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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ اپريل ١٠
 

 

  

 لگدمالی قارۀ سياه با چکمه ھای خونين امپرياليست ھا

  )بخش دوم(

  

  استعمارگران، افريقا را تقسيم می کنند

سرمايه داران غربی که برای انحصار بيشتر . مايه داری، انحصار مناطق تحت نفوذ را با خود ھمراه داردانحصار سر

طور ه سرمايه در چنگال خونين شان حد و مرزی نمی شناختند، به ھر طرف می تاختند تا مناطق جديد و بيشتری را ب

شدند و ناگزير به بخشش يک منطقه در ازای منطقۀ اما گاه به چنين امری موفق نمی . انحصاری تحت نفوذ خود بياورند

ديگر می شدند و يا ھم يک منطقه ميان چندين استعمارگر تقسيم می گرديد؛ مشخصه ای که لنين آن را تقسيم اراضی به 

  . امپرياليست ھا می خواندۀوسيل

 ۀقار. آن را به پايان رساندند تقسيم جھان را آغاز کردند و در آغاز قرن بيستم ١٨٧٠دولت ھای استعمارگر در سال 

 ١٨٧۶تا سال . افريقا يکی از مناطق جھان بود که مورد تاخت و تاز بيرحمانه و سبعانۀ غارتگران سرمايه قرار گرفت

 آبراه ھا، سلسله جبال ھا و درياھای بزرگ ئی بود، ولی پس از شناسائیتنھا ده درصد افريقا مستعمرۀ دولت ھای اروپا

  . بطرز وحشتناکی ميان قلدران سرمايه تقسيم شد١٩ا در قرن اين قاره، افريق

که ھمه از اشغالگران کنونی ( امريکا، بلژيک، پرتگال، اسپانيا، ايتاليا، ھالند ۀ، اياالت متحدالمانبريتانيا، فرانسه، 

فريقا نيز خودداری قارۀ افريقا را ميان خود تقسيم کردند و حتی از بخشش کوه ھای مغرور خلق ا... و) کشور ما ھستند

در اينجا، مختصراً استيالگری کشورھای غارتگر را در اين خشکه ارائه می کنيم تا ضمن پی بردن به ). ٢(نکردند

مبارزه «و » مبارزه عليه تروريزم«جنايت امپرياليست ھا در افريقا به ماھيت شعارھای کاذبانۀ اين غارتگران زير نام 

و ممنون آن گرديدند و با عرقريزی  ای مفتون  که عدهئیفغانستان پی ببريم، شعارھادر ا» برای حقوق بشر و حقوق زن

  . تمام مشغول رقص قرصک برای آنھا شدند

  

اشغال سودان ). ٣(نيمۀ دوم قرن نوزدھم بود که بريتانيا چور و چپاول و استيالی خود را در افريقا توسعه داد :بريتانيا

اين وسوسه را می بايست با وابستگی مصر به قدرت ھای . ی بريتانيا بودشرقی، يکی از وسوسه ھای امپراتور
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، عملی سازد، زيرا ستراتيژی بريتانيا، پيوند زدن مستعمره ھايش از افريقای جنوبی تا مصر و تصرف افريقای ئیاروپا

ز آن طريق شمال افريقا توانست به شرق دريای احمر وارد شود و ا با تسخير آبراه سوئز اين امپراتوری می. شمالی بود

  .را تصاحب نمايد

.  دراکوالھای مستی بودند که در قرن نوزدھم، خون خلق ھای افريقای شرقی را بيرحمانه می مکيدندالمانانگليس و 

انگليس ھا در سالھای ھفتاد قرن نوزدھم قرارداد اسارتباری بر سالطين زنگبار تحميل کردند که بر بنياد آن اين 

 که المانپس از بريتانيا، . تياز مھمی برای ادارۀ حکومت مستعمره ھايش در ساحل کينيا به دست آوردامپراتوری ام

وارد منطقه شد و با » المانشرکت افريقای شرقی «رفت، از طريق  يکی از کشورھای ممتاز سرمايه داری به شمار می

نيز وارد سواحل » افريقای شرقی بريتانياشرکت «. آغاز شد» شرکت ھا«رقابت . شاھان مناطق ساحلی قرارداد بست

  .سلطان نشين شد

اين مشخصه را می توان در بوگاندا . لنين، يکی از مشخصه ھای امپرياليزم را رقابت بر تقسيم مناطق جھان می داند

اين منطقه که يکی از مناطق ستراتيژيک برای . بزرگترين دولت افريقای شرقی در سرچشمه رود نيل به خوبی ديد

اين رقابت با شدت ادامه .  نشودالمانرفت، تسلط بر آن نمی توانست سبب رقابت انگليس و  امپرياليست ھا به شمار می

