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 استعمار داخلی  
 

 بخش اول 

کلیت   یک  عنوان  بھ  جامعھ  سطوح  ھمھ  بھ  است،  اھمیت  با  خلقھا  مبارزات  برای  کھ  اصطالح  این 
تاریخ آن ھم با تاریخ دولت ملی و سرمایھ داری ارتباط دارد، ھم با آلترناتیو ھای تاریخی،  پردازد. می

سوسیالیسم.   و  رھایی  دموکراسی،  نیروھای  با  ملی،  دولت  چارچوب  در  خودمختاری  و  مقاومت 
داخلی  کھ    استعمار  امپریالیسم،  ھای  ایدئولوگ  برای  بود؛  تابو  مختلفی  ایدئولوژیکی  گرایشات  برای 

کنند؛ برای جنبش ھای رھایی بخش ملی و  المللی کتمان می رابری و استثمار را در سطح ملی و بین ناب
تفکر دیالکتیکی را فراموش کردند و قادر بھ تشخیص نبودند،    -کھ بعد از کسب قدرت    -یا سوسیالیسم  

. اگر چھ [دستھ  کنند، ساختارھای استعماری را حفظ و بازتولید میکند کھ دولت ملی کھ آنان رھبری می 
ھای  دھد، کھ امپریالیسم از تناقضات بین دولت ملی و ملت مترجم] دومی بھ درستی تشخیص می   -دوم

کند تا دولت ھایی را کھ نتیجھ انقالب و یا مبارات رھایی بخش ھستند،  تازه استعمار شده استفاده می
ودند در تقابل با مبارزات "اقلیت  ای بتضعیف کند، از طرف دیگر این استدالل ھا بھ نوبھ خود بھانھ 

 ھای ملی" و یا "مردم بومی" و یا حفظ تعادل قوا، تا آنھا را در اسارت نگاه دارد. 

شود،   پرداخت، کھ در آن ھا جمعیت بومی نابود نمی در اصل بھ آن اشکال تصرف می   استعمار داخلی 
در حال گذار بھ سوسیالیسم، و یا  بعدھا بخشی از دولت استعماری، بخشی از دولت  بھ ظاھر مستقل،  

 دوباره استعمار شده و در حال بازگشت بھ سرمایھ داری، میباشد.  

. آنھا در  ۱کنند : ھای مورد بحث در شرایطی مشابھ استعمار نو زندگی می خلق ھا، اقلیت ھا و یا ملت 
گزیدگان و طبقات  . آنھا در نابرابری در برابر بر۲کنند؛ یک منطقھ بدون دولت خاص خود زندگی می 

حقوقی در دست اقوام حاکم، بورژوازی و    -. مدیریت و مسئولیت سیاسی  ۳برند؛  اقوام حاکم  بسر می 
. آنھا ھیچ سھمی در باالترین پست ھای سیاسی و  ٤الیگارشی دولت مرکزی و یا متحد ین آنھا ست؛  

ونیز کل شرایط آنھا توسط   . حقوق مردم٥نظامی دارا نیستند، مگر اینکھ  "سرسپرده" محسوب شوند؛ 
. آنھا عموماً متعلق بھ "نژاد" دیگری غیر از حاکمان ھستند و بھ آنان  ٦دولت مرکزی تعیین می شود؛  

بھ دید "بی ارزش" نگاه می شود، در صورت لزوم بھ عنوان نمادی از "رھایی" معرفی می شوند، کھ  
متفاوتی تعلق دارد و بھ زبان دیگری    . اکثریت آنان بھ فرھنگ۷بخشی از عوام فریبی دولت است؛  

 کنند.  غیر از زبان 'ملی' [رسمی] صحبت می 

تواند بھ ھزینھ کشور دیگری ثروتمند شود، نیستند، نباید  اگر تجار قادر بھ درک اینکھ یک کشور می  "
تعجب کنیم کھ ھمان آقایان تمایل کمتری برای درک اینکھ چگونھ در درون یک کشور، یک طبقھ بھ  

تواند ثروتمند شود، از خود نشان دھند"، نقل از سخنرانی مارکس در مورد  ینھ طبقھ دیگری  می ھز
  استعمار داخلی ). بھ این اشکال کالسیک افزایش ثروت اشکال حاصل از  ٤٥۷/ ٤مسئلھ تجارت آزاد (

می  اضافھ  توسط   -شود.  نیز  کارگران  استثمار  مسئلھ  از ھرچیز  قبل  مارکسیستی  تفکر کالسیک    در 
بورژوازی مطرح است تا اعمال سلطھ و غارت چند کشور توسط کشورھای دیگر. با توسعھ سوسیال  
دموکراسی و ھمکاری قدرتھای بزرگ استعماری با آنھا، نھ تنھا تجزیھ و تحلیل طبقات کم رنگ  و  

ت  عدالتی ھای استعمار نیز کاھش یافت. تحقیقابعضا بھ فراموشی سپرده شد، بلکھ قدرت تشخیص بی
) استثنا بودند. در واقع  بعد از انقالب روسیھ  ۱۹۰۲(   ھابسون ج. آ.انتقادی مانند درباره امپریالیسم از  

علیھ کاپیتالیسم و استعمار ھمزمان در دستور کار قرار گرفت. از طرف خلق ھای استعمار    مبارزه 
ھای رھایی  کھ دارای جنبھ ھای مقاومت و قیام ھایی وجود داشتند،  شده و یا وابستھ مدت طوالنی جنبش 
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بخش بودند. اوایل قرن بیستم برخی انقالبات رھایی بخش پیروز شدند، مانند انقالب چین و مکزیک،  
 کھ از آنھا بعنوان نمونھ یاد میشد.  

در پی مبارزات رھایی بخش و پروژه ساختمان سوسیالیسم و نیز ظھور    استعمار داخلی درک مسئلھ  
قاد آنھا بھ تناقضاتی، کھ کشورھای کمونیستی و ناسیونالیست جھان سوم با  و انت  ۱۹٦۰چپ نو در دھھ 

ھای مقاومت و خودمختاری در تقابل با آن تازه در اواخر  آن سر بھ گریبان بودند، ممکن شد. جنبش 
المللی برخوردار شدند. بسیاری از آنھا نھ تنھا بطور کامل دشمنی قومی را  قرن بیستم از اھمیت بین 

سر   آنھا  پشت  در  کھ  دادند،  ترتیب  اجتماعی  ھای  پروژه  بلکھ  پیوستند،  دیگر  اقوام  بھ  و  گذاشتند 
شود. ساختمان کشوری متشکل  خودمختاری ھمزمان با رھایی ملی، سوسیالیسم و دموکراسی بیان می 

کھ از چندین جھان تشکیل شده است". بھ   از خلق ھای مختلف، در ارتباط با ساختمان "جھانی است،
دارد و در ماه اوت  این   موضوع  در مانیفست زاپاتیست ھا علیھ نئولیبرالیسم، کھ معروفیت جھانی 

  ھاروی ؛  ۱۹۹۹  ھاوگ ؛  ۱۹۹٤  گونزالس کاسانوامنتشر شده ، اشاره شده است (مقایسھ کنید    ۱۹۹٦
 .(2003 آرگومنت  دس ؛ ۲۰۰۲  باشت ؛ ۲۰۰۰

 

، او بھ دنبال یافتن راه  ۱۹۱٤یافت. از سال    . اولین اشاره ھا بھ این مسئلھ را میتوان در آثار لنین۱
حلی برای مسئلھ ملل و خلق ھای تحت ستم در روسیھ تزاری، در زمان پیروزی انقالب بلشویکی بود  

با   کنید  خویش،در  (مقایسھ  سرنوشت  تعیین  در  ملل  حق  جلد  ، 1914 باره  لنین  آثار  ،  ۲۰  مجموعھ 
 مجموعھ آثار لنین جلد ،  ۱۹۱٦(تزھا)،    ت مللسوسیالیستی و حق تعیین سرنوش  انقالب ؛  ٤٦۱-۳۹٥

