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چهرههای انقلاب آفریقا
()3

آزادی واقعی این شبهاستقلال نیست که در آن وزیرانی که مسئولیت محدود
دارند با اقتصادی روبهرو هستند که تحت استیلای پیمان استعماری قرار دارد.
آزادی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات نظام استعماری ،از تفوق زبان
ستتمرر و از «تبدیل شدن به یک ایالت» کشور استعمارگر گرفته تا اتحاد
گمرکی که در واقع مستعمرهی سابق را کماکان در تارو پود فرهنگ و مد
و تصاویر استعمارگر باقی نرهمیدارند.
فرانتس فانون« ،المجاهد» ،آوریل 8591
نلسون ماندلا در زندگینامتهی ختود خاررنشتان متیستازد کته « شتلل مبتارزه را
همواره ستمرر تعیین میکنتد و نته ستتمدیده »8 .بته نظتر متیرستد کته تحولتات
جهتتان استتتعمار ،در ستتالهتتای بعتتد از جنتتگ جهتتانی دوم ،دیتتدگاه او را تأیی تد
میکنند .جنتگ جهتانی دوم موجت

هتر ومر هتا و آشتو هایی متیشتود کته

بسیاری از پایههای متادی ،سیاستی و ایتدلولوژیک استتعمار را درهت متیشتلنند.
یلی از نتایج این جنگ آن استت کته استتعمارزدایی را در نظتر میلیتونهتا تتن از
مردم مستعمرات قابلتصور میستازد .قتدرتهتای استتعماری در شترای و اوضتا
جدیتتد موبتتور متتیشتتوند ،حتتتی اگتتر شتتده محتارانتته ،در را بتته روی ااتتلاحات
برشایند .امیدهای مردمی همه جا را فرامتیگیرنتد :در سراستر قتاره ،آگتاهی ملتی
آفریقایی با قدرت تمام بیان میشتود .اگتر هته ملالبتات ناسیونالیستتی شتللهای
متنوعی به خود متیگیرنتد (از فعالیتهتای مستالمتآمیت  ،کته ریتو وستیعی از
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اقدامات را دربر میگیرند ،تا مبارزهی مستلحانه )،امتا ایتن تفتاوت را نبایتد هونتان
انعلاس ملانیلی «شخصیت» رهبران یتا تنتو «فرهنرتی» آفریقتا تحلیتل کترد.
گونتتاگونی شتترای و سیاستتتهای استتتعماری ،همتتانرتتور کتته مانتتدلا یتتادآور
میشود ،تنو اشلال مبارزه و کیفیات دسترسی به استقلال را توضیح میدهند.

هنگامی که شالودهی استعمار شکاف برمیدارد
جنگ جهتانی دوم در بنیادهتای ایتدلولوژیک استتعمار ،و بتهویتژه در نژادپرستتی
بیولوژیک کته تتا آن زمتان مستل بتود ،شتلا

متیانتدازد .توربتهی نازیست ،

شرای و توازن قوا را تغییر متیدهتد .گروهتی از «سفیدپوستتان» ،بترای نخستتین
بار ،سلسلهمرات

نژادی را ( که تا اینجا بترای متردم مستتعمرات حفت شتده بتود

) بر ستایر«سفیدپوستتان» اعمتال متیکننتد .کشتورهای اروپتایی تحتت استتعمار
درمیآیند و مردمان آنها متحمل همان بلتایی متیشتوند کته ایتن کشتورها ،رتی
قرنها ،بر میلیونها نفر مردم کشورهای مستتعمره تحمیتل کتردهانتد .امته سته زر،
در  ،۴۵۹۱درسهایی را از این بلبشو استخرا میکند:

هنرامی کته هیتلتر بترای نخستتین بتار اتهتارات نفترتانریت ختود
دربارهی نژاد برتر را جتار متیزد ،مردمتان اروپتا مملتن بتود تعوت
شوند .بقیه ،یعنی متا متردم مستتعمرات ،زیتاد تعوت

زده

نلتردی ؛ زیترا قبلتا

ایتتن حتتر هتتا را شتتنیده بتتودی  ،نتته از دهتتان هیتلتتر ،بللتته از دهتتان
اربابانمان ،از دهان قتدرتهتای استتعمارگر [] ...؛ شتاید نتوآوری بت ر
هیتلر ارفا در این بود که آن روشهتای استتعماری را بتر مردمتان اروپتا
اعمال نمود که کشورهای اروپایی تا ایتن زمتان بترای حفت منتافع ختود،
بدون آنکه خ بته ابترو بیاورنتد ،آنهتا را بتر ملتتهتای ییتر اروپتایی
اعمال کرده

بودند2 .
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فرانتس فانون این استعمار«در قلت

ختا

اروپتا» 3را یلتی از علتل اساستی

عق ت نشستتتن نژادپرستتتی بیولوژیتتک و ج تایر ینشتتدن تتتدریوی آن بتتا نتتوعی
نژادپرستی فرهنری میداند .اگتر هته نژادپرستتی ناپدیتد نمتی شتود ،امتا شترای
جدید آن را موبور میکند تتا نقتا

جدیتدی بتر ههتره ب نتد .استتعمار نیت  ،بته

همین اورت ،موبور استت ههترهی ختود را تغییتر دهتد و در نتیوتهی ایتن امتر
املانتتات جدیتتدی بتترای مبتتارزه در ختتدمت خلقهتتای تحتتت استتتعمار قتترار
میگیرد.
در مستتتعمرات ،از آنجتتایی کتته مردمتتان آنهتتا بتته نحتتو گستتتردهای در
نبردهای ضد نازیس شرکت جستهانتد ،بته زیتر ست ال بتردن استتعمار بتا حترارت
بیشتری اتورت متیگیترد .بنتژامن استتورا ،تاریختدان فرانستوی ،هنتد رقت را
یادآوری میکند« :در مارس  ،۴۵۱۱بنتا بته آمتار وزارت جنتگ فرانسته ،ده هت ار
سرباز اهل هند و هین ،در کنتار ده هت ار سترباز ماداگاستلار و شصتت و هشتت
ه ار و پانصد سرباز افریقای ستیاه در فرانسته بته ستر متیبردنتد .درهمتین زمتان
تعداد نیروهای اهل شمال آفریقتا بته سیصتد و ههتل هت ار نفتر بتال

متیشتد4».

قتتدرتهای استتتعماری دیرتتر نیت بتته همتتین منتتوال عمتتل متتیکننتتد .امپراتتتوری
بریتانیا،در جریان جنگ ،دو میلیتون و نهصتد و هفتتاد و سته هت ار نفتر از اهتالی
مستعمرات را بسیج میکند ،که دو میلیون و پانصتد هت ار نفتر از آنهتا اهتل هنتد
و بقیه از اهالی سایر مستعمرات هستتند تت در میتان ایتن بختش آختر دویستت و
پنواه ه ار نفر از اهالی آفریقای یربی

هستند9 .

این مشتارکت در نبردهتا توربته ای استت کته یلتی از استلورههای اساستی
استعمار ،یعنی شلستتناپتییری «مترد ستفید» ،را درهت متیشتلند .در ستالهای
بعتتد ،نتیو تهی شتتو

و جراحتتت ناشتتی از فتتتح استتتعمار و استتلورهی شلستتت

ناپییری استعمارگر با دقت حف و نرهداری میشوند.
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آبراهام ندینرا ت مبتو (تاریختدان اهتل کنرتو برازاویتل ) ،بتا تحلیتل روابت
نرالاها در کنرو برازاویتل بتا اروپاییتان مستتعمرهنشتین ،رونتد تولیتد و بازتولیتد
این اسلوره را یادآور میشود:

هنرتتام گیرافتتتادن ،تبعیتتت کتتردن از متترد ستتفید یتتا رنتتج ختتود را
تحمل کردن بهتر از مقاومت کردن و دو برابتر رنتج کشتیدن استت .بته
ایتن ترتیت

استلورهی شلستت ناپتتییری و برتتری مترد ستفید ایوتتاد

متتیشتتود [ .] ...ستتفیدها ختتود بتتر ضتترورت تتترویج هنتتین استتلورهای
آگاهی دارند و ستعی متیکننتد ،هتر بتار کته وستایل آن را در اختیتار
دارند،برتری خود را نشان

دهند6.