 ئیداشت و ھر لحظه امکان شاخ به شاخ شدن اين دو قدرت استعماری بر تصرف اين منطقه وجود داشت؛ اما از آنجا

 اين ١٨٨۶ نوامبر ۀدانستند، با امضای موافقت نام د خود نمیکه امپرياليست ھا در مقطع معين آن زمان جنگ را به سو

 رسيد و خاک بيشتری که امروز کينيا ناميده می شود، به المانبه ) تانزانيا(تانگانيکا : منطقه را ميان خود تقسيم کردند

  .حيث مستعمرۀ بريتانيا ثبت شد

بريتانيا . برای چپاول افريقا حد و مرزی نمی شناختنداستعمارگران . غارت افريقا به تقسيم افريقای شرقی محدود نماند

ی و پرتگالی المان اوگاندا را تحت اسارت درآورد و به اين شکل، از رقبای ١٨٩۴ نياسالند و در سال ١٨٩٠در سال 

مدت ھا قبل شيفتۀ اراضی  ھالندی ھا.  با خيال آرام صورت گرفته نمی توانستئیاما اين سبقت جو. خود پيشی گرفت

 در ١۶۵٢که ابزار بورژوازی نوخاستۀ اين کشور بود، در سال » شرکت ھند شرقی ھالند«. فريقای جنوبی شده بودندا

سرزمين کوچک مھاجرنشين ھای ھالندی را به وجود آورده بود تا راه را برای غارت بيشتر اين قاره ) دماغه(ِکپ 

می خواندند، به آپارتايد در اين قاره دامن  ) کشاورز(اين مھاجرھا که به جای ھالندی خود را بوئر . ھموار سازد

  )۴.(زدند

کشف اين دو معدن گرانبھا، اشتھای بريتانيا را . بوئرھا در منطقه ای از افريقا زيست داشتند که دارای الماس و طال بود

د و در سال  نيروھای انگليسی عليه بوئرھا به عمليات نظامی دست زدن١٨٩۴ھمين بود که در سال . تحريک کرد

 ۀبريتانيا قبل از تقسيم افريقای غربی، دھان.  باالخره بوئرھا را شکست و امپراتوری خود را گسترش دادند١٩٠٢

  .گامبيا، سيرالئون در ساح عاج و نيجريه را نيز به دست آورده بود

  

شرق  اميد نيک در جنوب ۀغاگر ھدف امپراتوری بريتانيا در افريقا، پيوند زدن مستعمراتش از شمال تا دما :فرانسه

فرانسه که قبالً . بود، فرانسه در صدد گسترش مستعمراتش از اقيانوس اطلس در غرب تا دريای سرخ در شرق بود

سنِگال را در قرن ھفدھم به دست آورده بود، اين کشور را به حيث پايگاه اصلی لشکرکشی اش به طرف جنوب صحرا 

  .قرار داد

 و پوست می خريدند، از مدتھا در تالش ئیدر دورۀ جنگ ناپليونی از الجزاير مواد غذااستعمارگران فرانسوی که 

 قرن نوزدھم بھانه ای شد برای لشکرکشی فرانسه به ٢٠در سالھای ) ۵(» مگس کشۀضرب«. غارت اين کشور بودند

 به تونس ١٨٨١ فرانسه در .اين اشغال راه را برای اشغال تونس ھموار ساخت) ۶.( اين کشورۀالجزاير و اشغال وحشيان
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اين کشور . لشکرکشی کرد و اين کشور را به تصرف خود آورد و پس از تصرف به غارت بيرحمانۀ آن پرداخت

 ھا در آستانۀ جنگ جھانی ئیاراضی تونسی ھا را به قيمت ارزان خريداری کرد و اين خريد اراضی سبب شد تا اروپا

 ٩٠٠ صاحب ئیر تونس شوند، که از آن جمله غارتگران فرانسوی به تنھاليون ھکتار زمين زراعی دياول مالک يک م

  .ھزار ھکتار زمين بودند

اما مراکش، .  نکرد، لذا راه مراکش را در پيش گرفتءفرانسه به چپاول ثروت ھا و مکيدن خون خلق تونس اکتفا

ا ھر کدام در اين کشور منافع غارتگرانۀ خود ، ايتاليا و اسپانيالمانفرانسه، انگليس، . گرھگاه تضادھای امپرياليستی بود

 يک ساحۀ ١٨٧٠فرانسه در سال . را تعقيب می کردند و اين منافع نمی توانست تضاد ميان امپرياليست ھا را دامن نزند

