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 از نويسنده کالمى

در مورد  کتبىانتشار نويسنده گانى از قاره هاى مختلف جهان  توسط ٦۰در آغاز دهه 

پيش داروريهاى قديمى نژاد بر  آنها ·شد آغازآفريقا /آفريقا و رابطه ميان اروپاتاريخ 

 ·نمودند و تصوير جديدى از قاره بزرگ آفريقا و مردم آن ارائهغلبه پرستى 

خوزه کاپال و ديگران  ٬والتر رونى ٬چارکز آر. باکستر ٬نويسنده گانى مانند باسيل ديويدسون

پنهان در پشت تجارت برده و کلنياليسم را در اختيار عموم  حقايقآنزمان براى اولين بار در 

دانش در مورد اين  ٬بغلب اين کتاز انتشار ا سال ۲۰عليرغم گذشت  ٬با اينحال ·دادندقرار 

      ·است تحليل رفتهبا گذشت زمان  موضوع

 را در موردتوضيحاتى  ديگر و شمارى از تحقيقات کتببر آنست که از اين جزوه اين 

ارائه دهد و  ٬بشرىدسته جمعى در تاريخ بزرگترين مهاجرت  ٬تجارت برده در آفريقا

نين دانشى برخوردارى از چ ·بيشتر در اين باب ترغيب نمايددانش خواننده گان را به کسب 

ى که ما در آن جهانسياسى  مبارزاتبه آشنا نمودن خود با ه افرادى اهميت دارد کبراى 

 ·تمايل دارند ٬بر عليه نژاد پرستىمبارزه و بخصوص  ٬زندگى ميکنيم

بر روى اقدامات بيش از حد انگاشته شود که بخشى از اين مجموعه خود را  شايد اينگونه

اينست که پرتقاليها اولين اروپاييهايى بودند  آندليل  ·پرتقال در آفريقا  متمرکز نموده است

آمدند و براى مدتى به تنهايى مناطق ساحلى را استٽمار  ٬جنوب جزاير قنارى ٬که به آفريقا

  ·نمودند

 ماريو سوزا
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تجارت برده و نژاد پرستى بعنوان خاستگاه 

 سرمايه دارى

در بازار  و گذارى نشانه ٬بصورتى ميليونى به اسارت گرفته ٬شکارآنها مانند يک حيوان  -

ما  ·فروخته و از روى اقيانوس با کشتى براى برده داران در معادن و مزارع حمل ميشدند

از اواسط دهه  ٬سال ٤٥۰که در خالل دوره اى از صحبت ميکنيم  ميليون آفريقايى ٥۰از

 ·قربانى تجارت برده اروپا شدند ٬ ۱٨۰۰تا اواخر دهه  ۱٤۰۰

در مورد  ماريو سوزا ٬ ۱٩٩٧ ٬(ل·م -)ارگان رسمى حزب کمونيست سوئد در نشريه کارگر

چگونه اساس ٽروت و توسعه سرمايه دارى را در اروپا بنيان اينکه  ٬بردهتجارت تاريخ 

 ·ميکند صحبت ٬نهاد و اينکه چگونه تمدن بزرگ و فرهنگ واالى آفريقا را متالشى نمود

در  ·خائن شمار فراوانىبيشمار و  ىبا قربانيان ٬و نفرت انگيز شگفت انگيزاين داستانيست 

   ·ايفاء مينمايدى را اين رابطه مسيحيت نقشى ويژه و ناخوشايند

در اين جنگ شرکت  هر کسى کهب» ·مورد ستايش قرار دادکليساى مسيحيى تجارت برده را 

 ·اينچنين آمده بود پاپ در فتواى ٬«بخشش کامل براى تمام گناهانش اعطاء گردد بايد دنميک

شاهزاده  کليه ·کليسا تنهانه  و ·داشتشرکت فعاالنه کليسا در تجارت برده  ·اين فقطاما نه 

حقيقت اينست  ·سوئد نيز به همين ترتيب ·مينمودنداز تجارت برده کسب درآمد  يىاروپا گان

از طريق جدش کارل چهاردهم يوهان درآمد  ٬سلسله برنادوت ٬که خانواده سلطنتى سوئد

 ·کسب نمودسرشارى از تجارت برده در درياى کارائيب 

 «...بايد مورد بخشش کامل قرار گيردشرکت ميکند گناهان کسى که در اين جنگ »

 ۱٤٤۱ ٬چهارم  اوگنيوس پاپ

 کشتيها ودريانورد  هنريک

تجارت برده يقينا  ٬در قاره اروپا طى سالها ٬قبل از آن ·آغاز شد ۱٤٤۱همه چيز با سال 

ٽروتمندان در اروپا از تاجران برده در آفريقاى شمالى  ·يک تجارت پر منفعت بوده است

خريدارى  ٬سفيد و سياه ٬برده ٬خانه و مزارعانجام کارهاى در از آنها استفاده  بمنظور

برده گان مسيحى را به  ٬از جمله در ونيز و جنوا ٬اروپاييها به نوبه خودشان ·مينمودند

پايان دادن به  جهت ·ميفروختند آفريقاى شمالىپادشاهان در مصر و ديگر کشورها در 

  ·ى داشتتمايلنه هيچکس نه قدرت و  ٬حتى با برده گان مسيحى ٬تجارت انسان

  



 

تکفير کليساى مسيحى  –با اعمال تکفير تهديد نمودند  ٬پنجم و مارتين   پنجمکلمنت  ٬پاپها

اما تهديد آنها · فروخته ميشدند «کافران»چرا که برده گان مسيحى به  –و پادشاهى خدا 

 ·داد تغييررا جريان تاريخ تمام قاره  حادٽه اىوقوع  ۱٤٤۱ در سال ·نتيجه اى نداد

 Antãoت رهبرى فرمانده جوان حپرتقال قايقى را تاز  دريانورد  ىشاهزاده هنر

Gonçalvesاز  ٬کشتيرانى کن در امتداد ساحل اقيانوس اطلس ارسال نمود: با اين فرمان ٬

خوبى ماموريت ب ·دريايى پر کنانبار کشتى را با چرم و روغن شير عبور و  بويادورکانال 

    ·انجام شد Antão Gonçalvesموقع توسط بو 

که زمان درازى بود  مدت ٬خود را تنها با اين امر خشنود ننمود  Gonçalvesاما 

او · خدمتى کرده باشددر حق ارباب خود ميخواست با بردن چيز بخصوصى بعنوان هديه 

تن از  ٩با   Gonçalves ·تصميم گرفتخشکى در مورد رفتن به شکار انسان  بدنبال

اما بدون  گشتند و گشتندخشکى  مردان خود پهلو گرفت و جستجو را آغاز نمود. آنها در

  نتيجه.