این اسلوره ،بعتد از جنتگ جهتانی دوم ،متلاشتی متیشتود .مضتمون تتاریخی
جنگ از نظر آفریقاییها دور نمیماند .آنهتا ،مثتل همتهی محلومتان ،بته وقتایعی
کتته ضتتعوهای استتتعمارگران را برجستتته متتیستتازند ،توجتته دقیتتق دارنتتد و بتته
منظور زنده نرهداشتن امیتدهای ختود بترای آزادی ،ایتن وقتایع را متد نظتر قترار
میدهند .نخستین جمهوری ستیاهان در هتاییتی از جملتهی ایتن وقتایع استت کته
سریعا به «نماد سیاسی فخر و آزادی ،بترای ستایر کشتورهایی کته بته دنبتال حتق
تعیین سرنوشت سیاسی ختود هستتند ،تبتدیل متیشتود 7».پیتروزی متردم اتیتوپی
در  ،۴9۵1در آدووا ،در برابتتر ایتالیتتای توتتاوزگر ،ایتتن کشتتور را بتته «نمتتاد
یرانهی آزادی و استقلال در آفریقتا» 1تبتدیل متیکنتد .مشتارکت ستربازان اهتل
مستتعمرات در جنتتگ جهتانی اول نیت  ،استلورهی شلستتت ناپتییری استتتعمارگر
را مت ل ل میکند .همانرور که آمادوهامپاتته بتا خاررنشتان متیستازد ،روایتهتا
و حلایتهتتا ی ستتربازان قتتدیمی تتتا دورافتتتاده تتترین روستتتاها متتیرونتتد و
میآموزند که «انستان ستفید ابرمتردی نیستت کته از حمایتت الهتی یتا شتیلانی
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برخودار باشد؛ او انسانی مثتل آنهتا استت و ماننتد آنهتا دارای ستوایا و معایت ،
قدرت و ضعو میباشد».

5

اگتتر شلستتتهای ارتتتشهتتای اروپتتایی (در آیتتاز جنتتگ) استتلورهی
شلستناپییری قدرتهای استعماری را ناگهان درهت متیشتلند ،ایتن تحتول بتر
فرانسه تأثیر عمیقتری دارد (بته دلیتل شلستت ایتن کشتور در  ۴۵۱۱و همدستتی
رژی ویشی با آلمان نتازی) .در حتالی کته بریتانیتا در مقاومتت در برابتر تهتاج
آلمان متحد تاهر میشود ،فرانسه قتدرتی شلستت ختورده و دهتار تفرقته معرفتی
میشود.
پیاده شتدن نیروهتای آمریلتایی و بریتانیتایی در در شتمال آفریقتا در ،۴۵۱1
در شرایلی که روزولت آگاهانته از حتق تعیتین سرنوشتت ستخن متیگویتد ،بتر
آگتاهی استتتعمارزدگان شتدیدا و قویتتا تتأثیر متتیگتیارد .لتتویی ریرتو ،معلت در
الو ایر« ،تغییر رترز فلتر بومیتان» بعتد از جنتگ را مشتاهده متیکنتد .او ایتن
تغییر را نتیوهی عوامل زیر متیدانتد« :بتیحیثیتت شتدن فرانسته پتس از شلستت
 ،۴۵۱۱و تماس بتا نیروهتای متفقتین از ستال  ،۴۵۱1مخصواتا بتا آمریلاییهتا و
بازگشت الو ایریهایی کته در نبترد بترای آزادی فرانسته شترکت کترده بودنتد،
و انتظار پاداش داشتند ،به

خانههایشان81 .

فرانسه از ایتن پتس دیرتر تنهتا رتر

گفتتوگوی ستازمانهتای سیاستی و

مبتتارزان ناسیونالیستتت نیستتت .ستتللان متتراکش ،در  11ژانویتته  ،۴۵۱۱در شتتهر
آنفتتا بتتا فتترانللین روزولتتت دیتتدار میکن تد .در الو ای تر ،فرحتتت عبتتاس رهبتتر
ناسیونالیستتت بتتا رابتترت متتورفی (نماینتتدهی مستتتقی ریتتیسجمهتتور آمریلتتا)
گفتوگو میکنتد .مبتارزان مراکشتی یتک نستخه از مانیفستت ختود را هم متان
در اختیار مقامتات فرانستوی و کنستولرریهای آمریلتا و انرلستتان متیگیارنتد.
در کشتتورهای واقتتع در جنتتو

اتتحرای آفریقتتا ،تهتتور «جامع تهی بینالملل تی»
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(که در آن دیرر فق قدرتهای استتعماری اروپتایی اربتا

نیستتند) نیت باعت

پرورش افلار میشود.

حقوق ،ستون فقرات نظام بینالملل؟
بتترای آفریقتتاییهتتا کنتتار گیاشتتتن قتتدرت استتتعماری ،بتتهعنتتوان تنهتتا رتتر
گفتوگو،بهخصوص از آن جهت محر

و جتیا

استت کته نظت نتوین جهتانی

از آنها دعوت میکند که فراتتر از «متروپلهتای» ختود بنررنتد .بتر ویرانتههای
جنگ بته جتای «جامعتهی ملتل» (کته قبتل از جنتگ نشتان داده بتود قتادر بته
تضمین الح نیست) سازمان جدیدی تتاهر متیشتود :ستازمان ملتل متحتد .از ایتن
نظتتر ،از همتتان ابتتتدای دهتتهی  ،۴۵۱۱منشتتورها ،اعلامیتتهها و توافقنامتتههای
«بینالملل تی بتتهمنظتتور تأکیتتد بتتر رجحتتان حقتتوق بینالملتتل جانشتتین یلتتدیرر
میشوند و حقوق بشر بهعنوان ستون اتلح پایتدار برقترار متیگتردد .شتناعتهای
نازیس در تعیین جایرتاه جدیتد «حقتوق» در جهتان بعتد از جنتگ نقتش مهمتی
دارند.
ایتتن تحتتول ،بتترای ااهتتان دورانتتدیش ،هشتت انتتداز یتتک استتتعمارزدایی
مسالمتآمی را میگشاید .همانرور کته فرانستوا ماستپرو ،ناشتر و فعتال سیاستی،
خارر نشان میکند:

متفقتتین یربتتی ،بتتهمنظتتور یلبتته بتتر توتالیتاریس ت هیتلتتری ،منلقتتا
میبایستی در برابر متردم جهتان یتک ایتدلولوژی ضتد توتالیتاریستتی را
اعلتتان متتیکردنتتد کتته منشتتور ستتازمان ملتتل متحتتد و ستتپس اعلامیتهی
جهتتانی حقتتوق بشتتر ترجمتتان آن بودنتتد .پتتس ،ختتواه نتتاخواه ،در
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هارهو

افشای سیست های سرکوبرر ،مشتلل متیشتد نظتام استتعماری

را در شمار این سیستت ها نیتاورد .اعلتان آرمتان آزادی همتهی انستانها
بتتدون در برگتترفتن استتتعمارزدگان .ستتخن گفتتتن بتته نتتام بشتتریت و
بخشی از آن را به حسا نیاوردن ،املان

نداشت88.

منشتتور آتلانتیتتک ،کتته در  ۴۹اوت  ۴۵۱۴توستت فتترانللین روزولتتت و
وینستون هرهیل امضا میشتود ،پایتههای سیاستت جدیتد جهتانی را ،کته متفقتین
میخواستتند پتس از جنتگ ایوتاد کننتد ،بنتا متینهتد .متادهی ستوم ایتن ستند
وعتتدههای زیتتادی بتترای استتتعمارزدگان دربتتردارد .بریتانیتتا و ایالتتات متحتتدهی
آمریلا درواقع اتهتار متیکننتد کته «حتق همتهی خلقهتا را در انتختا

شتلل

دولتی که میخواهنتد تحتت حاکمیتت آن زنتدگی کننتد محتترم متیشتمارند؛ و
آرزو مینمایند برقتراری دوبتارهی حتق حاکمیتت و دولتت مستتقل ملتهتایی را
که با زور از آنها محروم شده بودند را

ببینند82 ».