در صد ناچیز کارگران شوراھا" در  "یک سال قبل از مرگش او واھمھ داشت کھ،    .(٥۹-۱٤٤،  22
در   ) "شیر مانند یک حشره درروسیھ بزرگ غرق خواھد شد [...]  "دریای بی سر و پاھای شوونیست 

شدن' 'خودمختار  یا  و  ھا  ملیت  مسئلھ  جلد  مجموعھ ،30.12.1922 ، باره  لنین  او   .(٥۹۱،  36 آثار 
برای جلوگیری از تسلط روسیھ بر سایر ملل مبارزه می کرد. قطعنامھ کنگره سوم کمینترن در سال  

کمونیست مورد انتقاد او [لنین] قرار گرفت، چرا کھ آن را "بطور  در مورد ساختمان احزاب    ۱۹۲۱
خطاب بھ چھارمین کنگره جھانی کمینترن،  کرد (تمام و کمال تحت تاثیر روحیھ روسی" ارزیابی می 

باید "بین  .(٤۱٦،  33 جلد  مجموعھ آثار لنین ناسیونالیسم یک ملت ستمگر و ملت   او تاکید داشت کھ 
 مجموعھ آثار لنین جلد ) "سم یک ملت بزرگ و یک ملت کوچک تفاوت قائل شد ستمدیده، و ناسیونالی

36 ،٥۹۳).  

ً  باید  "[...] " انترناسیونالیسم از جانب ملت ستمگر نھ تنھا  بھ برابری ملل  بطور رسمی توجھ  " منطقا
، کھ  او کمی پیش از پایان جنگ طرح کرد  .(593)"این نابرابری را نیز بھ رسمیت بشناسد  بلکھ کند،

سال   در  دارد.  ضرورت  ھمزمان  روسی  پرستی  وطن  و  ناسیونالیسم  اسالویسم،  پان  علیھ  مبارزه 
خصوصیت    ۱۹۲۰ این  بر  نمیتوان  کھ  چرا  شود،  توجھ  ملی"  مسئلھ  بھ"  کھ  خواست،  مصرانھ  او 

؛ مقایسھ کنید با  ۳۰٤،  ۲۱  مجموعھ آثار لنین جلد "روسیھ بھ عنوان زندان خلق ھا" چشم فروبست (
 .(۸٤۳، 1981سوت گالی

" داخلی اصطالح  سپتامبر  استعمار  در  ھای شرق،  خلق  کنگره  در  آنجا    ۱۹۲۰"  شد.  باکو طرح  در 
نام   روسیھ"  داخلی  "استعمار  آن  بر  کھ  پرداختند  موضوعی  بھ طرح  آسیا  مسلمانان  بار  اولین  برای 

ودند کھ انقالب  "مسئلھ  نھادند و بعدھا بھ عنوان استقالل اقوام (ملل) معروف شد. آنھا بر این نظر ب 
سلطھ تحت  و  گر  سلطھ  صنعتی  جوامع  کارگر  ھای  توده  بین  مسئلھ   را "رابطھ  کھ  زمانی  تا 

نمی  باشد،  نشده  [ملل تحت سلطھ] حل  دومی  با  خودمختاری  کنید  (مقایسھ  کند  کارر   تواند حل  شرام/ 
D'Encausse ، ۱۹در نظر گرفتھ شد،٦٥ این دشواری  بعد   بھ  آن زمان  تحلیل    ). از  و  تجزیھ  کھ 



 3 

 

مبارزات رھایی بخش و یا استقالل ملل، نباید بھ قیمت تقلیل اھمیت تجزیھ و تحلیل طبقات از یک سو  
کمینترن   کنگره  دومین  در  گردند.  مبارزه طبقاتی  تابع  نباید  ملل  و  خلقھا  مبارزات  دیگر  از سوی  و 

یق انقالب پرولتری بطور اتوماتیک  ) از طریق این دیدگاه کھ، مسئلھ اقوام و اقلیت ھا از طر۱۹۲۰(
قرار گرفت.   فشار  تحت  لنین  گالیف حل خواھد شد،  موضع  در سال    سولتان  تاتارھا  مسلمان  رھبر 

بھ این نظر بود کھ خلق ھای تحت ستم "از این حق برخوردارند کھ خلق ھای پرولتر نامیده    ۱۹۱۸
خصلت یک انقالب   "یرند، "انقالب ملی گچرا کھ در عمل ھمھ طبقات آنان مورد ستم قرار می "؛  شوند 

می  ""سوسیالیستی  با  بخود  کنید  (مقایسھ  دیدگاه۸٥۰،  ۱۹۸۱گالیسوت  گیرد  چنین  از  ).  کھ  ھایی، 
داخلی  "مسئلھ   استعمار  عنوان  بھ  لفافھ  می   "ملی در  تقویت  را  دیدگاه  این  میزدند،  کھ  حرف  کردند، 

"ملی  "سوسیالیستی "مسئلھ  انقالب  از  بعد  ھا،    حل  "تنھا  کروات  خواست  زاویھ  این  از  است.  شدنی 
حتی کنگره پنجم کمینترن از این محدوده فراتر    -اسالوھا و مقدونیان جدایی طلبانھ بنظر می رسید.  

دیدگاه  ششم  کنگره  از  بعد  گرفتن  نرفت.  نظر  در  بدون  جھانی  بینش  شد؛  گذاشتھ  کنار  تحلیلی  ھای 
با  ویژگی ھای ملی و قومی در دستور کار قرار   بود (مقایسھ کنید  دیدگاه استالین غالب شده  گرفت. 

 .(۸٦-٤۸۳، 1980ھاجک 

' و نیز    -  "و" ملیت   "قوم  'تطبیق انقالب سوسیالیستی و انقالب ملی ھیچ گاه ساده نبوده است. معنی 
بھ لحاظ تاکتیکی:    " " بیشتر دستخوش تردید بود تا معنی" مبارزه طبقاتیھا  مفھوم" اتحادھا" و" جبھھ 

طبقھ و ملت، سوسیالیسم و حقوق اقوام 'در تقابل' و یا 'در کنار ھم' طرح میشدند، بستھ بھ تحلیل از  
شرایط مشخص. مبارزه ملل علیھ امپریالیسم، مبارزه طبقاتی در داخل و در عرصھ بین المللی جایی  

باقی نمی گذاشتند. بھ  اقوام در چارچوب دولت ملی  آنان بھ عنوان بخشی از مبارزه    برای مبارزات 
 بدرستی، تا آنجا کھ ویژگی خاص مبارزات ملی مورد نظر بود.    -علیھ امپریالیسم اھمیت داده میشد، 

تعیین سرنوشت،    ۱۹٤۰و    ۱۹۳۰بعد از سال ھای   اتحاد جماھیر شوروی ھرگونھ خواست حق  در 
راه با لغو عملی ھرگونھ مشارکت  شد. ھژمونی روسیھ ھمجدایی طلبانھ و ناسیونالیستي محسوب می 

'، کھ حزب کمونیست جزیی از آن بود ، خود در  خلقھای دیگر در امور عمومی بود.  'طبقھ کارگر 
درجھ اول روس بود. در روند گسترش صنعت بزرگ در قلمرو اتحاد جماھیر شوروی روس ھا بھ  

کردند. استبداد ردم بومی' زندگی می ایجاد 'اردوگاه ھایی' دست زدند، کھ در آنھا تعداد محدودی از 'م
دھھ   در  بود.  وابستھ  بھ مسکو  از پیش حدت    ۱۹۷۰دولتی  بیش  استقالل  دموکراسی و  مبارزه برای 

ای در مورد حقوق اقلیت  ھیچ ماده   ۱۹۷۷یافت. پاسخ حکومت سرسختانھ بود. در قانون اساسی سال  
ق در رفرم  پرسترویکا  تاثیر  نداشت. تحت  اقوام وجود  دسامبر  ھا و  اساسی مورخ اول  ،  ۱۹۸۸انون 

یک ماده تعریف شد، کھ از شورای ملل طلب میکرد، از برابری ملل حمایت کند، بھ منافع آنان احترام  
 شورایی" تالش کند.   بگذارد و برای "منافع و نیازھای مشترک یک کشور چند ملیتی

