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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ جنوری ٢٨

  

   را محاکمه کنيدافريقاقاتالن پاتريس لومومبا قھرمان 
            

 بلژيکی که در قتل پدرش دست داشته اند، ۀقامات عاليرتب ضد مه امسال با اعالم جرم فرزند پاتريس لومومبا بدسمبردر 

  . زنده شدافريقا مبارزه اين قھرمان ۀحماس

  . لقب داده بودند" جادوگر کبير"بلژيکيھا به او . لومومبا در جلب توده ھای مردم معجزه می کرد

ل و زن می خرند و با مقام و چيزھای سياه پوست را با پو" مرديکه"ئيھا و بلژيکيھا بر اين عقيده بودند که اين امريکا

  .  ديگر رام خواھند کرد

را طوری شکل می دھند تا مانند ساير گرگھای " کثيف و ھرزه"ئيھا و بلژيکھا بر اين تصور بودند که اين سياه امريکا

 بی نظير يقاافرثروتھای کنگو در . آنھا به منابع بزرگ و عظيم سرزمين کنگو نياز داشتند. ھوادار آنھا زوزه بکشد

در کنار آن معادن عظيم طال، کبالت، مس، اورانيوم، قلع، . بھترين الماس صنعتی جھان متعلق به کنگوست. است

استعمار ممکن نيست از اين ثروت . قرار دارد... منگنز، روی، ذغال سنگ، کائوچو، پنبه، چوب جنگلھای نادر و

 مردم آن تن در دادند، تصور می کردند می ۀ مبارزۀ کنگو در نتيجوقتی استعمارگران به استقالل. رايگان دست بردارد

 خويش بدل کنند و به چپاول خود در شکل استعمار نوين و بی دردسر ۀتوانند اين سرزمين را به راحتی به نيمه مستعمر

تصميم به قتل " مبشران حقوق بشر"در آنجا بود که . رو شدنده ولی آنھا در محاسبات خويش با شکست روب. ادامه دھند

 آقای امريکابر اساس اسناد منتشر شده، سند قتل پاتريس لومومبا را رئيس جمھور .   گرفتندافريقالومومبا قھرمان آزادی 

  .   امضاء کردداويت آيزنھاور شخصاً 

 وی در يک انتخابات. در زير، اين سخنرانی تاريخی پاتريس لومومبا رئيس جمھور قانونی کنگو را می خوانيد

 سال کشور ٨٠ت داد در مقابل پادشاه بلژيک، بودوئين اول، که أدموکراتيک به اين سمت انتخاب شده بود و به خود جر

 سياھان می پرداخت، ايستادگی ۀکنگو را به عنوان ملک شخصی خويش اداره می کرد و در آنجا به قتل و آزار و شکنج

  . دفاع برخيزده کند و از شرافت مردم کنگو ب

ت نمايندگی مردمان کنگو مدعی شد أرسميت شناختن استقالل کنگو در مقابل ھيه ه بلژيک بی شرمانه در زمان بپادشا

وی جنايات خود را ستود و . دوران استعماری است" دستآوردھای"و " خدمات تمدن"که وضعيت کنونی کنگو محصول 

ا که نمی توانست اين خفت آخرين استعمار بلژيک را پاتريس لومومب. از آن به عنوان خدماتی برای تمدن بشريت نام برد

  .است و با نطق تاريخی خويش جھانی را به حرکت در آوردپاخه بپذيرد، ب
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 توسط سازمانھای امريکاامپرياليستھای بلژيک و .  وی نيز بودۀاين نطق تاريخی فرمان مرگ وی و در واقع وصيتنام

 کنگو دست زدند و ياران نيمه راه وی را خريدند و ۀ به تجزي کنگوئی نخستۀجاسوسی خويش و عمال خود فروخت

 خود بدل کردند که تا به امروز ميليونھا نفر را برای دستيابی به ۀ به نيمه مستعمرسپس با ياری آنھا کنگو را مجدداً 

 سازمان ملل متحد پاتريس لومومبا با دست امپرياليستھا و ياری. معادن زرخيز و بی کران اين کشور به قتل رسانده اند