ترجمههای منشور آتلانتیتک بته زبتان فرانسته بته رترز فاحشتی بتا یلتدیرر
اختلا

دارنتد .در حتالی کته متتن انرلیستی عبتارت « »the right of all peoplesرا

مورد استفاده قرار متیدهتد ،برختی از ترجمتهها بته ستادگ بته «حتق خلقهتا»
اشتتاره متتیکننتتد .ورای ترجمتته ،ژان ستتوره تتت کانتتال و آلبتترت آدو بتتوآهن
(تاریختتدانان اهتتل فرانستته و ینتتا) بتته درستتتی بتتر سرشتتت متتبه منشتتور تأکیتتد
میکنند .یک تفسیر مضتیق ،کتاربرد آن را بته کشتورهایی کته توست نتازیهتا
اشغال شده اند محدود میکنتد .هرهیتل در ستخنرانی ختود در گیلتدهال لنتدن ،در
 ۴۱نوامبر  ،۴۵۱1هنین تفسیر میکنتد .یتک تفستیر موستع متتن را بته ادعانامتهای
در محلومیتتت سیستتت استتتعماری تبتتدیل متتینمایتتد .ایتتن دو تاریختتدان مشتتاهده
میکننتد کته ایتن متتن ،در اهتن امضتاکنندگان آن،فقت بایتد در اروپتا اعمتال
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شود؛ اما خلقهتای آفریقتا بایتد آن را کشتو کننتد و ایتن حتق را بترای ختود
ملالبه

نمایند83 ».

منشتور سانفرانسیستتلو (بنیتانگتیار ستتازمان ملتتل متحتد) ،کتته در  11ژولتتن
 ۴۵۱۹به امضتا متیرستد ،امیتد عظیمتی را کته از ایتن وعتدهی حقتوق بینالملتل
متولد میشود تقویت متیکنتد .فصتل یتازده ایتن منشتور بته مستتعمرات ( کته
«سرزمینهای ییر خودمختار» توایو متیشتوند) اختصتاص یافتته استت؛ امتا بتا
این حال ابهامات را بررر

نمیکند .اگر هته در ایتن منشتور یتادآوری متیشتود

که استعمار پدیدهای گیرا است ،اما تعهتدات منتدر در ایتن ستند بتهویتژه متبه
هستند .بح

در این است که:

التتو) پیشتترفت سیاسی،اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و نیت آموزشتتی متتردم
موردبحت

بتتا رعایتت فرهنتتگ آنتتان تتأمین شتتود .بتا مردمتتان م بتتور

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

) توانایی آنهتا بترای بته دستت گترفتن امتور ختود گستترش

یابتد ،آرمانهتتای سیاستی ایتتن متردم در نظتتر گرفتته شتتود و بتر ربتتق
اوضا و احوال خاص هتر سترزمین و متردم آن و بنتابر متدار مختلتو
پیشتترفتشتتان بتته آنتتان در توستتعهی تتتدریوی نهادهتتای سیاستتی آزاد
کمک

شود84 .

منشور سازمان ملل متحد ،با وجود عقت نشتینی آشتلار در مقایسته بتا منشتور
آتلانتیتتک و بتتا وجتتود برجتتا مانتتدن یتتک ایتتدلولوژی «متمتتدنکننتتده » ،حقتتوق
استتعمارزدگان را بته رستمیت متیشناستد (امتا فرامتوش متیکنتد مضتمون ایتتن
حقوق را روشن کند) .اگرهته منشتور «جامعتهی ملتل» در ۴۵۴۵در همتین جهتت
پیش میرفت ،اما این نخستین بتاری استت کته یتک ستند حقتوق بینالملتل ،کته
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در ااتتل بتترای امضتتاکنندگان آن «ارزش التت امآور» دارد ،بتته ایتتن روشتتنی
سرشتتت گتتیرا و متتوقتی استتتعمار و ضتترورت مهیتتا ستتاختن پایتتان آن از رریتتق
اعلای شهروندی بته استتعمارزدگان را بته رستمیت متیشناستد .وارد کتردن ایتن
پویش شهروندی در سیست استتعماری بته نوبتهی ختود پتویش دیرتری را باعت
میشود :پویش استتقلال .حقتوق بینالملتل بته ایتن ترتیت

«فشتار استتعمار» 89را

شل میکند.

قدرتهای استعماری ضعیفشده
ایالات متحدهی آمریلتا و اتحتاد شتوروی قتدرتهتای پیروزمنتد جنتگ جهتانی
دوم هستند .آمریلا (آخرین قدرت ب رگی کته وارد جنتگ شتد) تت بتهویتژه بته
للتتو مشتتارکت نیروهتتایش در نبردهتتای شتتمال آفریقتتا ،سیستتیل ایتالیتتا و
نورماندی فرانسه ت از ههترهای «آزادیختواه» بهترهمنتد متیشتود .آمریلتاییهتا،
علاوه بر این ،برای معرفی کردن خود هونتان ضتد استتعمار ،دالمتا تتاریخ ختود را
پیش میکشند .مرر نه اینکه آنها ختود ستابقا تحتت استتعمار بودنتد؟ مرتر نته
اینکه آنها نی یک جنگ آزادیتبخش ملتی را پتیش بترده بودنتد؟ جتان فاستتر
دالتتس ،وزیتتر امتتور خارج تهی آمریلتتا ،در  ۴۵۹۱استتتقلال آمریلتتا را در تتتاریخ
استعمارزدایی ثبت متیکنتد« :متا نخستتین مستتعمرهای ،در دوران متدرن ،هستتی
که استقلال خود را به دست آورده است .ما ربیعتتا نستبت بته آنهتایی کته مثتال
ما را دنبتال متیکننتد ،تعلتقختارر داریت  86 ».آمریلتا ،در ورای ایتن اتهتارات،
تلاش دارد ت با استفاده از ضتعو قتدرتهتای استتعماری اروپتایی ت جتای پتای
خود را در آفریقا و آستیا بتاز کنتد و از منتافع اقتصتادی و ژلواستتراتژیک ختود
دفا نماید .اتحاد جماهیر شوروی ،به سته ختود ،در جنرتی ،کته بته بهتای جتان
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بیست میلیون نفر از اتبا ایتن کشتور تمتام شتد ،نقشتی اساستی ایفتا کترد .ایتن
کشور ن د خلقهای تحت استعمار از ههرهی مثبتتی برختوردار متیشتود ،بتهویتژه
آنکته (از ستال  ۴۵۴۱بته بعتد) گفتتاری خصتمانه برعلیته استتعمار اروپتا اتختتاا
میکند.
قدرتهای استتعمارگر ،مخصواتا دو قتدرت ااتلی استتعماری یعنتی بریتانیتا
و فرانسه ،از جنگ ضعیوشتده بیترون متیآینتد .بتا وجتود ایتن بریتانیتا کته ،از
همان آیاز ورود به جنتگ در ستال  ،۴۵۱۴سرنوشتت ختود را بته آمریلتا پیونتد
میزند و کاملا به اردوی فاتحان تعلتق دارد ،متیتوانتد ستر ختود را بالتا نرته دارد.
فرانسه ،بلژیک و هلنتد ،در عتو  ،مغلتو

شتده بودنتد .بترای فرانسته ،بته دلیتل

سیاست همدستتی حلومتت ایتن کشتور بتا آلمتان هیتلتری و بتهریت مقاومتت
کمونیستتتها و گلیستتتها ،بستتیار مشتتلل استتت کتته از موقعیتتت یتتک فتتاتح
برخوردار باشد.
«ضتتد استتتعمارگرایی» ایالتتات متحتتدهی آمریلتتا مخصواتتا در مستتتعمرات
آسیایی پیش برده میشود .برای مثتال روزولتت از قیمومیتت ستازمان ملتل متحتد
بر هندوهین فرانسه دفتا متیکنتد .او در یادداشتتی بته تتاریخ  ۴۱ژانویتهی ۴۵۱۱
مینویسد« :من اعتقاد دارم که هنتدوهین دیرتر نبایتد بته فرانسته برگتردد ،بللته
باید توس یک رژی تحتالحمایری اداره شتود .فرانسته ایتن کشتور را،کته بتیش
از سی میلیون نفر جمعیتت دارد ،تقریبتا یتک قترن تحتت کنتترل داشتته استت و
شرای زندگی متردم بتدتر از قبتل استت 87 ».امتا خترا