خود او با شتر  ·چشمشان به مردى افتاد ٬خسته و نااميد در راه بازگشت به قايق ٬باالخره

آن مرد بسرعت توسط ده مرد ديگر محاصره اما در ابتدا تسليم  ·در امتداد تپه ها ميامد

از خود شجاعانه و با نيزه دفاع و دقيقا پس از اينکه در جنگ با پرتقاليها آسيب  وى ·نشد

در  اولين تماس ميان اروپاييها و آفريقاييها·ديده بود به اسارت گرفته و به کشتى برده شد

از قبل  ·نيزه در مقابل نيزه در مبارزه اى براى آزادى ·جنوب صحرا اينچنين برقرار شد

به اسارت نيز  ه بودندهمراهانش زنى را که در آن نزديکى پيدا کردو و ابه قايق بازگشت 

   .گرفتند

با پرتقالى در دريا  Antão Gonçalves ·براى آن بار به پايان نرسيد غارتاما سفر 

 ·برخورد نمود ٬فرمانده يک کشتى بخوبى مسلح و بزرگ Nuno Tristão٬ ٬ديگرى

Tristão  ى قابل رويت در ساحل اسارت گرفتن انسانهادر مورد به  هنريک دريانوراز



 کار مشترک ·و آوردن آنان به پرتقال فرمانى دريافت نموده بود ٬آفريقا بهر طريق ممکن

Gonçalves  وTristão  روى از آنها شبانه با نيرويى عظيم به خشکى آمدند و  ·شدآغاز

اقبالى با دو اردوگاه که ماهيگيران در آن خوابيده بودند برخورد نمودند. پرتقاليها با  خوش

پرتقاليها چهار نفر را کشتند و  ٬تمام نيرو حمله کردند. شمارى از آنها موفق به فرار شدند

     ·را به اسارت گرفتند زن و کودک ٬مرد ٬ديگرده تن 

سر و صداى زيادى را در قصر هنريک بپا اين اولين تجارت غارتگرانه  ٬پس از بازگشت

نشان و  يافتتا حد شواليه ارتقاء  شبخاطر شاهکار Antão Gonçalvesمقام   ·نمود

دستگيريها و منظور بازگو نمودن بهنريک دريانورد  ·اهدا شد وىمسيح به افتخار 

سفير ويژه اى را به  نزد پاپ  بردهطرحهاى گسترده براى فتوحات جديد و تجارت شکار 

Eugenius IV  .براى ادامه طرحهاى خود براى آفريقا خواهان دريافت  اوارسال نمود

  از پاپ بيش ازآنچه که خواسته بود دريافت نمود. وى ·پاپ بود دعاى خيرموافقت و 

گناهان کسى که در اين جنگ شرکت ميکند بايد مورد بخشش »پاپ همچنين اعالم نمود 

 ٬دزدى ٬ه آغاز شده –جنگ در اين گناهان هنگاميکه  ٬بد نيست البته«· کامل قرار گيرد

به ميزانى  که  ٬زنان و مردان ٬در کشتار کودکانافراط و تفريطهاى عظيم  و ٬برده گيرى

بسيارى  ٬بخشيده شده گان« از پيش»آن  ·پنداشته ميشوند ٬پيشى گرفتن از آنها دشوار اند

 ٬بعنوان سابقهشنيعترين جرائم  بهمحکومين  ٬جامعهاقشار  عقب مانده ترينميان  از آناناز 

به بردگى کشيدن و قتل عام به دريافت تشويق  ٬چپاول ٬جهت حمله به انسانهاى بى دفاع

        ·نداشتندنيازى 

 بر روى آفريقا ى ابدىتاٽير نابود کننده ان گناه بخششو چهارم   Eugeniusستايش پاپ 

قبل از هر جنگ و تجارت  ·گشتند وىمٽال دنباله رو نيز  وىى جانشين حتى پاپها ·داشت

 د!غارتگرانه در قاره آفريقا پاپها بخشش گناه کاران را براى مسيحيان اعالم نموده ان

 شکار برده بعنوان کسب و کار 

آدم ربايى شکار و  بمنظور پرتقالى به آفريقا و ساحل سنگالسفرهاى دريايى کشتيهاى 

با  و ىآنها بخوبى مسلح بودند و بصورت گروه ·افزايش يافت ٬فروش بعنوان برده براى

به روستاهاى  ٬پرتقاليها معموال شبانه به خشکى ميرفتند ·ا ميرفتندجقايقهاى فراوان به آن

شکارچيان نفوذ  ·به بردگى ميکشيدندرا  شانماهيگيرى بى دفاع يورش ميبردند و مردم

نشان داده با گذشت زمان  اما براى به اسارت گرفتن انسانها افزايش يافتبرده در خشکى 

بهمين دليل حضور آنها  ·شد که اين کار ميتوانست برابر با به خطرانداختن جانشان باشد

  ·جوامع ساحلى محدود نمودند بهخود را 



را  ىبزرگ و مهم ارزشبه بند کشيده شده افزايش يافت و  اناييبه مرور زمان شمار آفريق

از  ٬کشتى ٦از ريت سازماندهى و تامين مالى شده يک مامو ۱٤٤٤در سال  ·نشان داد

هدف به  ·اولين ماموريت از نوع خود ٬در جنوب پرتقال آغاز شد آلگاروه الگوس در ساحل

پس از  ٬بعدچند ماه کشتيها  ·بودبراى فروش  وسيعاسارت گرفتن سياه پوستان در مقياسى 

جمله  ازماموريت  ·نفر را در ميان محموله هاى خود داشتند ۲٣٥ ٬به الگوس بازگشت

در جريان تالش براى دفاع از  انعامل شده بود و شمار فراوانى از آفريقاييرا جنگ کوچکى 

  ·ه بودندخود در مقابل حمالت پرتقاليها کشته شد

 ى مبدل شدهواقعيت به ٬تٽبيت شدهکسب و کار تجارى يک برده بر روى درياها بعنوان  شکار

به اسارت بيش از هزار برده از ساحل آفريقا پرتقاليها  توسط  ۱٤٤٨تا  ۱٤٤۱ ميان ·بود

شمار برده گان فروخته شده در بنادر الگوس و ليسبون تا  ۱٤٥۰از آغاز دهه  ·ه شدندگرفت

از آنچه که قرار بود بود  ىکبا اينحال اين بخش کوچ ·سال افزايش يافتدر نفر  ٨۰۰-٧۰۰

 ·رخ بدهد

در مقابل کليساى  ميدان جمهورىبخوبى نگهدارى شده در کنار  ٬شهر الگوسمحل فروش برده گان در )

 ·همچنان براى بازديد عموم آزاد است( ٬سانتا

 

 بازار فروش برده در الگوس



 بردهواتيکان و طال از تجارت 

قراردادى  ·افزايش يافتپرتقاليها دستبردهاى به کليساى مسيحى  عالقهتجارت برده  رشدبا 

همانطور که  ٬دال بر وجود ارتباطات اقتصادى ميان پرتقال و واتيکان رديابى نشده است

وجود چنين اما اسناد تاريخى مهم  ٬ميدانيد تحقيقات در بايگانى واتيکان مجاز نيست

و به درخواست  نيکالس پنجماز دوران حکومت پاپ  ·به اٽبات رسانده اندتوافقاتى را 

 بصورتى مداوم برکه  ٬به کليه مسيحيان مهم ىاحکام ٬پاپ فتاوىشمارى از  ٬پادشاه پرتقال

مشروعيت  آنانو به اقدامات  تاکيد داشت حقوق خانواده سلطنتى در بهره بردارى از آفريقا

     ·نده اشد اعالم ٬ميبخشيد

 ·ندداشتاهميت بسزايى سه فتواى مهم پاپ براى تمام روابط آينده ميان اروپا و آفريقا 

به بردگى کشيدن  سال پس از ٩ ٬ ۱٤٥۲ژوئن  ۱٨صادر شده در  ٬دام داى ورسس ٬اولين

به پادشاه  دام داى ورسسفتواى پاپ · Tristãoو  Gonçalvesاولين آفريقايى توسط 

مشرکان و ديگر کافران و  ٬و کليه مسلمانانکند فتح  ٬کند حمله»که  ميدادپرتقال اين حق را 

اموال و سرزمين آنان را مصادره  ٬مورد ظلم و ستم خود قرار دهددشمنان مسيحيت را 

در و منتقل آنان را به بردگى ابدى محکوم و اموال و سرزمين آنانرا به پادشاه پرتقال  ٬نمايد

