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 لگدمالی قارۀ سياه با چکمه ھای خونين امپرياليست ھا
  )بخش پنجم(

  

  فرانسه به مستعمره ھای سابق بر می گردد

که زمانی از قلدران غارت افريقا به حساب می رفت، بار ديگر تصميم گرفته است تا خون خلق افريقا را به فرانسه 

به شمول مالی، ( مستعمرات ۀاين کشور که خانواد. شيشه کند و در اين رقابت قاتالنه جايگاه خود را تثبيت نمايد

را در افريقا رھبری می کرد )  سنِگال و چند کشور ديگرالجزائر، موريتانی، بورکينو فاسو، ساحل عاج، گينه، نايجريا،

و بيرحمانه به چپاول آن مصروف بود، اينک با راه اندازی جنگ در ليبيا و مالی که حمايت ناتو و کشورھای 

  .امپرياليستی غربی را در سطوح گوناگون با خود دارد، در صدد تأمين منافع و سودگيری بيشتر از اين قاره می باشد

می نويسد که سرمايه گذاری فرانسه در افريقا در اين اواخر افزايش يافته است و اين سبب نگرانی » ينا پستچا«

 اتحاديه اروپا به اسوشتيد پِرس در جريان ۀاندريس پيبالگس وزير توسع. ھا در مورد استعمار جديد شده است ئیافريقا

 ئی مستعمرۀ قبلی افريقا١۴استقالل  با پنجاھمين سالگرد که ٢٠١٠بيست و پنجمين اجالس افريقا ـ فرانسه در جون 

  .ھا بياموزيم فرانسه مطابق بود، گفت که اروپا در افريقا نفوذ کمتر دارد و ضرورت است تا از تجارب مثبت چينی

دالر  ميليارد ۴٩.٨ دالر به ميليارد ٢۶.٧ صادرات چين به افريقا از ٢٠٠٨ و ٢٠٠۶آمار نشان می دھد که بين سالھای 

در حالی که در اين مدت .  دالر رسيدميليارد ۵۶.٨ دالر به ميليارد ٢٨.٨رسيد، در ھمين حال واردات چين از افريقا از 

 دالر رسيد و ميليارد ٣٨.۵ دالر به ميليارد ٢۶.٣به افريقا از ) ئیطور نمونه از کشورھای اروپاه ب(صادرات فرانسه 

  . دالر افزايش يافتميليارد ٣٨.٨ دالر به ميليارد ٢۴.٨واردات آن از افريقا از 

 و دعوت ھای ئینيکوالس سرکوزی رئيس جمھور پيشين فرانسه تالش داشت تا با ايجاد روابط با سران دول افريقا

 به ٢٠٠٨به ھمين منظور او در فبروری . متعدد و برگزاری کنفرانس ھای گوناگون روابطش را با افريقا توسعه دھد

 يورو را در افريقا سرمايه گذاری کند تا بيش ميليارد ١٠فرانسه تصميم دارد در پنج سال آينده بيش از پارلمان گفت که 

 درصد آن ۶۵ ھزار مھاجری که دولت فرانسه ساالنه می پذيرد، ٢٠٠در حال حاضر از .  ھزار شغل ايجاد کند٣٠٠از 

  .  ھستندئیافريقا
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 در افغانستان پياده کرد و کشور ما را به ٢٠٠١لستان نيروھايش را در دولت اشغالگر فرانسه که در کنار امريکا و انگ

اشغال درآورد، به زودی حمايت امريکا و انگلستان و ساير کشورھای غربی عضو ناتو را در بمباردمان بيرحمانۀ ليبيا 

  . به دست آورد و با سرنگونی معمر قذافی، اين کشور را به ويرانه ای تبديل کرد

است و سومين توليد کنندۀ بزرگ نفت در افريقا به )  بيرلميليارد ۴۶.۵( بزرگترين منابع تثبيت شدۀ نفتی ليبيا دارای