شتدن ستریع مناستبات

میان اتحاد جماهیر شتوروی و ایالتات متحتدهی آمریلتا در ماههتای بعتد از پایتان
جنگ پروژهی تحتالحمایری هندوهین را به خا

میسپارد.
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نسیم آزادی در آسیا
استتتقلال تمتتامی شتتبه قتتارهی آستتیا ،پتتروژهای بتتود کتته روزولتتت از آن دفتتا
میکرد .استقلال تنها مستعمرهی آمریلتا در ایتن منلقته یعنتی فیلیپتین ،کته بترای
ههتتار ژوییتتهی  ۴۵۱1پیشبینتتی شتتده بتتود ،بتتهعنتتوان نمونتتهای از یتتک
استعمارزدایی موفتق معرفتی متیشتد .آمریلتا هنرتامی کته هلنتد ،پتس از اعلتام
استتتتقلال انتتتدون ی توستتت ستتتوکارنو در  ۴۱اوت  ،۴۵۱۹بتتته ستتترکو
ناسیونالیستها پرداخت منلقتا بته مخالفتت بتا ایتن کشتور برخاستتند .هلنتدیها،
در مواجهه با مقاومت ملتیگرایتان انتدون ی و محلومیتت از ستوی ستازمان ملتل
متحتتد از یتتک ستتو و تهدیتتد آمریلاییهتتا دایتتر بتتر بتته تعلیتتق درآوردن
کمکهایشان به این کشتور در هتارهو

رتر مارشتال ،موبتور بته شترکت در

می گتتردی متتیشتتوند کتته در 1۱دستتامبر  ۴۵۱۵بتته استتتقلال انتتدون ی منتهتتی
متتیگتتردد 81 .جمهتتوری جتتوان هنتتد ،در کارهتتای ستتازمان ملتتل متحدکتته بتته
پشتیبانی از استقلال اندون ی منور میشود ،فعالانه شرکت دارد.
استقلال هند (جتواهر امپراتتوری بریتانیتا) ،در اوت  ،۴۵۱۱باعت

هتر ومتر

عظیمی در کل جهان استعمار ،و بتهویتژه در آفریقتای انرلیستیزبتان،می شتود .بتا
وجود تقستی مستتعمره ،بته دو دولتت هنتد و پاکستتان و درگیریهتای ختونین
میان این دو کشور بر سر ترسی مرزها ،استتقلال شتبه قتارهی هنتد (هته در لنتدن
و هه در مستعمرات آفریقتایی بریتانیتا ) بته مرجعتی بترای یتک استتقلال موفتق
بدل میشتود .بریتانیتا ،بتا گترفتن قیافتهی قتدرتی کته خلقهتا و ااتول حقتوق
بینالملل را محتترم متیشتمارد ،منتافع ختود را حفت متیکنتد .انرلیستیها ،کته
دسترسی هنتد و پاکستتان بته استتقلال را بتهعنتوان رونتدی «تتدریوی» در نظتر
میگیرند و به علاوه آن را در هتارهو

کامنولت

بته انوتام متیرستانند ،متوجته

میشوند که بهری زمینهای تاهرا نامستاعد متیتواننتد از منتافع شتان دفتا کننتد.
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استتقلال ،در نظتر آنهتا ،اجبتارا بتتدترین ستناریو نیستت« :تستلی شتدن» گتتاهی
اجازه متیدهتد کته «همته هیت از دستت نترود» و در برختی متوارد «مانتدن را
راحتتر میکند».
مثال هنتد و بته دنبتال آن مثالهتای ستریلانلا و برمته (در  )۴۵۱9کته بترای
خلقهای تحت استعمار دلایلی هستند کته بته موجت

آنهتا رستیدن بته استتقلال،

بدون توسل به قهر ،املتانپتییر استت؛ ایتن خلقهتا را وامتیدارد کته بته رونتد
استعمارزدایی سرعت بخشند .رواب میتان آفریقتا و هنتد متعتدد و قتدیمی هستتند.
محمد فالق ،وزیر جمتال عبدالنااتر ،اشتاره متیکنتد کته «جنتبش ملتی آفریقتا
تحت تأثیر این شیوهی عمل (مسالمتآمیت ) بتوده استت کته بتهویتژه در نتواحی
تحت استعمار بریتانیا جریتان داشتت و هنتد ،بته للتو حضتور بستیاری از اتبتا
ایتتن کشتتور در ایتتن نتتواحی ،از رواب ت محلمتتی بتتا ایتتن مستتتعمرات برختتوردار
بود 85».قتوام نلرومته در ینتا ،جولیتوس نتایرره در تان انیتا یتا کنتت کُنتده در
زامبیا و بسیاری دیرر از رهبران ناسیونالیستت آفریقتا گانتدی یتا نهترو را مرجتع
قرار میدهند .برای مثتال نلرومته در «زندگینامته»ی ختود ،کته در  ۴۵1۱منتشتر
شد ،توضیح میدهد که «دو راه بترای تحقتق ختودگردانی وجتود دارد :یتا توست
یک انقلا

قهرآمی  ،یتا بتهوستیلهی روشهتای مستالمتآمیت بتا دنبتال کتردن

راههای قانونی و مشترو »؛ و نلرومته ،بتا تلیته بتر دو مثتال ،از راه دوم حمایتت
میکند :مثتال «ارتتش بریتانیتا کته در دو نوبتت تلتاش ارتتش آلمتان بتهمنظتور
حملتته بتته ایتتن کشتتور را بتتا شلستتت مواجتته ستتاخت؛ و پیتتروزی هنتتدیها بتتر
امپریالیس بریتانیا بهوسیلهی فشار

روانی»21 .

استتتقلال در مستتتعمرات فرانستته در آستتیا نی ت  ،در بستتتر بستتیار متفتتاوتی ،در
دستتورکار قتترار دارد .هوشتتی متین در  1ستتپتامبر  ،۴۵۱۹بتتا ارجتا بتته اعلامیتهی
استقلال آمریلتا در  ۴۱۱1و اعلامیتهی فرانستوی حقتوق بشتر و شتهروند ،استتقلال
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ویتنتتام را اعلتتان متتیکنتتد .در پتتی آن کتتامبو و لتتالوس مثتتال ویتنتتام را دنبتتال
میکنند .فرانسه بتا ختودداری از بته رستمیت شتناختن ایتن استتقلالها جنرتی را
برای فتح دوبارهی این کشورها به راه متیانتدازد کته در هفتت مته ۴۵۹۱بته رترز
رقت باری در دین بین فو به پایان میرسد.
فرانسه حتی در کشتوری ماننتد ستوریه کته ،بتا ریی «جامعتهی ملتل»،تحتت
قیمومیت این کشور قترار گرفتته بود،امتا در رتی جنتگ جهتانی دوم استتقلال آن
ت توس شوروی ،آمریلا ،و حتتی ژنترال کتاترو ( بته نتام فرانستهی آزاد (تت بته
رسمیت شناخته شده بتود ،مداخلتهی نظتامی متیکنتد .نیروهتای فرانستوی ،بترای
مقابله با استتقلالرلبتان وارد ستوریه متیشتوند و دمشتق در  1۵مته  ۴۵۱۹بمبتاران
میشتود .نیروهتای بریتانیتایی در ستوریه حضتور دارنتد و بته ایتن دلیتل جنتگ
رولانی نمیشود .تعداد نیروهای نظتامی بریتانیتا بتیشتتر استت و آنهتا فرانسته را
موبتتور متتیکننتتد تتتا آتتتشبتتس را بپتتییرد .ستتناریوی مشتتابه در لبنتتان ،و پایتتان
یلستتان :استتتقلال ستتوریه و لبنتتان در ستتال  ۴۵۱1رستتما بتته رستتمیت شتتناخته
میشود.
و سرانوام ایتنکته ،پیتروزی مالوتسته دون در هتین در  ،۴۵۱۵بته مبتارزان و
رهبران ناسیونالیست ارمینان ختارر متیدهتد کته زمانته تغییتر کترده و استتعمار
محلوم به نابودی است.
استقلالهای آسیا ،ار نظر از اینکه بتهرتور مستالمتآمیت بته دستت آمتده
باشند یا از رریق توستل بته ستلا  ،در آفریقتا رنتین بتیانتدازهای دارنتد .احمتد
سلوتوره ،رهبتر گینته ،در دستامبر  ،۴۵11دورهی بعتد از جنتگ و اثترات آن بتر
آگاهی و معرفت آفریقا را هنین خلااه میکند:

دیرتتر هتتیر قتتدرت اروپتتایی نمتتی توانستتت جلتتوی جنتتبش
آزادیبخش را سد کند که ،از اروپای مرک ی تتا ختاور میانته تتا ختاور

04
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دور ،پشت سر ه  ،اجتازهی برقتراری یتا گستترش دملراستی تتودهای،
آزادی هند ،برمه ،هنتد و هتین ،ایوتاد جمهتوری خلتق هتین و استتقلال
سوریه و لبنان را میدهد .امروز هت  ،آن توفتانی کته بته للتو آگتاهی
ما ،بهعنوان انسانها و خلقهتای تحتت استتعمار ،در شترای زنتدگیمتان
ایواد گردید ،به جریان خود ادامه

میدهد28 .