با مخالفت و مقاومت  مراکش را که ھم مرز با الجزاير بود، اشغال کرد و تالشش برای غارت بيشتر مناطق اين کشور

  .رو شده  در منطقه روبئیدول استعمارگر اروپاساير 

ايتاليا پس از موافقۀ فرانسه ليبيا را اشغال کرد و از . فرانسه ناگزير بود با کشورھای غارتگر رقيب به معامله تن دھد

داد و در » آزادی عمل« به انگليس در مصر ١٩٠۴فرانسه بر اساس قرارداد . خود در مراکش صرف نظر کرد» حق«

 تقسيم مراکش به ۀبه ھمين گونه فرانسه و اسپانيا در بار. خود را در مراکش به دست آورد» آزادی عمل«آن ازای 

 تالش داشت تا مراکش را به صورت پايگاه اصلی نظامی المان.  مانعی بود بر سر راه فرانسهالماناما . توافق رسيدند

شد، ولی فرانسه به او مھلت نداد و به اشغال مراکش دست خود در سواحل اقيانوس اطلس و مديترانه در تصرف داشته با

. اين وضعيت مشابه وضعيت کنونی است(زد و بر اساس توافق، اسپانيا نيز ارتش خود را وارد مناطق شمالی آن کرد 

ی ساير کشورھا جنگيدن فرانسه در کنار امريکا برای امريکا در افغانستان و در ازای آن امتياز بردن در ليبيا و 

 در برابر دريافت غرامت از مستعمره ھای فرانسه المان.  نيز امتيازش را از اين رقابت به دست آوردالمان). ئیافريقا

  . فرانسه رسماً پذيرفتۀدر کنگو و امتياز احداث راه آھن در جنوب مراکش، تصاحب مراکش را به وسيل

جنگ عليه « برای اشغال می گشتند، چنانچه امروز به نام غارتگران دول امپرياليستی پشت بھانه. نوبت به سنِگال رسيد

فرماندار سنِگال از الت ـ ديور حاکم . در صدد اشغال شماری از کشورھای فقير و نادار ھستند» تروريزم و القاعده

کار  که اين ئیتو می گو«:  موافقت کند، اما او در پاسخش گفتئیکايور خواست تا با احداث راه آھن داکار ـ سن لو

» .برای ما خوشبختی و ثروت می آورد ولی من فکر می کنم که اين راه آھن من و رؤسای مرا به بردگی تنزل می دھد

 اعالم کرد که ١٨٨٢فرماندار سنِگال در سال .  به سنِگال لشکرکشی کرد١٨٨٢فرانسه با شنيدن اين پيام، در پايان سال 

ثابۀ تنزل به بردگی می داند، ولی جالب است که در کشور ما ھنوز ساختن راه آھن به وسيله استعمارگران را به م

توسط امپرياليست ھای اشغالگر شکوه و گله » ئیعدم پروژه ھای زيربنا«و » کمک ھای ناکافی«کسانی ھستند که از 

  )٧.(و مبارز ھم می خوانند» مائويست«می کنند و البد خود را 

مبارزۀ سبعانه بين دستجات مختلف « غربی ھم به گفتۀ ستالين قربانی سودان.  نکردءفرانسه نيز به مراکش اکتفا

اين کشور با وحشت تمام به تصرف درآمد، وحشتی که خلق سودان را به شکل شنيع و بيرحمانه . شد» داران سرمايه

 اطراف ۀنطق به م١٩٠٠تصرفات فرانسه به سودان غربی محدود نماند، لذا در سال ) ٨.(فدای منافع امپرياليستی ساخت

، )١٨٨٢ ـ ١٨٧٩در سالھای ( ماداگاسکار، گابون ۀ؛ مناطق اطراف خليج گينه، ساحل عاج، جزير)٩(چاد لشکر کشيد

  .را تصرف کرد... و) ١٨٨٨(، جيبوتی )١٨٨۴(کنگو، اوبوک 

  

سبب گرديد که اين  نسبت به ساير دول امپرياليستی نسبتاً ديرتر وارد افريقا شد و ھمين امر المانامپرياليزم  :المان

در مستعمرات اين دولت . امپرياليزم به خاطر ايجاد امپراتوری اش در افريقا از ھيچ نوع جنايت دريغ نورزد

 سوزان ۀی اردوگاه ھای متراکمی از اسيران را در زير اشعالمانسربازان ) ١٠.(امپرياليستی کار اجباری معمول بود
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، خليج آنگراپکنا در جنوب غربی افريقا را به حيث المان. د افريقا کردندزندان ھا را وار» تمدن«آفتاب ساختند و 

 اين تصرفات را تحت حمايت گرفت و الماندولت . داران خود به دست آورد نخستين امتياز از طريق تاجران و سرمايه

