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ëëمرگ در کنگو
کتــاب تألیف «امانوئل جرارد» اســتاد تاریخ
دانشــگاه کاتولیــک لــوون ،قدیمیتریــن
دانشــگاه بلژیک و «بروس کوکلیک» استاد
تاریــخ دانشــگاه پنســیلوانیا اســت .مــرگ
در کنگــو روایتــی گیــرا از قتلــی اســت که به
یکــی از رویدادهــای تعیینکننــده در تاریــخ
پسااســتعماری آفریقــا تبدیــل شــد .بعــد از
گذشت ســالها ،وضعیت مبهم و نمادهای
غم انگیز ترور لومومبا هنوز بســیاری از مردم
را در سراســر جهــان آزار میدهــد .امانوئــل
جــرارد و بــروس کوکلیــک آن وقایــع را از
طریق شــبکهای از سیاست بینالملل دنبال
میکننــد و تاریــخ درهم تنیــدهای را آشــکار
میســازند که در آن بســیاری از افراد ســیاه و
ســفید ،خوشنیت یــا بیرحــم ،آفریقایی،
اروپایی و امریکایی مســئولیت این جنایت
را بر عهده دارند.

ëëرهبر فقید آفریقا
«لئــو زیلیــگ» پژوهشــگر ارشــد مؤسســه
مطالعات مشترکالمنافع در دانشگاه لندن
و همکار ارشــد پژوهشــی تغییرات اجتماعی
در دانشــگاه ژوهانسبورگ اســت .او چندین
کتاب در زمینه سیاســت و تاریخ آفریقا دارد.
نســخه دوم این کتاب یک بیوگرافی کامل از
لومومبــا ،زندگی و تالش او برای آزادی کنگو
اســت که بــر چگونگی جنگ ســرد در آفریقا
و ماهیت استقالل اعطا شــده به بخشهای
عظیمــی از جهــان پــس از ســال  1945تأثیر
گذاشــت .بــرای مبارزیــن آزادی ،لومومبــا
بــه چهــره مقاومــت در برابــر امپراطــوری
استعمارگران جهان تبدیل شد.

ëëلومومبا صحبت میکند
مجموعه سخنرانی و یادداشتهای لومومبا
از سال  1958تا 1961
ëëندای آزادی
ایــن کتــاب «لئــو زیلیــگ» بخشــی از یــک
مجموعه منحصر به فرد است که نوشتههای
اصلیومتونمرتبطباقهرمانانآزادیآفریقا
را همــراه بــا چهارچوبــی منســجم و تحلیــل
میراث آنهــا به خواننده ارائه میدهد .اســناد
ایــاالت متحده که در ســال  2011منتشــر شــد
نشان میدهد که سیا به دستور رئیسجمهور
آیزنهــاور برنامههایــی بــرای حذف او داشــته
اســت .کتاب وقایع منتهی به تــرور لومومبا را
ردیابی میکند و در عین حال اهمیت نقشی
را کــه او بهعنوان پرتوی کوتــاه ،اما واقعبینانه
از امید برای دموکراســی واقعــی آفریقایی در
میان پرسشهای مربوط به هویتسازی داشت ،بررسی میکند .این کتاب کمکهای
مهمی به مبارزه جاری برای رهایی و عدالت اجتماعی ارائه میکند.

ëëرئیسایستگاِهکنگو
«لری دولیــن» در کالیفرنیا بزرگ شــد ،در ارتش
ثبتنام کــرد و در جنــگ جهانــی دوم به درجه
کاپیتانــی رســید .ســال  1949بــه ســازمان ســیا
پیوست و در سال  1959بهعنوان رئیس ایستگاه
ســیا درکنگــو منصوب شــد و  5روز بعــد از اعالم
اســتقالل کنگــو وارد این کشــور شــد .مأموریت
ترور پاتریس به او سپرده شده بود و کودتای علیه
با برنامهریــزی و حمایت دولین توســط موبوتو
انجام شــد .این کتاب خاطرات او در طول جنگ
سرد در منطقهای داغ از جهان است.

ëëمهمترین ترور
«لــودو دی ویــت» جامعهشــناس و نویســنده
بلژیکی است .این کتاب حجم انبوه وحشتناک
دروغ ،ریــا و خیانــت را کــه از زمــان وقــوع تــرور
پاتریس آن را احاطه کرده بود آشــکار میکند .او
با اســتفاده از مجموعه عظیمی از اســناد رسمی
و همچنین شــهادت حاضران همدستی دولت
بلژیک و سیا را نشان میدهد.

ëëکنگو؛ از لئوپولد تا کابیال:
تاریخ مردم
پروفســور «نزونگوال-نتالجــا»
یکــی از روشــنفکران برجســته
کشــورش اســت و درک کامــل
او از شــخصیتها و رویدادهــا
و همچنیــن عوامــل طبقاتــی،
قومیتــی و ســایر عوامــل،
کتابــش را بــه روایتــی شــفاف،
غیرمحافظهکارانــه و کامــاً
غیــر رمانتیــک از مبــارزات
هموطنانشتبدیلکردهاست.
خوانــدن این کتاب بــرای درک
آنچهدرکنگوگذشتهواکنونوجوددارد،ضروریاست.همچنینعطفی
درنحوهنگارشتاریخسیاسیمدرنآفریقاخواهدبود.
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ëëپاتریس لومومبا
«جــورج نزونگوال-نتالجــا» اســتاد مطالعــات
آفریقای دانشــگاه کارولینای شمالی و همچنین
رئیس ســابق انجمــن مطالعات آفریقا اســت.
ایــن کتــاب موجــز تحلیلــی معاصــر از زندگی و
فعالیتهای لومومبا ارائه و نقاط قوت و ضعف
او را بهعنوان یک رهبر سیاســی بررسی میکند.
همچنین زمینههای ملی ،قــارهای و بینالمللی
صعود سیاســی لومومبا و حذف ســریع او توسط
قدرتهایــی که ایدههــا و اصالحات عملــی او را
تهدیدیبرایمنافعخودمیدانستند.

ëëباشد که مردم ما پیروز شوند
در این کتاب مجموعه ســخنرانیها ،نامهها،
اشــعار و مصاحبههــای پاتریــس لومومبــا
گردآوری شده است.

ëëمرگی که قلب آفریقا را خفه کرد
این روایــت متفکرانه از پاتریس لومومبا
نشــان میدهــد کــه حــذف ســریع او از
تحوالت کشورش ،کنگو را در آشوبی فرو
بــرد کــه هنــوز از آن بهبود نیافته اســت.
کنگــو پــس از اســتقالل در کشــمکش
رقبای جنگ سرد به ویرانه تبدیل شد که
منجر به دیکتاتوری غیرانسانی «موبوتو
سسهســه کــو» طرفدار غرب بــا حمایت
امریــکا شــد .در جنگهایــی کــه طی آن
میلیونها کنگویی جان خود را از دســت
دادند ،به فقیر شدن مردم ،غارت کشور
توسط قدرتهای خارجی منجر شد .در
این کتاب نویسنده از سوابق تاریخی ،گزارشهای علمی و تحقیقات معاصر برای
ارائه یک تحلیل بدون ابهام از تاریخ کنگو استفاده میکند.