 بيرل در روز ميليون ١.۵ بيرل نفت توليد می کند و مقدار صادرات آن ميليون ١.٨اين کشور روزانه . رود شمار می

يستی به شکل تراست ھا و کارتل ھا در توليد نفت ليبيا به شرکت ھای امپريال. می باشد که عمدتاً به اروپا صادر می شود

، شرکت بيس، شرکت ِشل و ) ھزار بيرل نفت در روز٢۴۴(آی . ان. ئی ئیشرکت ايتاليا: اندازه ھای معين سھم دارند

، شرکت ماراتون ) ھزار بيرل در روز۵۵(، شرکت توتل ) ھزار بيرل١٠٠ھر يک در روز (شرکت بريتيش پتروليم 

 ھزار بيرل در ۴۵ھر يک (، شرکت کوھنکوـ فيليپس، شرکت رسپول و شرکت ستيت آيل )ھزار بيرل در روز ۴۶(

 ١١(و شرکت اوکسيدنال )  ھزار بيرل در روز٢٢(، شرکت ھس ) ھزار بيرل در روز٣٣ (ئیو. ام. ، شرکت او)روز

  ).ھزار بيرل در روز

زن بزرگ آب، ذخاير طال و ساير مواد خام می باشد که به ھمين سان اين کشور دارای ذخاير غنی گاز طبيعی، مخ

امپرياليزم فرانسه که اين بار تصميم داشت . امپرياليست ھا برای تداوم چرخ توليد سرمايه داری به آن نياز دارند

ا مول از اتحاد بأمستعمرۀ سابق ايتاليا را به وسيلۀ عمال و مزدوران مذھبی در چنگ بفشرد، برای رسيدن به اين م

  !!نيز خودداری نکرد» القاعده«

يکی از نمايندگان اين شرکت در . می پرداخت» شورشيان« بود که به تشويق ئیشرکت توتل فرانسه يکی از شرکت ھا

ت وارد ليبيا شد و پس از اشغال طرابلس توسط عمال فرانسه، سھم اين شرکت أ در چارچوب يک ھي٢٠١١اول مارچ 

ـ سوئز فرانسه که در   درصد افزايش يافت و سھم شرکت جی دی اف۴سه درصد بود، به که قبل از اين از نفت ليبيا 

  . درصد افزايش يافت۵گذاری می کند، در بازارھای مالی نيز به  بخش گاز سرمايه

خلق ليبيا زير بمباردمان ناتو سالخی می شد و عمال فاشيست ناتو دمار از روزگار مردم می کشيدند که فرانسوا ھوالند 

در تمام رسانه ھا، روزنامه ھا، راديوھا، . می نامند» رئيس جنگ«در فرانسه او را «. به رياست جمھوری رسيد

: گروگان گيری در الجزاير(»» واقعاً از وقتی که اعالم جنگ کرد رئيس جمھور شد«تلويزيون ھا اعالم می کنند که او 

  ) ، شمس الدين شيتور، برگردان حميد محویبه ما ارتباطی ندارد) ماليستان( پاندورا در مالی ۀجعب

 مستعمرۀ فرانسه بود، اينک به نام جنگ عليه ١٩۶٠ تا ١٨٩٢مالی که از . فرانسوا ھوالند در مالی اعالم جنگ کرد

قرار دارند، » اتحاد مقدس«که فرانسه با آنان در ليبيا و ناتو در سوريه در ) ١۴(ئیھا ، ھمان تروريست»ھا تروريست«

و چه ھم از طريق ) ١۵(فرانسه، چه از طريق استعمار، چه از طريق کودتا. گرفت در چنگ فرانسه قرار میدوباره 

 که امريکا نيز در تالش است تا به خاطر ئیبمباردمان، ھميشه تالش کرده است که مالی را در اختيار داشته باشد، جا

