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شکســت بخــورد ،خانوادههــای آنهــا بیپــول خواهنــد مانــد ».درخواســت
بالفاصله پذیرفته میشود.
در  14ســپتامبر  ،1960موبوتــو بــرای اولیــن بار قدرت را به دســت گرفت.
لومومبا دســتگیر شــد؛ بومبوکو وزیر خارجه باقی مانــد و روابط دیپلماتیک
با اتحاد جماهیر شــوروی ،چین و چکســلواکی پایان یافت .اما یک مشــکل
وجــود داشــت .موبوتو که کاســاووبو را در حبــس خانگی قــرار داده ،بالفعل
رئیــس دولت اســت .دولین فــوراً به مالقات او رفت« :شــما مشــکل بزرگی
در مشــروعیت داریــد ،بخصوص که مجلس شــورای ملی را برکنــار کردید.
کاســاووبو را بــه قدرت برگردانیــد ».موبوتو این کار را انجام داد و کاســاووبو را
به قدرت بازگرداند ،زیرا انتخاب زیادی نداشــت .در هفتههای پس از کودتا،
حداقل در سه نوبت سیا با استفاده از خبرچینان خود در طرفداران لومومبا،
به موبوتو کمک کرد تا تالشها برای ترور خودش را خنثی کند.
این مســأله باعث ایجاد ارتباط دوســتی تنگاتنگی با موبوتو شــد .رئیس
ایســتگاه سیا دیگر تحســین خود را برای این سرهنگ جوان که نهتنها دارای
شجاعت بدنی خیرهکننده بود ،بلکه قادر بود بر انبوهی از شورشیان وحشی
و خطرناک تســلط یابد ،پنهان نمیکرد .موبوتو در عین حال با افراد دولین
احاطه شده بود .این گروه متشکل از افرادی بود که یا «دوستان سیا بودند یا
با نفوذ آن استخدام شده بودند».
ëëعملیاتیکهآیزنهاوردستورشراصادرکرد
البته موضوع لومومبا همچنان حل نشــده باقی مانده بود .نخســتوزیر
ســابق اگرچه در بازداشــت بود ،اما هنوز اقامتگاه رسمی خود را ترک نکرده
بود .او اکنون توســط نیروهای حافظ صلح ســازمان ملل محافظت میشد.
اظهارات متعدد لومومبا به همان اندازه که شجاعانه بود ،تحریککننده به
حساب میآمد .خالصه اینکه از نظر امریکا باید جلوی او گرفته میشد.
در  19ســپتامبر  ،1960دولین پیامی محرمانه از ساختمان مرکزی سیا در
ویرجینیا دریافت کرد« :جو از پاریس» در  27سپتامبر به آنجا خواهد رسید.
او با شما تماس میگیرد و شما باید با هم کار کنید ».در روز تعیین شده ،او
و جو در یک کافه و ســپس در یک خانه امن مالقات کردند .جو شــیمیدانی
اســت که برای ســیا کار میکند و مجموعهای کامل از ســموم را برای از بین
بردن لومومبا با خود به همراه آورده بود.دولین پرسید« :چه کسی مجوز این
عملیات را داده است؟» جو پاسخ داد« :شخص رئیسجمهور ،آیزنهاور» و
ادامه داد« :این فقط و تنها به شــما بســتگی دارد که این کار را انجام دهید».
ســپس بســتهای حــاوی ســم را بــه او داد :پودرهــا و مایعات مختلــف برای
غــذا ،نوشــیدنی و حتی یــک خمیر دندان مخصــوص .در ادامــه هم گفت:
«اگــر مرد ما دندانهایش را با آن مســواک بزند ،فلج اطفال بدی میگیرد.
امروز اینجاســت و فردا دیگر نیســت».دولین ،که از نیاز به ســرکوب لومومبا
متقاعد نشــده بود ،با تنها نماینده خود در اطرافیان لومومبا تماس گرفت.
امــا او از این کار خودداری کرد و به دولین اطمینان داد که به آشــپزخانهها و
آپارتمانهای خصوصی لومومبا که به طور فزایندهای نسبت به اطرافیانش
بیاعتماد بود ،دسترســی ندارد .در طول چند هفته بعد ،دولین هیچ کاری
نکــرد .ســیا بیصبرانه منتظــر بود و مدام پیام میفرســتاد« :چه شــد؟»27
نوامبــر  1960در یک شــب طوفانــی ،لومومبا مخفیانه پایتخــت را ترک کرد
تا به اســتانلیویل ،ســنگر امن خود برود .اما چند روز بعد در کاسای دستگیر
و بهشــدت مورد ضرب و شــتم قرار گرفت و قبل از اینکه در اردوگاه نظامی
تیســویل زندانی شــود به لئوپولدویل بازگردانده شــد .نماینده سازمان ملل
در کنگو به «هامارشولد»(دبیر کل سازمان ملل) التماس میکرد تا به گروه
غنای سازمان ملل اجازه دهد تا مأموریت نجات پاتریس را انجام دهند؛ اما
دبیرکل تحت فشار مستقیم امریکاییها این درخواست را نپذیرفت!