ھای ملی و حمایت از فرھنگ  بان تا حدی امکان پذیر شده بود، کھ انتشار متون بھ ز  ۱۹٦۰تا دھھ  
محلی را با انتقال مازاد اقتصادی بھ مناطق حاشیھ پیوند زد. پس از آن زمان این روند معکوس شد.  
موقعیت ھژمونیک روسیھ ھمواره دست نخورده باقی ماند. حکومت استعماری حفظ شده بود و اتحاد  

(مقای شد  تبدیل  خلقھا"  جدید  "زندان  یک  بھ  شوروی  با  جماھیر  کنید  اوستینوا  ؛  ۱۹۹۰فورکونوا  سھ 
). اینکھ سوسیالیسم دولتی سبب خشونت ھای ملی و محلی شده بود، با فروپاشی اتحاد جماھیر  ۱۹۹۰

از   یکی  عنوان  بھ  چچن  کمونیستی  پسا  روسیھ  در  شد.  آشکار  روسیھ    ۲۱شوروی  ھای  جمھوری 
فررو / ماندریلون  ( مقایسھ کنید با    ضمیمھ شد، بدون اینکھ قرارداد فدراسیون را امضاء کرده باشد 

1993،  167ff, 179f). 
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. برای بخش اعظم رھبران و ایدئولوگ ھا مبارزه علیھ امپریالیسم در رده اول قرار داشت، مبارزه  ۲
بایست اھمیت خود را در این مبارزه کسب کند، بدون اینکھ ویژه گی این مبارزه مشخص شده  اقوام می 

بطور پراکنده و خرد در تفکر مارکسیستی و انقالبی    استعمار داخلییز مسئلھ  باشد. بھ ھمین علت ن 
از   سیستماتیک  بطور  کھ  شد  سیاسی سبب  اتحادھای  و  کشور  و  دولت  ساختمان  منطق  داشت.  جای 

" بھ سادگی   بورژوازی ملی را در نظر داشت، کھفرانس فانون  کاستھ شود.    استعمار داخلی اھمیت  
)، موضوعی کھ او نھ در مبحث اقوام، بلکھ  ۱۳۰،  ۱۹٦٦/ ۱۹٦۱را میگیرد" ( جای اروپاییان قدیمی  

" ساختاری  او  بنظر  امر  این  استعماری  چارچوب  در  میبند،  طبقاتی  استثمار  مقولھ  "  نژادپرستانھدر 
می  بندی  طبقھ  دوباره  موضوع  این  درون  (در  ترین'  دارد  پوست  'سیاه  موقعیت  کھ  ھمانطور  شود. 

 دھد).  شت دم توپ در ارتش فرانسھ نشان می سربازان بھ عنوان گو

با تکیھ بر رادیکالیسم دھقانان و نھ پرولتاریای شھری بسازد. او از  ملی  قصد دارد یک فرھنگ    فانون
انقالبی    -کند  بصورت مفرد استفاده می ملت"  " و "خلق" نتیجھ یک موقعیت  بھ مثابھ یک وحدت کھ 

مات درونی آن را او در دوران پسا استعماری بطور کافی در  )، کھ تالط۷٦بوده است (مقایسھ کنید با 
آن   الگوھای  آن،  تابوھای   ، آن  است، عالیق  ملت  بیان یک  اول  وھلھ  در  بود:"فرھنگ  نگرفتھ  نظر 

آیند. فرھنگ ملی جمع تمامی  ھا و الگوھای دیگری بوجود می است. در ھر مرحلھ جامعھ تابوھا، تنش 
 ای داخلی و خارجی کل جامعھ و اقشار مختلف آن می باشد[...]. ھھا، نتیجھ ھمھ تنشاین ارزش 

برای   مبارزه   .[...] است  دولت  دوباره  تولد  ملی،  رھایی  فرھنگ،  موجودیت  شرط  پایھ  این  بر 
سازد. ملت بعدا شرایط  موجودیت ملی قبل از ھمھ فرھنگ را آزاد میکند و راه تولید آن را ھموار می 

ن آن را تضمین می کند. ملت ھمھ عوامل متفاوت و ضروري کھ بھ  موجودیت فرھنگ و چارچوب بیا 
می  خالقیت  قدرت  و  پویایی  اعتبار،  ملی  فرھنگ  گی  ویژه  این  و  میکند.  متحد  خود  در  را  بخشند، 

آنھا   بھ  نفوذ  و  گذاری  تاثیر  امکان  او  بھ  و  کرده  پذیرا  دیگر  ھای  فرھنگ  برای  را  آن  کھ  آنست، 
  .(206f) "میدھد  مترجم] را -[فرھنگ ھای دیگر 

این تز را تدوین نمود کھ مناسبات اجتماعی نوع استعماری نھ تنھا در مقایس  پابلو گونزالس کاسانووا  
شود کھ  المللی، بلکھ" در درون ملت نیز [موجودند]، زمانی کھ تنوع قومی موجود است، سبب می بین 

و طبقات تحت سلط بھ گروھا  برخی   و  بھ طبقات حاکم  اقوام  (برخی  مقید شوند"  ،  ۱۹٦٥/۱۹۷۲ھ 
) ارتباط بین طبقات، امپریالیسم، استعمار و  ۱۹٦۹و    ۱۹٦۳ھای دیگر ().در این نوشتھ و نوشتھ۸۹

ھای  بسط یافت و در رابطھ با، تفاوت   'استعمار داخلی'دقیق تر تدوین شده است. مفھوم    استعمار داخلی 
منا  بھ  تحت سلطھ  مناطق  از  انتقال  و  استثمار  ای  قرار گرفت.  منطقھ  گر،  مسئلھ    -طق سلطھ  طرح 

را بھ عنوان    استعمار داخلیکھ اصطالح  چارلز رایت مایلز،  متناسب بود با مضمون طرح شده توسط  
 ). ۱٥٤،  ۱۹٦۳یک فرمول ثابت  اولین بار بکار برده بود ( 

اج  این اصطالح در تئوری ھای انتقادی و تجزیھ و تحلیل ھای تجربی در سراسر جھان بھ سرعت رو
کار   آنھا  میان  در  کھ  گرفت،  بر  در  را  بود، موضوعاتی  شده  انتھا  بی  بھ سرعت  کھ  ادبیاتی  یافت. 

یافت می شود، کھ بھ بنوبھ خود حتی در مباحث سیاستمداران و  رودولفو استاون ھاگن  پیشروانی مانند  
می  بازی  نقش  نیز  انقالبی  مورھبران  (فیزیکی)  جسمی  قھر  تحلیل  و  تجزیھ  برای  قھر  کرد.  ضوع 

سمبولیک مطرح شد، کھ با بکار گیری آن سرخ پوست ھا از تاریخ ملی حذف شدند (مقایسھ کنید با   
کاسانووا   در  ۲۰۱f،  2000گونزالس  داخلی  استعمار  مقولھ  کھ  باشد،  مثال  بھترین  شاید  گواتماال   .(

موضوع در آنجا تا  مبارزه سرخپوستان و دیگران  برای رھایی و سوسیالیسم قابل باروری است. البتھ  
مثل اینکھ موضوع، تشکیل یک 'جمھوری سرخپوستان' بوده    -سطح یک چشم انداز قومی تقلیل یافت 

 باشد.  
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می  رد  را  مقولھ  این  مدتھا  ارتدوکس  لنینیسم،  مارکسیسم  مفھوم  بھ  می  گرایشات،  ترجیح  آنھا  کردند. 
ئودالیسم " و کار اجباری فکر کنند،  دادند کماکان در چارچوب اصطالحاتی مانند مبارزه علیھ "نیمھ ف

آن   دستمزدی  کار  و  اجباری  کار  بردگی،  کار  داری  سرمایھ  آغاز  از  اینکھ،  گرفتن  نظر  در  بدون 
کنند، کھ کشورھای استعمار گر و امپریالیستی و طبقات حاکم آنھا در قبال اقلیت  مناسباتی را تعیین می 

اند  اقوام تحت استعمار در پیش گرفتھ  قالبی  یدهپد   -ھا و  با استقالل سیاسی کشورھای ملی در  ای کھ 
 جدید متناسب با توازن قوا مابین استعمار شدگان و استعمار گران قدیم ادامھ دارد.  