بعد اين . نج گرفت افريقا را از مرزھای آنگوال تا رودخانۀ اورۀتصرفات خود را گسترش داد و شھرھای اصلی کران

.  مستعمرات خود ساختۀامپراتوری وسعت بيشتر يافت و تا افريقای جنوب غربی نيز رسيد و بچوانالند را نيز ضميم

  . شرقی سرزمين وسيعی از مناطق تانگانيکا، روندا و بوروندی را به اشغال درآوردۀ در کرانالمان

  

 کشورھای ممتاز سرمايه داری، اشتھای کشورھای خرد ۀه وسيل چپاول و غارت افريقا ب:ساير کشورھای سرمايه داری

بلژيک در غارت . پرتگال، بلژيک و اسپانيا نيز وارد اين رقابت شدند. و کوچک سرمايه داری را نيز تحريک کرده بود

ن  در برلين، کنگو را به عنواالمان فرانسه و ١٨٨۵ ـ ١٨٨۴کنفرانس . خلق ھای افريقای مرکزی نقش اصلی داشت

 لئوپولد دوم، کنگو را با قيمت باال به دولت بلژيک ١٩٠٨در سال . ملک خصوصی لئوپولد دوم، پادشاه بلژيک شناخت

در آستانۀ قرن بيستم، در کنار . فروخت و دولت بلژيک کار وحشيانۀ اجباری، ستم و جنايت را در کنگو برقرار ساخت

  .امبيک در اختيار بلژيک بود بزرگ آنگوال و موزۀتصرفات خرد و کوچک، دو مستعمر

 غربی ۀاسپانيا، قسمتی از مراکش، کران. پرتگال اولين کشوری بود که به قارۀ سياه رفت و تجارت برده را آغاز کرد

 سومالی ۀايتاليا نيز تالش داشت تا در اتيوپيا و کران.  خرد و کوچک ديگر را تصاحب کرده بودۀصحرا و چند منطق

ال ھای ھشتاد قرن نوزدھم، ايتاليا مناطقی در کرانۀ دريای سرخ در ايالت اريتره را به دست در آغاز س. اربابی کند

وی به ليبيا حمله کردند و بخشی از سرزمين  حاضر استعمارگران ايتالدر اوايل قرن. آورد و بعد به اتيوپيا يورش برد

  . قرن نوزدھم، اليبريا را به تصرف درآورد امريکا در پايانۀسومالی را اشغال کردند و در ھمين حال اياالت متحد

ليست ھا ولی امپريا.  افريقا ميان امپرياليست ھا به پايان رسيده بودۀبا اين تقسيم و توزيع، در آغاز قرن بيستم تقسيم قار

و اين قاره را تکه تکه کرده، اختالفات مرزی را دامن زده، اربابان » نداز و حکومت کنتفرقه بي«بر اساس سياست 

 آن در اين قاره کمترين کشوری را می توان سراغ کرد که در آن ۀديگر انداخته که در نتيج سران قبايل را عليه يک

اين پراکندگی که بعدھا با جنگ ھای قومی نيز . نزاع مرزی موجود نبوده و ملت ھا و خلق ھای آن پراکنده نشده باشند

  . قاره می باشدھمراه شد، از ميراث ھای شوم امپرياليزم در اين

در اين غارت، بريتانيا از ھمه غارتگران ديگر در موقعيت ممتاز . اين تقسيم برای غارت منابع افريقا صورت گرفت

 ئیعالوتاً صاحب مستعمره ھا. بود... مستعمرات بريتانيا دارای معادن طال، الماس، مس، سرب، روی و. قرار داشت

 را در اختيار داشت ئیفرانسه مستعمره ھا. به شمار می رفتند... و، کيله، نارگيل وتوليدکنندگان مھم پنبه، کاکائ بود که 

، برنج، رابر )نوعی الياف(که منابع عظيم فاسفورس، سنگ ھای آھن، منگنز و فلزات غير آھنی داشتند و قھوه، سيسال 

  .توليد می کردند... و

بھره کشی غارتگرانه و چپاول منابع معدنی و تقسيم  و تجارت برده و بعدھا برده و عاج، غارت زمين ھای حاصلخيز 

مناطق و فروش آن و تحفه دادن ھای بعضی مناطق در افريقا باعث کندی پيشرفت نيروھای توليدی در اين قاره شد و 

ھای فراوان، زمين ھای حاصلخيز و ذخاير غنی زير زمينی، فقط يک درصد  بيجا نبود که اين قارۀ وسيع با آبراه

