ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺖ
اﯾﺎن ﺟﮏ

اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ آن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻨﺎد دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر آﻣﺪ؟ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻋﻤﺪی ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ؟

دزدان ﺗﺎرﯾﺦ :رازﻫﺎ ،دروغ ﻫﺎ ،و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺪرن ،ﻧﻮﺷﺘﻪی اﯾﺎن ﮐﻮﺑﯿﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺮاﻧﺘﺎ۲۰۱۶ ،
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽای ﮐﻪ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮد وﺟﻮد دارد ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺖ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﺷﮑﺴﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﺎﻧﺪی اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣ ِ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮏﻣﯿﻼن ﺧﺒﺮ از ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ﻣﺪت  ۱۵ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎزان را ﻧﺪﯾﺪه
ن ﻣﺤﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﺷﺎﻫﺰاده اﻟﻒ ﯾﺎ
ﺑﻮد ،اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ر ﯾﮕﺎل ﯾﺎ اودﺋﻮ ِ
ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ب را ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻗﺼﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ،و در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آنﻫﺎ آﺗﺶﺑﺎزی ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﮐﺘﺎب دزدان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
آزارﻧﺪهﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿ ِﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺎرﯾﺦ رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ ،اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی دود آﺳﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻃﯽ ﻫﺰاران آﺗﺶﺳﻮزی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮزاﻧﺪن ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۴۷اﻧﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد» ،دود ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﻨﺎد در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی
دﻫﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺮﯾﺎت را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮد «.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﺰی رﺳﯿﺪ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﮐﺎﻏﺬ را در
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ از ﮐﻮآﻻﻻﻣﭙﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر – ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﻪ »ﮐﻮرهی زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزی
ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی در ﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ« – ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن
اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان »ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آن
دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻧﺸﻮد «.ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل
 ۱۹۶۱اﯾﺎن ﻣﮏﻟﻮد ،وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ،ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر
ﻋﻤﻞﻫﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ ،و
ارﺗﺶ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ »ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺑﻌﺪی واﮔﺬار ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎدهی ﺻﺮف از آﺗﺶ زدن ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ،ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺸﻮ ِر ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﻓﺘﻪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ ،و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدنﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .دﻓﺘ ِﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺮاثﮔﺬاری« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎی
ﯽ اروﭘﺎﯾﯽﺗﺒﺎر« ﺑﻮد –
ﻣﻮازی ﺑﻮد .ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن – ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﺗﺒﺎع ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾ ِ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺪﻫﺎی »ﺣﺴﺎس« را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد
)اﺻﻄﻼح رﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر »ﮐﻮﭼﺎﻧﺪن« ﺑﻮد( .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی »ﻣﯿﺮاﺛﯽ« ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ
در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آنﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر از دو راه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ:
اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺷﺎرهای ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎ کﺳﺎزی اﺳﻨﺎد در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد روی داد :ﮔﻮﯾﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻋﺪن ،ﻣﺎﻟﺖ،
ﺑﻮرﻧﺌﻮی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻠﯿﺰ ،وﺳﺖ اﯾﻨﺪﯾﺰ ،ﮐﻨﯿﺎ ،و اوﮔﺎﻧﺪا .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﺎن ﮐﻮﺑﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﻧﻬﺪام ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی
ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻈﯿﻢ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در آن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﻣﺄﻣﻮران امآی ۵و ادارهی
اﻣﻨﯿﺖ و زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ از ارﺗﺶ ،ﻧﯿﺮوی در ﯾﺎﯾﯽ ،و ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،اﻟﺰامِ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اوراق رﺳﻤﯽ را )ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ( ز ﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ اوراق ،ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ »ﮐﻮﭼﺎﻧﺪه« ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ راز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ رﺳﻤﯽ ،آنﭼﻪ ﭘﺲ از آﺗﺶ زدن اوراق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ »ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ «.ا ﮔﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از در ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﯿﺎ
ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد را »در ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و آنﻫﺎ را در آبﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و
ﺳﺎ ﮐﻨﯽ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻤﮑﻦ را از ﺳﺎﺣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ا ﮐﺜﺮ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ – »ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﮐﻮﭼﺎﻧﺪهﺷﺪه« – راﻫﯽ ﻫﺎﻧﺴﻠﻮپ ﭘﺎرک ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ از ﻣﺨﺰن ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی وﯾﮋه« ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﻦ ،ﻗﻔﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﮐﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﭘﺮ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد – ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ز ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ از ﻗﻔﺴﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