      · روشنتر از اين نميتوان سخن گفت .«قرار دهد وىجانشين اختيار 

واتيکان و باالترين مرجع کليساى چرا همين دليل خوب اين سوال مطرح ميشود که با 

پرتقال  ٬مسيحيت يکچنين قدرتى را به کشورى نسبتا عقب مانده از نظر فرهنگى و اقتصادى

به چنگ آوردن آن هدف پاپ  ·بنا بر اعتقاد من طال ٬توضيح اينست ·اعطاء نمود ٬آنزمان

سرزمين و  ٬اموال»بر روى خود را آنجايى  ٬با خواندن متن ميتوان که ٬بود منافع عظيم

زير نيز با همان اهداف ادامه پيدا  فتاوىحتى  ·بدان پى برد ٬متمرکز مينمايد «بردگى ابدى

  ·ميکنند

دولت شرح تاريخى و ستايش از  ٬ ۱٤٥٥ژانويه  ٨از  ٬رومانس پونتيفکس فتواى پاپ

تجارت و ماهيگيرى در  ٬در اين فتوا انحصار حمل و نقل دريايى ·پرتقال استتجاوزگر 

داده به پرتقال  ٬تا هندوستان Kap Bojadorو براى هميشه فتوحات در جنوب  ٬آفريقا

 هر دو ٬اين انحصار که پادشاهان پرتقال درآنزمان صاحب آنشدند امتياز عظيمى بود ·ميشود

آمدن به  در جهتبود براى ديگر کشورها که  ىممنوعيتخود مناطق و اينکه  وسعتبخاطر 

يکچنين اقدامى از جانب پاپ طرح سوال ديگرى را  ٬يکبار ديگر ·آفريقا تالش مينمودند

 پاپ در ازاى آن چه چيزى دريافت نمود؟  ٬به عبارت ديگر ·مشروع ميسازد

همان  کاليستو سوم پاپ ٬ ۱٤٥٦مارس  ۱٣از  ٬اينتر کاتارا ٬در سومين فتواى پاپ

 ·بود دريافت نموده رومانس پونتيفکس توسطپرتقال که پادشاه پيشنهاد نمود را  ىانحصار



 ىهنراو که باالترين رئيس  ٬دادنيز ارائه مسيح را  نشان افتخاراين فتواى پاپ عالوه بر 

مناطق فتح شده و  اب مرتبطو معامالت مالى  ٬ى به شفاى روحانحصارحق  ٬دريانورد بود

      «·و تا هندوستان Kap Bojadorاز »فتوحات آينده  کليه

 ٬. آنها اقتدار بزرگ اخالقى پاپ رابودند بسيارىاهميت داراى پاپ  فتاوىدر اروپاى آنزمان 

 ٬ندداشتمردم که نفوذ فراوانى بر روى اخالق و ارزشهاى  ٬گرفته شده از خدامستقيما 

ميتوان گفت که پاپها اينبار نيز بر روى اسب  ٬در مورد مسائل اقتصادى ·مينمودندمحقق 

اروپا از آفريقا به تجارت برده  ٬اول سال ٥۰در خالل  ·نده بودبرنده سرمايه گذارى نمود

   ·سه برابر شد

 دريانورد يا شکارچى برده؟ ٬ىهنر

شده  تهبخوبى شناخ ٬وىشخصيت تاريخى  ·درگذشت ۱٤٦۰دريانورد در سال ه  – ىهنر

شاهزاده  ·يک کاشف تشريح ميشود ٬اغلب بعنوان نوعى دورانديش ٬در کتابهاى تاريخى

  ·با قدرت پول سر و کار داشتاو اما انديشه هاى  ٬يقينا يک دورانديش بود ىهنر

به ى لشگرکش چندينانجام طريق از بعنوان فاتح خود را  زندگىاز همان دوران جوانى  او

نيز نگ پادشاه اسپانيا چاز  جبل الطارقبيرون آوردن  ·آغاز نمود جزاير قنارىمراکش و 

انتشار به او تمايل نرى هبزرگترين دليل  تاريخى کتببنا بر ادعاى  ·بود وىيکى از اهداف 

بودند و در  اسپانيايىاما توجه داشته باشيد که جبل الطارق و جزاير قنارى  ·مسيحيت بود

     ·بود فقط غارتبلکه  ٬«مسيحيت»نه پس هدف  ٬به يک ميزان مسيحىمانند پرتقال نتيجه 

 ۱٤٣٧ ٬در مراکش طنجهبطرف  ٬فراموش شده توسط بسيارى ٬يک ماموريت شناخته شده

تحت فرمان مستقيم  ٬يک ارتش پرتقالى ·استاين شاهزاده واقعى شخصيت نشان دهنده 

 ·هدف فتح شهر به خشکى وارد شدبا طنجه در ساحل مراکش در نزديکى  دريانورد نرىه

پس از زد و خوردهاى شديد با سربازان مراکشى ارتش پرتقال شکست خورد و بدون 

  ·درآمدمحاصره به داشتن امکان بازگشت به کشتيهايشان 

آنان  مراکشيها آزادى ·بود عنقريب ٬خوببسيار از اشراف  ىديگر تعدادو  نرىهکار پايان 

سال قبل به تصرف خود در چند که  ٬را سئوتاپرتقاليها شهر  به اين شرط که دادندوعده را 

را بعنوان رى وٽيقه فرمانده هنبعنوان پرتقاليها  ·به مراکش باز پس ميدادند ٬آورده بودند

بودند. جايگزين ناگزير اين پيشنهادى بود که پرتفاليها به قبول آن  ·ميگذاردنداسير باقى 

    ·خطر نابودى بود

  



 

در مورد بهترين آرزوها براى  صحبتبا  ·نبودهنريک در زندان نشستن قصد اما 

که  ٬را برادر جوانتر خود فرناندو هنرى ٬امپراطورى و وعده در مورد آزادى زود هنگام

فرناندو جوان · به ماندن بجاى خود بعنوان اسير متقاعد نمود ٬تحت فرمان او قرار داشت

هايى را براى هنرى آنجا درخواستاز او  ·گذارند را در زندان فزآخرين روزهاى زندگى خود 

    ·فرستاد اما پاسخى دريافت ننمود

به از راه دريا بود افرادى ارسال  وىآرزوى  ·دريانورد افکار ديگرى در سر داشت ىهنر

اينکه  ٬شنيده بود شبزرگ که در موردى براى ايجاد تماس مستقيم با قاره  آفريقاى شمالى

ى معادن طال اعمال نمايد و رهبرى تجارت برده از آفريقاى شمالى به وسرورى خود را بر ر

 ·ديدگاههايى بودند در مورد طال و برده دريانورد ىهنرديدگاههاى  گيرد.بدست را اروپا 

با در نظر  ·باشد اوو طال ميتوانست نام بهترى براى  –شکارچى برده بجاى دريانورد يقينا 

برده و مبارزه براى شکار در مقايسه با  دريانوردى به ىعالقه هنر ٬عواملگرفتن کليه 

    ·جانبى بود ىمحصول ٬معادن طال در آفريقا

 جوامع برده در آفريقا

تجارت به پرتقاليها با برده گان آفريقايى در اروپا  کسب و کار ۱٤۰۰در خالل نيمه دوم دهه 

تجارتى باشد  که نشان داده بود خود  اولين سالشکار انسان در  شد.مبدل بسيار پر رونقى 