  . محصول صنعتی جھان را توليد می کرد

.  استعمارگران بيرحمانه مورد استفادۀ جنگی قرار گرفتۀمنابع انسانی اين قاره تا جنگ ھای جھانی اول و دوم به وسيل

 آن تنھا در چارچوب ٨۴۵٠٠٠ می جنگيدند که المان بريتانيا و  در نيروھای مسلح فرانسه،ئیليون افريقايبيش از يک م

شکست خورد، مستعمره ھای اين کشور   المانبا پايان جنگ جھانی اول که در آن . ارتش فرانسه سالح گرفته بودند

، )و کامرون و قسمتی از توگو المانافريقای شمالی ( ملل درآمدند، اما عمالً ميان بريتانيا ۀظاھراً به قيموميت جامع
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و ) جنوب غربی افريقا( افريقای جنوبی ۀ، اتحادي)روآندا، اوروندی(، بلژيک )قسمتی از توگو و کامرون(فرانسه 

  .پرتگال تقسيم شدند

تا جنگ جھانی دوم، غارتگران کمتر به استخراج معادن در افريقا مصروف بودند و بيشترين توجه آنھا به آسيا متمرکز 

مدتاً در بخش کشاورزی مصروف بھره کشی بودند زيرا مواد معدنی اين قاره به استثنای چند غارتگران ع. شده بود

 درصد ٢١ درصد جمعيت و ٨منطقه کشف نشده بود، چنانچه در اواسط سالھای سی قرن بيستم، قارۀ افريقا با حدود 

می » فريقا در جنگ جھانی دوما«شفيرت در کتاب . ای.  درصد مواد خام جھان را توليد می کرد٣.١وسعت جھان فقط 

 درصد ٣٧.۶ درصد کوبالت، ٧۵ در صد طال، ۴۵.۵ درصد الماس جھان، ٩٧.٨ افريقا ١٩٣٨در سال «نويسد که 

  ». درصد قلعی جھان را توليد می کرد١٢.۵ درصد مس و ٢١.٣ درصد واناديوم، ٣٣.٣ درصد کرونيوم، ۴٠منگنز، 

 درصد سنگ ٨٠ درصد رابر، در حدود ٧٨ درصد بوکسيت، تقريباً ٨٠بريتانيا در جريان جنگ جھانی دوم بيش از 

 به دست می آورد و ھمين بود که مديران دست اول ئی درصد تانگستن خود را از مستعمره ھای افريقا٧۵آھن، بيش از 

  .اين کشور می گفتند که مواد معدنی افريقا آنھا را در جنگ بر فاشيزم به پيروزی رساند

اين بار سرمايه گذاری ھای غارتگران . جامه عوض کرد) با پرچم سازمان ملل متحد( به استعمار نو استعمار کالسيک

 ميالدی جمع سرمايه گذاری ھای امپرياليستی در ١٩۶٢بود که خلق افريقا را سالخی می کرد، چنانچه در پايان سال 

، بلژيک )ليون دالري م۶۵٠٠(، فرانسه )يون دالرلي م٧۵٠٠(بريتانيا : ليون دالر می رسيدي م٢٣٠٠٠ تا ٢٢٠٠٠افريقا به 

  ). مليون دالر۵٠٠ (المانو )  مليون دالر٣٠٠٠(، اياالت متحدۀ امريکا )ليون دالري م۴٠٠٠(

 بر کنگو با پرچم ١٩۶۴در استعمار نو، نقش سازمان ملل متحد تبارز يافت، چنانچه تجاوز امپرياليزم امريکا در 

از قدرت خلع و بعد در ) ١١(که در آن نخست وزير مبارز خلق کنگو پاتريس لومومباسازمان ملل متحد صورت گرفت 

  . قدرت تکيه زدۀ سالگی در اسيد حل شد، و دولت وابسته به امپرياليزم امريکا بر اريک٣۶

 بلژيک و سومالی بريتانيا و ۀ انگليس، يک مستعمرۀ فرانسه، يک مستعمرۀ مستعمر١۴( مستعمره ١٧، ١٩۶٠در سال 

طور ه ب.  شش کشور در افريقای شرقی به استقالل رسيدند١٩۶٣ تا ١٩۶١از سالھای . به استقالل رسيدند) ايتاليا

، اما اين )١٢( به استقالل رسيدندئی کشور افريقا٣١ يعنی ھجده سال جمعاً ١٩۶۴ تا سال ١٩۴۶مجموعی از سال 

، نتوانست خلق افريقا را از چنگال خونين غارتگران نجات طور کل محدود به ناسيوناليزم بوده که ب استقالل، از آنجائی

 جالبی دارد که می توان آن را شامل  در مورد استقالل گينه سخن١٩۵٨ر سکوتوره رئيس جمھور گينه در نوامب. دھد