داشته باشد، بنابرين حمايت امريکا از بمباردمان مالی شمال آن کشور  موقعيت جيوپولتيک اين کشور، پايگاه نظامی در 

  .توسط فرانسه نيز نمی تواند تأمين اين منافع را در خود نھفته نداشته باشد

 معدن بزرگ اين کشور، شرکت ٧در حال حاضر از . مالی سومين توليد کنندۀ طال بعد از افريقای جنوبی و گانا است

در . مصروف استخراج طال ھستند) AngloGold Ashanto (و انگليسی) IAMGOLD (ئیھای کانادا

% ١٨ و AngloGold Ashanto به شرکت IAMGOLD ،41% درصد به شرکت Sadiola Hill  ،41معدن

 ۴٠ و IAMGOLD به Yatela Gold  ،40%ھمين طور در معدن. طالی استخراج شده به دولت مالی تعلق می گيرد

د به دولت مالی تعلق می گيرد، لذا بيجا نيست که انگليس و کانادا ھر دو  فيص٢٠ و AngloGold Ashantoفيصد به

  .از پياده کردن نيروی نظامی توسط فرانسه در اين کشور حمايت کرد و اعالم ھمکاری نمود
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 است که دارای ذخاير غنی يورانيم است که به وسيلۀ شرکت کورپراسيون آروا ئیدر عين زمان مالی يکی از کشورھا

) نايجريا( درصد يورانيم جھان را توليد می کند، چنانچه اين شرکت از ھمسايۀ مالی ١٧اين شرکت  .ج می شوداستخرا

  . ھزار تن يورانيم استخراج کرده است١٠٠تا اکنون 

مالی دارای بزرگترين ذخاير نفت است که عمدتاً در شمال اين کشور قرار دارند، منطقه ای که ھمين اکنون نيروھای 

در کنار اين، مالی دارای پتانسيل استخراج الماس است و ذخاير . رانسه در آن پياده شده اند و بمبارد می کنندنظامی ف

  .رسد و در غرب اين کشور نيز معادن ليتيم موجود است  تن می۴ليتيم آن در جنوب به 

برای عملی کردن اين . نندامپرياليست ھا می خواھند که افريقا را به خاطر منابع زير زمينی اش، نظامی سازی ک

موريتانی، ساحل (سياست، مالی دارای نقش عمده می باشد، زيرا از اين کشور به حيث تختۀ پرش به ھمسايه ھای آن 

 که دارای منابع طبيعی سرشار و دست نخورده مثل ئیاستفاده می شود، کشورھا...) عاج، گينه، بورکينافاسو، نايجريا و

  .می باشند. ..طال، منگنز، مس، نفت و

ھای  اين غارت بيرحمانه، پيامدی جز استعمار، استثمار، کشتار، قتل، کودتا، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، جنگ

. داخلی، فقر، بيکاری، آوارگی، فساد، اختطاف، باج ستانی، قاچاق اسلحه، تجزيه، بيماری و بردگی کودکان نداشته است

 کارگر به ٣۴ ميالدی ٢٠١٢ اگست ١۶طور نمونه در ه ب(ت برخورد می شود در اين قاره با کارگران مثل حيوانا

اين کارگران ماريکانا که در معدن پالتين که . وسيلۀ دولت ارتجاعی افريقای جنوبی به خاطر اعتصاب رگبار شدند

ار باال است ، مرگ و مير کارگران در معادن بسي)مربوط به شرکت انگليسی لونمين است دست به اعتصاب زده بودند

بطور نمونه در منابع معدنی کلمبيت، تانتاليت و طالی شرق جمھوری دموکراتيک کنگو که در اختيار شرکت ھای (

در اين قاره با جمعيت يک  ). نفر جان خود را از دست داده اندميليونتا به حال يک  معدنی افريقای جنوبی می باشند،

 نشان Target Group Indexنظرخواھی . »از فقر بيرون بکشند« ند خود را نفر توانسته اميليون ٣٠٠ی تنھا ميليارد