 پرتقالى.ى خطرناک با تعداد زيادى قربانى در جنگ و بيماريها در ميان شکارچيان برده 

در سال  ٬نام او رفت سطور فوقکه در نونو تريستاو  ٬شکارچيان انسان)يکى از اولين 

تن ديگر در کنار رودخانه گامبيا در جريان چهارمين تجارت  ۱٨همراه با  ۱٤٤٦

  (.   ه بودغارتگرانه کشته شد



با پادشاهان در مناطق ساحلى مطالبه ميشد. پرتقاليها  ىبراى موفقيت تجارى شيوه آسانتر

و  پارچهکه در ازاى  پيدا کردند و صاحبان قدرت تماس گرفتند و بتدريج شرکاى تجارى

   ·تمايل داشتندو حتى برده  پوست بز کوهى ٬طال بفروش اسب

توسط  «مردان ٽروتمند و تاجران موفق ٬تجارت با برده گان تجارتيست براى پادشاهان»

 ٬هااينکه آفريقايياينچنين توصيف شد. بدرستى شرايط يکى از شرکت کننده گان در تجارت 

را به افراد بيگانه از بخشهاى ديگر جهان ميفروختند توهين آميز است.  ديگر هاىآفريقايي

از  ۱٤۰۰سيستم اجتماعى آفريقا در دهه اين مسئله شناخت عميقتر از اما جهت درک 

 . اهميت بسزايى برخوردار است

 هاىو پس از آنها اروپايي پرتقاليهاهنگام برقرارى اولين تماس ميان مردم در اروپا و آفريقا 

اما تفاوتهاى  ميکردندزندگى اى بسيار مشابه  تحت سيستم ٬از طريق دريابا آفريقاييها  ديگر

که معموال  ٬آفريقاحاکم بر نظم اجتماعى  بهبزرگى نيز وجود داشت. فئوداليسم در اروپا 

 . شباهت نداشت ٬از آن ياد ميشود« فئوداليسم آفريقايى»بعنوان 

 و اموال محروم بودند.انسانى حقوق داشتن در اروپا از تحت سيستم برده دارى برده گان 

سيستمى  ٬مبدل شد ارباب و رعيتىبه فئوداليسم تدريجا به سرواژ و  گذاربا برده دارى 

وحشتناک براى کارگران که صدها سال ادامه يافت و تا حد زيادى نزديک به برده دارى بود. 

سرواژ را در روسيه تشديد و به مالکان زمين حق فروش  دومکاترين  ۱٧٧٥)تا اواخر 

 دهقانانشان بعنوان برده داده شد(. 

جاى قبيله اى با گذشت زمان  ساختار برابرمعناى ديگرى داشت.  «فئوداليسم» در آفريقا

ضعيف ديگر را تحت  اقوام ٬قويتررشد کرده ى دولتهاى  که در آنداد سيستمى خود را به 

بهمراه  براى شکست خورده گانيک واسال را سرواژ يا يک اين امر  .دادندميستم قرار 

 ·آن تمايل دارند ه-خواندن «بردگى خانگى»به که بسيارى از مورخان بطور کلى  ٬آورد

ميتوانست  ٬وابسته به زمان و مکان ٬شرايط زندگى اين برده گان آفريقايى تا حد زيادى

 ٬واقعيتتخطى از بدون  ٬الگوى واقعى هنوز هم با اينحال توضيح يکاما  متفاوت باشد

 ٬اجازه ترک آنبدون داشتن  ٬برده گان در آفريقا بطور معمول قطعه زمينى ممکن است.

تن به با محصوالت و خدمات خود  ٬بمنظور کسب آزادى عمل بيشتردريافت مينمودند. آنها 

  ·بودندناگزير بردگى در دادن به 

تفاوت ميان اين با گذشت زمان و  ٬مبدل ميشدندصنعتگر به بخشى و بخشى به کشاورز 

بعنوان عضوى رده آفريقايى يک ب .کاهش ميافتدر نزد مردم پيروز برده گان و مردان آزاد 

     باشد.نيز ل و حتى وارٽ اموال ارباب خود ميتوانست صاحب اموا ٬از خانواه ارباب پذيرفته



افراد  ٬ٽروتمند و برده دار مبدل شدند ٬موفق ىتاجرانبه مٽالهايى در مورد برده گانى که 

وجود دارد. اين تذکر جهت درک  ٬بعنوان پادشاهانتخاب شده مهمى در جامعه و حتى 

در زندگى يک برده همه چيز  البتهوضعيت برده گان و امکانات جامعه آفريقا ارائه شد. 

و يا داده  هديهنوان روز بخصوصى بع بخاطر ممکن بود که ٬براى مٽال ٬او. لذتبخش نبود

    شود.   نيازهاى اقتصادى ارباب فروخته تحققبمنظور 

درک  ٬ابه آفريق ۱٤۰۰اروپاييها در دهه پس از آمدن  ٬مهمترين مسئلهدر اين رابطه 

حاکم بر رعيتى  با سيستم ارباب وبسيارى جهات  مقايسه آن ازو  وضعيت بردگان آفريقايى

وضعيت برده  ·است حکومت مينمودزيادى از زنان و مردان  تعدادکه در آنزمان بر اروپا 

به نياز  در مورد ٬اروپاييها بعدىمشترکى با برده دارى  وجهگان آفريقايى در آنزمان هيچ 

در  ٬در کشتيهاى حامل بردهزمانيکه با انسانها  ٬آمريکايى مستعمراتنيروى کار ارزان در 

       .نداشت ٬همانند گله احشام رفتار ميشد زمينهاى کشاورزى و معادن

همزمان با  هنگاميکه ٬آفريقايىدار برده به شيوه انديشيدن باتوجه به اين پيشينه ميتوان 

. براى برده آگاهى يافت ٬ميفروختاروپاييها برده گان را نيز به عاج و پوست حيوانات  ٬طال

به تاجران اروپايى  انعجيبتر از فروش آنآفريقايى دار آفريقايى فروش برده به تاجران 

که اوضاع و  مينمودنبود. او از وضعيت برده گان در کشور جديد اطالعى نداشت و تصور 

 .باشدتقريبا مشابه آفريقا آنجا احوال 

ارباب جديد منتقل و در آنجا به زندگى  الکاماينچنين بود که برده گان به  سادگىبراى او ب

دستيابى براى  در تالشانجام و  داشتنددر آن مهارت که کارى را  ٬ميدادندعادى خود ادامه 

        ·از نردبان ترقى جامعه صعود مينمودند به آزادى نهايى

در  ٬نبود. در آنزمان واقعياتبدور از چندان هم آفريقايى فروش حدسيات برده  حقيقتدر 

برخورد ميشد. برده  آفريقا شيوهبا برده گان در اروپا با همان  ٬ ۱٤۰۰نيمه دوم دهه 

ميان برده گان و  ٬نبود بلکه در سيستمى با تعهدات متقابل وقموجودى بطور کامل بدون حق

    .  بودجايگاهى معينى داراى  ٬جامعه برده دارى

بر روى برخى از حقايق  منظور درک توسعه مناسبات ميان اروپا و آفريقاب با اينحال بايد

که به اروپا برده رئوساى قبايل آفريقايى  ن ياهاتاکيد ورزيد. پادشا مهم و تعيين کننده

که  ٬تجارت برده در آينده ٬تقريبا بسيار محدودو  ٬اين اولينگستره پيش بينى ميفروختند به 

 ·نبودندقادر  ٬درمياوردبه لرزه  کشورشانٽبات جامعه را در 

را نيرومندتر از  انکه اروپاييميشد يطى اساز شرسبب آينده در بى ٽباتى اين اينکه  يشانبرا

و قويتر  در جستجو و تجارت برده انتر بودن اروپاييفعال. قابل پيش بينى نبودآنان ميساخت 



دربردارنده همواره ميتوانست  ٬امىنظاز جمله بدليل برتريت بى چون چراى آنان  بودن

 ·باشد انبزرگترين منافع و مزايا براى آن

طى اين سالها تجارت برده تنها بخشى از معامالت ميان آفريقا و اروپا که  الزم به ذکر است

اگر چه براى پرتقال و بعدها همچنين براى اسپانيا تجارت برده معرف  ٬تشکيل ميدادرا 

         بزرگترين بخش معامالت بود. 