جنگ سرد :ترمزی برای استعمارزدایی از آفریقا
تداوم عوامل مساعد برای استعمارزدایی ،کته آستیا تتا حتدی از آن بهتره متیبترد
و امیدهای زیادی را در آفریقا ایواد میکنتد ،بتا افت ایش تنشهتای میتان ایالتات
متحدهی آمریلا و اتحاد شوروی مواجته متیشتود کته خیلتی ستریع در متاههتای
پتتس از جنتتگ جهتتانی دوم قابتتل مشتتاهده استتت .دو دورهی ریاستتت جمهتتوری
ترومن (که در ۴1آوریل  ۴۵۱۹به جانشتینی روزولتت انتختا

متیشتود) نشتانهی

یتتک نقلتتهی علتتو استتت .تتترومن در ستتخنرانی ختتود در برابتتر ستتناتورهای
کنرتتره ،در  ۴1متتارس  ،۴۵۱۱استتتراتژی جدیتتد ختتود را تت کتته ایل ت

از آن بتته

عنوان« دکترین ترومن» یاد میشود ت تشتریح متیکنتد کته متیتتوان آن را در
یک «کلمته» خلااته کترد« :مهتار» ( )containmentهوتوم کمونیست در ستلح
جهانی .او میگوید« :متن ملمتئن هستت کته سیاستت ایالتات متحتدهی آمریلتا
باید این باشد کته از مردمتان آزادهای دفتا کنتد کته در مقابتل تهدیتد ستلله و
بندگی ،که از ستوی اقلیتهتای مستلح یتا در نتیوتهی فشتارهای ختارجی متوجته
آنان است ،مقاومت میکننتد [ .]...زمتان آن فرارستیده استت کته ایالتات متحتده
در اردوگاه جهان آزاد و در ریس آن قرار

گیرد22».

ضدیت با اتحاد جماهیر شتوروی بته اولویتت شتمارهی یتک ایالتات متحتدهی
آمریلا و قدرتهای استتعماری کته در سیستت دفتاعی ایالتات متحتده وارد شتده
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اند (همهی قدرتهای استعماری اروپا ،بهاستتثنای استپانیا ،عضتو پیمتان نتاتو هستتند
) تبدیل میشود .پشتتیبانی آشتلاری کته در ابتتدای امتر از خلقهتای استتعمارزده
به عمل میآمد ،ناگهان به مقتام دوم ستقو متیکنتد .نتتایج هنتین تحتولی بترای
جنبشهای آزادیبختش آفریقتا تعیتینکننتده هستتند .ایتن جنبشهتا موبتور بته
وارد شدن در یک درگیری میشوند کته از تصتورات آنهتا بستیار بته دور استت.
«در نظر گرفتن مسألهی استعمارزدایی در بستتر جنتگ سترد اجتازه متیدهتد کته
مسألهی استعمار دیرتر فقت از زاویتهی رابلتهی میتان متروپتل و مستتعمرات آن
ملالعه نشود .استعمار زدایی باید در هارهو

جهانی بررسی

گردد23 ».

کنررهی خلقهتا برعلیته امپریالیست  ،در بستتر جنتگ سترد ،در ژولتن ،۴۵۱9
بتتر استتاس متتدل کنرتترهی بروکستتل در  ،۴۵1۱در پتتاریس برگتت ار متتیشتتود.
سازمانهای تروتسلیستت (حت

کتارگری متحتد مارکسیستتی از استپانیا،ح

کمونیستتت انترناسیونالیستتت) ،نیتت هیئتهتتای نماینتتدگی از هنتتدین کشتتور
اروپتتای شتترقی ( رومتتانی ،لهستتتان ،بلغارستتتان ،هلستتلواکی ) ،بخشهتتایی از
اح ت ا سوسیالستتت کتته بتتا مواضتتع استتتعماری رهبتتران ختتود مختتالو هستتتند
فدراستتیون ح ت
عضتتو حتت

سوسیالیستتت فرانستته ،برختتی از نماینتتدگان پارلمتتان انرلستتتان
کتتارگر ،گتتروه «مشتتعل» از هلنتتد ) ،ستتندیلاها و جنبشهتتای

فرهنرتتی (ستتندیلای معلمتتان ،جنتتبش مهمتتانستتراهای جوانتتان) و نماینتتدگان
اح ت ا ملتتی آفریقتتا (جنتتبش دملراتیتتک احیتتای ماداگاستتلار ،جنتتبش بتترای
پیتتروزی آزادیهتتای دملراتیتتک از الو ایر،ح ت

نتتو دستتتور از تتتونس ،ح ت

استقلال مراکش) در این کنرره گرد ه میآینتد .رنتین ایتن کنرتره ،بته نستبت
کنرتترهی بروکستتل ،کتت تتتر استتت و نماینتتدگان کشتتورهای مستتتعمره نیتت
ک شمارتر هستند .کنرره اعلام متیکنتد کته ررفتدار استتعمارزدایی کامتل استت
و از جنبشهای آزادیبختش ملتی و از استتقلال مبتارزهی ضداستتعماری در برابتر
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دو «اردوگاه» پشتتیبانی میکنتد .هنتد ستال بعتد ،در  ،۴۵۹۹کنفترانس بانتدونگ
همین بنیادهای سیاستی را تصتوی

متیکنتد؛ امتا ایتن بتار تحتت رهبتری ختود

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

است24.

علاوه بر ایتن بایتد تأکیتد کترد کته ارتبارتات گونتاگون و متعتددی کته در
این هارهو

جهانی برقرار متیشتود ،تتأثیرات زنویترواری را موجت

متیشتوند.

یلی از این تأثیرات مسألهی نژادی درایالات متحتدهی آمریلتا استت کته نتهتنهتا
شلار کمونیستتها و ستایر «خرابلتاران» فرضتی در داختل آن کشتور را مختتل
میکند ،بلله همچنین در ارتبا متقابتل بتا مبتارزات آزادیبختش ملتی در آفریقتا
قرار میگیترد .در حتالی کته جنبشهتای پتان نرریستت و پتان آفریلانیستت از
اندیشهها و تأملات روشتنفلران سیاهپوستت در آمریلتا بستیار تتأثیر متیپییرنتد،
ارتبارتتات و هملاریهتتای ایتتدلولوژیک در ستتالهای جنتتگ ستترد بتتیوقفتته
اف ایش مییابند.
اگتتر هتته توافتتق و همراهتتی میتتان کشتتورهای واقتتع در دو رتتر

اقیتتانوس

ارلس اولویت مسل ایالتات متحتدهی آمریلتا را تشتلیل متیدهتد ،بتا ایتن حتال
آمریلاییهتتا تمامتتا بتتا متحتتدین اروپتتایی ختتود هماهنتتگ نیستتتند .تلتتاش آنهتتا
حمایتتت از حرکتتت بتته ستتمت استتتعمارزدایی مستتالمت آمی ت و ررفتتدار یتتر
است .مقامات آمریلا ،در واقتع ،از ایتن متیترستند کته ناستازگاری قتدرتهتای
استعماری (و مخصواا فرانسته ،بلژیتک و پرتغتال) جنبشهتای آزادیبختش ملتی
را به سمت کمونیس سوق دهتد .از ایتن منلتق تئتوری «استتقلال زودرس» متولتد
متتیشتتود کتته از برختتی از قتتدرتهای استتتعماری کتته از در نظتتر گتترفتن آزادی
برای مستعمرات خود اریحا امتنا متیکننتد و نیت از درخواستتهای بیتان شتده
توس ناسیونالیستها دالر بر رسیدن بته استتقلال کامتل و تمتامعیتار ،فتورا یتا در
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زمانی بسیار کوتتاه ،فااتله متیگیترد .هتانری بتایرود مستئول امتور خاورمیانته،
آستتیای جنتتوبی و آفریقتتا در وزارت امتتور خارج تهی آمریلتتا در دستتامبر ۴۵۹۱
این رویلرد را بهتفصیل شر میدهد:

