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ëاستاد مطالعات آفریقا دانشگاه کارولینای شمالی و
نویسنده کتاب «کنگو از لئوپولد تا کابیال :تاریخ مردم»
ëروزنامه گاردین

«پاتریــس لومومبــا» اولیــن نخســتوزیر منتخــب و قانونــی جمهوری
دموکراتیــک کنگــو در  17ژانویــه  1961تــرور شــد .این جنایت شــنیع نقطه
اوج دو نقشــه ترور هماهنگ شــده دولتهای امریکا و بلژیک بود که برای
اجرایی کردن آن از مأموران و عامالن امریکا در داخل کنگو و جوخه اعدام
بلژیکی استفاده شد« .لودو دی ویت» ،نویسنده بلژیکی که یکی از بهترین
کتابها در این خصوص را به رشته تحریر درآورده ،آن را «مهمترین ترور
قــرن بیســتم» توصیــف میکند .به لحــاظ تاریخی برای  126ســال ،ایاالت
متحده و بلژیک نقش کلیدی در شکل دادن به سرنوشت کنگو داشتهاند.
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در آوریــل  ،1884هفــت مــاه قبــل از کنفرانــس برلین ،ایــاالت متحده
اولیــن کشــور در جهان بــود که ادعاهای پادشــاه بلژیک لئوپولــد دوم را در
مورد قلمروهای حوزه کنگو به رسمیت شناخت.
جنایات مربوط به اســتثمار وحشــیانه در برنامه لئوپولد بلژیکی منجر
بــه مــرگ میلیونها نفــر از مردم کنگو شــد و در طــول دوره اســتعمار بود
کــه ایاالت متحده بهدنبال اســتفاده از اورانیوم معادن کنگو برای ســاخت
اولین سالحهای اتمی رفت و سهمی استراتژیک در ثروت عظیم طبیعی
کنگو به دست آورد.
با شــروع جنگ ســرد ،این مســأله اجتنابناپذیر بود که ایاالت متحده
و متحــدان غربی آن آماده نبودند آفریقاییهــا کنترل مؤثری بر مواد خام
اســتراتژیک خودشان داشته باشند و نگران باشند که مبادا این موهبت به
دست اردوگاه شوروی بیفتد.
در همیــن راســتا اســت کــه عــزم پاتریــس لومومبا بــرای دســتیابی به
اســتقالل واقعــی و کنتــرل کامل بــر منابع کنگو بــه منظور اســتفاده از آنها
بــرای بهبود شــرایط زندگــی مردم بهعنــوان تهدیــدی بــرای منافع غرب
تلقی شد .ایاالت متحده و بلژیک برای مبارزه با او ،از همه ابزار و منابعی
کــه در اختیــار داشــتند ،از جمله ســازمان ملل متحد تحــت رهبری «داگ
هامارشــولد» و «رالف بونش» ،برای خرید حمایت رقبای کنگویی لومومبا
و استخدام قاتالن استفاده کردند.
در کنگــو ،تــرور لومومبا بهدرســتی بهعنوان «گناه اصلی» کشــور تلقی
میشــود .کمتــر از هفــت ماه پــس از اســتقالل (در  30ژوئــن  )1960موانع
زیــادی بــرای آرمانهــای وحدت ملــی ،اســتقالل اقتصادی و همبســتگی
وجود داشــت کــه لومومبا بهدنبال آنها بود .قتــل لومومبا ضربهای کوبنده
به امید میلیونها نفر برای داشتن آزادی و رفاه در کشور مستقل کنگو شد.
اما مهمتر از آن ،بزرگترین میراثی که لومومبا برای کنگو بجا گذاشت،
آرمان وحدت ملی است.
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