ﯽ وزرات اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ  ۳۷ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻨﻬﺎ دو
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧ ِ
ﮐﺸﻮر )ﮐﻨﯿﺎ و ﻣﺎﻟﺖ( ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮده
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن اﻃﻼع دارﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪ ﮐﻪ وﮐﻼی ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻮرخ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﮐﺎروﻟﯿﻦ اﻟﮑﯿﻨﺰ ،ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد واﮐﻨﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻣﺎﺋﻮﻣﺎﺋﻮ در ﮐﻨﯿﺎ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮ از آن
ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺪارک ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهی اﺳﻨﺎد
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻫﺎﻧﺴﻠﻮپ ﭘﺎرک را »ﻧﺎدﯾﺪه« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد :اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن  ۶۰ﻣﺘﺮ از ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،وﯾﻠﯿﺎم ﻫﯿﮓ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰۰ﻧﻔﺮ
از ﺷﺎ ﮐﯿﺎن ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۰۰ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﯾﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮد درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ «.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص ﻗﺮار ﻧﺒﻮد اﻓﺸﺎ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﭘﺎ کﺳﺎزی ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ
از دﻻﯾﻞ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﻧﺪ :از ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﻓﺎداری رژﯾﻢﻫﺎی ﺑﻌﺪی
در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد .اﻣﺎ ﮐﻮﺑﯿﻦ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود :ﻫﺪف از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﯿﺮاثﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ از »ﺷﯿﻮهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﺑﺎ »ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام« ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ –
ی ﺧﻮد را ﮐﺎری ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺮی
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﻣﭙﺮاﺗﻮر ِ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺑﺎنِ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ
ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ و ﻧﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﻈﺎم اداری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺪی
را ﮐﻪ »ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻋﺪم ﻣﺪارای ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺷﺪ« و »ﺗﻤﺎم
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﻋﻠﯿﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﻫﺎ )ﯾﺎ ﮐﺎ ﮐﺎ ﺳﯿﺎهﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺎﺷﺪ«،
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد :ﻣﺎ اﺳﺮار را دوﺳﺖ دارﯾﻢ .ﮐﻮﺑﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﺳﺎل  ۱۲۵۰را
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺎوران ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ ۸۰۰ .ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری )ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺼﻮﺑﻪی اﺳﺮار رﺳﻤﯽ  (۱۹۱۱و ﺑﻨﺪﻫﺎی رازداری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻼ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻮﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را »ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻣ ً
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ )ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ا ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را
ی دوﻟﺘﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ »ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺿﺮورﺗﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺠﺎری ﺑﻪ
ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮد( ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی او را ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎر ِ
ﺷﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺪه اﺳﺖ« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رد ﮐﺮد.
در دﻫﻪی  ،۱۹۵۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺷﻬﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ادوارد ﺷﯿﻠﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﻪی
ﺣﺎ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »در ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﮐﻢﺣﺮﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد« ،و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺪ ﮐﻪ

ﺗﺮﺳﯽ از اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻮﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و روﯾﮑﺮد ﻣﻼﯾﻢ
و اﻋﺘﻤﺎدآﻣﯿﺰ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ »ﭼﺮا ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺗﻮدار دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد«.
ادوارد اﺳﻨﻮدن از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺸﺎ ﮔﺮی او درﺑﺎرهی ﻧﻈﺎرت ﮔﺴﺘﺮدهی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ) ۲۰۱۳اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در روزﻧﺎﻣﻪی ﮔﺎردﯾﻦ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد .ﺣﺴﺎدت ﺑﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ
راﺳﺖﮔﺮای ﻧﺸﺮﯾﺎت در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ :ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً در آرام ﮐﺮدن دلواﭘﺴﯽﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺬاب آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎنورزی و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رازﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻫﺎﻣﻮن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
______________________________________
* اﯾﺎن ﺟﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روزﻧﺎﻣﻪی ﮔﺎردﯾﻦ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪی او اﺳﺖ:
Ian Jack, ‘The History Thieves by Ian Cobain review – how Britain covered up its imperial
crimes,’ Guardian, 6 October 2016.
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