ایتتن واقعیت تی نتتاگری استتت کتته یتتک استتتقلال زودرس متتیتوانتتد
خلرنا  ،قهقرایی و مخر باشتد [ .] ...استتقلال بترای ایتن مردمتان در
خدمت منافع ایالات متحتده و همچنتین منتافع جهتان آزاد در کلیتت آن
نیست .این استقلال در خدمت منافع ختود ایتن مردمتان تتابع هت نیستت.
هنرامی که مردمی موفق میشتوند در تئتوری حاکمیتت ختود را برقترار
کنند ،بی آنکه آمادگی اجترای آن را در عمتل داشتته باشتند ،نتیوته در
پایان داستتان نتاتوانی استت؛ کته متیتوانتد نتاتوانی در دفتا از حقتوق
بشر ،در حف نظ ،در بهبود بخشتیدن بته شترای اقتصتادی و اجتمتاعی و
ناتوانی در حف خود استقلال

باشد29.

اثترات ایتتن دکتتترین جدیتتد بتتر جنبشهتتای آزادیتتبخش ملتتی تعیتتین کننتتده
خواهند بود .در بستر جنگ سترد ،سرشتت استتقلال ( ایتنکته آیتا زودرس استت
یا خیر ) براساس این واقعیت ارزیابی میشتود کته آیتا ایتن امتر وحتدت «جهتان
آزاد» را تضعیو میکنتد یتا بترعلس موجت

تقویتت آن متیگتردد .از ایتنرو

قتدرتهای استتعماری از معرفتی کتردن جنبشهتایی کته بترای آزادی خلقهتتای
استعمارزده مبارزه متیکننتد بتهعنتوان «کمونیستتهایی» کته در ختدمت اتحتاد
شوروی قرار دارند ،دست برنمیدارند.
جنتتگ ستترد ،کتته استتتعمارزدگان را در وضتتعیت ناراحتتتکننتتدهای قتترار
میدهد ،برای قدرتهای استعماری یتک نعمتت ییرمترقبته استت .آنهتا ،پتس از
اینکه در شترای بعتد از جنتگ جهتانی دوم موبتور متیشتوند استتقلال ستوریه،
لبنان ،هند ،اندون ی ،سریلانلا و برمه را بپییرند ،حالتا دوبتاره متیتواننتد بته حفت
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امپراتوریهتتای ختتود امیتتدوار باشتتند .آنهتتا حاضتترند اگتتر شتترای مقتترر کنتتد
االاحاتی را به استعمارزدگان اعلا کنند.

بریتانیا :یک خودمختاری کند ...و در دراز مدت
هرهیتتل ،در پایتتان جنتتگ جهتتانی دوم ،در خصتتوص مستتتعمرات یتتک هتتد

را

دنبتتال متتیکنتتد :تودیتتد امپراتتتوری و حف ت وضتتعیت پیشتتین .او در  ۱۴دستتامبر
 ۴۵۱۱وزارت امتتور خارجتتهی بریتانیتتا را متتورد خلتتا

قتترار متتیدهتتد« :بتته

امپراتوری دست ن نی  ،شعار ما این استت ،و متا نبایتد آن را تضتعیو کنتی و یتا
محض خارر هشمان گریتان توارمتان یتا بته ختارر خارجیهتا ،از هتر گرایشتی
گرفته ،آن را از بین ببری

26».

با این حال قدمت و قدرت جنبش ملتی در هنتد ،موفقیتت شتعار آن دایتر بتر
نافرمانی مدنی ،به حرکت در آمتدن رونتد استتعمارزدایی مستالمتآمیت از هنرتام
پیروزی انتخابتاتی حت

کنرتره در  ،۴۵۱۱شترکت ستربازان هنتدی در نبردهتا

در رتتی جنتتگ جهتتانی دوم و تأکیتتد دوبتتاره بتتر تعهتتدات دای تر بتتر استتتقلال در
 ،۴۵۱۱استتتقلال مستتتعمرات آستتیایی را اجتنتتا ناپتتییر متتیستتازند .در آفریقتتا
وضتتعیت متفتتاوت استتت؛ زیتترا رهبتتران بریتانیتتا (در ایتتن زمتتان حت

کتتارگر

دولت را در دست دارد) بته هتیر وجته قصتد ندارنتد آنهته را کته در آستیا بته
انوام آن تن در داده بودند ،درآفریقا پیاده

کنند27 ».

دست نت دن بته امپراتتوری ،بترای بریتانیاییهتا معتادل سیاستت خودمختتاری
درازمدت ،حتی بستیار درازمتدت ،استت .ااتل تتدریویبتودن استتقلال بنتا نهتاده
میشود ،اما تعیتین متدت دورهی گتیار بته رهتایی در اختیتار بریتانیتا استت .هتر
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مستعمرهای با سترعت ختود ،و بتر ربتق مراحلتی کته تنهتا استتعمارگر آنهتا را
تعیین میکند (با توجه به ارزیتابیاش از توانتایی متردم مستتعمره بترای حلومتت
کتردن) ،بته استتقلال نالتل متیشتود .اگرهتته یتک متدل انرلیستی کته بتهرتتور
هماهنگ بر مومو مستعمرات اعمتال شتود ،وجتود نتدارد؛ در عتین حتال منلتق
دستیابی تدریوی به خودمختاری ،به استتعمارگران بریتانیتایی اجتازه متیدهتد تتا
نسبت به هر مستعمره رویلردی پراگماتیستی داشته باشند.
خودمختتتاری ( governmentتتت  )selfبتتا استتتقلال تفتتاوت دارد .خودمختتتاری
حقوق و اختیارات حلومتی را به دو حتوزه تقستی متیکنتد :حتوزهی داخلتی کته
مختص دولتت محلتی استت و «مستالل محفتو » کته در انحصتار پارلمتان لنتدن
استتت .بهاقتضتتای پراگماتیستت « ،مستتالل محفتتو » در هتتر مستتتعمره (کتته بتته
خودمختاری نالتل شتده استت) متفتاوت استت .از ایتن زمتان بته بعتد دو مبتارزه
مشخص تهی استتتعمارزدایی از آفریقتتای «بریتانیتتا» هستتتند .مبتتارزهی اول متوجتته
مدت دورهی گیار و مراحلی است کته متروپتل تلتاش متیکنتد آنهتا را تحمیتل
نماید .مبارزهی دوم گسترهی «مستالل محفتو » را در برمتی گیترد ،کته متروپتل
خواهان گسترش آن است و دولتت محلتی متیخواهتد آن را بته جنبتهی نمتادین
وفتتاداری بتته تتتا و تختتت بریتانیتتا در هتتارهو

کشتتورهای مشتتتر المنافع

(کامنول ) محدود کنتد .اگرهته استتعمارزدایی در هنتین هتارهوبی ،در مقایسته
با ستایر قتدرتهای استتعماری احتمالتا کمتتر خشتونتآمیت استت ،امتا مشتلل
میتتوان از متدل انرلیستی استتعمارزدایی مستالمتآمیت ستخن گفتت .سترکو
خونین قیام «مالو مالو»هتا در کنیتا در دهتهی  ،۴۵۹۱کته بته کشتته شتدن دههتا
ه ار نفر انوامید ،این امر را یادآوری میکند.
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فرانسه :خودمختاری به جای استقلال
شلست ژولن۴۵۱۱ژنرال دوگل را وادار متیکنتد ،بتهمنظتور ادامتهی مقاومتت در
برابتتر نازیستت  ،بتته «امپراتتتوری» روی آورد .فراختتوان  ۴9ژولتتن اتتراحتا بتته
مستتتعمرات ،بتتهعنتتوان پای تهی ضتتد حمل تهی ملتتی اشتتاره متتیکنتتد .گروههتتای
مستعمرات ،تا پایان جنگ ،بتهرتور گستترده در عملیتات جنرتی و در آزادستازی
متروپل شرکت میکنند .ایتن توربته امیتدهای زیتادی را بترای خترو از «شت
استعمار» برمیانریت د .در پایتان جنتگ ،ستندیلاها ستریعا در همتهی کشتورهای
مستعمره و در ایل

