قرن

 : کندمی  از این بلبشو استخراهایی را درس ،۴۵۹۱در 

انریت  ختود نفترتهنرامی کته هیتلتر بترای نخستتین بتار اتهتارات  

  زده وتمردمتان اروپتا مملتن بتود تع ،زدمتی ارجت اد برتر راژنی هدربار

زیترا قبلتا   ؛  نلتردی وتزیتاد تع ،یعنی متا متردم مستتعمرات ،بقیه .شوند

بللتته از دهتتان  ،نتته از دهتتان هیتلتتر ،هتتا را شتتنیده بتتودی ایتتن حتتر 

وری بت ر  آشتاید نتو ؛[ ...]هتای استتعمارگر از دهان قتدرت ،انماربابان

هتای استتعماری را بتر مردمتان اروپتا ن روشآدر این بود که  ارفا هیتلر 

 ،ختود اعمال نمود که کشورهای اروپایی تا ایتن زمتان بترای حفت  منتافع

هتای ییتر اروپتایی هتا را بتر ملتتنآ ،که خ  بته ابترو بیاورنتدنآبدون 

  2 .اعمال کرده بودند
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اساستی  را یلتی از علتل 3«اختا  اروپت در قلت »فرانتس فانون این استعمار 

ن بتتا نتتوعی آی وتتتدریشتتدن ایر ینجتتو  ژیتتکادپرستتتی بیولوژنشستتتن نعقتت 

امتا شترای   ،ادپرستتی ناپدیتد نمتی شتودژاگتر هته ن .داندمی ادپرستی فرهنریژن

بته  ،استتعمار نیت  .بتر ههتره ب نتد کند تتا نقتا  جدیتدیمی ن را موبورجدید آ

ایتن امتر ی هختود را تغییتر دهتد و در نتیوتی هموبور استت ههتر ،همین اورت

 ی تحتتت استتتعمار قتترارهتتاخلقاملانتتات جدیتتدی بتترای مبتتارزه در ختتدمت 

 .  گیردمی

در  ایگستتتردهبتته نحتتو  هتتاجتتایی کتته مردمتتان آناز آن ،در مستتتعمرات

بتا حترارت بته زیتر ست ال بتردن استتعمار  ،انتدجستهنبردهای ضد نازیس  شرکت 

هنتد رقت  را  ،تاریختدان فرانستوی ،استتورا امنژبنت .گیتردمتی تری اتورتبیش

ده هت ار  ،بنتا بته آمتار وزارت جنتگ فرانسته ،۴۵۱۱در مارس » :کندمی یادآوری

در کنتار ده هت ار سترباز ماداگاستلار و شصتت و هشتت  ،سرباز اهل هند و هین

درهمتین زمتان  .بردنتدمتی ه ار و پانصد سرباز افریقای ستیاه در فرانسته بته ستر

 4.«شتدمتی تعداد نیروهای اهل شمال آفریقتا بته سیصتد و ههتل هت ار نفتر بتال 

امپراتتتوری  .کننتتدمتتی استتتعماری دیرتتر نیتت  بتته همتتین منتتوال عمتتلی هاقتتدرت

دو میلیتون و نهصتد و هفتتاد و سته هت ار نفتر از اهتالی  ،در جریان جنگ،نیابریتا

هتا اهتل هنتد نآ دو میلیون و پانصتد هت ار نفتر از که ،کندمی مستعمرات را بسیج

ختر دویستت و آایتن بختش در میتان  تت یه از اهالی سایر مستعمرات هستتندبق و

  9 .فریقای یربی هستندآپنواه ه ار نفر از اهالی 

ی اساستی هااستلوره این مشتارکت در نبردهتا توربته ای استت کته یلتی از

ی هادر ستال .شتلندمتی  را درهت ،«مترد ستفید» ناپتییریشلستت یعنی ،استعمار

شلستتت ی هاحتتت ناشتتی از فتتتح استتتعمار و استتلورجر شتتو  وی هنتیوتت ،بعتتد

  .شوندمی با دقت حف  و نرهداری استعمارگرناپییری 
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بتا تحلیتل روابت   ،(تاریختدان اهتل کنرتو برازاویتل ) مبتو تآبراهام ندینرا 

 بازتولیتد و تولیتد رونتد، نشتینمستتعمره انییتاروپا بتا برازاویتلدر کنرو  نرالاها

 : شودمی یادآور را این اسلوره

تبعیتتت کتتردن از متترد ستتفید یتتا رنتتج ختتود را  ،هنرتتام گیرافتتتادن

بته  .کشتیدن استت بهتر از مقاومت کردن و دو برابتر رنتج دنتحمل کر

 مترد ستفید ایوتتاد و برتتریشلستت ناپتتییری ی هایتن ترتیت  استلور

ای استتلورهستتفیدها ختتود بتتر ضتترورت تتترویج هنتتین  .[ ...] شتتودمتتی

کته وستایل آن را در اختیتار  هتر بتار ،کننتدمتی آگاهی دارند و ستعی

 6.برتری خود را نشان دهند،دارند

تتاریخی  مضتمون .شتودمتی متلاشتی ،جنتگ جهتانی دوم بعتد از ،این اسلوره

بته وقتایعی  ،محلومتانی همثتل همت ،آنهتا .ماندنمیدور  هااز نظر آفریقایی جنگ

توجتته دقیتتق دارنتتد و بتته  ،ستتازندمتتی ی استتتعمارگران را برجستتتههاکتته ضتتعو

 ایتن وقتایع را متد نظتر قترار ،زادیآمنظور زنده نرهداشتن امیتدهای ختود بترای 

ایع استت کته ایتن وقتی هاز جملتتی هتایی نخستین جمهوری ستیاهان در .دهندمی

کشتورهایی کته بته دنبتال حتق  بترای ستایر ،سیاسی فخر و آزادی نماد»به سریعا  

پیتروزی متردم اتیتوپی  7.«شتودمتی تبتدیل ،تعیین سرنوشت سیاسی ختود هستتند

 نمتتاد» ایتتن کشتتور را بتته ،در برابتتر ایتالیتتای توتتاوزگر ،در آدووا ،۴9۵1 در

مشتارکت ستربازان اهتل  .کنتدمتی تبتدیل 1«فریقتاآزادی و استقلال در آی هیران

 شلستتت ناپتییری استتتعمارگری هاستلور ،مستتعمرات در جنتتگ جهتانی اول نیتت 

 هتاروایت ،ستازدمتی مپاتته بتا خاررنشتانهامادوآرور که همان .کندمی را مت ل ل

 رونتتد ومتتی روستتتاها دورافتتتاده تتترین ی ستتربازان قتتدیمی تتتا هتتاو حلایت

انستان ستفید ابرمتردی نیستت کته از حمایتت الهتی یتا شتیلانی »آموزند که می
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 ،هتا دارای ستوایا و معایت نآهتا استت و ماننتد نآاو انسانی مثتل  ؛برخودار باشد

  5 .«باشدمی قدرت و ضعو

ی هاستتلور (نتتگجیتتاز آدر )هتتای اروپتتایی ی ارتتتشهااگتتر شلستتت

ایتن تحتول بتر  ،شتلندمتی های استعماری را ناگهان درهت قدرت ناپییریشلست

و همدستتی  ۴۵۱۱بته دلیتل شلستت ایتن کشتور در ) تری داردعمیقفرانسه تأثیر 

در مقاومتت در برابتر تهتاج  ریتانیتا بکته  در حتالی .(لمان نتازیآی  ویشی با ژر

 فرانسه قتدرتی شلستت ختورده و دهتار تفرقته معرفتی ،شودمی آلمان متحد تاهر

   .دشومی

 ،۴۵۱1 در در شتمال آفریقتاپیاده شتدن نیروهتای آمریلتایی و بریتانیتایی در 

بتر  ،گویتدمتی در شرایلی که روزولت آگاهانته از حتق تعیتین سرنوشتت ستخن

معلتت  در  ،لتتویی ریرتو .گتیاردمتتی تتأثیر قویتتا  ان شتدیدا  وآگتاهی استتتعمارزدگ