 تجارت بردهتوسعه 

بازار  نياز مصارفبرطرف نمودن بطور عمده  ٬ ۱٤۰۰تجارت برده در خالل نيمه دوم دهه 

را مد  و صادرات محدود به ايتاليا و فرانسه يىاسپانيا و ىدر ميان ٽروتمندان پرتقال داخلى

براى مٽال در آغاز نظر داشت. اين بازار بزرگ نبود و به کاهش سرعت تمايل نشان ميداد. 

مدتا تجارت برده ع ٬انگليس و فرانسه ٬بزرگ آنزمانفرمانروايان دو تن از  ۱٥۰۰دهه 

 و طال را با آفريقا توسعه دادند فلفل ٬اما معامالت کاالهايى مانند عاج ٬نميکردند

به با کشتى که بود آفريقايى ى برده هزار ده  چندتجارت برده در مورد  ۱٥۰۰تا نيمه دهه 

اما  در خور نکوهشميتوانست بعنوان رويدادى  عملو اين  برده شدنددر اروپا يى کشورها

 . در تاريخ ٽبت گرددخاص  هيک دوربه  محدود

در حال و از نظر اهميت در حال توسعه ى ديگر ترهمانطور که گفته شد تجارت با ارزش

آلوارز  وو پدر ٬ ۱٩٤۲ ٬چنين نشد. سفر کلمب به جزاير آنتيلبود. با اينحال غلبه 

 همه چيز را تغيير داد.  ۱٥۰۰ ٬پرتقالى به برزيل/کابرالز

بسوى قاره به  ٬کشيتهاى پرتقالى و اسپانيايى هر چه بيشتر بسمت غرب تاريخپس از اين 

جنگ و  ٬حرکت نمودند. آنها با شمار فراوانى از سربازان مسلح ٬تازگى کشف شده آمريکا

به تصرف خود به تدريج کارائيب و مناطق بزرگى را در آمريکاى جنوبى  ٬حيله گرى

در معادن و مزارع شکر به کار کردن به بردگى کشيده و را  درآوردند. جمعيت اين مناطق

نموده به برده مبدل ى را که سرخپوستان ٬بدنبال ٽروتخود در تالش فاتحان . ناگزير نمودند

      ند.دانه مورد بهره بردارى قرار ميداظالمبودند 

بصورتى کامل از  ٬نابود شدند. در برخى مناطق دارى هين بردا خاللدر جمعيت سرخ پوست 

سال  ٥۰طى کمتر از  ٬در کوبا پياده شد کلمب فکريست ۱٤٩۲اکتبر  ۲٧ميان رفتند. در 

بيش از صد هزار سرخ پوست ناپديد شدند. در اينجا تشريح وضعيت وحشتناک سرخ 

 .نيستپوستان آمريکايى در اين بهره بردارى استعمارى امکانپذير 



که در سطحى گسترده و است مقاله تخصيص داده شده ى ويژه اى مستلزم نگارش اين امر 

در اينجا تنها ناگزيرم که بصورتى من  رويداد دلخراش بپردازد.به بيان اين شيوه اى عادالنه 

بر روى اين واقعيت وحشتناک در آمريکا تاکيد و در ادامه به تشريح تجارت برده از  خالصه

 اروپا به آفريقا ادامه بدهم. 

 

 دستبند

مستعمرات جديد در آمريکا جاى سرخپوستان قتلعام شده را در که  ٬تقاضاى نيروى کار

پرتقال و  ٬صدور برده از اسپانياتوسط فاتحان آغاز شد. با سرعتى بى سابقه  ٬ميگرفت

سفيد و سياه و بسيارى از آنان مسيحى  ٬. اين برده گان هر دوشدآفريقاى شمالى آغاز 

    بودند. 

 ادامه يافت جالب ۱٦۰۰صدور برده گان مسيحى تا پايان دهه ن مسئله که يدانستن اشايد 

که از  آنهايىخانواده سلطنتى اسپانيا ) که بر اساس آنوجود دارد  ۱٩٦۲باشد. سندى از 

( اجازه صدور زنان سفيد پوست ندجانب پاپ لقب پادشاهى کاتوليکها را دريافت نموده بود

در آنجا در عشرتکده هاى ٽروتمندان جاى داده آنها  ٬صادر نمود مکزيکرا از اسپانيا به 

     .شدند

توسط  برده گان آفريقايى در کارائيبکشت شده توسط  اولين محموله کشتى شکر  ۱۵۱۵

و از آنجا به  آوردهبه اسپانيا  ٬. اين برده گان در آفريقا به اسارت گرفتهشددريافت اسپانيا 

کشتار که  . اما کمبود نيروى کاره بودندکارائيب فروخته شدمزارع کشاورزى در 

گسترده تر  ٬را ىراه حل ديگر ٬گشته بودساز آن سبب  جديدو مزارع معادن  ٬سرخپوستان

 مطالبه مينمود. ٬برده از اروپا آوردناز 

چرا که سبب  نداشتندى تمايلى آغاز پرتقاليها و اسپانياييها به آوردن برده گان آفريقايدر 

اما روند  بود. نمودهبپا و در کشيتهاى حامل برده و در کارائيب حمام خون ساز آشوب شده 

بدان سوى توسعه يافت. اسپانياييها و پرتقاليها از نظر اقتصادى کامال وابسته به وقايع 

تنها آفريقا  همزمان تجارت برده بودند و سود پول سرمايه گذارى شده را مطالبه مينمودند. 

   ·باشدمزارع و معادن در نياز بيشمار نيروى کار برده پاسخگوى  ميتوانست



اين با مستقيما از آفريقا به کارائيب رفت.  ٬اولين محموله کشتى با برده گان ۱٥۱٨در سال 

بمنظور صدور برده به کلنيها در قاره سلطنتى در اروپا هاى خانواده  هنگاميکه ٬رويداد

عصر جديدى  ٬ندفروختبه تاجران برده از برخى از مناطق آفريقا آنانرا مجوز خريد آمريکا 

 .خوردرقم 

به اسارت گرفته و بعنوان برده فروخته شدند. آنها از  ٬ميليونها و ميليونها انسان شکار

 نارفتار ميشد و ميليونها تن از آن با آنها بدتر از حيوانات ٬هيچ حقوقى برخوردار نبودند

اين  با بکارگيرى اشراف ديگرکليساى مسيحى و  ٬جانسپردند. خانواده هاى سلطنتى اروپايى

تجارت برده به آمريکا توسط پرتقال و  شدند.عظيمى  هاىٽروتگيز صاحب شيوه نفرت ان

سوئد و  ٬دانمارک ٬پروس ٬هلند ٬فرانسه ٬انگليساين کشورها توسط اسپانيا آغاز شد. اما 

   .همراهى شدند ٬برزيل و آمريکا ٬جديد در قاره آمريکاکشور  بعدها دو

در همگى آنها  ٬مناسبات ميان اين کشورها در ساحل آفريقا تقريبا مشابه شرايط جنگى بود

. جنگ ابتدا تالش مينمودند ٬با کسىداشتن تمايل به تقسيم آن بدون  ٬عمهطتمام جهت کسب 

ار تمام معامالت در ساحل سلطنتى پرتقال انحصاز شد. خانواده ميان پرتقال و اسپانيا آغ