ëëبگذارید کنگوییها از کنگوییها مراقبت کند
هنگامی که طرفداران لومومبا از چند استان دیگر کنگو قیام خود را آغاز
میکردنــد ،طــرح امریکایی دیگری ظاهر شــد! بگذاریــد کنگوییها مراقب
کنگوییها باشند! به عبارت دیگر «بگذارید ارتش خودش کار کثیف را انجام
دهد».
 13ژانویــه  1961در اردوگاه تیســویل ،جایــی کــه لومومبــا در آن نگهداری
میشــد شورش شد .سیا بسرعت متوجه شد که سربازان نخستوزیر سابق
را آزاد کرده و تصمیم دارند تحت امر او قرار گیرند.اما بار دیگر ،رئیس ارتش
ســربازان را تحت کنترل خود در میآورد و لومومبا دوباره دســتگیر شد .این
قهرمان استقالل کنگو با هواپیما به الیزابتویل (لوبوباشی کنونی) ،مرکز استان
جداییطلب کاتانگا ،جایی که دشمن قسمخوردهاش تومبه منتظر اوست،
فرســتاده شــد.لومومبا ،با صورت متورم خود ،در  17ژانویــه در حال ورود به
فرودگاه دیده شد و در همان روز کشته شد 20 .ژانویه ،رئیسجمهور کندی در
واشنگتن کار خود را آغاز کرد .در سیا نیز همگی از این اتفاق استقبال کردند
که پرونده لومومبا قبل از آغاز دولت جدید بسته شد.

نقش سازمان
اطالعاتی انگلستان
ë Ben Quinn
 ëروزنامه نگار
ëروزنامه گاردین

در ســال  2013میــادی ،گاردیــن بــه ادعاهــای مطرح شــده توســط
یکــی از اعضــای ســابق  MI6پرداخــت کــه بــه برنامهریــزی و همکاری
در قتــل لومومبــا اشــاره و بــه آن اعتراف کرده بــود .ســازمان اطالعاتی
انگلیــس امــا پاســخی بــه این ادعــا نــداد و تنهــا یکــی از مأمــوران این
ســازمان ادعا کــرد که خانم پــارک مونمــوث در آن زمــان اختیار دادن
دســتور قتل کســی را نداشــته اســت .اما بعد از آن ،ادعاهای مربوط به
قتل پاتریس لومومبا در سال  1961توسط یکی از اعضای مجلس اعیان
بریتانیــا از حــزب کارگــر در نامهای به مجلــه «نقد کتاب لنــدن» دوباره
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مطرح شد.
بر اســاس اظهارات مطرح شــده ،زنی که در آن زمــان رهبری پایگاه
 MI6در این کشور آفریقای مرکزی را بر عهده داشت ،قتل پاتریس را با
همکاری ســازمان اطالعات بریتانیا راهبری کرده است .یکی از اعضای
حــزب کارگر در همین خصــوص گفته بود« :پــارک بارونس مونموث»
چند ماه قبل از مرگش در مارس  2010برای او اعتراف کرد که در ســال
 1961در تــرور پاتریس لومومبا نقش داشــته اســت .او نوشــت« :من به
هیاهوی پیرامون ربوده شــدن و قتل لومومبا اشاره کردم و این نظریه را
به یاد آوردم که  MI6ممکن اســت با آن ارتباط داشــته باشد؟ او پاسخ
داد«:ما انجام دادیم.
مــن ســازماندهی اش کردم ».گمان مــیرود پارک که پــس از چهار
دهــه بهعنــوان یکــی از برتریــن مأمــوران اطالعاتــی زن بریتانیا توســط
برخــی بهعنــوان «ملکه جاسوســان» شــناخته میشــد ،در ســال 1959
توســط  MI6تحت پوشــش رســمی دیپلماتیک به کنگو فرســتاده شده
باشــد.او در نامــهاش بــه نقــل از پارک آورده مــا نگران ذخایــر با ارزش
اورانیــوم و همچنین الماسها و ســایر مواد معدنی مهــم کنگو بودیم.
این نامه در پاســخ به بررسی کتاب «کالدر والتون» درباره فعالیتهای
اطالعاتی بریتانیا نوشته شده است.