ایتن  او .کنتدمتی را مشتاهده بعتد از جنتگ «بومیتان تغییر رترز فلتر» ،الو ایر

فرانسته پتس از شلستت شتدن حیثیتت بتی» :دانتدمتی عوامل زیری هتغییر را نتیو

و  هتامخصواتا  بتا آمریلایی ،۴۵۱1و تماس بتا نیروهتای متفقتین از ستال  ،۴۵۱۱

 ،یی کته در نبترد بترای آزادی فرانسته شترکت کترده بودنتدهابازگشت الو ایری

 81 .یشانهاخانه به ،پاداش داشتند و انتظار

هتای سیاستی و گوی ستازمانودیرتر تنهتا رتر  گفتت از ایتن پتسفرانسه 

در شتتهر  ،۴۵۱۱انویتته ژ 11در  ،ستتللان متتراکش .نیستتت مبتتارزان ناسیونالیستتت

رهبتتر  فرحتتت عبتتاس ،ریتت اوالدر  .دکنتتمی روزولتتت دیتتدارنفتتا بتتا فتترانللین آ

 (مریلتتاآ جمهتتورسیتتیرمستتتقی  ی هنماینتتد)ناسیونالیستتت بتتا رابتترت متتورفی 

مبتارزان مراکشتی یتک نستخه از مانیفستت ختود را هم متان  .کنتدمی گووگفت

 .یارنتدگمتی انرلستتانمریلتا و آی هادر اختیار مقامتات فرانستوی و کنستولرری

 «یالمللتتی بینهجامعتت»تهتتور  ،فریقتتاآاتتحرای  در کشتتورهای واقتتع در جنتتو 
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نیت  باعت   (ی استتعماری اروپتایی اربتا  نیستتندهاقدرت دیرر فق  که در آن)

  .شودمی پرورش افلار

 

 الملل؟بینستون فقرات نظام  ،حقوق

عنتتوان تنهتتا رتتر  بتتهاستتتعماری، هتتا کنتتار گیاشتتتن قتتدرت ییبتترای آفریقتتا

خصوص از آن جهت محر  و جتیا  استت کته نظت  نتوین جهتانی بهگو،وگفت

ی هابتر ویرانته .ختود بنررنتد «یهتامتروپل» کند که فراتتر ازمی ها دعوتاز آن

قتادر بته  کته قبتل از جنتگ نشتان داده بتود) «ملتلی هامعتج»نگ بته جتای ج

 از ایتن .ستازمان ملتل متحتد :شتودمتی سازمان جدیدی تتاهر (تضمین الح نیست

ی هانامتتهتوافقو  هااعلامیتته ها،منشتتور ،۴۵۱۱ی هاز همتتان ابتتتدای دهتت ،نظتتر

 جانشتتین یلتتدیرر الملتتلبین حقتتوق بتتر رجحتتان منظتتور تأکیتتدبتتهی المللتتبین»

ی هاشتناعت .گترددمتی اتلح پایتدار برقترارعنوان ستون به بشرشوند و حقوق می

در جهتان بعتد از جنتگ نقتش مهمتی  «حقتوق»نازیس  در تعیین جایرتاه جدیتد 

 .  دارند

 استتتعمارزدایی یتتک انتتدازهشتت  ،بتترای ااهتتان دورانتتدیش ،تحتتول ایتتن

 ،سیاستی فعتال و ناشتر ،رور کته فرانستوا ماستپروهمان .گشایدمی را آمی مسالمت

 : کندمی خارر نشان

 منلقتتا  ،منظتتور یلبتته بتتر توتالیتاریستت  هیتلتتریبتته ،متفقتتین یربتتی

را  ی ضتد توتالیتاریستتیژولولبرابر متردم جهتان یتک ایتدبایستی در می

ی هکردنتتد کتته منشتتور ستتازمان ملتتل متحتتد و ستتپس اعلامیتتمتتی اعلتتان

در  ،ختتواه نتتاخواه ،پتتس .هتتانی حقتتوق بشتتر ترجمتتان آن بودنتتدج
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شتد نظتام استتعماری متی مشتلل ،ی سرکوبررهاسیست  یافشاهارهو  

 هاانستانی هاعلتان آرمتان آزادی همت .نیتاورد هارا در شمار این سیستت 

بتته نتتام بشتتریت و  ستتخن گفتتتن .استتتعمارزدگان بتتدون در برگتترفتن

  88.املان نداشت ،بخشی از آن را به حسا  نیاوردن

لین روزولتتت و توستت  فتترانل ۴۵۱۴اوت  ۴۹ کتته در ،تلانتیتتکآمنشتتور 

 کته متفقتین ،ی سیاستت جدیتد جهتانی راهاپایته ،شتودوینستون هرهیل امضا می

ایتن ستند  ستومی همتاد .نهتدمتی بنتا ،گ ایوتاد کننتدخواستتند پتس از جنتمی

ی هبریتانیتتا و ایالتتات متحتتد .بتترداردی زیتتادی بتترای استتتعمارزدگان درهاوعتتده

را در انتختا  شتلل هتا خلقی هحتق همت»کننتد کته متی آمریلا درواقع اتهتار

و  ؛شتمارندمتی محتترمخواهنتد تحتت حاکمیتت آن زنتدگی کننتد می دولتی که

را یی هتاحتق حاکمیتت و دولتت مستتقل ملتی هنمایند برقتراری دوبتارمی آرزو

  82 .«ها محروم شده بودند را ببینندکه با زور از آن

بته زبتان فرانسته بته رترز فاحشتی بتا یلتدیرر  تلانتیتکآمنشور  یهاترجمه

را  «the right of all peoples» در حتالی کته متتن انرلیستی عبتارت .اختلا  دارنتد

 «هتاحتق خلق»بته  بته ستادگ  هابرختی از ترجمته ،دهتدمتی مورد استفاده قرار

 بتتوآهن کانتتال و آلبتترت آدو تتت ژان ستتوره ،ترجمتته ورای .کننتتدمتتی اشتتاره

 بتته درستتتی بتتر سرشتتت متتبه  منشتتور تأکیتتد (تاریختتدانان اهتتل فرانستته و ینتتا)

هتا کشتورهایی کته توست  نتازیکتاربرد آن را بته  ،یک تفسیر مضتیق .کنندمی

در  ،ل لنتدنهاهرهیتل در ستخنرانی ختود در گیلتد .کنتدمی اشغال شده اند محدود

ای نامتهیتک تفستیر موستع متتن را بته ادعا .کنتدمی ، هنین تفسیر۴۵۱1 نوامبر ۴۱

 ایتتن دو تاریختتدان مشتتاهده .نمایتتدمتتی در محلومیتتت سیستتت  استتتعماری تبتتدیل

اعمتال  فقت  بایتد در اروپتا،ن امضتاکنندگان آندر اهت ،کننتد کته ایتن متتنمی
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کشتو کننتد و ایتن حتق را بترای ختود را  بایتد آنی آفریقتا هتااما خلق ؛شود

 83 .«ملالبه نمایند

ژولتتن  11در  کتته ،(ستتازمان ملتتل متحتد گتیارانیتتبن)منشتور سانفرانسیستتلو 

 الملتلبینحقتوق ی هامیتد عظیمتی را کته از ایتن وعتد ،درستمتی امضتا به ۴۵۱۹

کته  )فصتل یتازده  ایتن منشتور بته مستتعمرات  .کنتدمتی شود تقویتمی متولد

امتا بتا  ؛اختصتاص یافتته استت (شتوندمتی توایو «ی ییر خودمختارهاسرزمین»

 شتودمتی یتادآوریاگر هته در ایتن منشتور  .کندنمیابهامات را بررر  این حال 

ویتژه متبه  هستند بتتعهتدات منتدر  در ایتن اما  ،را استای گیپدیدهکه استعمار 

 : بح  در این است که. هستند

 متتردم و نیتت  آموزشتتی اجتمتتاعی ،اقتصتتادی،سیاسی پیشتترفت (التتو

بتا مردمتتان م بتتور  .شتتود آنتتان تتأمین فرهنتتگ رعایتتبتتا  موردبحت 

عادلانه برخورد شتود و از آنتان در مقابتل اجحافتات حمایتت بته عمتل 

ختود گستترش  ستت گترفتن امتورهتا بترای بته دتوانایی آن (   ؛آید

سیاستی ایتتن متردم در نظتتر گرفتته شتتود و بتر ربتتق  یهتتاآرمان ،یابتد

اوضا  و احوال خاص هتر سترزمین و متردم آن و بنتابر متدار  مختلتو 

 سیاستتی آزاد تتتدریوی نهادهتتایی هتوستتع در آنتتان شتتان بتتهپیشتترفت

 84 .شود کمک

آشتلار در مقایسته بتا منشتور  نشتینیعقت با وجود  ،سازمان ملل متحد منشور

 حقتتوق ،« کننتتدهمتمتتدن»مانتتدن یتتک ایتتدلولوژی  آتلانتیتتک و بتتا وجتتود برجتتا