  .  به قتل رسيد و جسدش در اسيد حل شديدنیبه دبيرکلی داک ھامرشولد سو

 کاله افريقا مردم کنگو به ۀ به تنھائی نمی توانست برای سرکوب لومومبا و جنبش آزاديخواھانامريکاولی امپرياليست 

 با افريقاحضور مستقيم امپرياليستھا در . تد بفرس، بودندامريکاخود آبيھای سازمان ملل را که زير نفوذ امپرياليست 

رو می شد و به اين جھت از در عقب سازمان ملل وارد شدند و قطعنامه ای را عليه خلق کنگو ه اعتراضات جھانی روب

رفقای چينی در آن زمان در اعتراض به اين . در شورای امنيت با ھمدستی رويزيونيستھای شوروی به تصويب رساندند

حاال به بينيم، رھبران : "نوشتند" مدافعين استعمار نوين" عماری شورويھا به رھبری خروشچف در کتاب تصميم است

 خلق کنگو ۀ مسلحانۀکه از مبارز آنھا به جای آن.  کنگو چه نقشی ايفاء کردندألۀحزب کمونيست اتحاد شوروی در مس

کنگو را خاموش » ۀجرق« شتافتند تا امريکاا امپرياليسم ب» ھمکاری«عليه استعمار، فعاالنه پشتيبانی نمايند با عجله به 

  . کنند

 شورای امنيت سازمان ملل متحد ۀ به قطعنامامريکا ۀاتفاق اياالت متحده  اتحاد شوروی ب١٩۶٠ سال جوالی ماه ١٣

ير لوای سازمان  که زامريکای موافق داد و بدين ترتيب به امپرياليسم أپيرامون اعزام قوای سازمان ملل متحد به کنگو ر

عالوه بر اين اتحاد شوروی ھمچنين وسائل حمل و نقل .  کمک کرد، مسلحانه عليه کنگو نمودۀملل متحد اقدام به مداخل

 خروشچف در تلگرام خود به کاساوبو و لومومبا حتی جوالی ماه ١۵. خود را در اختيار قوای سازمان ملل متحد گذاشت

طور ه سپس مطبوعات اتحاد شوروی ب. »ان ملل متحد عمل مفيدی انجام دادشورای امنيت سازم«اعالم داشت که 

به دولت جمھوری کنگو در دفاع از استقالل و حق «خستگی ناپذير سازمان ملل متحد را تحسين و تمجيد کردند که گويا 

 ٢١. »اذ کندتدابير جدی اتخ«و اظھار اميدواری کردند که سازمان ملل متحد » حاکميت آن کشور کمک کرده است

مبر دولت اتحاد شوروی بازھم دو بار اعالميه ھائی انتشار داده و طی آنھا سازمان ملل متحد را که  سپت١٠و اگست 

  .  با کوشش تمام ستود،خلق کنگو را سرکوب کرد

 رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی گيزينگا را به شرکت در مجلس ملی کنگو که تحت ١٩۶١بعداً در سال 

در آنموقع رھبری . قوای سازمان ملل متحد تشکيل شده بود و شرکت در دولت دست نشانده تشويق نمود» حمايت«

 بزرگی در حيات ۀحادث«حزب کمونيست اتحاد شوروی حتی فريبکارانه اعالم داشت که تشکيل مجلس ملی کنگو 

  . »باشد موفقيت نيروی ملی می«و » جمھوری جوان است

دھد که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با اين سياست نادرست خود به امپرياليسم  یروشنی نشان مه واقعيات ب

قتل رسيد و گيزينگا زندانی شد و بسياری از ميھن ه لومومبا ب.  در تجاوز به کنگو کمک بزرگی کرده استامريکا

راستی مگر .  مواجه شدخاطر استقالل ملی در کنگو با شکسته پرستان دچار تعقيب و پيگرد گرديدند و مبارزه ب

  "کند؟  وليت نمیؤو اندکی ھم شده در اين امر حس مسرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ول

بعد از قتل لومومبا که دنيا را به تکان در آورد رويزيونيستھا برای مردم فريبی دانشگاه گپاتريس لومومبا را در مسکو 