ن ترين عايد ھستند، در حالی که پنج سال پيش اين فيصدی ئي در صدخانواده ھا شامل کتگوری پا٨٠می دھد که امروز 

 ۴٠٠ طرف حداقل  به اين١٩۶٠طور نمونه در نايجريا از سال ه ب(ين قاره به اوج خود رسيده است افساد در.  بود٧٣

 می ٢٠١١ دالر از رھگذر عايد نفت دزدی شده است که اين مبلغ دوازده برابر بودجۀ ملی اين کشور برای سال ميليارد

 دالر در روز زندگی ٢ درصد مردم اين کشور با کمتر از ٩٠اين دزدی در حالی صورت گرفته است که بيش از . باشد

 دالر در روز ١.٢۵ درصد مردم سب سحارای افريقا با کمتر از ۴٧بيش از بر اساس راپور بانک جھانی ). می کنند

 درصد مردم بيسواد ۵٠طور نمونه در تونس ه ب(طور چشمگير افزايش می يابد ه تعداد بيسوادان ب. زندگی می کنند

نتون دسترسی  ھزار نفر آن به پوھ۵ جوان زير بيست و پنج سال فقط ميليون درصد آن بيکار و از چھار ١۴ھستند و 

 درصد کاھش يافته ٢۵طور مثال پول ملی انگوال در برابر دالر (ارزش پول ملی کاھش يافته است ). دارند

 ھزار ٢٠ پايگاه نظامی امريکا در عراق ٢۵طور نمونه در ه ب( ھا به حيث مزدور استخدام می شوند ئیافريقا ).است

 درصد باال ۴٠انفالسيون در حدود  طور مثال در اوگانادا،ه ب(است نرخ تورم افزايش يافته ).  استخدام شدندئیاوگاندا

 جنگی که ميان کشورھای ٢٠٠٣ تا ١٩٩٨طور نمونه در سال ھای ه ب( ھا تن کشته و آواره شده اند ميليون). رفته است

 ھا نفر در ميليونکنگو، زيمبابوه، انگوال و ناميبيا از يکسو و رواندا، اوگاندا و بروندی از سوی ديگر در گرفت، 

طور ه ب(معادن به وسيلۀ طبقات حاکمه چور می شود ). درگيری ھا و يا در اثر قحطی و آوارگی ناشی از آن جان باختند

 ميليارد ٢.۵طور روز افزون افزايش می يابد و تنھا از معادن فاسفيت به ه نمونه در مراکش ثروت خاندان سلطنت ب

ن ئيطور کل پاه کشورھای افريقا ب). اين کشور از ھر دو جوان يک تن بيکار استدالر رسيده است، در حالی که در 

طور نمونه کنگو با تمام ثروت ھای زيرزمينی جزء اين ه ب(ترين شاخص رشد و توسعۀ انسانی را در جھان دارند 

ار پر رونق مبدل خصوص کودکان به بازه تجارت انسان و ب رو ھستند؛ه روب» اپيِدمی تجاوز«زنان با ). کشورھاست
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خلق ). طور نمونه در افريقای غربی و کنگو دو صد ھزار کودک قربانی تجارت انسان و بيگاری شده انده ب(شده است 

 نفر از مردم مصر ميليون ٢٠طور نمونه بيش از ه ب(ای به زير خط فقر کشانيده می شوند  اين قاره به طرز بی سابقه

ھمين اکنون در .  درصد رسيده است۵١ به بيشتر از ئیين آمار در مناطق روستابه زير خط فقر کشيده شده اند که ا

ی شھرھای بزرگ به شمول قاھره »قبرستانھا« نفر از مردم مصر به دليل فقر مطلق و فقدان سرپناه در ميليون ٢حدود 

  ... و) زندگی می کنند

ت، غارت، کشتار، قتل و شکنجه، اشغال و چنانچه تاريخ مبارزات خلق ھای جھان نشان داده است، بساط اين وحش