ایتتن  کنتد مضتمونمتی امتا فرامتوش)شناستد متی را بته رستمیت استتعمارزدگان

در همتین جهتت ۴۵۴۵در  «ملتلی هامعتج»اگرهته منشتور  .(حقوق را روشن کند

کته  الملتل،بیناما این نخستین بتاری استت کته یتک ستند حقتوق  ،رفتمی پیش
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بتته ایتتن روشتتنی  ،دارد «آورالتت امارزش »در ااتتل بتترای امضتتاکنندگان آن 

سرشتتت گتتیرا و متتوقتی استتتعمار و ضتترورت مهیتتا ستتاختن پایتتان آن از رریتتق 

وارد کتردن ایتن  .شناستدمتی اعلای شهروندی بته استتعمارزدگان را بته رستمیت

 دیرتری را باعت  پتویشختود ی هسیست  استتعماری بته نوبت در شهروندی پویش

را  89«استتعمار فشتار»بته ایتن ترتیت   الملتلبینحقتوق  .استتقلال پویش :شودمی

 .کندمی شل

 

 شدهضعیفهای استعماری قدرت

هتانی جنتگ جهتای پیروزمنتد مریلتا و اتحتاد شتوروی قتدرتآی هایالات متحد

ه بته ژویتهبت تت (قدرت ب رگی کته وارد جنتگ شتدخرین )آمریلا آ .دوم هستند

سیستتیل ایتالیتتا و  ،فریقتتاآللتتو مشتتارکت نیروهتتایش در نبردهتتای شتتمال 

 ،هتاییمریلتاآ .شتودمتی منتدبهتره «ختواهزادیآ»ای ههتره از ت نورماندی فرانسه

متا  تتاریخ ختود را لدا ،برای معرفی کردن خود هونتان ضتد استتعمار ،علاوه بر این

مرتر نته  ؟بودنتد تحتت استتعمار ستابقا  ها ختودنآکه مرر نه این .کشندمیپیش 

ان فاستتر جت ؟زادیتبخش ملتی را پتیش بترده بودنتدآنگ جیک  ها نی نآکه این

 مریلتتا را در تتتاریخآاستتتقلال  ۴۵۹۱ در ،مریلتتاآی هجتتوزیتتر امتتور خار ،دالتتس

هستتی   ،در دوران متدرن ،ایمستتعمرهمتا نخستتین »: کنتدمتی استعمارزدایی ثبت

هتایی کته مثتال نآما ربیعتتا  نستبت بته  .ورده استآکه استقلال خود را به دست 

 ،در ورای ایتن اتهتارات ،مریلتاآ 86 .«ختارر داریت تعلتق ،کننتدمتی ما را دنبتال

ای پتای جت تهتای استتعماری اروپتایی با استفاده از ضتعو قتدرت ت تلاش دارد

یک ختود ژواستتراتژل منتافع اقتصتادی و از ستیا بتاز کنتد وآ فریقا وآخود را در 

ان جتبهتای  کته بته ،نرتیج در ،به سته  ختود ،شوروی ماهیرجاتحاد  .دفا  نماید
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ایتن  .کترد ایفتا نقشتی اساستی ،شتد اتبا  ایتن کشتور تمتام از بیست میلیون نفر

 ویتژهبته ،شتودمتی مثبتتی برختورداری هاز ههر استعمار ی تحتهان د خلق کشور

 گفتتاری خصتمانه برعلیته استتعمار اروپتا اتختتاا (بعتد بته ۴۵۴۱از ستال )کته آن

 . کندمی

ااتلی استتعماری یعنتی بریتانیتا  قتدرت دو مخصواتا  ،رگری استتعماهاقدرت

از  ،کته بتا وجتود ایتن بریتانیتا .آینتدمتی شتده بیترونضعیواز جنگ  ،فرانسهو 

 سرنوشتت ختود را بته آمریلتا پیونتد ،۴۵۱۴به جنتگ در ستال  ورود همان آیاز

 .توانتد ستر ختود را بالتا نرته دارد، متیبه اردوی فاتحان تعلتق دارد زند و کاملا می

بته دلیتل  ،بترای فرانسته .مغلتو  شتده بودنتد ،در عتو  ،یک و هلنتدژبل ،فرانسه

مقاومتت ریت  بتهلمتان هیتلتری و آسیاست همدستتی حلومتت ایتن کشتور بتا 

بستتیار مشتتلل استتت کتته از موقعیتتت یتتک فتتاتح  ها،و گلیستتت هاکمونیستتت

 . برخوردار باشد

آمریلتتا مخصواتتا  در مستتتعمرات ی هایالتتات متحتتد «ضتتد استتتعمارگرایی» 

ستازمان ملتل متحتد  از قیمومیتتروزولتت برای مثتال  .شودمی آسیایی پیش برده

 ۴۵۱۱ی هژانویت ۴۱ او در یادداشتتی بته تتاریخ .کنتدمتی بر هندوهین فرانسه دفتا 

بللته  ،من اعتقاد دارم که هنتدوهین دیرتر نبایتد بته فرانسته برگتردد» :نویسدمی

کته بتیش ،فرانسته ایتن کشتور را .الحمایری اداره شتودتحتباید توس  یک رژی  

و  یبتا  یتک قترن تحتت کنتترل داشتته استتتقر ،جمعیتت دارد از سی میلیون نفر

شتدن ستریع مناستبات  امتا خترا  87 .«استتقبتل  زندگی متردم بتدتر از شرای 

 از پایتان ی بعتدهتادر ماه آمریلتای همتحتد ایالتات و شتوروی اتحاد جماهیر میان

 . سپاردمی الحمایری هندوهین را به خا تحتی هجنگ پروژ
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 نسیم آزادی در آسیا

 ن دفتتا آاز  روزولتتتای بتتود کتته پتتروژه ،ستتیاآی هتمتتامی شتتبه قتتاراستتتقلال 

کته بترای  ،فیلیپتینیعنتی  مریلتا در ایتن منلقتهآی هاستقلال تنها مستعمر .کردمی

ای از یتتک نمونتتهعنتتوان بتته ،شتتده بتتود بینتتیپیش ۴۵۱1ی هییتتوژههتتار 

پتس از اعلتام  ،هلنتد آمریلتا هنرتامی کته .شتدمتی استعمارزدایی موفتق معرفتی

بتتته ستتترکو   ،۴۵۱۹ اوت ۴۱استتتتقلال انتتتدون ی توستتت  ستتتوکارنو در 

 ها،هلنتدی .بته مخالفتت بتا ایتن کشتور برخاستتند منلقتا  پرداخت هاناسیونالیست

گرایتان انتدون ی و محلومیتت از ستوی ستازمان ملتل ملتیدر مواجهه با مقاومت 

وردن آدربتتر بتته تعلیتتق ر یتتدا هتتامریلاییآمتحتتد از یتتک ستتو و تهدیتتد 

بتور بته شترکت در وم ،رتر  مارشتالیشان به این کشتور در هتارهو  هاکمک

 منتهتتی استتتقلال انتتدون ی بتته ۴۵۱۵دستتامبر  1۱در ند کتتهشتتومتتی می گتتردی

متحدکتته بتته  ملتتل در کارهتتای ستتازمان ،جمهتتوری جتتوان هنتتد 81 .گتترددمتتی

 . فعالانه شرکت دارد ،شودمی پشتیبانی از استقلال اندون ی منور

  ومتر هتر، باعت  ۴۵۱۱در اوت  ،)جتواهر امپراتتوری بریتانیتا( استقلال هند

بتا  .می شتود،زبتانانرلیستیفریقتای آه در ژویتهو بت ،هان استعمارجعظیمی در کل 

ی ختونین هتابته دو دولتت هنتد و پاکستتان و درگیری ،ود تقستی  مستتعمرهجو

هته در لنتدن )هنتد  یهشتبه قتار استتقلال ،میان این دو کشور بر سر ترسی  مرزها

مرجعتی بترای یتک استتقلال موفتق بته  (فریقتایی بریتانیتا آ و هه در مستعمرات

قتوق و ااتول ح هتاقتدرتی کته خلقی هبتا گترفتن قیافت ،بریتانیتا .شتودمی بدل

کته  ها،انرلیستی .کنتدمتی منتافع ختود را حفت  ،شتماردمتی را محتترم المللبین

 در نظتر «تتدریوی» عنتوان رونتدیبتهدسترسی هنتد و پاکستتان بته استتقلال را 

 متوجته ،رستانندمتی به علاوه آن را در هتارهو  کامنولت  بته انوتام گیرند ومی

 .تواننتد از منتافع شتان دفتا  کننتدمتی ای تاهرا  نامستاعدری  زمینهبهشوند که می
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گتتاهی  «تستلی  شتدن» :اجبتارا  بتتدترین ستناریو نیستت ،هتانآدر نظتر  ،استتقلال