وابستگی   از  اشکالی  آن  بھ  اگر  است،  کننده  قانع  داخلی  نو  استعمار  یا  و  مستعمره  نیمھ  بر  تاکید 
ایی کھ نمایندگان کشور ھای ملی ھستند، مورد استفاده  استعماری و استثمار بپردازد، کھ توسط دولت ھ 

گیرند. ھمھ دولتھا حاضر بھ مماشات و ھمکاری با قدرت ھای حاکم نیستند: بسیاری از آنان  قرار می 
باشند، در آمریکای  ھای مقاومت خلق ھای خود بھ دنبال راه ھای آلترناتیو رھایی میدر رأس جنبش 

ام و یا جماعت ھای بومیان ویا "بومیان اولیھ" بطور ھمزمان موضوع  جنوبی بھ مدت پانصد سال. اقو
 باشند.  تسلط و استثمار و نھاد مقاومت و رھایی می 

 

اصطالح  ۳ داخلی'.  مسئلھ    'استعمار  نفی  یا  و  تحریف  بھ  بعضا  کھ  شد  ھایی  جدل  و  بحث  سبب 
بر ۱پرداختند:  می استثمار  و  طبقات  مناسبات  مفھوم  کردن  جدا  قالب  در  جبرگرا    .  گرایش  یک  پایھ 

بورژوا  فئودال،  انقالب ضد  یک  راستای  در   ) پرولتاریا  بھ  دھقانان  تبدیل  و ضد  -برای  دموکراتیک 
شود و نھ آنھایی کھ  داری پذیرفتھ مینھ بھ مثابھ بخشی از تکامل سرمایھ  داخلی استعمارامپریالیستی) : 

می  مبارزه  آن  علیھ  شده  استعمار  اقوام  درون   برای    کنند،از  جنبش  و  کارگران  از  بخشی  مثابھ  بھ 
. در قالب جدایی مبارزه برای قدرت در یک  ۲  -شوند؛  دموکراسی، رھایی و سوسیالیسم ارزیابی می 

  -کشور چند ملیتی، برای قدرت یک دولت ھمھ خلق  و یا تمام خلق ھا و یا برای قدرت  سوسیالیستی. 
قومی۳ بھ  اصطالح  این  کارانھ  محافظھ  اشکال  می .  ختم  یکدیگر  علیھ  اقوام  مبارزه  و  بھ  ت  شود، 

'بانتوییزه' شدن و یا اشکال دیگری از 'بالکانیزه' شدن و 'قبیلھ ای' شدن، کھ خیلی آسان  بھ قدرت ھای  
درونی   ھای  تضاد  و  ھا  تفاوت  کھ  میدھند،  را  امکان  این؛  [پیرامون]  حاشیھ  دولتھای  و  بزرگ 

باشند، تشدید کنند. در این گونھ تفسیرھا  حال رھایی خویش می کشورھای ملی ویا خلق ھایی را کھ در  
مسئلھ بھ وحدت  ضعیف ترین اقوام، یا مبارزه آنھا در کنار قوم بزرگتر و یا در جنبش کل خلق، باز  

گردد. در واقع آنھا در مبارزه علیھ صاحبان قدرت، علیھ 'روسای قبایل' و یا علیھ گروھایی، کھ  نمی 
یا منافع گروھی، در خدمت طبقات حاکم و قدرت ھای امپریالیستی قرار دارند، از  از زاویھ قدرت و  

می مخدوش  و  نفی  امپریالیستی  ضد  و  طبقاتی  مبارزه  نیستند.  برخوردار  [ملل]  حمایت  اقوام  شود؛ 
می  ایزولھ  یکدیگر  از  ھویتشان  بر  تاکید  با  اغلب  و  ٤  -شوند.  مختلف  ناسیونالیستی  مواضع   .

با جنبش ھای انقالبی    -و بھ شکلی متناقض  -ھ اغلب با تکامل کشور ملی نو استعماری نژادپرستانھ، ک 
کنند، کھ از جامعھ شناسی، انسان  را با دالیلی رد می   استعمار داخلیدموکراتیک در ارتباطند، مقولھ    -

بر ساخت  کھ،  عاریھ گرفتھ شده شناسی و علوم سیاسی  بھ  دارد،  پایھ  کارکردگرایانھ  در  ۱  اند: ھای   .
بھ اصطالح 'جامعھ سنتی' فرض می  شود ، کھ از طریق یک  درجھ اول مسئلھ یک مشکل فرھنگی 

وجود دارد، علت    'استعمار داخلی'باشد؛ تا آنجا کھ ھنوز اثری از  سیاست مدرنیزاسیون قابل حل می 
.  ۲برند.  بسر می آن این است کھ قربانیان آن ھنوز در مراحل عقب افتاده ('ابتدایی'، 'فئودال') بشریت  

موضوع مربوط می شود بھ ھماھنگی ملی، ساختمان یک کشور یکپارچھ با زبان و فرھنگ واحد؛ بھ  
. با استناد  ۳شود.  قابل حل محسوب می استعمار داخلیکمک 'ترقی'، 'پیشرفت' و 'مدرنیزاسیون' مسئلھ 

ردم [خلقھا] یک پستی ذاتی  بھ تئوری ھای در اساس نژادپرستانھ داروینیسم و سوسیال بیولوژی بھ م
داده می  استثمار طبقاتی  نسبت  نھ  و  استعمار  انقیاد  نھ تحت  و  آنھا خودشان ھستند'  فقر  :' عامل  شود 

ھای دولت مرکزی پیشرفت را در برابری حقوقی ھمھ اتباع کشور در  . تئوریسین ٤شوند.  محسوب می 
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یري حقوق فردی مربوط است و نھ اصطالحا  مقابل قانون میدانند؛ بنا بر این مسئلھ مربوط بھ  بكارگ
استعماری.   نو  یا  استعماری  ریشھ  با  اقوام  و  ھا  خلق  این  ٥حقوق  بھ  ملی  اتحاد  دولت  طرفداران   .

استعماری   نو  قدرتھای  و  دیگر  کشورھای  مقابل  در  را  ملی  کشور  باید  کھ  دارند،  اشاره  ضرورت 
گیرد، کھ قصد  مورد سوء استفاده کسانی قرار می   تقویت نمود، تا بھ اختالفات قبیلھ ای پایان داد، کھ 

کنند. این استدالل ھا حتی در دوران نئولیبرالیسم و گلوبالیزم از  تضعیف طرح دولت ملی را دنبال می 
دولت  ملی  طرف  دولت  تضعیف  امر  بھ  گواتماال  و  مکزیک  مانند  کھ  شوند،  می  گرفتھ  بکار  ھایی 

شوند، کھ با مبارزات علیھ تعرض و  ات دقیقتری مواجھ می این ایرادات در عمل با نظر  -مشغولند.  
 کنند.  استثمار و ھمچنین استعمار خارجی و  داخلی ھمراھی می

مسئلھ   داخلی بھ  کمونیست    استعمار  است. حزب  پرداختھ شده  آمریکای جنوبی  و  آفریقای جنوبی  در 
فید مستعمره آفریقای جنوبی  کند کھ :" آفریقای جنوبی غیر سطرح می   ۱۹٦۲آفریقای جنوبی در سال  

) او نشان داد کھ چگونھ سرمایھ انحصاری و امپریالیسم  ۱۲،  ۱۹۸۲ساوت ھال  سفید است." (نقل از  
روجر  اند ، تا سیاست ستم و سرکوب خود را بھ انجام برسانند.  با نژادپرستی و استعمار وحدت کرده

