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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ اپريل ٠٩
  

  لگدمالی قارۀ سياه با چکمه ھای خونين امپرياليست ھا

  بخش اول

  

و موقعيت جيوپولتيک، ھميشه در محراق غارت و چپاول قارۀ افريقا با ذخاير فراوان طبيعی، نيروی ارزان کار 

اين قاره که زمانی زير پای استعمارگران فرانسوی، بلژيکی، پرتگالی، . گران و استعمارگران قرار داشته استءاستيال

بشکۀ «شد، اينک به خاطر حرص و آز سرمايه به  تکه و پاره می...  وئی، ايتاليائیلمانی، ھالندی، امريکاابريتانيوی، 

خون، آتش و انفجار . تبديل شده و ھر از گاھی انفجاری در آن، خلق تھيدست اين قاره را نيست و نابود می کند» باروت

در اين قاره سبعيت امپرياليست ھا و عمال مرتجع داخلی آنھا را به خوبی نشان می دھد و بيجا نيست که نام افريقا با فقر 

  . استقالل و آزادی پيوند خورده استو تنگدستی، استعمار و استثمار، و

، به تصرف سرزمين ھای دست نخورده و دارای منابع طبيعی با موقعيت ئی و سودجوءامپرياليست ھا برای استيال

ذلک جنگ در راه توازن از دست رفته و تصرف مناطق جديد و تصاحب مناطق  مع. ممتاز جيوپولتيک نياز دارند

که توازن  در رژيم سرمايه داری برای اين«. از ناگزيری غارت امپرياليستی است در حال عروج، ئیتوسط قدرت ھا

در (» . ديگری جز بحران در صنعت و جنگ در سياست وجود نداردۀاز دست رفته گاه به گاه مجدداً برقرار شود، وسيل

  ) شعار کشورھای متحد اروپا، لنينۀبار

 طبقاتی به ۀار دارد و در درون کشورھای سرمايه داری، مبارزدر حال حاضر که اقتصاد سرمايه داری در بحران قر

نحوی از انحاء شدت بيشتری کسب کرده است، امپرياليست ھا ناگزير ھستند جنگھا را شعله ور ساخته و برای نجات از 

 دار و نادار امپرياليزم شيرۀ جان خلق ھای تھيدست ملل نادار را مکيده و. بحران به غارت و چپاول ملل ديگر بپردازند

   . آنان را می چاپد تا بحران فالکت بارش را لگام بزند

و » توازن از دست رفته«آسيا، افريقا و شماری از کشورھای امريکای التين از مناطقی ھستند که در محور جنگ برای 

 امپرياليستی کشورھای. ، در رأس ستراتيژی ھای غارتگرانۀ امپرياليست ھا قرار دارند»تصرف مناطق جديد«برای 

که ميان شان ( ـ با تمام تضاد ئیامريکا و کشورھای اروپا: موريت در دو قطب مخالف قرار گرفته اندأبرای انجام اين م

 می کنند؛ ئیديگر در مقابل چين و روسيه صف آرا در حال حاضر در وحدت نسبی و امتياز دادن به يک) مطلق است

که چين و روسيه رشد نسبتاً خوب اقتصادی را تجربه می  ر می برد، در حالیقطب اول عمدتاً در بحران اقتصادی به س

  . کنند
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 انترناسيوناليزم پرولتری در کنار خلق افريقا قرار داشت و خروشچف را برای حمايت ۀچين که زمانی بر اساس روحي

پرياليزم امريکا متھم می کرد، از تجاوز آشکار امريکا زير ردای سازمان ملل متحد بر کنگو، به تبانی و حمايت از ام

چين در اين . معادن و ذخاير طبيعی افريقا شمرده می شود» کاشف«اکنون که به امپرياليزم تمام عيار استحاله نموده، 

قاره به دنبال سرمايه گذاری، غارت و چپاول معادن و ذخاير زيرزمينی سرگردن است و از ھيچ نوع معامله ای در اين 

تجھيزات نظامی فراھم می کند که در شعله ورشدن جنگ ھای   از اين قارهئیند، چنانچه به کشورھاقاره دريغ نمی ک