بدست آورده بود! خانواده سلطنتى اسپانيا با قبول اين خطر که مورد تکفير پاپ را آفريقا 

    فرستاد. جلوتر و جلوتردر ساحل آفريقا قرار گرفته و به جهنم فرستاده شود کشتيهاى خود 

آفريقا در در  يانشناخدا بفرمان وىکامال مراقب اوضاع بود.  ٬دوم جان ٬پادشاه پرتقال

کشتيهاى حامل اسپانياييها يا کشور ديگرى فقط به گرفتن اسير اکتفا »با  صورت برخورد

 ٬به ديگران هشدار بخاطر دادنانجام کارى ممنوع و انتخاب دليل را ب آنانبلکه  ٬نکنند

 آنچنان آورسودچنين  ىکسب و کارانحصار  حفظاما .  «کنندبعنوان مجازات به دريا پرتاب 

تعداد زيادى از کشتيهاى اسپانيايى و کشورهاى ديگر در آسان نبود. چندان طول نکشيد که 

      ازدحام نمودند.ساحل آفريقا 

انگليسى بود. /جان هاوکينزٽبت شد تاريخ نامش در که  يکى از مشهورترين قاچاقچيان برده

 ۱۰۰بهمراه سه کشتى تهيه کرد و  ۱٥٦۲در سال  ٬تامين مالى شده توسط تجار لندن ٬او

پس از مدتى از طريق جنگ و غارت در کنار مه از انگليس به سواحل گينه رفت و نفر خد

حرکت  کارائيبجزاير پس از آن بسوى جان هاوکينز نفر را به اسارت گرفت.  ٣۰۰ساحل 

       خريد. ٬براى فروش در انگلستان ٬جاى آن کاالبعنوان برده فروخت و ب و اسرا را کرد

از نداشت و تمايلى کسب اطالع از ماجراجوييهاى هاوکينز به در آغاز پادشاهى انگيس 

پس  وىملکه اليزابت اول با ديدن حساب سود و زيان انجام تجارت برده امتناع ورزيد. اما 

  و سرمايه گذارى در شکار برده ى هاوکينز را آغاز نمود.   دادنظر تغيير  از اولين سفرش



هاوکينز براي انجام ماموريت دوم خود در آفريقا از ملکه اليزابت اول کشتى ويژه ى حمل 

. او بعدها بخاطر خدمات خود براى انگليس مورد دريافت نمودرا ! «عيسى مسيح»برده 

با نقش برده سياه پوستى را ستايش قرار گرفت و لقب شواليه را دريافت و خودش سپرى 

   !کردبا دستبند بر روى آن انتخاب 

گسترش تجارت برده با سرعت هر چه بيشتر ادامه يافت. انحصار  ۱٦۰۰و  ۱٥۰۰ ميان

فاقد پادشاه شد و پادشاه  ۱٦٤۰و  ۱٥٨۰کشور ميان که ز ميان رفت ا هنگاميکه پرتقال

که شورش در  ٬ ۱٦٤۰تا  ·به تاج و تخت پرتقال دست يافت ٬نزديکترين وارٽ ٬اسپانيا

و  استانى از اسپانياهمانند کشور  ٬ليسبون آغاز و پادشاه جديدى در پرتقال بر سر کار آمد

  ماند.باقى  قدرت دريايىيک بعنوان  مغلوب

 

 سر جان هاوکينز

کشورهاى بسيار ديگرى هدايت بخش بزرگى  از تجارت برده را بدست  ۱٦۰۰از آغاز دهه 

امرى که در آنزمان بزرگترين معامله بر روى تمام درياها بود. شرايط جنگى ميان  ٬گرفتند

اين کشورها بر روى اقيانوس رابطه اى بود عادى. طمعکارى و حسادت بخاطر سود 

 حاصله از تجارت برده مرزى نميشناخت.

 ٬در مقام دومبعنوان تاجر برده  ٬با گذشت زمان قدرت دريايى انگليس افزايش يافت. کشور

به تهيه کاال جهت  منظور بدست آوردن طال و نقره از تجارت برده و مستعمرات در آمريکاب

که طى امرى  ٬نمود را تحميل اين صنعتى شدن ·ارائه به اسپانيا و پرتقال ناگزير گشته بود

     ·کرددراز انگليس را به يکى از نيرومندترين قدرتها در اروپا مبدل زمانى 

تنها از طريق در آنزمان  ٬تصميم گيرى در مورد اينکه چه کسى رهبرى تجارت با آفريقا را

پس  ٬ ۱٧۱٤-۱٧۰۲ ٬پادشاهى اسپانياجانشينى بر سر با جنگ بدست ميگرفت  ٬برده گان

با  ٬امپراطورى اسپانيا در آنزمان بزرگترين فرمانروايى جهان .رخ داد کارلوس دوم از مرگ

با ارزشترين در اين امپراطورى بود.  ٬آفريقا و آسيا ٬مريکاآ ٬ايتاليا ٬متصرفات در هلند



«assiento»  قراردادى که به صاحبش حق تجارت برده به متصرفات  ٬بودآسى ينتو

دوک  ميامدند.از آنجا  لغ هنگفتبامميداد. بصورتى کامل ارائه آمريکايى اسپانيا را 

 با دريافت حمايت از پدر بزرگش ٬کارلوس دوم انتخاب شده توسط ٬فيليپ آنژو ٬فرانسوى

پس از تاجگذارى  ·اسپانيا شداز  فيليپ پنجمپادشاه  ٬لودويگ چهاردهم پادشاه فرانسه

 داد. ٬که او مطالبه نموده بود ٬لودويگ چهاردهمرا به  آسى ينتوحقوق فيليپ پنجم 

و جنگ بزرگ يک واقعيت بود. را فريب خورده احساس نمود خود خانواده سلطنتى انگليس 

يکديگر را قتلعام  ٬در اروپا و در هر جايى که با يکديگر مواجه شدند ٬سال ۱۲طى  ٬آنها

ميان اسپانيا  «اوترختصلح در »معاهده ى صلح با  قرارداداولين  ۱٧۱٣نمودند. در آوريل 

 معاهده ٬صلحامر تعيين کننده براى امضاى اين قرارداد  بدست آمد.ومتحدانش  و انگليس

که يک ماه قبل از آن ميان انگليس و اسپانيا به امضاء  ٬بود اسى ينتومعاهده  ٬تجارت برده

مريکا مناطق اسپانيايى زبان آانحصار صدور برده از آفريقا به  که بر اساس آن ٬رسيده بود

  . ميشداعطاء به خانوده سلطنتى انگليس 

 از آفريقا ناپديد شدندنفر ميليون  ۵۰

 بود؟ ميزانچه  ۱٩۰۰و  ۱٤۰۰از آفريقا بدليل تجارت برده ميان ناپديد شده  افراد شمار

 ·اين سوال موضوع بسيارى از مطالعات بوده است اما به آن نميتوان به صراحت پاسخ داد

 ·وجود نداشته استهرگز  ٬فقط ارزيابيهايى بنا شده بر روى اطالعات ناقص ٬ىآمار دقيق

خانواده هاى توسط تجارت برده  ·گسترده نادرست ميشونددليل قاچاق ب بويژهرقام موجود ا

ماليات شديدى  مشمولرتزاق مينمودند آن امديريت سلطنتى اروپا و کليسا که از طريق 

 . همواره تالش مينمودند گمرکيهااين در جهت دور زدن تاجران برده ميشد. 