نقالب غير  اۀبين رفته، اگر پيروزی استقالل نشان  استعمار کامالً از ۀاگر در گينه پديد«: حال تمام قارۀ افريقا ساخت

 کامل ئیاين امر مستلزم استعمار زدا. قابل برگشت تاريخ است، اما عواقب و آثار بد استعمار ھنوز نابود نشده است

 خدمت کند، بايد خود را کامالً ئی کامل برسد و به تأمين وحدت ميھن افريقاۀاگر می خواھيم اقدام ملی گينه به نتيج. است

  ». کنيمئیوقف استعمار زدا

سنگرھای سرمايه داری را از ريشه « ستالين ۀالل از غارتگران وقتی معنی حقيقی اش را می يابد که به گفتاستق

»  تبديلئیمخدوش ساخته و مستعمرات و کشورھای غير مستقل را از ذخاير امپرياليزم به ذخاير انقالب پرولتاريا

ھمه جانبه نپرداخت و ھمين است » ئیاستعمار زدا« به سازد، چيزی که در قارۀ افريقا عمدتاً در اين ساحه موفق نبود و

که اين قارۀ دارای ذخاير غنی مواد معدنی، پيشرفت الزم نيروھای توليدی را تجربه نکرده و استعمارگران کماکان آن 

  . را غارت می کنند

 به گذشته جھان را از يک طرف انحصارات امپرياليستی نسبت. اين غارت نسبت به گذشته با حدت بيشتر ادامه دارد

بيشتر و بيشتر در چنگال ھايش می فشرد، از طرف ديگر کشورھای امپرياليستی در حاِل عروج، عطش بی سابقه به 

 که در تيررس امپرياليست ھا قرار دارد، ھمين افريقای ئیيکی از قاره ھا. مواد خام و بازارھای وسيع مستھلکين دارند
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 درصد ذخاير طبيعی جھان و با بازار وسيع نيروی کار و مستھلک نمی تواند ۴٠د با افريقا، چنانچه گفته ش. سياه است

اشتھای آزمندانۀ امپرياليست ھا را تحريک نکند، لذا اين اشتھا تحريک شده و خلق اين کشور به شکل بيرحمانه توسط 

  .  شوندسالخی می... ، کانادا والماننيروھای ناتو، فرانسه و با ھمياری امريکا، انگليس، 

---  

  

 ويکتوريا آن را به ۀ انگليسی کينيا بود، ملکۀاين کوه که جزء مستعمر.  افريقا استۀ کليمانجارو بلندترين کوه قار.٢

 المانکليمانجارو جزء تانگانيکا و سپس افريقای شرقی !  تقديم کردالمان سالروز تولد به ويلھلم اول امپراتور ۀعنوان ھدي

  . شد

وزف ـ چمبرلين که يک سرمايه دار بزرگ انحصارگر بود و در دورۀ غارت بريتانيا از امپرياليزم  سيسيل رودس وژ.٣

سياستمداران «:  بريتانيا محبوبيت فراوان داشت، به دوستش ستيد گفته بودۀدفاع می کرد و در ميان طبقات حاکم

 که در کارخانه ھا و ئی تازه برای کاالھا جا برای جمعيت اضافی و به وجود آوردن بازارھایۀاستعماری بايد برای تھي

 امرار ألۀھمچنان که ھميشه گفته ام امپراتوری يک مس. شوند، سرزمين ھای تازه ای به دست آورند معادن توليد می

. ع: تاريخ افريقا، ترجمه و تأليف(» .خواھيد از جنگ داخلی اجتناب کنيد، بايد امپرياليست شويد معاش است، اگر می

  )دخانياتی

بدين ترتيب عصر آپارتايد يا .  ھا را برای خدمت بوئرھا آفريده استئی بوئرھا تبليغ می کردند که خداوند افريقا.۴

: تاريخ افريقا، ترجمه و تأليف. ( ھا بود، آغاز گرديدئی و تبعيض نژادی که مبتنی بر بردگی يا کار ارزان افريقائیجدا

  ).دخانياتی. ع

ه ز و کنسول فرانسه در الجزيره در مورد پرداخت بھای کاالھای الجزايری که فرانسويان ب ميان فرمانروای الجزاي.۵

روزی فرمانروای الجزاير در پاسخ اھانت کنسول فرانسه با مگس کش خود . طور قرض خريده بودند، اختالف افتاد

 تجاوز و يورش به بھانه ای شد برای استعمارگران فرانسوی برای»  مگس کشۀضرب«. ضربه ای به او نواخت