  .رود داخلی به کار می

را » مبارزه عليه القاعده و تروريزم«امپرياليست ھای غربی که سياست تقسيم مجدد جھان را روی دست گرفته اند، 

. شورھا را يکی پس از ديگری زير چکمه ھای خود خرد می کنند خود قرار داده، کۀدستاويز اشغال، تجاوز و مداخل

 چين و روسيه و نفوذ در کشورھای آسيای ميانه و اقيانوس آرام از اھميت جيوپولتيک ۀافغانستان نيز که برای محاصر

 ئیاتو و نئیزير ھمين شعار کاذبانه بيش از يازده سال است که در اشغال امپرياليست ھای امريکا برخوردار است،

  .قرار دارد و خون خلق زحمتکش ما بی وقفه در اثر بمباردمان و جنايت اين ددان بر زمين می ريزد 

در سياست تقسيم مجدد جھان و چاپيدن مناطق مختلف، اينک نوبت به افريقا رسيده است، قاره ای با بيش از يک ميليارد 

را در اين قاره گشوده اند تا با تمسک به ) ١(» پاندوراۀجعب«امپرياليست ھا .  درصد ذخاير طبيعی جھان۴٠مستھلک و 

 ۀ به مداخلئی را اشغال و در کشورھائیآن، ثروت ھای غنی آن را بقاپند، لذا به اين قاره ھجوم برده، کشورھا

به قدرت می » انتخابات«غارتگرانه پرداخته، عمال و مزدوران خود را چه از طريق کودتاھا و چه ھم از طريق 

ھمه به منظور شکم انداختن بر ذخاير غنی اين ... حمله بر ليبيا، شورش در مصر، پياده کردن ارتش در مالی و. درسانن

  .قاره صورت گرفته است

 ۀ، در مورد ستراتيژی غارتگران)ارگان تيوريک ـ سياسی( چھارم ۀشمار» به پيش«سازمان انقالبی افغانستان در 

با در نظرداشت تحوالت اخير در اين قاره و اتحاد غارتگرانۀ .  قسماً تماس گرفته است افريقاۀامپرياليست ھا در قبال قار

که بر ) »جنگ عليه تروريزم«ھای دخيل در اشغال کشور ما و ھمسانی شعار  خصوص امپرياليسته ب(امپرياليست ھا 

ندازيم تا بيش از پيش به ا روشنی بيا بر وضعيت افريقطور گذره م تا در اين نوشته بئيمالی ھجوم برده اند، تالش می نما

  .اھميت اين قاره در ستراتيژی ھای غارتگرانۀ امپرياليست ھا پی برده شود

  

 افريقا، شکارگاه سياھان

منابع زير زمينی، سرمايه گذاری ھای چين و امريکا، عطش دوبارۀ فرانسه برای (که وارد بحث کنونی  قبل از اين

شويم، برای درک بھتر از وضعيت اين قاره، به تاريخ ) ستی و جنگ کنونی مالیھای امپريالي غارت مجدد، رقابت

البته ما در اينجا تاريخی را مورد مطالعه . طور گذرا اشاره می کنيمه غارت و چپاول استعمارگران در اين خشکه ب

 سازمان ملل درس می در بروکسل، پاريس، واشنگتن و« پاتريس لومومبا تاريخی نيست که ۀقرار می دھيم که به گفت

 ۀای قلمداد می شوند که بايد به وسيل که در آن خلق اين قاره انسان ھای غير متمدن، جاھل، وحشی و بيکاره» دھند

 را مورد بحث قرار می دھيم که نشاندھندۀ غارت و چپاول و جنايات و ئیامپرياليست ھا متمدن شوند، اينجا تاريخ گذرا

  .ارگران در اين قاره می باشدبربريت استعمارگران و استثم

تا زمانی که برده داری در دنيای جديد ريشه ندوانده «: می نويسد» افريقا بايد متحد شود«قوام نکرومه در کتاب خود 

جھانگردانی که از اين قاره ديدن نموده اند در خاطرات خود فقط با کنجکاوی و . ان را تحقير نمی نمودئيبود کسی افريقا