وش کمونيستی نبود روش بورژوائی و ضد کمونيستی و ھمدستی با اين روش ر.  دانشجو پذيرفتندافريقاگشودند و از 

  .اشک خروشچف برای لومومبا اشک تمساح بود. استعمار محسوب می شد

  :لومومبا در مقابل بودوئن پادشاه بلژيک ايستاد و چنين گفت
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شما ھمه .  می فرستمنام دولت کنگو درود ه زنان و مردان کنگو، ھمرزمان عزيز راه استقالل پيروزمند، به شما ب"

 را که شما آن را ١٩۶٠ جون ٣٠دوستان من، که خستگی ناپذير در کنار ما رزميديد، از شما خواھش می کنم، اين روز 

تاريخی که شما اھميتش را به .  تاريخی بدل کنيمۀبه صورت پايدار در قلوب خود حک کرده ايد، به يک روز برجست

آنھا نيز فرزندان و نوه ھايشان را با اين تاريخ درخشان مبارزه برای آزادی آشنا می طوريکه ه فرزندانتان می آموزيد، ب

  .کنند

ھر چند امروز استقالل کنگو را در محيط تفاھم و برابری، با کشور دوستمان بلژيک جشن می گيريم، معھذا ھيچ 

کف زدن (دست آمده استه ات مداوم بدنبال يک سلسله مبارزه  شرافتمند نمی تواند فراموش کند که آزادی ما بئیکنگو

گونه تحقير  مبارزه ای روزانه، جنگی سوزان و آرمانپرستانه که در آن ما از ھيچ). جز سفيد پوستانه پر شور حضار ب

  .را ادامه داديم و آالمی در امان نمانديم و با نثار توان و خون خود آن

زيرا که آن مبارزه، مبارزه . جودمان نفوذ کرده افتخار می کنيم که تا عمق وی خود، به اشکھا، آتش و خونۀما به مبارز

  . پايان دھيم، ما تحميل شده بودرای اصيل و عادالنه و ضروری بود تا به برده داری تحقيرآميز که با خشونت ب

که بتوانيم  در طی اين ھشت سال رژيم استعماری اين سرنوشت ما بود، جراحات ما ھنوز تازه اند و ھنوز دردآلود تا اين

در برابر مزد ناچيزی که ما می گرفتيم ، کار طاقت فرسا و پر رنجی انجام می . اين خاطرات را به فراموشی بسپاريم

ما با اين مزد نمی توانستيم بر گرسنگی خويش فايق شويم، لباس مناسب بپوشيم و يا مسکن و مأوی قابل سکونت . داديم 

ما ناسزاھا، ھتاکی ھا و کتک ھای شبانه روزی را، به .  عزيز خود را بزرگ کنيمداشته باشيم و مانند ھمه، بچه ھای

نه از اين . خطاب می کردند" تو"چه کسی فراموش می کند که به سياھان . که سياه پوست ھستيم، تحمل کرديم گناه اين

فقط برای خطاب به " اشم" احترام آميز ۀجھت که احساس صميميت با وی داشتند، بلکه از اين لحاظ بود که کلم

  .سفيدپوستان اختصاص داشت

ه  مشروع تقسيم می شد که در واقع فقط حق قوی تر را بما شاھد بوديم که چگونه سرزمين ما به نام قوانين ظاھراً 

  .رسميت می شناخت

  .گریما شاھد بوديم که قوانين برای سياه و سفيد يکسان نيست، راحتی برای يکی و عذاب غير انسانی برای دي

ما رنج ھای طاقت فرسای افراد را به گناه داشتن عقايد سياسی، يا مذھبی، فراموش نکرده ايم و سرنوشت افراد تبعيد 

ياد داريم که سفيدپوستان در منازل زيبا و با ه ما ب. شده را که مرگ را به آن شکل زندگی ترجيح دادند، ازياد نبرده ايم

سياھان حق ورود به سينماھا، . لبه ھای محقر و در ميان کلبه ھای فرسودهشکوه زندگی می کردند و سياھان در ک

سياھپوستان در داخل انبار کشتی ھا در زير پای سفيد . رستورانھا و فروشگاه ھای مخصوص اروپائيان را نداشتند