  .الجزاير، و اين کشور از طرف فرانسوی ھا اشغال شد

 ۀ اشغال الجزاير به وسيلۀاز ھمان نخستين لحظ«: ، نوشت١٨٧٧ در مورد اين جنايت يکی از دانشمندان در سال .۶

ا يکی پس شھرھ.  خونريزی، غارت و فشار بی انقطاع استۀ الجزاير صحنۀفرانسوی ھا تا امروز سرزمين فالکت زد

قبيله ھای عرب و . از ديگری، از بزرگ و کوچک وجب به وجب با قربانی ھای بسيار با ارزشش تسخير می شود

 بيگانگان بر زندگی خود نفرت دارند، با تاخت و تاز ۀقبايلی که به استقالل چون گنج ارزش و قدر می نھند و از سلط

ن سرکوبی خانه و کاشانه و اموال شان خراب و منھدم و در جريان اي. وحشيانه سرکوب و قلع و قمع می شوند

 که جان سالم از اين تاخت و تاز بدر برده و باقی مانده اند، در ئیآنھا. محصوالت شان لگدکوب و پايمال می شود

  )د خانياتی. ع: تاريخ افريقا، تاليف و ترجمه(» .معرض کشتار و يا ھر نوع تھديد فساد و بيرحمی قرار می گيرند

ليون مردم وسيع ترين مستعمره ھا و يامپرياليزم گستاخانه ترين استثمار و بی رحمانه ترين اسارت صدھا م «.٧

ولی امپرياليزم، . ست از تحصيل سود اضافی اھدف اين استثمار و سرکوب، عبارت. کشورھای غير مستقل می باشد

» .ارخانه ھا و مراکز صنعتی و تجارتی برپا سازدضمن استثمار اين کشورھا، ناگزير بايد در آنجا راه ھای آھن، ک

  ) ستالين. راجع به اصول لنينيزم، ی(

پس از محاصره به شھر «:  يکی از شاھدان عينی جريان اين ھجوم وحشيانۀ اشغالگران را چنين توصيف می کند.٨

.  در يک دسته جمع کردنداسيران را.  اھالی شھر کشته يا اسير شدندۀھم. فرمان غارت شھر صادر شد. حمله بردند
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 چيزی در دفتر يادداشت خود يادداشت می کرد و بعد از اين کار چشم پوشيد و ءابتدا. کلنل شروع به توزيع غنايم کرد

  .و در جريان تقسيم دعوا و نزاع برپا بود» خودتان تقسيم کنيد«: گفت

 کيلومتر راه ٢۵شيدند، روزی نزديک به نيروھای نظامی در بازگشت، در حالی که اسيران را به دنبال خود می ک

کودکان و کسان ديگری را که از شدت خستگی به زمين می افتادند، با ته قنداق تفنگ يا با سرنيزه می . پيمودند می

  .کشتند

ضربه ای با ته قنداق خورد وضع . او حامله بود. ناگھان زنی چنباتمه زد. اجساد کشتگان در کنار جاده ريخته شده بود

ن بند ناف را با دندان پاره کرد و نوزاد را دور انداخت بی آنکه حتی نگاھی به پشت سرخود به او ز. ل کردحم

  ...بيندازد

 که مقدار ناچيزی حتی ئیآنھا. انی که برای حمل کيسه ھای ارزن بسيج شده بودند، پنج روز بدون غذا راه رفتندئيافريقا

فريقای سياه ا«:ژان سوره کانال(» .شتند، پنجاه ضربه شالق می خوردند يک مشت ارزن از کيسه بر می داۀبه انداز

  )٢۴١غربی و مرکزی، ص 

به ھر کجا نگاه می کردی دھکده ھای ويران بود «:  اين جنگ را چنين توصيف می کندۀ يکی از شاھدانی عينی نتيج.٩

ل پيکر و زشت آنھا را دريده و خورده زمين پر بود از بقايای اجساد انسان که سگھای غو... و استخوان ھای انسان

  ھمان کتاب» ...بودند

من اين قبيله «:  سرکوبی ھررو و ناما به او سپرده شده بود، می نويسدۀی که وظيفالمان فن تروتا سردار دژخيم .١٠

 اين بوده و سياست من ھمواره. آنھا مثل ھم اند و به ھيچ چيز جز زور احترام نمی گذارند.  را می شناسمئیھای افريقا

من با سيلی از خون و پول قبيله ھای شورشی . ھست که با ترور بيرحمانه و حتی با وحشی گری اين زور را به کار برم

  » .فقط با چنين بذری چيز تازه ای می تواند سبز شود، چيزی که پايدار باشد. کنم را محو می

ھمسر عزيزم، «: نوشت که بيانگر ديدگاه سياسی او است خود را به ھسمرش ۀ لومومبا از زندان ھاردی آخرين نام.١١