بھ در تقابل قرار دادن آفریقای جنوبی سفید و غیر سفید انتقاد کرد، زیرا" رابطھ بین طبقھ  ساوت ھال  
می  ناروشن  نژاد"  یا  و  و  نیافتھ   تمایز  عنوان  بھ  را  قومی  یا  نژادی  "گروھای  اینکھ  جای  :بھ  ماند 

می  داخلی طرح  استعمار  دیدگاه  از  کھ  ھمانطور  کنیم،  تلقی  گروه ھمگون"  ھر  باید  "ما  بر    شود،  را 
 ) بدانیم"  متضاد  منافع  با  مشخص  طبقات  از  ظاھری  ۱۲fخواستھ  استقالل  از  استقبال  با  مسئلھ   .(

) و یا 'دولتھای قومی'، کھ قادر بھ مقابلھ با بورژوازی و امپریالیسم  subestados'دولتھای فرعی' ( 
این شکل 'استقالل'    بخصوص در تفکرات محافظھ کارانھ و پدرساالرانھ نیز  -نیستند، پیچیده تر میشود 

استقبال واقع می  'بانتویزه'، مورد  آنقدر درھم برھم می ساختارھای  این بحث  گاه گاھی  شود کھ  شود. 
بھ 'نژادپرستی' بھ مثابھ چارچوبی   استعمار داخلی'بسیاری از نویسندگان مترقی و مارکسیست بھ جای' 

بن مثال  بعنوان  کردند.  مبارزه طبقاتی رجوع می  اومارا  ظر  برای توضیح  نژادپرستانھ   'دن  سیاست 
'[...] یک محصول تاریخی است، کھ در درجھ اول در خدمت آسان کردن انباشت سرمایھ است، و  
استفاده   شکل  ھمین  بھ  آن  از  اند،  داشتھ  سھم  جنوبی  آفریقای  در  دولتی  قدرت  در  کھ  طبقاتی  ھمھ 

با نژادپرستی"۱٤۷،  ۱۹۷٥" (   اند کرده بھ رفاه و تحکیم  ناسیونالیست ھا و   ).  کارگران سفید پوست 
مترجم] در واقع    -). این [نتیجھ گیری  ۱۳٦،  ۱۹۷۰جانستون  مادی برتری سفید پوست ھا" رسیدند (

از نظر   اقوام تحت ستم  اقلیت ھای ملی و  بھ حقوق  نژادپرستی، توجھ  نظرگاه  با  درست است، ولی 
 شود.  پنھان می 

'اقوام'، کھ در رابطھ با انقالب کل خلق و قدرت کشور است، و خودمختاری آنھا را  یک دیدگاه از  
می  توسط  برسمیت  بعد  مدتی  کھ  بود،  یافتھ  تکامل  و  تبیین  نیکاراگوئھ  انقالبی  دولت  توسط  شناسند، 

اساسی   قانون  شد.  سرنگون  انقالبی]  [دولت  آن  رھبران  از  بسیاری  سازشکاری  بدلیل  و  کونتراس 
حق اقوام [ملل] برای "خودمختاری منطقھ ای" را در بر میگیرد. در    ۹۰در ماده    ۱۹۸۷مصوب سال  

استقالل دولت ملی مرزبندی شده است. مشخص کردن   بین خودمختاری منطقھ ای و  بروشنی  اینجا 
اقوام   تقویت دولت ملی منجر شود و بھ ھویت و حقوق  بھ  باید در عین حال  بین قوم و ملت  رابطھ 

). در بیانیھ اصول انقالب ساندینیستی  ۱۱٦-۹٥،  ۱۹۸۷دیاس پوالنکو  رد (مقایسھ کنید با  احترام بگذا
  استعمار داخلی اصطالح    ۱۹۸۱در مورد جماعت ھای بومی ساحل آتالنتیک [اقیانوس اطلس] مورخ  

شود کھ"انقالب با ھمھ اشکال نژادپرستی و تبعیض برای زبان  بکار میرود، کھ ضمن نفی آن تاکید می 
). البتھ پیوند  ۸،  ۱۹۸٦دیاس پوالنکو / لوپز ی ریواس  رھنگ" مقابلھ خواھد کرد (مقایسھ کنید با  و ف

بایست با  این [پیوند] می   -مبارزه اقوام با نیروھای مبارزه دموکراتیک و رھایی  بحد کافی موفق نبود  
 بد.  جنبش رھایی بخش گواتماال و پیشاپیش ھمھ جنبش زاپاتیستھا در مکزیک اولویت یا
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ساالدینو گارسیا  در مقابل "بومی گرایی مارکسیستی، کھ خواستھ ھای قومی را در نظر نمی گرفت" (
)، و آن کھ سعی در تضعیف مبارزه طبقاتی  بھ نفع مبارزه اقوام دارد، انقالبیون آمریکای  ۳٥،  ۱۹۸۳

ساختن دیالکتیک  ، برای روشن     ۱۹۸۰مرکزی بویژه در نیکاراگوئھ و گواتماال موفق شدند در دھھ  
واقعی مبارزه دوگانھ نقش مھمی ایفا کنند." برای ما راه رسیدن بھ پیروزی انقالب از طریق مبارزه  

  -ھای فرھنگی  ھمگانی خلق علیھ استثمار طبقاتی و تسلط امپریالیسم یانکی بود، کھ با مبارزات گروه 
کتیکی مکمل یکدیگرند، بی آنکھ  شود، در عین حال ھر دو بطور دیالقومی برای حقوقشان تلفیق می 

 ). EGP ۱۹۸۲سبب خصومت شوند" (

 

ھای مبارزه و مبارزات، برای ھمھ نیروھایی، کھ در پی جھان 'دیگری'  ھای عرصھ. مسئلھ تفاوت ٤
بھ   مراجعھ  با  میتوان  را  این موضوع  است.  برخوردار  اھمیت  از  ھستند،  و جھانی  محلی  در سطح 

کھ   ماریاتگویی، -روشن نمود. گویی، آنتونیو گرامشی و ھنری لفبره خوزه کارلوس ماریاتنوشتھ ھای  
تاثیر   دھھ    گرامشیتحت  این    ۱۹۲۰سالھای  از  و  ملی،  در مرکز مسئلھ  را  بومی  اقوام  مسئلھ  بود، 

طریق، این موضوع در راس مسائل جھانی قرار داد. این نظرگاه بھ لحاظ سیاسی حیرت انگیز بود و  
غیر اخالقی، چراکھ برای بخش اعظم نھ تنھا نیروھای حاکم در پرو و جھان،  شناختی بھ لحاظ معرفت 

بلکھ برای بسیاری از چپ ھا نیز مسائل بومیان، اقلیت ھا و اقوام مسائل خاص و جداگانھ محسوب  
نمی تاکید می   ماریاتگویی می شوند.   نظر  در  را  مسائل  این  کھ  آلترناتیو،  کھ  یک سیاست  گیرد،  کند 

پذیر   ایبروامکان  و  ملی  مبارزات  جریان  در  کھ  است  این  او  ھدف  ملی   -نیست.  مسئلھ    -آمریکایی 
آمریکایی   و  اینکھ    -سرخپوستی  علیرغم  کند.  وارد  جھانی  بخش  رھایی  مبارزه  بھ  را  سرخپوستی 

پروبنیانگذار   سوسیالیست  تاسیس  حزب  پوپولیستی  ایده  مخالف  بود،  سوم  انترناسیونال  عضو  کھ   ،
 یان بود، با این حال او نیروی متحد بومیان و کارگران را تعیین کننده میدانست.  ھای بوم جمھوری 

بھ عنوان یک   ایندیانیزه می کند و بھ آن  امپریالیستی  نھ کمتر از  مبارزه ضد  او مبارزه طبقات را 
می  تاکید  شده  ضرورت  استثمار  ملل  یا  و  استعمار  تحت  ملل  و  اقوام  ھا،  خلق  کھ  جایی  ھر  کند،  

دند. فضای اجتماعی و ویژگی ھای مبارزه طبقاتی، برای او بھ یک کشور و دولت ملی خاص  موجو
وابستھ است، بدون اینکھ اشکال مختلف تسلط و استثمار در یک کشور و یا اجتماعات مختلف دقیق تر  

  بخشی از  لفبرهو   گرامشیبررسی شود، کھ با طبقھ کارگر و نقش پیشرو آن باید پیوند یابد. بخصوص  
 این کمبود را با تکیھ بر تجارب اروپا پر کردند.  