طرز تفکر جديد در مورد افريقا تنھا .  افريقا را توصيف نموده اندۀدقتی که برای غريبه ھا امری طبيعی است سکن

  ».يع و سرسام آور افزايش يافتداری به مقياسی وس ھنگامی به ميان آمد که تجارت بردگان و برده
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باره از سوی   ھا که قبالً به حيث انسان ھای آرام و زحمتکش از طرف جھانگردان توصيف می شدند، يکئیافريقا

انسان ھای غير متمدن و نامتعارفی تبليغ  استعمارگران غربی، البته به وسيله افريقا شناسان گمارده شده و خدمۀ قلمزن،

تراکم . اين کارزار تبليغاتی نيازی بود که سرمايه داری نو ظھور غرب به آن احتياج داشت.  شوندشدند که بايد اصالح

  .آن را ايجاب می کرد از نوع مطيع  سرمايه، نيروی ارزان کار و آن ھم 

. شود سرمايه دار و کارگر به حيث فرماسيون جديد اقتصادی ـ اجتماعی جانشين فيوداليزم می ۀسرمايه داری با دو طبق

برای رشد سرمايه داری و .  قليل و با کار اکثريت جامعه تبلور می يابده ایسرمايه داری با تمرکز سرمايه در دست عد

بسط آن به تمام سکتورھا، نياز به سرمايه و نيروی کار است، نيروی کار ارزان و مطيع که جز فروش نيرو، وسيله و 

که ھم تراکم سرمايه صورت بگيرد و ھم نيروی کار ارزان و مطيع  ی اينبرا. باشد ابزاری برای امرار معيشت نداشته

به دست بيايد، سرمايه داری راھی ندارد جز مستعمره سازی کشورھای فقير و نادار با نيروی ارزان کار و ذخاير غنی 

  .طبيعی

تجارت . رتگران قرار گرفتبا رشد سرمايه داری در غرب و نياز به انباشت بيشتر سرمايه، قارۀ افريقا در تيررس غا

 غربی ۀتجارت برده، به سرمايه داران نوخاست. برده، تجارت پر سودی بود که اھداف سرمايه را بر آورده می توانست

ندازند و از طرف ديگر زمينه ھای غارت ايه را با سرعت بيشتر به حرکت بيفرصت داد تا از يک طرف چرخ سرم

  .دبيشتر قارۀ افريقا را تدارک ببينن

کشف طال و نقره در امريکا، انھدام بردگی و دفن کردن اھالی محلی در معدنھا، «: کارل مارکس در کاپيتال می نويسد

آغاز فتح و غارت ھند شرقی و تبديل افريقا به سرزمين شکار تجارتی سياھپوستان خبر از طلوع فجر عصر توليد 

  ». ھای اصلی آغاز انباشت بوداين روندھای آرام در واقع لحظه. سرمايه داری می داد

 ميالدی دام شکار برده ھا را در افريقا گسترد و به تجارت برده آغاز کرد که ١۴۴١پرتگال برای نخستين بار در سال 

د که اين تجارت پر سود، ئياما ديری نپا. طور انحصاری در چنگ داشته  اين تجارت پر سود را ب١۵٨٠تا سال 

ه  را نيز تحريک کرد که بئی، دنمارکی، بلژيکی و حتی امريکائی فرانسوی، ھالندی، اسپانيا،ئی بريتانيااناشتھای طماع

  . به امريکا حمل می کردئی افريقاۀ ھزار برد١٠٠طور نمونه در آخر قرن ھجدھم، اياالت متحده ساالنه 

در سالھای . يش می تاختند ھا در اين تجارت بی لگام به پئیاروپا. رقابت تجارت برده ھا به طرز وحشيانه گرم بود

 ھزار برده را از افريقا انتقال دادند که عايد فروش آن ٣٠٠ ئی کشتی با بيرق ھای اروپا٩٠٠ در حدود ١٧٩٣ تا ١٧٨٣

به شمول برده ( در تجارت برده فروشی ئی مليون افريقا١۵٠ تا ١٠٠در اين ميان از .  ليره می رسيد١۵٠٠٠٠٠٠به 