تجاوز، استعمار و استثمار فقط و فقط با مبارزۀ پيشرو، نبرد قاطع و پيگير طبقاتی برچيده شده می تواند، نبردی که به 

 بازوان ستبر پرولتاريا رھبری شود، نبردی که دھقانان و ساير زحمتکشان در آن ماشه بچکانند و بر سکوی ۀوسيل

شادی « در آتش انقالب به تودۀ خاکستر مبدل کند و هسی، برج و باروی استعمار و استثمار را برای ھميشقدرت سيا

  !قارۀ سياه راھی جز اين ندارد) ١۶.(برآورده سازد » ھمچون مرواريدی گران قيمت نيازھای تمامی بشريت را

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  ستانسازمان انقالبی افغان

  ١٣٩١حوت 

  

-------------  

  

آن  انجام داده است که خواندن بخش ھای » روسيه امروز« نيل کالرک روزنامه نگار گاردين مصاحبه ای با سايت .١۴

  :سودمند است

 سال گذشته اقتصادی بوده است و مالی نيز از اين ٣٠ ھای غرب در اين ئیتمام ماجراجو به اعتقاد من پايه و اساس «

  .مستثنا نيستقاعده 

ديويد کامرون که در سال گذشته بيشتر وقتش را صرف تشويق شورشيان اسالمگرا در سوريه می کرد، حاال راه 

ديگری را انتخاب کرده و می گويد، شورشيان اسالمگرا در مالی بزرگترين خطر برای تمام جھان ھستند و ما با تمام 

  .داخله کنيمنتايج قابل پيشبينی آن برای بريتانيا، بايد م

 فکر کنيم، می بينيم که افرادی مثل ديويد کامرون و ويليام ھيگ بودند که ٢٠١١خيلی جالب است، زيرا اگر دوباره به 

و حاال، ھمين افراد، کامرون و ھيگ . بلندتر از ھمه خشن تر از ھمه برای سرنگونی سرھنگ قذافی فرياد می کشيدند

در نتيجه تناقض و رياکاری واقعی . و بايد گروه ھای القاعده را سرکوب کنيممی گويند مداخله در مالی ضروری است 

چرا مبارزه عليه القاعده در افريقا فوری ترين وظيفه تلقی می شود؟ چرا ما بايد در سرنگونی . در اينجا مشاھده می شود

فته است؟ فکر می کنم که تھديد رھبران نقشی به عھده بگيريم؟ و برای بريتانيا چه چيزی در پشت تمام اين موارد نھ

 استتار برای بازسازی نظام استعماری در افريقای شمالی توسط نيروھای ناتو، فرانسه، بريتانيا و ۀالقاعده به عنوان پرد

  .اياالت متحده به کار برده می شود

 بشردوستانه به تن ۀ مداخلاگر به گذشته نگاه کنيم، حمله بر يوگوسالوی، سوريه، جنگ در ليبيا، تمام اين موارد لباس

و غرب به منابع . تمام اين موارد مداخالت اقتصادی بوده اند. ولی واقعيت امر چيز ديگری بوده است. داشته است

به باور من ناتو می خواھد در شمال افريقا . نيازمند است، و می خواھد کنترول منابع اين مناطق را در اختيار بگيرد
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 ناتو ۀخطر القاعده را در واقع بايد به عنوان ابزار مداخل. نم که موضوع کامالً روشن استک من فکر می. مستقر شود

 استتار در خدمت ۀالقاعده يا پرد(» .تلقی کنيم، پس از خارج شدن از افغانستان در شمال افريقا مستقر خواھد شد

  )٢٠١٣ جنوری ٢٠ز،  امروۀمستعمره سازی مجدد افريقای شمالی توسط ناتو، نيل کالرک، سايت روسي