مانتدن را »و در برختی متوارد  «همته هیت  از دستت نترود»د کته دهتمتی اجازه

 . «کندمی ترراحت

کته بترای  (۴۵۱9در )ی ستریلانلا و برمته هتان مثالآمثال هنتد و بته دنبتال 

 ،استتقلال هتا رستیدن بتهنآاستعمار دلایلی هستند کته بته موجت  ی تحت هاخلق

دارد کته بته رونتد وامتیرا  هتاخلقایتن  ؛پتییر استتاملتان ،بدون توسل به قهر

 .قتدیمی هستتند و هنتد متعتدد و فریقتاآمیتان  رواب  .استعمارزدایی سرعت بخشند

جنتبش ملتی آفریقتا »کنتد کته متی اشتاره ،متال عبدالنااترجوزیر  ،محمد فالق

ه در نتواحی ژویتهکته بت بتوده استت (آمیت مسالمت) عملی هتحت تأثیر این شیو

بته للتو حضتور بستیاری از اتبتا   ،هنتد وت استعمار بریتانیا جریتان داشتت تح

مستتتعمرات برختتوردار  از روابتت  محلمتتی بتتا ایتتن ،نتتواحی ایتتن کشتتور در ایتتن

کُنتده در  ولیتوس نتایرره در تان انیتا یتا ک ن تتج ،قتوام نلرومته در ینتا 85.«بود

فریقتا گانتدی یتا نهترو را مرجتع آزامبیا و بسیاری دیرر از رهبران ناسیونالیستت 

منتشتر  ۴۵1۱کته در  ،ی ختود«زندگینامته»برای مثتال نلرومته در  .دهندمی قرار

یتا توست   :راه بترای تحقتق ختودگردانی وجتود دارد دو»دهد که می توضیح ،شد

میت  بتا دنبتال کتردن آمستالمتی هتاروشی هوستیلهیتا بت ،می آیک انقلا  قهر

 راه دوم حمایتت از ،بتا تلیته بتر دو مثتال ،نلرومته ؛ و«های قانونی و مشترو راه

منظتور بتهلمتان آارتتش بریتانیتا کته در دو نوبتت تلتاش ارتتش » مثتال :کندمی

بتتر  هاو پیتتروزی هنتتدی؛ حملتته بتته ایتتن کشتتور را بتتا شلستتت مواجتته ستتاخت

  21 «.روانی فشاری هوسیلهامپریالیس  بریتانیا ب

در  ،در بستتتر بستتیار متفتتاوتی ،ستتیا نیتت آدر مستتتعمرات فرانستته در  استتتقلال

ی هبتتا ارجتا  بتته اعلامیتت ،۴۵۱۹ستتپتامبر  1هوشتتی متین در  .دستتورکار قتترار دارد

استتقلال  ،فرانستوی حقتوق بشتر و شتهروندی هو اعلامیت ۴۱۱1مریلتا در آاستقلال 
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 ویتنتتام را دنبتتال و لتتالوس مثتتال ن کتتامبو آدر پتتی  .کنتتدمتتی را اعلتتان ویتنتتام

را  جنرتی هاشتناختن ایتن استتقلالاز بته رستمیت  فرانسه بتا ختودداری .کنندمی

بته رترز ۴۵۹۱ مته هفتت در  انتدازد کتهمتی راه این کشورها بهی هدوبار فتح برای

 . رسدمی ن بین فو به پایانرقت باری در دی 

تحتت ،«ملتلی هامعتج» بتا ریی ،کته حتی در کشتوری ماننتد ستوریه فرانسه

امتا در رتی جنتگ جهتانی دوم استتقلال آن ،قیمومیت این کشور قترار گرفتته بود

بته  تت) آزادی هفرانستبته نتام  ) و حتتی ژنترال کتاترو ،آمریلا ،توس  شوروی ت

 بترای ،نیروهتای فرانستوی .کنتدمتی نظتامیی همداخلت ،رسمیت شناخته شده بتود

 بمبتاران ۴۵۱۹مته  1۵دمشتق در  شتوند ومتی رلبتان وارد ستوریهاستتقلالمقابله با 

نیروهتای بریتانیتایی در ستوریه حضتور دارنتد و بته ایتن دلیتل جنتگ  .شتودمی

هتا فرانسته را تتر استت و آنتعداد نیروهای نظتامی بریتانیتا بتیش .شودنمیرولانی 

و پایتتان  ،ستتناریوی مشتتابه در لبنتتان .بتتس را بپتتییردآتتتشکننتتد تتتا متتی رموبتتو

 اختهبتته رستتمیت شتتن رستتما  ۴۵۱1 استتتقلال ستتوریه و لبنتتان در ستتال :یلستتان

   .شودمی

بته مبتارزان و  ،۴۵۱۵پیتروزی مالوتسته دون در هتین در  ،کتهو سرانوام ایتن

دهتد کته زمانته تغییتر کترده و استتعمار متی رهبران ناسیونالیست ارمینان ختارر

 .  محلوم به نابودی است

آمیت  بته دستت آمتده مستالمترتور بتهکه نظر از اینار  ،ی آسیاهااستقلال

احمتد  .دنتای دارانتدازهبتیدر آفریقتا رنتین  ،رریق توستل بته ستلا   باشند یا از

ن بتر آاز جنتگ و اثترات  بعتدی هدور ،۴۵11در دستامبر  ،رهبتر گینته ،سلوتوره

 : کندفریقا را هنین خلااه میآو معرفت گاهی آ

دیرتتر هتتیر قتتدرت اروپتتایی نمتتی توانستتت جلتتوی جنتتبش 

یانته تتا ختاور از اروپای مرک ی تتا ختاور م ،بخش را سد کند کهآزادی
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 ،ایتتودهبرقتراری یتا گستترش دملراستی ی هاجتاز ،پشت سر ه  ،دور