بخشهای اقتصتادی تشتلیل متیشتوند .ایتن ستندیلاها کتار

اجباری ،قانون مربو به بومیان و سلح دستم دها را محلوم میکنند.
برای مقامات فرانسه ،در هنتین شترایلی ،دستت روی دستت گیاشتتن مملتن
نیستتت .در پایتان جنتتگ ،از  ۱۱ژانویتته تتتا  9فوریتهی  ،۴۵۱۱یتتک کنفتترانس در
برازاویل برگ ار متیشتود .منلتق بنیتادین ایتن نشستت روشتن استت و عبتارت
است از منلبق شدن با شرای  ،برای اینکه همه هی از دست نرود:

دولت فرانسهی آزاد بته ریاستت ژنترال دوگتل بتا ستازماندهی ایتن
نشست میخواهد بار دیرر بتر استتقلال ختود از متحتدانش تأکیتد نمایتد،
ثابت کنتد کته بتا وجتود اشتغال ختا

کشتور عملتا اتاح

اختیتار

امپراتوری فرانسه است و نشتان دهتد کته فرانسته عت م راستخ دارد کته
بتتهتنهتتایی بتته ااتتلاحات بیندیشتتد و آنهتتا را در مستتتعمرات آفریقتتایی
خود به اجرا درآورد؛ االاحاتی کته جنتگ و هتر ومتر هتای ناشتی از
آن ،اشغال ختا

متروپتل توست دشتمن و مشتارکت مهت و فعالانتهی

مردم مستعمرات در دفا ملی انوام آنها را ضروری کرده

بودند21.
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ژنترال دوگتل کنفترانس را افتتتا متیکنتد و رنته پولتووان (،René Plevent
کمیستر مستتتعمرات( ریاستتت آن را برعهتتده دارد .نتوزده دولتتت آفریقتتای ستتیاه،
فرانستته و نی ت نماینتتدگان کشتتورهای شتتمال آفریقتتا در ایتتن نشستتت گتترد ه ت
متیآینتد .کنفترانس موموعتتهای از پیشتنهادها را ارالته متتیدهتد :افت ایش تعتتداد
نمایندگان مستتعمرات در مولتس ملتی فرانسته؛ ایوتاد موتالس نماینتدگی در هتر
از اروپاییهتتا و بومیتتان) در

یتتک از مستتتعمرات کتته نماینتتدگان آنهتتا (مرکت

انتخابات عمومی تعیتین متیشتوند؛ بته اجترا درآوردن سیاستت آمتوزش و ترفیتع
نخبران بومی؛ حی

کار اجباری در یتک دورهی پتنجستاله ،ایوتاد یتک اتندوق

بازنشستری و بازرسی کار؛ و ییره.
در پشت این پیشرفتهای آشتلار در واقتع ارادهی دفتن هرگونته هشت انتداز
استقلال،حتی در درازمدت ،قرار گرفته است .علتاوه بتر ایتن ،ستند نهتایی مصتو
کنرره در خصوص این امر کاملا اریح استت« :عواقت

عمتل متمتدنستازی کته

توس فرانسه در مستعمرات انوام گرفته استت ایتدهی هتر نتو خودمختتاری ،هتر
نتتو تحتتول در بیتترون از امپراتتتوری فرانستته را منتفتتی متتیستتازند .برقتتراری
خودمختاری در مستعمرات ،حتی در درازمدت ،منتفی

است25 ».

بعدها مورخان ملاحظه میکننتد کته هتر بتار کته رهبتران ناسیونالیستت ایتن
هارهو

تنگ را نمیپییرند و برای وستعت دادن بته آن تلتاش متیکننتد (بترای

اینکه به آرزوهای مردمانشان تمامتا پاستخ دهنتد) بتا خشتونت استتعمار مواجته
میشوند .کشتتار  9مته  ۴۵۱۹در الو ایتر یلتی از ایتن متوارد استت .در ایتن روز
تظاهراتی در شهر ستیو برگ ار متیگتردد کته متورد سترکو

واقتع متیشتود.

تظاهرکنندگان با شعارهای خود پیتروزی بتر نازیست و استتقلال را بته هت پیونتد
میزنند .پلاکاردها و شعارهایی ماننتد «زنتده بتاد منشتور آتلانتیتک»« ،مترده بتاد
استعمار»« ،زنتده بتاد الو ایتر آزاد و مستتقل» حمتل و یتا فریتاد زده متیشتوند.
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تظاهرکننتتدگان پره هتتای متفقتتین ،ازجملتته پتتره فرانستته ،را در کنتتار پتتره
الو ایر در دست دارند .ویتنام نی یلی دیرتر از ایتن متوارد استت .امتنتا فرانسته
از به رسمیت شتناختن استتقلال اعلتان شتده توست هوشتی متین در دوم ستپتامبر
 ۴۵۱۹موجتت

بتته راه افتتتادن جنرتتی متتیشتتود کتته تتتا ستتال  ۴۵۹۱بتته درازا

میکشد31.

جمهتتوری ههتتارم فرانستته ،بعتتد از جنتتگ« ،بتترای حفت مستتتعمرات ختتود و
وادار کردن آنها به فرمانبری تلاش جتدی بته عمتل متیآورد 38».اگرهته قتانون
اساستتتی  1۱اکتبتتتر  ،۴۵۱1قتتتانون اساستتتی جمهتتتوری ههتتتارم« ،امپراتتتتوری
مستتتعمراتی» را بتته «اتحتتاد فرانستتته» و «مستتتعمرات» را بتته «استتتتانها و
سرزمینهای ماوراء بحار» تبتدیل متیکنتد ،امتا استتقلال ایتن سترزمینها را،حتتی
در درازمتدت ،در نظتر نتدارد .تغییترات بعتد از جنتگ بته ارتقتای مقتام نخبرتان
محلی در هارهو استعمار محدود میشوند.

پرتغال ،اسپانیا ،بلژیک :حکومت ارتجاع
پرتغال ،از اعضای بنیانگیار نتاتو از همتان ابتتدای تشتلیل ایتن پیمتان نظتامی در
 ،۴۵۱۵تنها در دسامبر  ۴۵۹۹بته عضتویت ستازمان ملتل متحتد پییرفتته متیشتود.
سازمان ملل متحد مرتبا درخواست عضتویت ایتن کشتور را رد متیکترد .پرتغتال،
در ری دههی اول بعد از جنتگ ،تتابع تعهتدات حقتوق بینالملتل جدیتد ( کته در
سازمان ملل متحتد تحلتی پیتدا متیکترد ) نبتود .تغییراتتی کته بلافااتله بعتد از
جنتتگ در جاهتتای دیرتتر ملاحظتته متتیشتتوند ،در مستتتعمرات پرتغتتال بتتا کنتتدی
اتتورت متتیگیرنتتد .هنتتدین عامتتل ایتتن امتتر را توضتتیح متتیدهنتتد :عامتتل اول
بیررفی پرتغال در جریتان جنتگ جهتانی دوم استت کته در نتیوتهی آن بومیتان
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نی ربیعتا در نبردها شرکت نمی کننتد؛ عامتل دوم بته خصتلت فاشیستتی آنتونیتو
دو اولیویرا سالازار مربو میشود؛ اقتصتاد شتلوفای کشتور بته دلیتل توتارت بتا
ررفین متخاات در جریتان جنتگ عامتل ستوم را تشتلیل متیدهتد؛ و بالتاخره،
پشتیبانی آمریلا از رژیت ستالازار بته دلیتل ماهیتت ضتد کمونیستتی ایتن رژیت
عامل ههارم استت .پرتغتال ،در هنتین شترایلی ،احستاس نمتی کنتد کته متورد
تهدید باد استعمارزدایی قرار دارد که شرو به وزیدن کرده است.
مقامتات پرتغتتال ،بتا وجتود ایتن ،آگتتاه هستتتند کته نمتتی تواننتد تتتا ابتتد از
تغییرات جهانی در امان بمانند .آنهتا ،در عتین ایتنکته هتیر تغییتری در سیاستت
استعماری خود نمی دهند ،میداننتد کته بایتد گفتتار ختود را تعتدیل کننتد بترای
اینکه بهتر «قابلعرضه» باشتد .از ستوی دیرتر ،بترای ایتنکته ایتن کشتور بته
عنوان عضو در این سازمان پییرفتته شتود ،ااتلا قتانون اساستی پرتغتال یلتی از
شرایلی است که سازمان ملل متحتد تعیتین کترده استت .،تودیتد نظتر در قتانون
اساستی (۴۵۹۴کته پرتغتال را دیرتر نته هتون یتک امپراتتوری ،بللته بتهعنتتوان
«کشتتوری هنتتدقارهای» معرفتتی متتیکتترد ) بتتا ایتتن هتتد

اتتورت گرفتتت.