در تمام طول زندگی اش از موضع ضد . است) ١٩۶٨ ـ ١٩۶٠(نخستين رئيس جمھور مالی » موبيدو کيتا «.١۵

موبيدو کيتا نگھداری .  ملی رھائی بخش دفاع کردۀاو عمالً و به شکل مادی از الجزاير و جبھ. استعماری دفاع کرد

 فرانسه را در منطقۀ صحرا مورد انتقاد قرار ه ئی و آزمايش ھای ھستپايگاه ھای نظامی فرانسه را در مالی نپذيرفت

عملکرد . عالوه بر طرفداری از پان افريقا، او طرح ھای اجتماعی بی شماری را در درون مالی به اجراء گذاشت. داد

را در رأس کشور » موسی ترااوره« را عليه او راه اندازی کرد و ئیاو باب طبع فرانسه نبود، و به ھمين علت کودتا

 سال ديکتاتوری خونينی را به مردم مالی تحميل کرد و موبيدو کيتا را به زندان انداخت و شرايط ٢٣ترااوره . گماشت

  . به مرگش انجاميد١٩٧٧ می ١۶ای که به تاريخ  سختی را به او تحميل کرد به گونه

ارائه کرد که در ) ٢٠/١/١٩۶١(نسوی از خاک مالی  قطعات فراۀ تخليۀت ديپلوماتيک دربارأاو بيانيه ای به رؤسای ھي

  :بخشی از آن چنين گفته شده است

  عالی جنابان،

من از شما سپاسگزارم که با وجود وقت گرانبھای تان و با کارھای بسيار مھمی که شما را به خود واداشته، به دعوت 

در اين ساعت، سفير فرانسه در . شما برسانماھميت مکاتبه مرا مجبور ساخت که خودم به اطالع . دئيمن پاسخ می گو

جمھوری مالی از تصميم حزب و دولت من مطلع شده است که فرانسه پايگاه ھای نظامی خود را در باماکو، کاتی، گااو 

 در اشغال خود داشته ١٩۶٠ جون ٢٢و در تساليت تخيله کند که بر اساس توافقات فرانسه و مالی در پاريس به تاريخ 

 و بازشناسی فرانسه و دولت ١٩۶٠ اگست ٢٠ و ١٩ اين توافقات در رابطه با فدراسيون مالی پس از حوادث ولی. است

  .سنِگال در مورد استقالل فدراسيون مالی، باطل گرديده است

جمھوری مالی خواست خود را مبنی بر ھمکاری با فرانسه بر اساس عدم دخالت در امور داخلی و احترام به حاکميت 

... تصميم حزب من و دولت من به ھيچ عنوان چنين خواستی را زير عالمت سؤال نبرده است. م کرده استما اعال

قطعات قدرت ھای استعماری نمی تواند در سرزمين استعماری قديمی و در کنار قطعات نظامی دولت مستقل جديد 

  .مستقر باقی بماند

 را می بينم که در آن ھيچ انسانی انسان ئی در رؤيای خود دنيامن:  شعری از لنگستن ھيوز به نام دنيای رؤيای من.١۶

من در ./ وصلح و آرامش، گذرگاه ھايش را می آرايد/ زمين از عشق و دوستی سرشار است/ ديگر را خوار نمی شمارد

طمع و / حسد جان را نمی گزد/ گان راه گرامِی آزادی را می شناسندھم/  را می بينم که در آنئیرؤيای خود دنيا

ـ از ھر نژادی که / سياه يا سفيد/  را می بينم که در آنئیمن در رؤيای خود دنيا./ روزگار را بر ما سياه نمی کند

و / شوربختی از شرم سر به زير می افکند/ ھر انسانی آزاد است./ از نعمت ھای گسترۀ زمين سھم می برد/ ـ ھستی

  !چنين است رؤيای من./  بشريت را بر می آوردنيازھای تمامیِ / شادی ھمچون مرواريدی گران قيمت
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