ال مهتوری خلتق هتین و استتقلجاد وتای ،هنتد و هتین ،برمه ،زادی هندآ

کته بته للتو آگتاهی توفتانی آن  ،هت  امروز .دهدمی سوریه و لبنان را

 متانزنتدگی شترای  در، استتعماری تحتت هتاو خلقها عنوان انسانبه ،ما

  28 .دهدمی به جریان خود ادامه ،ایواد گردید

 فریقاآاز ترمزی برای استعمارزدایی  :نگ سردج

بترد متی آن بهتره از کته آستیا تتا حتدی ،عوامل مساعد برای استعمارزدایی تداوم

ایالتات ی میتان هتابتا افت ایش تنش ،کنتدمی و امیدهای زیادی را در آفریقا ایواد

هتای کته خیلتی ستریع در متاه شتودمتی مریلا و اتحاد شوروی مواجتهآی همتحد

مهتتوری جریاستتت ی هدو دور .هتتانی دوم قابتتل مشتتاهده استتتجنتتگ جپتتس از 

ی هنشتان (شتودمتی انشتینی روزولتت انتختا جبه  ۴۵۱۹وریل آ۴1که در )ترومن 

تتترومن در ستتخنرانی ختتود در برابتتر ستتناتورهای  .علتتو استتتی هیتتک نقلتت

 بتته از آن ایلتت  کتته تدیتتد ختتود راتتجی ژاستتترات ،۴۵۱۱متتارس  ۴1در  ،کنرتتره

تتوان آن را در متی کنتد کتهمتی حریتشت تشود می یاد «دکترین ترومن» عنوان

وم کمونیست  در ستلح وته (containment) «مهتار» :خلااته کترد «کلمته» یک

آمریلتا ی هملمتئن هستت  کته سیاستت ایالتات متحتدمتن » :گویدمی او .هانیج

کته در مقابتل تهدیتد ستلله و  کنتدای دفتا  آزادهباید این باشد کته از مردمتان 

فشتارهای ختارجی متوجته ی هنتیوت ی مستلح یتا درهتاکه از ستوی اقلیت ،بندگی

زمتان آن فرارستیده استت کته ایالتات متحتده  .[...]کننتد می مقاومت ،آنان است

  22.«گیردقرار  آن در اردوگاه جهان آزاد و در ریس

ی هیتک ایالتات متحتدی هشتوروی بته اولویتت شتماراد جماهیر ضدیت با اتح

 شتده سیستت  دفتاعی ایالتات متحتده وارد ی استتعماری کته درهامریلا و قدرتآ
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عضتو پیمتان نتاتو هستتند  ،استتثنای استپانیابه ،قدرتهای استعماری اروپای ههم)اند 

ی استتعمارزده هتاپشتتیبانی آشتلاری کته در ابتتدای امتر از خلق .شودمی تبدیل (

نتتایج هنتین تحتولی بترای  .کنتدمتی ناگهان به مقتام دوم ستقو  ،آمدمی به عمل

موبتور بته  هتاایتن جنبش .هستتند کننتدهتعیتین فریقتاآبختش زادیآی هاجنبش

 .هتا بستیار بته دور استتشوند کته از تصتورات آنمی وارد شدن در یک درگیری

دهتد کته متی استعمارزدایی در بستتر جنتگ سترد اجتازهی همسأل در نظر گرفتن»

مستتعمرات آن  میتان متروپتل وی هرابلتی هاستعمار دیرتر فقت  از زاویتی هلمسأ

  23 .«دجهانی بررسی گرد زدایی باید در هارهو  استعمار. ملالعه نشود

، ۴۵۱9 ژولتن در ،بستتر جنتگ سترددر  ،امپریالیست  علیتهبر هتاخلقی هکنرر

 .شتتودمتتی پتتاریس برگتت ار در ،۴۵1۱در  بروکستتلی هکنرتتر متتدل استتاس بتتر

 ح  ،استپانیاحت   کتارگری متحتد مارکسیستتی از ) تی تروتسلیستهاسازمان

ینتتدگی از هنتتدین کشتتور ی نماهتتانیتت  هیئت ،(کمونیستتت انترناسیونالیستتت

یی از هتتابخش ،(هلستتلواکی  ،بلغارستتتان ،لهستتتان ،رومتتانی ) اروپتتای شتترقی

احتت ا  سوسیالستتت کتته بتتا مواضتتع استتتعماری رهبتتران ختتود مختتالو هستتتند  

برختتی از نماینتتدگان پارلمتتان انرلستتتان  ،فدراستتیون حتت   سوسیالیستتت فرانستته

ی هتتاستتندیلاها و جنبش ،(هلنتتد از  «مشتتعل»گتتروه  ،عضتتو حتت   کتتارگر

و نماینتتدگان  (ستتراهای جوانتتانجنتتبش مهمتتان ،ستتندیلای معلمتتان)فرهنرتتی 

جنتتبش بتترای  ،جنتتبش دملراتیتتک احیتتای ماداگاستتلار)احتت ا  ملتتی آفریقتتا 

حتت    ،حتت   نتتو دستتتور از تتتونس،الو ایر ازی دملراتیتتک هتتاپیتتروزی آزادی

بته نستبت  ،کنرتره ایتن رنتین .آینتدمی در این کنرره گرد ه  (استقلال مراکش

تتتر استتت و نماینتتدگان کشتتورهای مستتتعمره نیتت  کتت  ،بروکستتلی هکنرتتر

کنتد کته ررفتدار استتعمارزدایی کامتل استت متی کنرره اعلام .هستندتر شمارک 

ضداستتعماری در برابتر ی هبختش ملتی و از استتقلال مبتارززادیی آهاو از جنبش
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 ، کنفترانس بانتدونگ۴۵۹۹در  ،هنتد ستال بعتد .دکنتمی پشتتیبانی «اردوگاه»دو 

رهبتری ختود  ار تحتتامتا ایتن بت؛ کنتدمتی بنیادهای سیاستی را تصتوی  همین

فرانستتوی دعتتوت شتتده بتته تنهتتا  ،دبیتتر کتتل کنرتتره،ژان روس. استتتعمارزدگان

 24.باندونگ است

 ارتات گونتاگون و متعتددی کته درکته ارتب کترد تأکیتد بایتد بر ایتن علاوه

 .شتوندمتی واری را موجت زنویترت تتأثیرا ،شتودمتی جهانی برقراراین هارهو  

تنهتا نته آمریلتا استت کتهی همتحتد درایالات نژادیی هاین تأثیرات مسألیلی از 

 کشتور را مختتل آن فرضتی در داختل «خرابلتاران» و ستایر هاشلار کمونیستت

در آفریقتا بختش ملتی بلله همچنین در ارتبا  متقابتل بتا مبتارزات آزادی ،کندمی

ریلانیستت از ی پتان نرریستت و پتان آفهتادر حتالی کته جنبش .گیتردمی قرار

 ،پییرنتدمتی روشتنفلران سیاهپوستت در آمریلتا بستیار تتأثیر تأملات و هااندیشه

وقفتته بتتیی جنتتگ ستترد هاالی ایتتدلولوژیک در ستتهتتاارتبارتتات و هملاری

 . یابنداف ایش می

وس ای واقتتع در دو رتتر  اقیتتانکشتتوره راهتتی میتتانهتته توافتتق و هم اگتتر

 ن حتالیتبتا ا ،دهتدمتی آمریلتا را تشتلیلی هارلس اولویت مسل  ایالتات متحتد

هتتا تلتتاش آن .تمامتتا  بتتا متحتتدین اروپتتایی ختتود هماهنتتگ نیستتتند هتتاآمریلایی

حمایتتت از حرکتتت بتته ستتمت استتتعمارزدایی مستتالمت آمیتت  و ررفتتدار یتتر  

هتای ترستند کته ناستازگاری قتدرتمتی از ایتن ،در واقتع ،مقامات آمریلا .است

بختش ملتی ی آزادیهتانبشج (بلژیتک و پرتغتال ،فرانسته و مخصواا )استعماری 

 متولتد «استتقلال زودرس»از ایتن منلتق تئتوری  .را به سمت کمونیس  سوق دهتد

آزادی  ی استتتعماری کتته از در نظتتر گتترفتنهاشتتود کتته از برختتی از قتتدرتمتتی

ی بیتان شتده هانیت  از درخواستت کننتد ومتی امتنا  برای مستعمرات خود اریحا 

فتورا  یتا در  ،عیتارتمتامدالر بر رسیدن بته استتقلال کامتل و  هاتوس  ناسیونالیست
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 ،نری بتایرود مستئول امتور خاورمیانتههتا .گیتردمتی فااتله ،زمانی بسیار کوتتاه

