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نقشه منابع و معادن طبیعی کنگو

تاریخچه غارت کنگو توسط قدرتهای استعماری
ë Salim Baraza

 ëنویسنده و پژوهشگر
ëمجله The Africa Report

تاریــخ کنگو مجموعــهای طوالنــی از دزدی ،درگیری نظامــی و جنایت
اســت .از تجــارت بــرده ،تــا اســتعمار وحشــیانه بلژیــک ،تــا جنگ ســرد و
جنگهــای داخلــی پس از آن؛ و بیشــترین آســیب را مــردم کنگو متحمل
شدند .داستان کنگو یکی از رنجهای ناگفته و غارتهای عجیب و غیرقابل
بــاور اســت .بــا داشــتن دومین جنــگل بارانــی بــزرگ ( 65درصد پوشــش
جنگلی) و دومین رودخانه بزرگ جهان ،جمهوری دموکراتیک کنگو تقریباً
به اندازه اروپای غربی با جمعیت  84میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی
 50میلیــارد دالر اســت .ارزش منابع طبیعی کنگو  24تریلیــون دالر برآورد
شده است؛ بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده!
دومین کشــور بزرگ آفریقا 10 ،درصد مس جهــان 30 ،درصد الماس،
 80درصــد کلتــان 50 ،درصد کبالــت و  12درصد ظرفیت بــرق آبی دنیا را
در اختیار دارد .معــدن ( 11.6میلیارد دالر)  95درصد صادرات 28 ،درصد
درآمد 20 ،درصد تولید ناخالص داخلی و  11درصد نیروی کار این کشــور را

در سال  2016را به خود اختصاص داده است.
کنگــو بــا این حــال قرن هاســت که قــدرت دنیای غــرب را تأمیــن کرده
اســت .از تأمین بردگان برای مزارع نیشــکر گرفته تا الستیک برای تایرهای
پنوماتیک ،اورانیوم برای بمبهای اتمی ،کلتان برای گوشیهای موبایل و
امروزه  60درصد کبالت مصرفی برای باتریهای یونلیتیم.
تجارت برده در کنگو توسط پرتغالیها در دهه  1480آغاز شد .اما بستر
غارت کنگو در ســال  1877توسط «هنری مورتون استنلی» که لئوپولد دوم
پادشــاه بلژیک حمایت مالی آن را انجام داد ،گذاشــته شد .او از سرزمینی
سرشــار از ثروتهای افســانهای صحبت کرد و ارتشی خصوصی را سازمان
داد کــه بــه نیرویی مخوف تبدیل شــد .در کنفرانس برلین در ســال ،1885
کنگــو به بهانه «توقف بردهداری» توســط پادشــاه لئوپولد به یک مؤسســه
خیریه که متعلق به شــخص پادشــاه بود واگذار شــد .لئوپولد ســرانجام به
چیزی دست پیدا کرد که خود به آن میگفت :یک تکه از کیک آفریقا و نام
آن را «ایالت آزاد کنگو» گذاشت.
او در ابتــدا روی تجــارت عــاج تمرکــز کــرد ،اما بعــد از مدتــی امتیازاتی
را به شــرکتهای اروپایی بــرای بهرهبرداری از کنگو اعطا کــرد .یکی از آنها
کارخانههای نفت کنگو -بلژیک ،از شرکتهای تابعه برادران لور (یونیلور)
بود که  1.9میلیون هکتار از مزارع نخلهای روغن پالم را در اختیار گرفت.
لئوپولــد از ارتــش  19000نفــری خــود برای ترســاندن مردم بــه اطاعت
اســتفاده کرد .برخــی از اعضای این نیــرو از یتیمخانههــا ،برخی خارجی و
برخی دیگر یک گروه وحشــی از مزدوران آدمخــوار بودند .این افراد بعد از
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استقالل کنگو ،عضو ارتش این کشور شدند.
کارگرانــی کــه بــه انــدازه مطلــوب کار نمیکردنــد شــاق میخوردنــد یا
دستهایشــان بریده میشــد ،حتی کشته میشــدند .بیش از  10میلیون نفر
در طول ســلطنت شــاه لئوپولد در کنگو جــان باختند .او به همیــن منوال در
آن زمــان بیــش از  1.1میلیــارد دالر ثروت کســب کــرد .لئوپولد اساســاً کنگو را
سیستم غارت سازمانیافته» تأسیس کرد،
خصوصی و «دولت بهعنوان یک
ِ
کــه بخوبی به اســتعمارگران و رژیمهای پس از کودتا خدمت کــرد .در طول
جنــگ جهانی اول 75 ،درصد از مس مورد اســتفاده در گلولههای برنجی از
کنگو و همینطور بیشتر اورانیوم مورد استفاده در جنگ جهانی دوم ،از جمله
در بمبهای اتم هیروشیما و ناگاساکی از این کشور بهدست آمد.
معدن شــینکولوبوه کنگو ،منبــع تقریباً تمام اورانیوم مورد اســتفاده در
پــروژه بمــب اتمی منهتن ،با ســنگ معدنی با میانگین  65درصد اکســید
اورانیوم در مقایســه با ســنگ معدن امریکا یا کانادایی که کمتر از  1درصد
اورانیــوم دارد ،غنیتریــن معــدن جهــان بود .درســت قبل از اســتقالل در
ســال  ،1960بلژیکیها در این معدن بتــن ریختند و تجهیزات آن را با خود
بردند .در روز جشــن اســتقالل کنگو ،بودوئن (پادشــاه وقــت بلژیک) نبوغ
پادشــاه لئوپولد را ســتود ،اما نخســتوزیر پاتریس لومومبــا حرفهای او را
برنتابید و بالفاصله خشم خود را در یک سخنرانی آتشین نشان داد و او را
بیش از پیش در میان مردم محبوب کرد و البته تصمیم حذف او از ســوی
دولتهای استعماری را قطعی ساخت.
ایاالت متحده بویژه از وطنپرستی پرشور لومومبا برآشفته بود و همراه