عی برادران ما کيست که اعدام ھای دسته جم. پوستان و سفيدپوستان در کابين ھای لوکس کشتی ھا مسافرت می کردند

.. را فراموش کند؟ چه کسی زندان ھای مخوف کسانی را که نمی خواستند رژيم ظالمانه را تحمل نمايند از ياد می برد؟ 

ه استقالل کنگو ب. پايان رسيده، بيائيد با يکديگر در بنيان گذاری وطن خود شروع به کار کنيمه اکنون که دوران گذشته ب

  ).کف زدن شديد حضار سفيد پوست( استافريقا کشورھای ۀ آزادی ھمثر در راهؤ گام م يکۀمنزل

  .  مائی که از طرف شما مردم انتخاب شده ايم تا سرزمين ارزشمند خويش را رھبری کنيم

  .پايان رسيده استه مائی که در پيکر و قلب خود توسط استعمارگران زجر کشيديم، ندا سر می دھيم که اين دوران ب

  . يل شده و سرزمين ما در دستھای فرزندانمان قرار داردجمھوری کنگو تشک

 جديدی را آغاز می کنيم، مبارزه ای متعالی که سرزمين ما را به صلح، آسايش ۀ مبارزخواھران و برادارن، ما مشترکاً 

اری که انجام مين خواھيم کرد که ھر کس در مقابل کأ عدالت اجتماعی را برقرار می کنيم و تما متفقاً . و اقتدار برساند

  ). کف زدن حضار.(می دھد دستمزد عادالنه ای دريافت دارد
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ما کنگو را به مرکز . ما به دنيا نشان می دھيم که قادر به چه کارھائی خواھيم بود، چنانچه بتوانيم در صلح زندگی کنيم

  . بدل خواھيم کردافريقادرخشندگی خورشيد تابان در تمام 

ما قوانين سنتی خود را . ھيم کرد تا مطمئن شويم که فرزندان ما از آن منفعت می برندما بر زمينھايمان نظارت خوا

 پايانی ۀما به سرکوب آزادی عقيده نقط. مجددا به کار برده و قوانين جديدی وضع خواھيم کرد که اصيل و عادالنه باشند

 منشور حقوق بشر بازتاب يافته بھره مند  شھروندان ما از حقوق کامل اساسی که درۀمی گذاريم و تالش می کنيم که ھم

  ).کف زدن حضار(شوند

   ). کف زدن حضار(ما با صلح ناشی از تفنگ و سرنيزه حکومت نخواھيم کرد، بلکه با صلح قلوب و اراده

ھموطنان عزيز شما می توانيد مطمئن باشيد که ما برای تحقق اين ھمه مسايل نه تنھا بر نيروی عظيم و  ثروت بی کران 

شان صميمانه بوده و سعی نکنند  ممالکی که ھمکاری. خود، بلکه با پشتيبانی ممالک خارجی نيز حساب می کنيم

  ).کف زدن حضار.( ما تحميل کنندر ب،فرھنگ ديگری را با ھر طبيعتی که می خواھد باشد

 ھمرنگم، اين مطالبی بود که می اعليحضرت، عاليجنابان، خانمھا و آقايان، شھروندان و برادرانم که در نبرديد، برادران

  .خواستم بيان کنم

  افريقازنده باد استقالل و وحدت 

  "زنده باد استقالل کنگو

بود با ناراحتی غير قابل کتمان از " ئیافريقاکثيف و بی تمدن " "سياه پست"يک " گستاخی"پادشاه بلژيک که شاھد 

  .غضب برافروخته شد و فرمان به قتل لومومبا داد

ما ايرانی ھا . از اين سخنرانی تاريخی سرنوشت لومومبا رقم خورد و دسيسه ھا برای برکنار کردن وی آغاز شداز بعد 

آنھا استعمار را . بايد بياموزيم که نه دسيسه ھای امپرياليسم جديدند و نه نقابھائی که آنھا به چھره می زنند فرق کرده اند

زاری برای چپاول نياز دازند که به تجاوزات آنھا روپوش حقوقی بپوشاند، می ستايند، آنھا سازمان ملل را به عنوان اب