در . را می خوانی من ھنوز زنده باشم که آن اين نامه را می نويسم ولی نمی دانم به دست تو خواھد رسيد؟ و يا ھنگامی

من  اين امر مقدس که ئی که برای استقالل ميھن مان می کنم حتی يک آن در پيروزی نھائیھا و کشمکش ھا ھمه تالش

ولی آنچه را که ما برای ميھن مان آرزو می کرديم . و ھمکارانم زندگانی را وقف آن کرده ايم دچار ترديد نشده ام

زيرا ما خواھان حياتی شرافتمندانه با سربلندی . ھيچگاه مورد پسند بلژيکی ھای استعمارطلب و دوستان غربی آنھا نبود

طور مستقيم و يا غير مستقيم، به عمد و يا غير عمد، ه و بدين سبب ايشان، بو احترام و استقالل بدون قيد و شرط ھستيم، 

کمکش  اين ھمان سازمانی است که ما وقتی .  سازمان ملل متحد را جلب کردندۀحمايت چندين نفر از اعضای عاليرتب

 تند و به گروه ديگر رشورا طلب کرديم و اميد خود را بدان بسته بوديم، اينان عده ای از ھم ميھنان ما را فاسد کرد

چه چيز ديگری می توانستم بگويم؟ . اينان باعث شدند تا حقيقت پنھان بماند و بالنتيجه استقالل ما را ننگين سازند. دادند

. جان من تنھا خواه زنده و خواه مرده، خواه آزاد و يا به حکم استعمار طلبان اسير و در زندان باشم به حساب نمی آيد

اين مردم فقير کشور ماست که استقالل برای شان قفس شده است و دنيا از ميان ميله . که به حساب می آيداين کنگوست 

ولی ايمان من . و گاه با شادی و خوشحالی ھمراه می شود اين نگاه ھا با رقت و شفقت. ھای اين قفس به ما می نگرد

س می کنم که دير يا زود ملت ما خود را از شر دشمنان، را در دل احسا را می دانم و آن اين. استوار باقی خواھد ماند

يند و ننگ و حقارت استعمار را  آصورت يک فرد درمیه  ايشان بۀچه داخلی و چه خارجی، آسوده خواھد کرد و جمل

  .زير پا خواھند نھاد و احترام و شخصيت خود را در انوار تابان خورشيد باز خواھند گرفت

 خواھند بود و تا آن ئیليونھا نفر کنگوي آسيا و ملل از بند رسته در ھر گوشۀ دنيا پيوسته در کنار مافريقا،. ما تنھا نيستيم

 ۀدر بار. روز که استعمار طلبان و سربازان اجير شان را از کشور برانند دست از تکاپو و کوشش بر نمی دارند
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 آنان و ھر ۀلم می خواھد به آنھا گفته شود که وظيفد. من آنھا را ترک می کنم و شايد ديگر رويشان را نبينم. فرزندانم

چون ما بدون احترام آزادی . کنگوئی ديگر آن است که بکوشند تا کار مقدس بنای استقالل و حکومت را به پايان رسانند

  .نداريم و بدون عدالت احترامی در کار نيست و بدون استقالل ملت آزاد نمی توان داشت

چون ترجيح می دھم که با سری راست و ايمانی استوار و .  تواند مرا وادار به طلب رحم کندظلم و سختی و شکنجه نمی

تاريخ حقايق . که در اسارت به سر برده و اصول مقدس را زير پا نھم اطمينان عميق به سرنوشت کشور مان بميرم تا آن

.  سازمان ملل درس می دھند تاريخ نيستولی آن چه را که در بروکسل، پاريس، واشنگتن و. را روزی بيان خواھد کرد

  .افريقا نيز روزی تاريخ خود را خواھد نوشت و اين تاريخ در شمال و جنوب صحرا پر از افتخار و احترام خواھد بود

يقين دارم که کشور من که اينقدر در رنج است راه دفاع از آزادی و استقاللش را . ھمسر عزيزم، برای من گريه نکن

  »پاتريس ـ! زنده باد کنگو، زنده باد افريقا. رفتفرا خواھد گ

پيدايش پرولتاريا و تجلی روشنفکران محلی، بيداری افکار ملی، قوت يافتن جنبش ھای آزادی خواھانه؛ اينھا  «.١٢

قوی شدن نھضت انقالبی بالاستثناء در تمام مستعمرات و کشورھای . }سياست استعمار{» سياست«ھستند نتايج اين 

  )ستالين. راجع به اصول لنينيزم، ی(» .ای بر اين امر است تقل شاھد برجستهغير مس

  

 

 