 ۴۵۹۱آمریلتتا در دستتامبر ی هوزارت امتتور خارجتتآستتیای جنتتوبی و آفریقتتا در 

 : دهدمی تفصیل شر بهاین رویلرد را 

توانتتد متتی درسنتتاگری  استتت کتته یتتک استتتقلال زو یایتتن واقعیتتت

استتقلال بترای ایتن مردمتان در  .[ ...]مخر  باشتد  قهقرایی و ،خلرنا 

خدمت منافع ایالات متحتده و همچنتین منتافع جهتان آزاد در کلیتت آن 

 .ع ختود ایتن مردمتان تتابع هت  نیستتاین استقلال در خدمت مناف .نیست

 برقترارختود را  حاکمیتتدر تئتوری شتوند می هنرامی که مردمی موفق

نتیوته در  ،داشتته باشتند در عمتل که آمادگی اجترای آن رابی آن ،کنند

دفتا  از حقتوق توانتد نتاتوانی در متی کته ؛پایان داستتان نتاتوانی استت

شترای  اقتصتادی و اجتمتاعی و  بته در بهبود بخشتیدن،در حف  نظ  ،بشر

 29.باشد ناتوانی در حف  خود استقلال

 آزادیتتبخش ملتتی تعیتتین کننتتده هتتاینبشجدیتتد بتتر جاثترات ایتتن دکتتترین 

زودرس استت  کته آیتاایتن )سرشتت استتقلال  ،سترد در بستر جنگ. خواهند بود

جهتان »وحتدت  امتر ود کته آیتا ایتنشتمی این واقعیت ارزیابی براساس (یا خیر 

رو از ایتن .دگتردمتی نتد یتا بترعلس موجت  تقویتت آنکمی را تضعیو «آزاد

ی هتتاه بترای آزادی خلقیی کتهتااز معرفتی کتردن جنبش ی استتعماریهاقتدرت

کته در ختدمت اتحتاد  «ییهاکمونیستت»عنتوان بتهکننتد متی مبارزه استعمارزده

 .  دارندنمیدست بر ،شوروی قرار دارند

 ای قتترارکننتتدهناراحتتتکتته استتتعمارزدگان را در وضتتعیت  ،نتتگ ستتردج

، پتس از هتاآن .استت رمترقبتهینعمتت ییتک  ی استعماریهابرای قدرت ،دهدمی

 ،استتقلال ستوریه ندشتومتی موبتورجهتانی دوم که در شترای  بعتد از جنتگ این

حفت   تواننتد بتهمتی حالتا دوبتاره ،بپییرند سریلانلا و برمه را ،اندون ی ،هند ،لبنان
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هتتا حاضتترند اگتتر شتترای  مقتترر کنتتد آن .ی ختتود امیتتدوار باشتتندهتتاامپراتوری

 . کنند االاحاتی را به استعمارزدگان اعلا

 

 در دراز مدتو ... یک خودمختاری کند :بریتانیا

یتتک هتتد  را  در خصتتوص مستتتعمرات ،هتتانی دومجنتتگ جپایتتان  در ،هرهیتتل

دستتامبر  ۱۴او در  .پیشتتینحفتت  وضتتعیت  تودیتتد امپراتتتوری و :کنتتدمتتی دنبتتال

بتته » :دهتتدمتتی بریتانیتتا را متتورد خلتتا  قتتراری هوزارت امتتور خارجتت ۴۵۱۱

یتا تضتعیو کنتی  و  و متا نبایتد آن را ،این استت شعار ما ،امپراتوری دست ن نی 

از هتر گرایشتی  هتا،یتا بته ختارر خارجیتوارمتان گریتان  هشمانخارر  محض

  26.«از بین ببری آن را  ،گرفته

بتر  ریتداآن  موفقیتت شتعار ،ملتی در هنتد نبشجقدرت  قدمت وبا این حال 

 هنرتاماز  آمیت مستالمت رونتد استتعمارزدایی به حرکت در آمتدن ،نافرمانی مدنی

 نبردهتا در هنتدی ستربازان شترکت ،۴۵۱۱پیروزی انتخابتاتی حت   کنرتره در 

در  استتتقلالبتتر ر یتتدادوم و تأکیتتد دوبتتاره بتتر تعهتتدات  جهتتانی جنتتگ رتتی در

 در آفریقتتا .ستتازندمتتی ناپتتییرنتتا اجتمستتتعمرات آستتیایی را  استتتقلال ،۴۵۱۱

 ایتتن زمتتان حتت   کتتارگر در)رهبتتران بریتانیتتا  زیتترا ؛وضتتعیت متفتتاوت استتت

هته را کته در آستیا بته آن قصتد ندارنتد ر وجتهیبته هت (دولت را در دست دارد

  27 .«درآفریقا پیاده کنند ،انوام آن تن در داده بودند

معتادل سیاستت خودمختتاری  هتابترای بریتانیایی ،دست نت دن بته امپراتتوری

 هتادهن ابتودن استتقلال بنتتتدریویااتل  .استت ،حتی بستیار درازمتدت ،درازمدت

هتر  .رهتایی در اختیتار بریتانیتا استت گتیار بتهی هاما تعیتین متدت دور ،شودمی
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هتا را آن استتعمارگرمراحلتی کته تنهتا  بتر ربتقو  ،ای با سترعت ختودمستعمره

از توانتایی متردم مستتعمره بترای حلومتت  اشبا توجه به ارزیتابی)کند می تعیین

رتتور بتهیتک متدل انرلیستی کته هتته اگر .شتودمتی بته استتقلال نالتل ،(کتردن

 در عتین حتال منلتق ؛وجتود نتدارد ،هماهنگ بر مومو  مستعمرات اعمتال شتود

دهتد تتا متی استتعمارگران بریتانیتایی اجتازهبه  ،یابی تدریوی به خودمختاریدست

 . نسبت به هر مستعمره رویلردی پراگماتیستی داشته باشند

خودمختتتاری  .بتتا استتتقلال تفتتاوت دارد ( selfتتت government)خودمختتتاری 

داخلتی کته ی هحتوز :کنتدمتی حقوق و اختیارات حلومتی را به دو حتوزه تقستی 

 کته در انحصتار پارلمتان لنتدن «محفتو مستالل » مختص دولتت محلتی استت و

کتته بتته )در هتتر مستتتعمره  «مستتالل محفتتو » ،پراگماتیستت اقتضتتای به .استتت

 از ایتن زمتان بته بعتد دو مبتارزه .استت متفتاوت (نالتل شتده استت خودمختاری

اول متوجتته ی همبتتارز .هستتتند «بریتانیتتا»استتتعمارزدایی از آفریقتتای ی همشخصتت

 هتا را تحمیتلآن کنتدمتی و مراحلی است کته متروپتل تلتاش گیاری همدت دور

کته متروپتل  ،را در برمتی گیترد «مستالل محفتو »ی هدوم گستری همبارز .نماید

 نمتادینی هخواهتد آن را بته جنبتمتی دولتت محلتی واهان گسترش آن است وخ

المنافع کشتتورهای مشتتتر ریتانیتتا در هتتارهو  وفتتاداری بتته تتتا  و تختتت ب

در مقایسته  ،هنتین هتارهوبیدر استتعمارزدایی  هتهاگر .کنتد محدود (ول کامن)

 امتا مشتلل ،آمیت  استتخشتونتکمتتر احتمالتا  ی استتعماری هابا ستایر قتدرت

سترکو   .آمیت  ستخن گفتتمستالمتتتوان از متدل انرلیستی استتعمارزدایی می

هتا ده کته بته کشتته شتدن ،۴۵۹۱ی هکنیتا در دهت در هتا«مالو مالو»خونین قیام 

  . کندمی یادآوری را این امر ،ه ار نفر انوامید
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 ای استقلالجخودمختاری به  :فرانسه

مقاومتت در ی هادامت منظتوربته ،کنتدمتی ژنرال دوگل را وادار۴۵۱۱شلست ژولن

بتته  اتتراحتا  ژولتتن ۴9فراختتوان  .روی آورد «امپراتتتوری»بتته  ،نازیستت  برابتتر