آنھا به تجزيه و خرابکاری و قتل و جاسوسی در درون کشورھا دست می زنند و ميليونھا نفر را می کشند وخود را در 

  .پنھان می کنند" تمدن"و " حقوق بشر"سنگر 

 را به گوش جھانيان می افريقاولی امروز فرزندش صدای . ردلومومبا به قتل رسيد سنگی ھم برگور وی وجود ندا

  .رساند زيرا مبارزه تمامی ندارد

  . قتلش برای ھمسرش نوشتۀمستخرجی از آخرين نامه ارسالی لومومبا در آستان

نی را می خوا که بدانم وقتی آن دستت می رسند، بدون اينه که مطمئن باشم که ب من اين کلمات را برای تو بدون اين

در تمام زمان مبارزه برای استقالل ميھنم، ھرگز لحظه ای ترديد نکردم، که امر مقدس ما . ھنوز زنده ھستم می نويسم

  .  به پيروزی می رسدکه من و ھمرزمانم زندگيمان را در راھش ھديه کرديم، نھايتاً 

ه، استقالل بی مانع آرزو می کرديم، ليکن آنچه را که ما برای ميھنمان يعنی حق زندگی شرافتمندانه، حيثيت بی خدش

 ۀآنھا از حمايت آگاه يا نا آگاه، با يا بی واسط. ش می خواستند اآنچه نبود که استعمارگران بلژيکی و متحدان غربی

آنھا پاره .  سازمان ملل متحد که ما به آنھا اعتماد کرديم و از آنھا تقاضای کمک نموديم، برخوردار شدندۀمقامات عاليرتب

 از ھموطنان ما را فاسد کردند، برخی را خريدند و تالش کردند حقايق را دگرگونه جلوه دھند و استقالل ما را لکه ای

  .دار کنند

بحث . بحث بر سر کنگو است. دست استعمارگران در اسارت، بحث بر سر شخص من نيسته مرده يا زنده و آزاد، يا ب

  . ی بدل کرده اند که از بيرون به آن نگاه می کنندبر سر خلق فقير ماست که استقاللش را به قفس
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 ، ملت ھای آزاد و مردمی که برای آزادی خود در اکناف جھان می جنگند، در افريقاما در اين مبارزه تنھا نيستيم؛ آسيا، 

باقی خواھند کنار ميليونھا ھموطنانم که مصمم اند تا يک نفر استعمارگر در کنگو باقی است دست از مبارزه برندارند ، 

 .ماند

 کنگو درخشان است و تحقق  ۀفرزندانم که از آنھا دورم و شايد دگر باره آنھا را نبينم ، يادآور شوم که آينده می خواھم ب

زيرا که .   آنھا و ھر کنگوئی ديگر می باشدۀعھده  مقدس مبنی بر استقرار مجدد استقالل و حاکميت ملی بۀاين وظيف

  .ی وجود ندارد، و بدون استقالل، انسان آزاد وجود نخواھد داشتبدون عدالت ھيچ کرامت

من مردن با سربلندی و . درخواست رحم و شفقت کنده را وادار بن آزار و خشونت ، دشنام و شکنجه ھرگز نمی تواند م

 . می دھمزندگانی پست و منحرف از اصول مقدس، ترجيحه ايمان فناناپذير و اعتماد کامل به سرنوشت کشورم را ، ب

زودی حقايق را بيان خواھد کرد، ولی نه آن تاريخی که عده ای در بروکسل ، واشنگتن، ه من اطمينان دارم که تاريخ ب

نوشتن آن مشغولند و چگونگی مرگ ه بلکه تاريخی که فرزندان آزادی ب. پاريس يا سازمان ملل تدوين نمايند

 تاريخ خود را خواھد نوشت و اين تاريخ، مشحون مجد و افريقا.  داداستعمارگران و جيره خواران آنھا را نشان خواھند

  .، از شمال تا جنوب خواھد بودافريقاافتخار 

ش دفاع  امن می دانم سرزمينم که اين چنين درد می کشد، می داند که چگونه از استقالل و آزادی. گريه نکن ھمراه من

  .کند

    افريقازنده باد کنگو، زنده باد 

  "پاتريس
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