ھای   نوشتھ  بین  درک عرصھ   گرامشیدر  و  برای  شمال  رابطھ  از  او  تحلیل  و  تجزیھ  مبارزه،  ھای 
در   جنوب).  (مسئلھ  است  برخوردار  خاصی  اھمیت  از  ایتالیا  زندان  جنوب  این  دفترھای  بھ  مسئلھ 

لحاظ  صورت طرح می  بھ  'بدبختی' جنوب   ": توده شود  برای  قابل توضیح  'تاریخی'  ھای خلق شمال 
نبود: آنھا درک نمی کردند کھ اتحاد نھ بر اساس برابری، بلکھ بر اساس ھژمونی شمال بر جنوب در  

روستا در سطح کشور بنا شده است، و اینکھ شمال بطور مشخص 'اختاپوسی' است کھ  -مقیاس شھر
اقتصادی آن در ارتباط مستقیم    -ینکھ پیشرفت صنعتی  خود را بھ ھزینھ چنوب ثروتمند کرده است، و ا 

فکر می  اینطور  اما  ایتالیا  عامی شمال  فرد  دارد.  قرار  اقتصاد و کشاورزی جنوب  فقر  اگر  با  کرد، 
جنوب [ایتالیا] پس از رھایی از موانعی کھ توسط رژیم بوربون ھا در مقابل توسعھ مدرن ایجاد شده  

فقر و فالکت آن نھ عوامل بیرونی، کھ دلیل آنھا را باید در شرایط    بود، قادر بھ پیشرفت نیست، علت 
اقتصادی جستجو کرد، در خصوصیات ذاتی مردم جنوب، بیشتر از اعتقاد بھ ثروت    -عینی سیاسی  

مردم،   طبیعی  ناتوانی  ماند،  می  باقی  توضیح  یک  فقط  اینصورت  بھ   : داشت  ریشھ  زمین  طبیعی 
نگونھ نظریات کھ تا حدودی مطرح بودند [...] تحکیم یافتند و توسط  توحش، حقارت بیولوژیک آنھا. ای 
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جامعھ شناسان پوزیتیویسم تئوریزه شدند [...] و در یک دوران خرافات علم تبدیل بھ نیروی "واقعیت  
 ). ۱۹٥۷،  ۲٤، بخش  ۱۹  دفترھای زندان جلد علمی" شدند" (

مورد   در  داخلینوشتھ  مناسب  استعمار  این  است،  کشور  یک  نھ  در  و  عامی'  'مردم  توسط  نھ  ات 
بعنوان   داخلی 'دانشمندان'  استعمار  و  شده،    استعمار  دستکاری  عمیقی  بطرز  بلکھ  شود،  نمی  درک 

،  ٤٤کند (دفتر اول، بخش  آشام' استفاده می از واژه 'خون   Aدر متن    گرامشی'بیولوژیزه' شده است،  
تا استثمار پنھان منطقھ ای را آشکار کند. او بھ ا۱۰۸ ھای مختلف در  تحاد از زاویھ تنوع نگرش)، 
پردازد و بھ مقابلھ با  گیری یک بلوک تاریخی، بھ ضرورت اتحاد با توجھ بھ خودمختاری ھا میشکل

مرتجعینی بر مبخیزد، کھ در گذشتھ در جنگ استقالل ساردین راه تکھ تکھ کردن ایتالیا و بازگشت  
 بوربون ھا را در پیش گرفتند.  

دبلیو سویا  اد ھمانطور کھ   مناسبات  وارد  فھم است، کھ  قابل  استثمار مناطق وقتی  اشاره کرده است، 
). در  ۱۸٤و    ۱۱۷،  ۱۹۹٥غالب تولیدی و حاکمیت با سلسلھ مراتب و سود برندگان آنھا تشریح شود(

پدیده   با  داخلیاینجا  بین   استعمار  و  ملی  سرمایھ  تسلط  تشدید  زاویھ  از  فضای  ھم  بسط  ھم  و  المللی 
شود. موقعیت 'کارگران مستعمراتی '  اعی و ارضی از کشور بھ کشور و یا درون آنھا، مواجھ می اجتم

بھ سرمایھ ملی و خارجی بستگی دارد. استعمار شدگان ناچار بھ رقابت با کارگران محلی [ملی] از  
تحت    باشند. تفاوت از طرف دیگر بین کارگران اقوام حاکم و طریق ارائھ ارزان نیروی کار شان می 

رسد، کھ  تسلط موجود است. ھدایت این تفاوت ھا بھ سمت یک جبھھ واحد فقط وقتی ممکن بنظر می 
 اتحاد تنوع اقوام و کارگران را بھ رسمیت بشناسد.  

 نشان می دھد کھ تعیین یک فضای ملی مقدم بر شکل گیری وحدت ملی نیست:"نیکوس پوالنزاس  
پدیده ای کھ   بھ  مرزھا و قلمرو ملی قبل از  نیستند، چرا کھ از قبل چیزی   در بر میگیرند، موجود 

داری [...] در فرایند ایجاد این اتحاد شکل  عنوان داخل موجود نیست کھ بعداً متحد شود. کشور سرمایھ 
). این دربرگیرنده :" جدایی  ۱۳۷،  ۱۹۷۷/۲۰۰۲گیرد، منظور ایجاد کشور بھ معنای مدرن آن." ( می

شود، تکھ تکھ کردن و جفت کردن، اتمیزه کردن بھ منظور  کردن نیز می و تقسیم کردن برای متحد  
ملحق کردن، بخش بخش کردن بھ قصد کامل کردن، محصور کردن با ھدف یکپارچگی، جھت ریشھ  

و این ھم با اشاره بھ زمان و مکان و ھم گروھای اجتماعی    -)  ۱۳۹کن کردن تغییرات و تفاوت ھا"( 
اقتصادی و ھم    -این روند در 'تاریخ واقعی' بھ یک میزان ھم اجتماعی    شیگرام مانند اقوام. با جمالت  

اشکال مختلف با  بھ  ایدئولوژیک و ھم ارضی [مربوط بھ قلمرو] می باشد، البتھ این عوامل میتوانند"  
و   سیاسی  یک اصطالح خاص  توسط  میتواند  ترکیبات  این  از  یک  شوند: ھر  مجزا  یا  و  ترکیب  ھم 

بیان شود" لفبره   ).  ۱٥٦۱،  ۱۷، بخش  ۱۳(دفتر    اقتصادی  و  آن پوالنزاس  مارکسیسم   بھ  از  درکی 
باشد. آنھا بھ دقیق کردن  کنند، کھ بھ این شکل از تصرف و بازسازی یک منطقھ بی توجھ می انتقاد می 
)،  ۱٥٤، صفحھ  ۳۱مجموعھ آثار جلد  لنین،  پردازند (  " می   تحلیل مشخص از شرایط مشخص روش"  

و   تسلط  تحت  مناطق  ابعاد  در  ھم  و  زمانی  مقطع  در  ھم  مختلف  ھای  موقعیت  بھ  کھ  اینصورت  بھ 
بعنوان مثال نشان میدھد کھ تولید سرمایھ داری مناطق آن چیزی است، کھ  لفبره  پردازند.  تصرف می 

ستکاری فیزیکی و تئوریک اماکن طبقھ  کند. او بھ تحلیل د امکان تخفیف تضاد ھای آن را فراھم می 
نیمھکارگر می  نوعی   " بازار جھانی.  تا  من  بارون ھاوس  بلوار  از  مستعمره شھری وجود  -پردازد، 

دارد کھ مراکز آن تابع بخشی از دھقانان، کارگران خارجی [...] میباشد، کھ بطور کامل تحت انقیاد  
). تقسیم بندی مراکز  ٦٥،  ۱۹۷٤کند" (را حفظ می استثمار متمرکز قرار دارد [...] و جدایی مکانی  