ی هتتاگروه .کنتتدمتتی اشتتارهملتتی ی هضتتد حملتتی هعنتتوان پایتتبتته ،مستتتعمرات

رتور گستترده در عملیتات جنرتی و در آزادستازی بته ،تا پایان جنگ ،مستعمرات

شت  »ایتن توربته امیتدهای زیتادی را بترای خترو  از  .کنندمی متروپل شرکت

کشتورهای ی هدر همتستندیلاها ستریعا   ،در پایتان جنتگ .انریت دبرمی «استعمار

ایتن ستندیلاها کتار  .شتوندمتی اقتصتادی تشتلیلی هامستعمره و در ایل  بخش

 . کنندمی قانون مربو  به بومیان و سلح دستم دها را محلوم ،باریجا

دستت روی دستت گیاشتتن مملتن  ،در هنتین شترایلی ،برای مقامات فرانسه

 یتتک کنفتترانس در ،۴۵۱۱ی هفوریتت 9ژانویتته تتتا  ۱۱از  ،ان جنتتگدر پایتت .نیستتت

عبتارت روشتن استت و  نشستتلتق بنیتادین ایتن من .شتودمتی برازاویل برگ ار

 :نرود که همه هی  از دستبرای این ،شرای  از منلبق شدن با است

دوگتل بتا ستازماندهی ایتن  آزاد بته ریاستت ژنترالی هدولت فرانس

 ،تأکیتد نمایتد بتر استتقلال ختود از متحتدانش بار دیرر خواهدمی نشست

اتاح  اختیتار  کته بتا وجتود اشتغال ختا  کشتور عملتا ثابت کنتد 

فرانسه است و نشتان دهتد کته فرانسته عت م راستخ دارد کته وری تامپرا

هتتا را در مستتتعمرات آفریقتتایی بتته ااتتلاحات بیندیشتتد و آن تنهتتاییبتته

هتای ناشتی از ومتر هتر االاحاتی کته جنتگ و  ؛درآورد خود به اجرا

ی همهت  و فعالانت توست  دشتمن و مشتارکتاشغال ختا  متروپتل  ،آن

  21.بودند ام آنها را ضروری کردهمستعمرات در دفا  ملی انومردم 
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 ،René Plevent) رنته پولتووانکنتد و متی وگتل کنفترانس را افتتتا ژنترال د

 ،نتوزده دولتتت آفریقتتای ستتیاه .برعهتتده دارد آن را ریاستتت) کمیستر مستتتعمرات

 فرانستته و نیتت  نماینتتدگان کشتتورهای شتتمال آفریقتتا در ایتتن نشستتت گتترد هتت 

افت ایش تعتتداد  :دهتدمتتی را ارالته هاپیشتنهادای از موموعتتهکنفترانس  .آینتدمتی

 هتر ایوتاد موتالس نماینتدگی در ؛نمایندگان مستتعمرات در مولتس ملتی فرانسته

در  (بومیتتان و هتتااروپایی از مرکتت ) هتتامستتتعمرات کتته نماینتتدگان آن یتتک از

ترفیتع  و آمتوزش سیاستت درآوردن اجترا بته ؛شتوندمتی انتخابات عمومی تعیتین

یتک اتندوق  ادوتای ،ستالهجپتنی هیتک دور در باریج؛ حی  کار ابومی نخبران

 .و ییره بازرسی کار؛ و بازنشستری

 انتدازهشت دفتن هرگونته ی هاراد واقتع در ارآشتل هایدر پشت این پیشرفت

مصتو   ستند نهتایی ،علتاوه بتر ایتن .قرار گرفته است ،درازمدت حتی در،استقلال

ستازی کته متمتدنعواقت  عمتل » :استت اریح امر کاملا کنرره در خصوص این 

هتر  ،خودمختتاری هتر نتو ی هایتدتوس  فرانسه در مستعمرات انوام گرفته استت 

برقتتراری  .ستتازندمتتی نتتو  تحتتول در بیتترون از امپراتتتوری فرانستته را منتفتتی

  25 .«است منتفی ،حتی در درازمدت ،خودمختاری در مستعمرات

کته رهبتران ناسیونالیستت ایتن  کته هتر بتار کننتدمی ملاحظه مورخانبعدها 

 بترای)کننتد متی دادن بته آن تلتاش پییرند و برای وستعتنمیرا تنگ  هارهو 

 بتا خشتونت استتعمار مواجته (پاستخ دهنتد تمامتا  شانکه به آرزوهای مردماناین

 در ایتن روز .ی از ایتن متوارد استت ایتر یلتودر ال ۴۵۱۹ مته 9کشتتار  .شوندمی

 .شتودمتی واقتع گتردد کته متورد سترکو متی یو برگ ارتظاهراتی در شهر ست

 بته هت  پیونتد نازیست  و استتقلال راتظاهرکنندگان با شعارهای خود پیتروزی بتر 

مترده بتاد » ،«زنتده بتاد منشتور آتلانتیتک»پلاکاردها و شعارهایی ماننتد  .زنندمی

 .شتوندمتی حمتل و یتا فریتاد زده « ایتر آزاد و مستتقلوزنتده بتاد ال» ،«استعمار
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پتتره   را در کنتتار ،ازجملتته پتتره  فرانستته ،ی متفقتتینهتتاتظاهرکننتتدگان پره 

امتنتا  فرانسته  .ویتنام نی  یلی دیرتر از ایتن متوارد استت .الو ایر در دست دارند

ستپتامبر دوم از به رسمیت شتناختن استتقلال اعلتان شتده توست  هوشتی متین در 

 بتته درازا ۴۵۹۱شتتود کتته تتتا ستتال متتی نرتتیدن جموجتت  بتته راه افتتتا ۴۵۱۹

  31.کشدمی

بتترای حفتت  مستتتعمرات ختتود و » ،بعتتد از جنتتگ ،جمهتتوری ههتتارم فرانستته

قتانون  هتهاگر 38.«آوردمتی بری تلاش جتدی بته عمتلها به فرمانوادار کردن آن

امپراتتتتوری » ،جمهتتتوری ههتتتارم قتتتانون اساستتتی ،۴۵۱1اکتبتتتر  1۱اساستتتی 

و  هااستتتتان»را بتته  «مستتتعمرات»و  «اتحتتاد فرانستتته»را بتته  «مستتتعمراتی

حتتی ،را هاامتا استتقلال ایتن سترزمین ،کنتدمتی تبتدیل «ی ماوراء  بحارهاسرزمین

مقتام نخبرتان  یارتقتاتغییترات بعتد از جنتگ بته  .در نظتر نتدارد ،در درازمتدت

   .شوندمی هارهو  استعمار محدود در محلی

 

 اعجحکومت ارت :بلژیک ،اسپانیا ،پرتغال

از همتان ابتتدای تشتلیل ایتن پیمتان نظتامی در  گیار نتاتونبنیااز اعضای  ،پرتغال

 .شتودمتی بته عضتویت ستازمان ملتل متحتد پییرفتته ۴۵۹۹ تنها در دسامبر ،۴۵۱۵

 ،پرتغتال .کتردمتی عضتویت ایتن کشتور را رد درخواست سازمان ملل متحد مرتبا 

کته در  )دیتد ج الملتلبینتتابع تعهتدات حقتوق  ،جنتگ اول بعد ازی هدر ری ده

تغییراتتی کته بلافااتله بعتد از  .نبتود ( کتردمتی ازمان ملل متحتد تحلتی  پیتداس

در مستتتعمرات پرتغتتال بتتا کنتتدی  ،شتتوندمتتی نتتگ در جاهتتای دیرتتر ملاحظتتهج

عامتتل اول  :دهنتتدمتتی هنتتدین عامتتل ایتتن امتتر را توضتتیح .گیرنتتدمتتی اتتورت

آن بومیتان ی ههتانی دوم استت کته در نتیوتجنتگ جریتان جررفی پرتغال در بی
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عامتل دوم بته خصتلت فاشیستتی آنتونیتو  ؛نی  ربیعتا  در نبردها شرکت نمی کننتد

ارت بتا وتشود؛ اقتصتاد شتلوفای کشتور بته دلیتل تمی دو اولیویرا سالازار مربو 

 ،و بالتاخره ؛دهتدمتی نتگ عامتل ستوم را تشتلیلجریتان جررفین متخاات  در 

نی آمریلا از رژیت  ستالازار بته دلیتل ماهیتت ضتد کمونیستتی ایتن رژیت  پشتیبا

 احستاس نمتی کنتد کته متورد ،در هنتین شترایلی ،پرتغتال .عامل ههارم استت

 . است تهدید باد استعمارزدایی قرار دارد که شرو  به وزیدن کرده

ند کته نمتتی تواننتد تتتا ابتتد از آگتتاه هستتت ،ود ایتنجتتبتا و ،مقامتات پرتغتتال