بود بهمين دليل پرداخت رشوه به کارمندان گمرک توسط تاجران برده در بازار برده امرى 

برده گان را  ٬تجارى کمپانيهاى مختلف برده عالئم با استفاده از. تاجران برده بسيار عادى

 از گمرک ٬ا هزينه گمرگىيبدون پرداخت ماليات  ستفاده از اين روشابا و عالمت گذارى 

 تخمين زده ميشود که قاچاق زندانيان يک سوم محموله را شامل ميشد. .مينمودندعبور 

 

 گردن غالده



که وقت خود را صرف مطالعه تاريخ  افرادى ميان؟ در نداما آنها در مجموع چه تعدادى بود

ميليون بعنوان به احتمال  ٥۰ميليون بعنوان حداقلى مطلق و  ۱٥رقم  ٬قاره آفريقا نموده اند

)تنها در  .که زنده به آمريکا آمدند ىبرده گانيست مورد قبول واقع شده از شمار رقم ٬زياد

    .!(در ساحل پياده شدنديک ميليون برده  ٬ ۱٨٤۰و  ۱٧٩۱ميان  ٬کوبا طى پنجاه سال

 ميليون برده ٥۰دستکم 

شمار برده گان به کشتى برده شده  ٬هبه آمريکا آمدزنده  برده گان شماراز  ارزيابيهااما اين 

 ۲۰کمترين مقدار تخمين زده شده  ٬جريان سفردر  انبسيارى از آن ·را شامل نميشوند

اين رقم باالتر باشد. به اين ارقام غم انگيز بايد گاهى ممکن بود که . کشته شدند ٬درصد

که در خالل صدها سال  ٬که در جريان حمله و جنگ در شکار بردهاضافه نمود انسانهايى را 

    ·کشته شدند ٬شامل شدبخش بزرگى از قاره آفريقا را 

 ٥۰بايد به قيمت جان  ٬ترين مقدار تخمين زده شدهمک ٬نتيجه گرفته ميشود که تجارت برده

هنگام انجام اين که  ٬تمام شده باشد ميليون اعالم نموده اند( ۱۰۰ميليون )برخى محققان 

  ·۱٩۰۰يک چهارم از جمعيت آفريقاى سياه در ميانه دهه معادل است با تحقيقات 

 

 تولد نظام صنعتى از دل تجارت برده

 تجارت بردهنابودى ساختار جامعه آفريقا توسط 

آمريکا توسعه اى ى جديدا کشف شده ى -در قاره يىمستعمرات اروپا ۱٦۰۰در اواسط دهه 

نمودند. شمار زيادى از برده گان آفريقايى بمنظور کار در  تجربهجديد و بسيار گسترده را 

  شدند. آوردهبه آنجا  ٬غيرو و غيرو ٬تنباکو و پنبه ٬معادن طال و نقره و مزارع شکر

 اناز آنبا مرگ و مير شمار فراوانى  ٬توان کارى برده گاناز  بدليل بهره بردارى وحشيانه

. براى مٽال شمار قربانيان گان جدىد نياز بود بردهبه وجود بصورتى مداوم  ٬بعنوان نتيجه



 ٬چنان عظيم بود که تمام جمعيت سالم برده ٬در کارائيب ٬سورينام ٬در مستعمره هلندى

  !شده بودندکامال نابود  ٬يکبار سال ۲۰هر  ٬نفر ٥۰۰۰۰حدود 

در  تاجران بردهتوسط شکار انسان  ٬تقاضا براى دريافت برده در آمريکا همراه با افزايش

دزدى  :افزايش يافت. تاجران اروپايى برده گان را به سه روش مختلف نيز قاره آفريقا

 سالمت آميز تهيه مينمودند.ميهاى همکار و جنگى پيمانهاى ٬دريايى

 تشکيل ٬که شکارچيان برده پايگاه خود را در قايقها داشتند ٬غارت و جنگ ازدزدى دريايى 

بمنظور حمايت از . در اين حالت اروپاييها مبدل شدبسرعت به مشارکت در جنگ اما  ٬ميشد

تجار  ساحل ميرفتند.ه با گروههاى مسلح سرباز بيک پادشاه آفريقايى در مقابل رقبايش 

که  ٬در ميان شکست خورده گان رااسرا جازه ميافتند که ا بعنوان يک قاعده برده ى اروپايى

     بخرند.  جنگى غنيمتبعنوان  ٬ميشدندبعنوان برده به آمريکا برده 

در جريان اولين  باشد.بوده  تاجر برده شريکاولين جان هاوکينز انگليسى گفته ميشود که 

 ٬زندانى ۱٥۰زمانى در سواحل گينه و به اسارت گرفتن مدت پس از سپرى نمودن  ٬سفرش

که  رئيس قبيله اى ٬در ساحل سيرالئونحادٽه اى رخ داد که آينده تجارت انسان را رقم زد. 

 نياز داشت با او تماس گرفت.به حمايت هاوکينز در جنگ بر عليه ديگر پادشاهان منطقه 

 اوهاوکينز بعنوان دستمزد صاحب تمام افرادى ميشد که در جنگ به اسارت گرفته ميشدند. 

رفت. قبيله به نبرد دشمنان رئيس  وىسرباز انگليسى و همراه با رئيس و افراد  ٣۰۰با 

غير که افراد هاوکينز با آتش سالحهاى خود در آن مشارکت نمودند  تخريبهايىجنايات و 

که با فروش و  ٬زندانى را ٣۰۰ا همه چيز به نفع هاوکينز تمام شد. او . امنداقابل توصيف 

     با خود برد.   ٬پايان رسيددر کارائيب بسود بزرگى 

ميان  وتادبمنظور بدست آوردن برده گان بيشتر از عاروپاييها با گذشت زمان آموختند که 

براى  اين موارد اروپاييها . درنمايند بهره بردارى شرايط جنگى ايجاددر جهت اقوام مختلف 

مسلح مينمودند. با  مٽال يک طرف را بمنظور بدست آوردن حق خريد برده در ميان اسرا

برخى  ٬ندميشدتجار برده پرداخت  توسطشده توسط کاالهاى اروپايى که  اغواو  ٬اين روش

   در تجارت برده اروپاييها شريک شدند.سرانجام از پادشاهان آفريقايى 

به تجار برده وابسته نمود. براى اين در اغلب موارد پادشاهان آفريقايى را  مشارکتاين اما 

تنها يک راه  بدست آوردن کاالهايى که تجار برده اروپايى ارائه مينمودند جهت پادشاهان

. شکار برده به مناطق بزرگترى گسترش و هر بود برده گان بيشترتحويل وجود داشت و آن 

  چه بيشتر و بيشتر به قلب قاره نفوذ نمود.     