  .متضرر شدند) شدند که به شرق فروخته می ئیھا

 ميالدی در افريقا غير قانونی خوانده شد، اما اين تجارت پر سود کماکان ١٨١۵در سال » شکار برده«با وجودی که 

 در اواسط قرن نوزدھم به اوج خود رسيد و اين ئیلمانی، پرتگالی و امريکااادامه داشت و با ورود تاجران انگليسی، 

 فيل بايد ھمزمان صورت می گرفت؛ برده ھا اکنون مکلف بودند که ضمن انتقال به زمانی بود که تجارت برده و عاج

 با صدھا ھزار فيل ئیدر اين ميان ھزاران بردۀ افريقا.  سرمايه داری با خود عاج فيل ھم انتقال بدھندۀکشورھای نوخاست

و بدين . ی زنده به ساحل می رسيدکردند، تنھا يک از ميان رفتند؛ از ھر پنج نفر برده که با خود عاج فيل حمل می

  .فروش و انتقال عاج ھای سنگين فيل: صورت تجارت برده با ستم بيشتر ھمراه شد

در اين چھار قرن برده ھا زير يوغ ستم و جنايت، دست روی دست . تجارت برده در حدود چھار قرن دوام يافت

تنھا در امريکا که بزرگترين دولت برده . پاخاستنده گری بآنان از فرار تا قيام و خيزش عليه ستمگری و بيداد. نگذاشتند

يکی از قيام ھای مشھور که .  قيام بردگان صورت گرفت١١٠ ميالدی ١٨۶۴ و ١۵٢۶دار جھان بود، ميان سال ھای 

  .در تاريخ از آن ذکر می شود، قيام اسپارتاکوس در روم است
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ين ھای حاصلخيز افريقا شدند و اينجا و آنجا به منابع تاجران برده ضمن تجارت برده ھا و عاج فيل، مجذوب زم

زمين ھای وسيع، جلگه ھای سرسبز، نيروی ارزان کار و ذخاير معدنی، عطش . زيرزمينی در اين قاره نيز پی بردند

» غير قانونی«غارتگران را برای تداوم چپاول اين قاره بيشتر ساخت و ھمين بود که بيدادگری تجارت برده که ديگر 

استعمار و استثمار ادامه . خوانده شده بود، جايش را به تصاحب زمين ھای حاصلخيز و چپاول منابع طبيعی می داد

  .داشت و رقابت بر چپاول و تصاحب اين قاره، خونين تر به پيش می رفت

==================================================================  

زئوس برای . ساطير يونانی، پرومته آتش را از خدا می ربايد و آن را به انسانھا ھديه می کنددر ا: »جعبه پاندورا«. ١

اين زن از خدايان متعدد استعدادھائی را به عنوان ھديه . انتقام به ولکان دستور می دھد تا زنی از خاک و آب بيافريند

او را پاندورا می ناميدند که به زبان يونانی به . کردنزيبائی، بلندپروازی، ھوش، ھنر فريبندگی و اغوا : کند دريافت می

سپس، پاندورا را به نزد پرومته فرستادند که با او ازدواج کند، » .آن است که تمام استعدادھا را دارا می باشد«معنای 

روز ازدواج آنھا، . اما اپيمته، برادر پرومته به دام او افتاد و با او ازدواج کرد.  زئوس را نپذيرفتۀولی پرومته ھدي

زئوس او را از گشودن در سبو . زئوس سبوئی به او ھديه داد که حاوی تمام بدبختی ھا و دردھا و رنج ھای بشريت بود

و اينگونه بود که تمام . منع کرده بود، ولی پاندورا از روی کنجکاوی اين سفارش را رعايت نکرد و دِر سبو را باز کرد

جعبه پاندور يا «اين اسطوره بعدھا و به تدريج به عنوان اصطالح رايج شد، و .  شدمصيبت ھا روی زمين پراکنده

 ۀجعب: گروگان گيری در الجزاير. (به شکل استعاری برای علت مصيبتھا در ادبيات و زبان رايج گرديد» پاندورا

ن از حميد محوی، منتشرۀ پورتال شمس الدين شيتور، برگردا: به ما ارتباطی ندارد، نويسنده) ماليستان(پاندورا در مالی 

  )افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان

  

 

 

 