مستعمرات از اینپس «استانهای ماوراء بحتار» نامیتده متیشتوند .پرتغال،کته بعتد
از ایتتن دیرتتر ختتود را یتتک دولتتت «استتتعماری» تعریتتو نمتتی کنتتد ،ختتود را
مشمول قلعنامههای ستازمان ملتل متحتد در خصتوص مستتعمرات و استتعمارزدایی
نمیداند.
استعمار ،با وجود این بت

زبتانی و حقتوقی ،ههترهی ستابق ختود را حفت

میکند .رژی حقوقی حاک بتر بومیتان حفت متیشتود و شتورشهای مستتعمرات
همچنان وحشیانه سرکو

میشوند .بایتد منتظتر قیتام آنرولتا در ستال  ۴۵11مانتد

تا ایتن رژیت تقریبتا بتردهداری ملغتی شتود« .در ستالهای دهتهی  ۴۵۹۱تحتول
ربیعی و تدریوی به ستوی تغییتر رژیت حقتوقی کتار بومیتان وجتود نتدارد .ایتن
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تغییر نتیوهی مستقی قیام  ۴۵11است کته مقامتات پرتغتال را موبتور متیکنتد تتا
قانون بومیان را ملغتی نمایتد و بته مداخلتهی مستتقی دولتت در استتخدام نیتروی
کار پایان دهد».
اسپانیا دارای هنتدین خصیصتهی مشتتر

بتا پرتغتال استت .هتر دو کشتور

قدرتهای استتعماری هستتند کته ،بتا وجتود رشتد استتثنایی ناشتی از جنتگ ،از
توستتعهی ضتتعیو اقتصتتادی برختتوردار هستتتند .استتتعمار استتپانیا ،ماننتتد استتتعمار
پرتغتتال ،از لحتتا تتتاریخی ،بتتهعنتتوان یتتک ابتلتتار مستتیحی در

و از آن دفتتا

میشود .اسپانیا نی  ،مانند پرتغال ،عضو ستازمان ملتل متحتد نیستت .بتا ایتن حتال،
مخالفت این سازمان بینالمللی بتا استپانیا بنیتادیتتر استت .قلعنامتهی شتمارهی ۵
تت  ۱۴ستتازمان ملتتل متحتتد ،مصتتو  ۴1دستتامبر  ،۴۵۱1بتتر ایتتن حقیقتتت تأکیتتد
میکند کته «استناد انلارناپتییر نشتان متیدهنتد کته فرانلتو ،در کنتار هیتلتر و
موسولینی،در جریان جنتگ جهتانی برعلیته کشتورهایی کته سترانوام تحتت نتام
سازمان ملل متحد با یلدیرر شریک شتدند ،جنتگ بته راه انداختته استت» .همتین
قلعنامه ،رژی اسپانیا را «رژیمی فاشیستی توایو متیکنتد کته بتا زور بتر متردم
اسپانیا تحمیل شده است» 33 .استپانیا تنهتا در دستامبر  ۴۵۹۹بته عضتویت ستازمان
ملل متحد پییرفته میشود ،و آن ه به خارر شرای جنگ سرد است.
استتپانیا ،در فتتردای جنتتگ جهتتانی دوم ،تنهتتا دو ستترزمین آفریقتتایی را در
تصر

خود دارد:
گین تهی استتپانیا (گین تهی استتتوایی فعلتتی) و اتتحرای یربتتی .بایتتد
منتظر قانون  ۱۱ژوییهی  ۴۵۹۵موسوم بته «استتانیشتدن گینته» مانتد تتا
االلا «مستعمره» کنار گیاشتته شتود و موموعتهی قتوانین مربتو بته
بومیان ملغی گردد« .معنتی ایتن قتانون بتهستادگی قابتلفهت استت .در
حالی که کشورهای همسایه بر آفریقاییبتودن ختود تأکیتد متیکننتد و
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به سوی استتقلال پتیش متیرونتد ،استپانیا راه دیرتری پتیش متیگیترد.
حیات گینهی استپانیا در  ۱۱ژوییتهی  ۴۵۹۵پایتان متییابتد ،امتا از ایتن
روز به بعد اسپانیا گینهای میشود:

34».Région Ecuatorial de España

محافظتهکتتاری و بتیحرکتتتی همچنتین مشخصتهی استتعمار بلژیتتک در پتتی
جنگ جهانی دوم است .رژی حقتوقی حتاک بتر بومیتان در مستتعمرات استپانیا و
پرتغال و بلژیک از رژی اعمالشده در مستتعمرات ستایر قتدرتها ستختتتر بتود
و به بردهداری شباهت داشت .استتعمار بلژیتک ،ماننتد آنهته کته در مستتعمرات
اسپانیا و پرتغال میگیشتت ،همتواره بتر بستیج قدرتمنتد هیئتهتای متیهبی ،کته
مأموریت داشتتند بومیتان را بته مستیحیت دعتوت کننتد ،تلیته متیکترد .نقتش
کلیسا ،در کل قارهی آفریقتا ،در کنرتو از همته مهت تتر بتود .بلژیتک حتتی ،در
 11متته  ،۴۵۱1یتتک قتترارداد بتتا واتیلتتان امضتتا متتیکنتتد و بتته موج ت

آن بتته

هیئتهتتای متتیهبی امتیتتازات ارضتتی ،انحصتتار آمتتوزش و پتترورش ،کمکهتتای
مالی به مدارس و امتیازات دیرتری از ایتن دستت اعلتا میکنتد .در ایتنجتا بایتد
بر حقیقت دیرری تأکید کنی و آن این استت کته کنرتو ،تتا ستال  ،۴۵۱9ملتک
خصواتتی پادشتتاه بلژیتتک بتتود .کتتتا نخبرتتان ستتیاه در  ،۴۵۱۹کتته بومیتتان
«پیشرفته» را مورد خلتا

قترار متیدهتد ،نقشتی را کته از ایتن نخبرتان انتظتار

میرود به شر زیر توضیح میدهد:

اگر نخبران سیاه باید از برتری خود نستبت بته بومیتان نیمتهوحشتی
آگاه باشند ،آنها بایتد تلتالیو ختود نستبت بته قتدرت مللقته را هت
بشناسند .باید توجه داشت که ایل

اروپاییتان بتا حستننیتت آشتلار بتا

شما رفتار میکنند و همهی آنهتا ،بتا فعالیتت ختود ،در متمتدن کتردن
شما مشارکت

دارند39.
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مستتعمرات

مشاهده میشود که واژگتانی از ایتن دستت کته دیرتر در ایلت

به کار بترده نمتیشتوند تتا ستالها بعتد از جنتگ جهتانی دوم در مرکت گفتتار
.استعمار بلژیک قرار دارند
 در وضتعیت مستاعدی،شرای جدیتد بینالمللتی ناشتی از جنتگ جهتانی دوم
 موجت،که میراث مقاومتهتای گونتاگون در برابتر بتردهداری و استتعمار استت
پخترتتی آگاهیهتتای سیاستتی و روشتتنفلری تعتتداد زیتتادی از شخصتتیتهای
 امته ست ر و روبتن اوم نتی یوبته، جومتو کنیاتتا.سیاهپوست و آفریقایی میشتود
.آگاهی را متبلور میسازند و توضیح میدهند
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