کته هتیر تغییتری در سیاستت در عتین ایتن ،هتاآن .امان بمانند هانی درجتغییرات 

داننتد کته بایتد گفتتار ختود را تعتدیل کننتد بترای ، میاستعماری خود نمی دهند

کته ایتن کشتور بته بترای ایتن ،از ستوی دیرتر .باشتد «عرضهقابل»که بهتر این

غتال یلتی از ن اساستی پرتااتلا  قتانو عضو در این سازمان پییرفتته شتود،عنوان 

انون تودیتد نظتر در قت ،.د تعیتین کترده استتکه سازمان ملل متحت شرایلی است

عنتتوان بتهبللته  ،کته پرتغتال را دیرتر نته هتون یتک امپراتتوری)۴۵۹۴اساستی 

 .بتتا ایتتن هتتد  اتتورت گرفتتت ( دکتترمتتی معرفتتی «ایقارهکشتتوری هنتتد»

کته بعتد ،پرتغال .شتوندمتی نامیتده «بحتار ی ماوراء هااستان»پس ایناز  مستعمرات

ختتود را  ،تعریتتو نمتتی کنتتد «استتتعماری» دیرتتر ختتود را یتتک دولتتت از ایتتن

و استتعمارزدایی  ی ستازمان ملتل متحتد در خصتوص مستتعمراتهامشمول قلعنامه

 .  داندنمی

 ستابق ختود را حفت ی هههتر ،با وجود این بت   زبتانی و حقتوقی ،استعمار

ی مستتعمرات هاشتود و شتورشمتی حاک  بتر بومیتان حفت حقوقی رژی   .کندمی

مانتد  ۴۵11بایتد منتظتر قیتام آنرولتا در ستال  .شوندمی همچنان وحشیانه سرکو 

تحتول  ۴۵۹۱ی هی دهتهادر ستال» .داری ملغتی شتودبتردهتا ایتن رژیت  تقریبتا  

ایتن  .وجتود نتداردبومیتان کتار حقتوقی ربیعی و تدریوی به ستوی تغییتر رژیت  



 

 
 

 استعمارزدایی؟کدام  25

تتا  کنتدمتی است کته مقامتات پرتغتال را موبتور ۴۵11قیام  مستقی ی هتغییر نتیو

نیتروی  مستتقی  دولتت در استتخدامی هبومیان را ملغتی نمایتد و بته مداخلتقانون 

  «.پایان دهد کار

کشتور  دو هتر .مشتتر  بتا پرتغتال استتی هاسپانیا دارای هنتدین خصیصت

 از ،بتا وجتود رشتد استتثنایی ناشتی از جنتگ ،ی استتعماری هستتند کتههاقدرت

 ماننتتد استتتعمار ،استتتعمار استتپانیا .ضتتعیو اقتصتتادی برختتوردار هستتتندی هتوستتع

 مستتیحی در  و از آن دفتتا  عنتتوان یتتک ابتلتتاربتته ،از لحتتا  تتتاریخی ،پرتغتتال

 ،بتا ایتن حتال .عضو ستازمان ملتل متحتد نیستت ،مانند پرتغال ،اسپانیا نی  .شودمی

 ۵ی هشتماری هقلعنامت .تتر استتبنیتادییا ی بتا استپانالمللبینمخالفت این سازمان 

 بتتر ایتتن حقیقتتت تأکیتتد ،۴۵۱1دستتامبر  ۴1مصتتو   ،ستتازمان ملتتل متحتتد ۱۴ تتت

در کنتار هیتلتر و  ،دهنتد کته فرانلتومتی استناد انلارناپتییر نشتان»کته  کندمی

لیته کشتورهایی کته سترانوام تحتت نتام در جریان جنتگ جهتانی برع،موسولینی

همتین  .«جنتگ بته راه انداختته استت ،شتدندسازمان ملل متحد با یلدیرر شریک 

کنتد کته بتا زور بتر متردم متی رژیمی فاشیستی توایو»رژی  اسپانیا را  ،قلعنامه

ت ستازمان بته عضتوی ۴۵۹۹استپانیا تنهتا در دستامبر  33 «.است اسپانیا تحمیل شده

  .آن ه  به خارر شرای  جنگ سرد است و، دوشمی ملل متحد پییرفته

تنهتتا دو ستترزمین آفریقتتایی را در  ،در فتتردای جنتتگ جهتتانی دوم ،استتپانیا

  :تصر  خود دارد

بایتتد  .یربتتیاتتحرای و  (استتتوایی فعلتتیی هگینتت)استتپانیا ی هگینتت

مانتد تتا  «شتدن گینتهاستتانی»موسوم بته  ۴۵۹۵ی ییهژو ۱۱منتظر قانون 

ین مربتو  بته قتوانی هکنار گیاشتته شتود و موموعت «مستعمره»االلا  

در  .فهت  استتقابتلستادگی بتهمعنتی ایتن قتانون » .ملغی گردد بومیان

کننتد و متی بتودن ختود تأکیتدآفریقاییحالی که کشورهای همسایه بر 
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 .گیتردمتی اه دیرتری پتیشاستپانیا ر ،رونتدمتی به سوی استتقلال پتیش

امتا از ایتن  ،یابتدمتی پایتان ۴۵۹۵ی ییتهژو ۱۱استپانیا در ی هحیات گین

  Région Ecuatorial de España».34 :شودمی ایگینهروز به بعد اسپانیا 

 پتتیاستتعمار بلژیتتک در ی هحرکتتتی همچنتین مشخصتتبتیکتتاری و محافظته 

و  حتاک  بتر بومیتان در مستتعمرات استپانیاحقتوقی رژی   .جهانی دوم استجنگ 

تتر بتود ستخت هاقتدرتشده در مستتعمرات ستایر اعمالپرتغال و بلژیک از رژی  

هته کته در مستتعمرات ماننتد آن ،استتعمار بلژیتک .داری شباهت داشتبردهو به 

کته  ،ی متیهبیهتاهمتواره بتر بستیج قدرتمنتد هیئت ،گیشتتمی اسپانیا و پرتغال

نقتش  .کتردمتی تلیته ،کننتد مأموریت داشتتند بومیتان را بته مستیحیت دعتوت

در  ،بلژیتک حتتی .تتر بتوداز همته مهت در کنرتو  ،آفریقتای هدر کل قار ،ساکلی

کنتتد و بتته موجتت  آن بتته متتی یتتک قتترارداد بتتا واتیلتتان امضتتا ،۴۵۱1متته  11

ی هتتاکمک ،انحصتتار آمتتوزش و پتترورش ،ی متتیهبی امتیتتازات ارضتتیهتتاهیئت

 بایتد جتاایتن در .دکنتمی دستت اعلتا امتیازات دیرتری از ایتنمالی به مدارس و 

ملتک  ،۴۵۱9تتا ستال  ،کته کنرتو استت این آن و کنی  تأکید دیرری حقیقت بر

کتته بومیتتان  ،۴۵۱۹در  نخبرتتان ستتیاهکتتتا   .خصواتتی پادشتتاه بلژیتتک بتتود

 نقشتی را کته از ایتن نخبرتان انتظتار ،دهتدمتی را مورد خلتا  قترار «پیشرفته»

 : دهدمی رود به شر  زیر توضیحمی

وحشتی نیمتهاگر نخبران سیاه باید از برتری خود نستبت بته بومیتان 

هت   و ختود نستبت بته قتدرت مللقته راها بایتد تلتالیآن ،آگاه باشند

نیتت آشتلار بتا حستنان بتا ییتباید توجه داشت که ایل  اروپا .بشناسند

در متمتدن کتردن  ،بتا فعالیتت ختود ،هتاآنی هکنند و هممی رفتار شما

 39.شما مشارکت دارند
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مستتعمرات دستت کته دیرتر در ایلت   واژگتانی از ایتن که شودمی مشاهده

م در مرکت  گفتتار جنتگ جهتانی دو بعتد ازها ستال شتوند تتانمتیبترده  به کار

 .  استعمار بلژیک قرار دارند

مستاعدی  در وضتعیت ،ی ناشتی از جنتگ جهتانی دومالمللتبینشرای  جدیتد 

موجت   ،داری و استتعمار استتبتردهی گونتاگون در برابتر هتاکه میراث مقاومت

ی هاتروشتتنفلری تعتتداد زیتتادی از شخصتتیی سیاستتی و هتتاپخترتتی آگاهی

امته ست ر و روبتن اوم نتی یوبته  ،جومتو کنیاتتا .دشتومی سیاهپوست و آفریقایی

 . دهندمی سازند و توضیحمی سه مسیر این کس  آگاهی را متبلور
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