تصمیم گیری توسط شھرھای مدرن، سبب تشدید "استثمار کل جامعھ، نھ تنھا طبقھ کارگر، بلکھ ھمھ  
 ) میگردد.  ۲۰۰طبقات اجتماعی کھ در حاکمیت سھیم نیستند، از طریق سازمان[شھری] "  ( 
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بر میگیرد و در تمام مناطق جھان حضور دارد.    تمام تاریخ سرمایھ داری را در  استعمار داخلی .5
است، کھ نھ    استعمار داخلیاز کشور فرانسھ یک نمونھ قابل توجھ از  رابرت الفونت  تجزیھ و تحلیل  

شود، کھ در  ای استوار است. ارزیابی او شامل حال کشورھایی نیز می بر تضادھای قومی بلکھ منطقھ 
ارتر است، مانند اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، یوگسالوی، روسیھ،   آنھا تفاوت ھای منطقھ ای  بمراتب آشک

ھایی کھ از شکل یک  تمام کشورھای حاشیھ [پیرامونی]، بخش اعظم کشورھای پسا سوسیالیستی و آن 
 اگوستو پینوشھ.  اند ، مانند شیلی پس از کودتای دولت رفاه بھ یک دولت نئولیبرال گذار کرده 

کند، کھ  ھایی از جنوب فرانسھ جا افتاد، بر این تاکید می در بخش  ۱۹٦۰ل دھھ  این اصطالح کھ از اوای
تقسیم می "توده شده"  استعمار  و  "استعمارگر  بھ  داشتھ  مردم"  واحد"  مدنی  "حقوق  کھ  زمانی   ، شود 

) مشترکی  ۱٤۱،  ۱۹٦۷الفونت  باشند  وجھ  استعمار  دوران  الجزایری  با  شده  استعمار  فرانسوی   .(
استناد کند، کھ در حال حاضر از یک وسیلھ رھایی    ۱۷۸۹تواند بھ معاھده ملی مصوب  ندارد؛ او می 

المللی در اختیار بورژوازی داخلی  بھ یک ابزار ستمگری تبدیل شده است. ھمھ چرخھ ھای ملی و بین 
می  نیروھایی  با  ارگانیک  "ھمکاری  وارد  طریق،  این  از  کھ  دارند،  نابود  قرار  را  مناطق  کھ  شود 

افزایش سود از طریق  مصادره زمین، کھ در اختیار شرکتھای    استعمار داخلی ). ھدف  ۱٤۲د" (کننمی
کنند. ساختارھای  گیرد، کھ سطح دستمزد را در این مناطق تعیین میگذاریي قرار می بزرگ سرمایھ 

د  شود. این فراینای نابود شده و توسط نھادھای انحصارات بزرگ جایگزین می توزیع محلی و منطقھ 
مترجم] بھ   -از طریق جذب نامتناسب بخش بزرگی از کورسھا و اوکسیتانی ھا [ساکنین جنوب فرانسھ 

می  تعدیل  دولت  اداری  "سرکیسھ"  سیستم  "خارجی"  ھای  تراست  طریق  از  مرتباً  منطقھ  این  شود. 
).  ۱٤٥" (  ریتوانستند 'ملی' ھم باشند، " مانند باز شدن ناگھاني یک کشور استعماشود، کھ البتھ می می

می  انحصارات خاصی  بھ  وابستھ  بزرگی  مناطق  اینصورت  ایجاد  بھ  را  خود  ویژه  مناطق  کھ  شوند، 
برمی  در  نیز  را  دولت  ویژه  قدرت  انحصار  نیاز  در صورت  حتی  و  اینکھ  کرده  منطق  'آنچھ  گیرد. 

جنرال  است'برای  خوب  دنیا  تمام  برای  است،  خوب  عرصھ  موتورز  ھمھ  می در  جا  تنھا    افتد. ھا 
از   بنقل  دارد،  دفاع  ارزش  کھ  فوکس  دموکراسی  دموکراسی  وینسنتھ  مکزیک،  جمھور  رئیس 

بھ مسائل انقالب منطقھ ای، با  الفونت  باشد.  کارفرمایان، برای کارفرمایان و ھمراه با کارفرمایان می
 ند.  کگیرد، نگاه می چشم انداز تجدید ملیت، کھ انسان دوستی را در جھان خلق ھا در بر می 

 

سرمایھ ٦ موقت  موفقیت  بین .  استعمار  ھماھنگی  بھ  گرایش  تشدید  سبب  فرا  داری  و  داخلی  المللی، 
کشوری گشتھ است. سیاست جھانی کردن نئولیبرالیسم بھ تجدید تعریف شرکتھا و کشورھا بھ عنوان  

می شبکھ  ن ھایی  میان  توزیع  و  محرومیت  بودن،  سھیم  نابرابر،  تجارت  اشکال  کھ  و  پردازد،  واحی 
خیزد، کنند. قدرت سیستم حاکم از مخدوش کردن مفھوم مقولھ ھای اجتماعی بر می مناطق را تعیین می 

مستقل'   'دولت  و  رفاه'،  'دولت  ملی'،  'دولت  کارگر'،  'طبقھ  مانند  مستقل]    -مقوالتی  [دولت  آخری 
ھمانطور   گشتھ،  تبدیل  وابستھ  دولت  یک  بھ  دوباره  است،  استعماری  شرایط  دولت  محصول  کھ 

، کھ محصول جنبش 'ناسیونالیستی'  یا  بھ یک  'سوسیالیستی' و  بود،  انقالبی و رھایی بخش ملی  ھای 
تابع سیاست ھای بانک   دولت سرمایھ داری و نئولیبرال تبدیل شده است، کھ کشورھای مقروض را 

می  آمریکا  متحده  ایاالت  مالی  وزارت  و  پول  المللی  بین  صندوق  چنیجھانی،  تحت  شرایطی  کند.  ن 
طریق   از  ملی  دولتھای  کھ  آنجا  حتی  است،  اثرگذار  آن  جھانی  کالسیک  شکل  در  ھنوز  استعمار 
تصرف خلقھای ھمسایھ بوجود آمده اند، مناسبات استعماری تداوم دارد. بھ آنھا مناسباتی اضافھ شده  

بھ  شرکت  مربوط  کھ  مجتمعاست  یا  و  فراملیتی  نظامی  ھای  متحد   -ھای  ایاالت  و  صنعتی  آمریکا  ه 
 باشد.  متحدانش می 
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توانند بر این تغییرات بنیادی بی توجھ باشند. در واقع این ادعا کھ مقوالتی  جنبش ھای آلترناتیو نمی 
نیست،   مدرن'  'چپ  یک  واژھای  جزو  دیگر  طبقاتی'،  'مبارزه  یا  و  ملی'  'دولت  'امپریالیسم'،  مانند 

کھ بویژه تغییر ساختار و نوسازی انباشت و حاکمیت    اشتباه می باشد؛ با این حال مسئلھ مھم این است 
 را درک کرد.  

  ۱۹٦۰المللی، داخلی و فراملیتی از طریق 'جنگ داخلی' تایید شد، کھ از دھھ  واقعیت استعمار نو بین 
تکنولوژیک قدرتھای بزرگ بھ عنوان شکل اصلی جنگ در عرصھ جھانی    -توسط مجتمع نظامی  

ا جنگ علیھ شورشیان [قیام کنندگان] بھ اصطالح جھان سوم بود، اما در  شود. ظھور آن ب ارزیابی می 
عمل بخشی از تئوری "جنگ با شدت و حدت متفاوت " شد، کھ اواخر قرن بیستم در تمام جھان رخ  

نشان داد. جنگ داخلی نشان داد،    ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۱داد، حتی در کشورھای متروپل، ھمانطور کھ  
اکثریت کشورھای ملی   ھا  کھ  یا متحدان مبارزه علیھ خلق  آنھا در عمل ھمدستان و  و طبقات حاکم 
 ھای بین دولتھای ملی قدرتھای بزرگ پایان بگیرد.  ھستند، بدون آنکھ درگیری 

المللی مبارزاتشان  و علیرغم اینکھ بھ  در جنگھای متعدد 'کم حدت'، خلقھا بیش از پیش بھ ماھیت بین 
حال نقطھ مرجع خود را  برند، با این لی نشان می دھند، پی می ضرورت حمایت کشورھایی  کھ ھمد 

بینند. با پایان  ھای آنان می در  جامعھ مدنی تھیدستان، حاشیھ نشینان، محرومان و جنبش  ھا و سازمان 
با جنبش  آنھا ھمراه  اقوام و خلق ھا پیشگام تکامل تاریخی می دولت  رفاه،  باشند. در  ھای ملیت ھا، 

از کش  [حاشیھ بسیاری  پیرامونی  یا سوسیالیست  ورھای  و  پوپولیست  دولت ھای  آموزشی  ای] سیاست 
-۱۰٥،  ۱۹۹٦استاون ھاگن قادر بھ جذب آن گروه جوانان اقلیت ھای ملی و قومی شد (مقایسھ کنید با  

 باشند.  )، کھ قادر بھ درک واقعیت جھانی در اشکال جدید آن می ۱٤

درت دولتی از طریق یک جنگ سنگر بھ سنگر ویا سیار، و  مسئلھ نھ رفرم دولت است و نھ تصرف ق
یا ایجاد روستا ھا و مناطق ایزولھ برسم آنارشیست ھای پرویی و یا کاتالونی، کھ پایان دولت را اعالم  

 کردند تا بھ زودی از طریق ھمان دولت نابود شوند.  

شبکھ  با  را  مناطق  مقاومت  قدیمی  اشکال  پیوند  زاپاتیستھا  جدیدی  بومی  ھای  ھای  خلق  کھ  میدھند، 
می  مرتبط  ھم  با  را   بودند،  دشمن  ھم  با  گذشتھ  در  کھ  شکل  مختلف،  در  حداقل  ارتباط  این  کند، 
 شود.  الکترونیکی [مجازی] شامل اقلیت ھا، اقوام و خلق ھای دیگر نیز می 

آورند، بیش از  ھای خودمختار، کھ اشکال متنوعی از گفتمان بوجود می ھا و سازمان با ایجاد این شبکھ 
می  میسر  حاکم  سیستم  با  رویایی  کلمات  پیش  با  انتگرال'  می   گرامشیشود.  'دیالوگ  یک  از  توان 

 احساس.  -درک-دانشصحبت کرد، نوع جدیدی از رابطھ طبیعی 

جداشدنی نیست، بھ    'استعمار داخلی'مبارزه برای خودمختاری و عزت خلق ھا از موضوعاتی مانند  
جداشدنی است،  خوزه مارتی  کوبا و دستاوردھای اجتماعی آن از توانایی معنوی  ھمان میزان، کھ بقا  

قابل  احساس  -درک-دانشکھ بھ درستی بنیانگذار فکری انقالب کوبا محسوب می شود. آنجائیکھ رابطھ  
کند، کھ  تشخیص است، مقوالت 'قدیمی' مانند 'طبقھ کارگر' و یا ' مبارزه طبقاتی' طنین جدیدی پیدا می 

 بخشد.  داری واقعا موجود، یک ویژگی منحصر بھ فرد میبارزه پرآوای علیھ سرمایھ بھ م 
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 بخش دوم 

 

بھ   نزدیک  داخلی، اصطالحات  "استعمار جھان    استعمار  از  دارند، عبارتند  قرار  آن  با  تعامل  در  کھ 
و یا آنھایی کھ مانند"استعمار درونی [داخلی] " در علوم فرھنگی و ادبی  یورگن ھابرماس،  زندگی"  

بھ مثابھ سیستم و جھان زندگی  ھمزمان  کند کھ، "جوامع را  بکار گرفتھ می شود. ھابرماس توصیھ می 
شوند : "زیر سیستم ھای" متعلق  )، کھ بھ اشکال متفاوتی ھماھنگ می II /۱۸۰،  ۱۹۸۱د" ( طراحی کر

بھ "اقتصاد و دولت" کھ توسط پول و قدرت ھدایت می شوند، در تقابل با "جھان زندگی" قرار دارد،   
بھ "کسب توافق از طریق مکالمھ " مرتبط است (  ).  ۳۹۳از "ساختار ارتباطی" برخوردار است، و 

بھ جھان زندگی    برای بیرون  "از  " "سیستم"  باید "حاکمان  استعمار    -"استعمار جھان زندگی"  مانند 
)، ھمانند "قانونی کردن"  ٥۲۲/ IIگران بھ جماعت ھای قبایل" نفوذ کند و "جذب شدن" را تحمیل کند ( 

ده می  ھمھ مسائلی، کھ قبال بین طرفین [بطور سنتی] بدون دخالت یک  نیروی مافوق  حل میشد، دی
دارد و خود را بھ عنوان" چارچوب   این دو بخش  شود. اصطالح" استعمار" سعی در متمایز کردن 

برداری پیشرفتھ و محافظھ کارانھ [سنتی] عرضھ می کند : آنجا  حفظ حد و مرز " بیطرف برای بھره 
پناھگاه  آن  زندگی  جھان  حداقل  باید  میکند،  عمل  قدرت  و  پول  منطق  با  دولت  و  اقتصاد  مورد    کھ 

می  تضمین  را  فردی  گیری  تصمیم  و  تحقق  امکان  کھ  باشد،  سیستم  توافقی  این  دیگر  از طرف  کند. 
پناه جھان زندگی دولت رفاه را بھ مثابھ "زندان" معرفی (  )  ۳٥٥دوگانھ برای این مفید است، کھ از 

ی خصوصی"  ھای زندگای از مناسبات موکولین و مشتریان بر فراز عرصھ نمود، کھ توسط آن "شبکھ 
 ).  ٥۳٤بسط می یابد ( 

برای کسب ھژمونی    گرامشی تفکیک سیستم و جھان زندگی متناسب با درک جامعھ مدنی از دیدگاه  
بقای "خود   از جامعھ  سیاسی است، کھ  جداگانھ ای  بلکھ حوزھای ضرورتاً  نیست،  گروھای فرعی 

شروعیت سیاست نھادینھ  )، اگرضرورت تایید  م٤٥۰،  ۱۹۹٤ھابرماس  رای" آن باید تضمین شود (
 شده با قدرت تصمیم گیری آن الزم است.  

با استناد بھ تصاویر زنانگی و سیاه بودن در ادبیات  آندرا آلرکمپ  " توسط  استعمار داخلی اصطالح "
شود. در حالی کھ "استعمار خارجی" ھدفش "غارت مواد  آلمانی، فرانسوی و آفریقایی توضیح داده می 

این   و  باشد  می  میخام"  توجیھ  دیگران"  کردن  متمدن  "ضرورت  با  را  تحلیل  ھدف  و  تجزیھ  کند، 
داخلی" آنھا    استعمار  نابودی  و  سازی  خنثی  انتقال،  نحوه  دیگران،  تصویر   " تولید  شیوه   بھ   "

). نگارنده ای کھ قصد ندارد خود استعمار گر باشد، کھ بھ دیگری فقط برای  ۲f،  ۱۹۹۱پردازد" ( می
کھ شده خود نیاز دارد، باید این توھم را کنار بگذارد، کھ قادر است "تصاویری  یکپارچگی نفس تکھ ت

 ) کند"  تولید  داوری  پیش  استعماری  ۲۱۳بدون  بھ  متھم  کاوش بطور عمومی  و  کھ کشف  ھنگامی   .(
 شود.  شود، جنبھ انتقادی آن بھ مناسبات حاکمیت نیز محو می بودن می 

با خط کش مشغول تعی  )، بخشی از  ۲۱۳ین مرز برای  جسم/ قاره می باشد" ("نگاه استعمارگر کھ 
 گذارند.  سرنوشت ھمھ کسانی است، کھ بھ این عرصھ پا می 
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