سرانجام و اما  ٬کاالهاى مسى و پارچه ميپرداختند ٬در آغاز عمدتا با اسبهاتجار برده اروپا 

در آفريقا مايل به حفظ آزادى خود که  قبايلىبراى . روى آوردند سالح گرم و الکلبه  تقريبا

که در ازاى  ٬به ضرورتى مطلق مبدل شد. بدون سالح گرم ٬تفنگ فيتله اى ٬سالح گرمبودند 

ملتهايى از جهات ديگر ضعيفتر در شکار  امپراطوريهاى نيرومند براى ٬ميشدبرده دريافت 

       طعمه آسانى شدند.  ٬برده

به فراهم آوردن سالح را  قاره آفريقامردم خش عمده اى از بروند توسعه وقايع سرانجام 

عدم امنيت و ٽبات گسترده اى  ٬ ۱٨۰۰از ابتداى دهه  ٬در خالل صدها سال .ناگزير نمود

تقريبا در همه جا خطر ربوده و فروخته شدن به · بخش بزرگى از آفريقا را در بر گرفت

 ٬عه فرو ريخت و به نابودى کشيده شدساختار جام· تجار برده اروپايى قريب الوقوع بود

اين امر از جمله در  ·و توسط مديريت ظالمانه مورد تعرض قرار گرفتند حقير شدندانسانها ت

تا توصيفات شديدتر تا پايان دهه  ۱۴۰۰از اشکال بسيار پيچيده در دهه  ٬جريان توسعه هنر

 ·قابل رويت است ٬ ۱٨۰۰

به  هاباز ايستاد و فرهنگ توسعه اجتماعى امپراطوريهاى کهندر بسيارى از نقاط آفريقا و 

ى اشديدا محدود شده توسط سيستمى از وزر ٬قدرت سنتى پادشاهان· ندنابودى کشيده شد

 نابود نمودنبه اين امر · به فرايندى ظالمانه و نامحدود مبدل شد ٬کابينه و سلسله مراتب

عدم امنيت در  ·منجر شدفروش به تاجران برده  از طريقمخالفان سياسى و شورشيان 

کدام  ٬بله ٬در مناطق بزرگ کشاورزى به نابودى کشيده شد ٬جامعه تا حداقل کاهش يافت

  ميتواند آنرا درو کند؟کشاورز زمينى را ميخواهد که نميداند 

 تجارت انسان

ه انسانها  ربود· که تا عمق آفريقا گسترش يافت خشنو  وحشتناکارت برده شکارى بود تج

اين ميتوانست به معناى چندين هفته و · بازارها و قايقهاى برده هدايت ميشدند ٬و به ساحل

از  ٬زندانيان ابتدا از غرب آفريقا ميامدند· يا ماه پياده روى همراه با کمبود غذا و آب باشد

ز تعداد زيادى از شرق آفريقا ني ۱٨۰۰در خالل دهه · جنوب درسنگال در شمال تا آنگوال 

 · برده آمدند

تا  و و يا زندانها به بند کشيده ميشدند اماکنى امنبازار برده در بمحض ورود به اسرا 

)بهاى  pièce de Indeيک  ران قبايل و اروپاييها در مورد قيمتهنگام به توافق رسيدن س

بطور معمول  ·ميگشتندناگزير به ماندن در آنجا ( ساله ۲۰سالم  ٬نيرومندطبيعى يک فرد 

 · بودند pièceمعادل يک  ٬ساله يا دو زن ۱۵تا  ۱۰دو پسر همچنين  ٬ساله ٣۰دو فرد 

به اين امر بايد مسائلى  واسرا معموال پس از هفته ها راه پيمايى در غل و زنجير فرسوده 

و اينکه شايد شاهد قتل عام عزيزان و به آتش کشيدن  براى نجات جان خودمبارزه  از قبيل



بهمين دليل ميزان مرگ و مير  ·شوداضافه نيز  خانه هايشان توسط شکارچيان برده بودند

 ·بسيار باال بود در زندانهاى بازارهاى برده فروشى

آورده  عمومى ىبه محل ٬کامال برهنه زنان و کودکان ٬مردان ٬به اروپاييهااسرا فروش  روز

 ٬سال ۵۰افرادى که بيش از · درآنجا توسط دکتر کشتى دقيقا مورد معاينه قرار ميگرفتند و

کنار  ٬ميدادند نشاناز خود  ىدليلى نشانى از بيماريا بداشتند و  ٬موهاى خاکسترى اي

   ·   تنها آنهايى که وضعيت خوبى داشتند خريدارى ميشدند· گذاشته ميشدند

 

 با آهن داغ عالمت گذارى برده

· ميشد حک خريدارى شده ىزندانى سينه يا بازونام شرکتهاى برده با آهن گداخته بر روى 

نام رسمى پادشاه  ٬يورکدوک  Duke of York٬ DY٬عالمت کمپانى انگليسى آفريقا 

براى انتشار انجمن · خانواده سلطنتى پرتقال از صليب مسيح استفاده ميکرد· بود ٬انگليس

برده گان خود را با  The Society for the Propagation of the Gospel٬ ٬انجيل

 · عالمتگذارى مينمود SPGحروف 

در هر صورت اين سفر · به کشتيها باقى ميماندندحمل در انتظار  ىپس از عالمتگذاراسرا 

مستقيما  ٬که کشورهاى اروپايى در امتداد سواحل آفريقا ٬انبار هاى برده ٬به يکى از قلعه ها

 S. Jorge da Mina٬اولين قلعه در سواحل آفريقا · ميشدساخته بودند ختم  ٬به آمريکا

 ۱۴٨٩-۱۴٨۱توسط پرتقاليها در سال  آن· قرار داشت ٬المينا )منطقه مرکزى ]غنا[(بعدها 

 · ساخته شد ٬در حال حاضرغنا ٬کيپ کوست کيلومترى جنوب ۵۰ در تقريبا

 ۵۰۰قايقهايى را همراه با  ه بودگرفتتصميم که به ساخت قلعه  ٬جان دوم ٬پادشاه پرتقال

قلعه با  ·کارگر ساختمانى و کليه مصالح مورد نياز ساختمانى ارسال نمود ۱۰۰ ٬سرباز



 آن· توپ مجهز شد ۴۰۰بدور آن و  تراشيده شده از سنگبزرگ خندق دو  ٬برجهاى بلند

نشان دهنده حجم برده ساخته شده بود! وضعيت و اندازه آن  ۱۰۰۰از  نگهدارىبمنظور 

کليه  بخاطر Xisto IVاز پاپ  ٬جان دوم پادشاه· استتجارت برده پيش بينى شده 

دريافت نموده بخشش کامل گناهان بودند  جان داده S. Jorge da Minaکه در  ىمسيحيان

 ·بود

هيچيک از · سفر به آمريکا براى آن انسانهاى زندانى برابر بود با آمدن به محلى ناشناس

زندگى  · هرگز دريا را نديده بودند آنانو اغلب از عاقبت خود با خبر نبودند  برده گان

غل و زنجير و در انبار را  برده گان ·غير قابل توصيف بود گان بردهحامل کشتى  درهمنى ج

 ٬عرض بدناز اندازه  نه بيش ٬محدودبسيار  فضايىرا در  انآن ٬کشتيها محبوس مينمودند

اما هرگز نه بيشتر از  ٬سانتيمتر ٨۰بطور کلى  انبار به طبقاتى به ارتفاع· در هم ميفشردند

  ·در آنجا برده گان ميخوابيدند و يا جهت نشستن تالش مينمودند ·تقسيم شده بود ٬يک متر

در اين  ·سانتيمتر بود ٧٨ارتفاع طبقات  ٬ بروکس ٬حامل برده گان انگليسى در کشتى 

 ٬سانتيمتر ۱٧۵×۴۰براى زنان  ٬انتيمترس ۱٨٣×۴۰ براى هر برده ى مردفضا  کشتى

از در بسيارى · سانتيمتر بود ۱٣٧×٣۰سانتيمتر و دختران  ۱۵۲×٣۵براى پسران 

     · مورد ضرب و شتم قرار ميگرفتندنيز ردن گغالده با برده گان  ٬کشتيهاى حامل برده

ميانى که بعنوان گذرگاه در آنچه پر بود کشتى  ٬برده ۵۰۰-٣۰۰معموال با  ٬هنگاميکه انبار

پنج هفته از · ميکشيد بدرازان سفر معموال پنج هفته اي· معروف شد به آمريکا ميرفت

بر روى محلى که ميخوابيدند پنج هفته که در خالل آن صدها انسان · گرسنگى و تشنگى

با کيلومترها بوى تعفن در کشتى حامل برده · مينمودندبرطرف نيازهاى خود را استفراغ و 

 ·بالفاصله به دريا پرتاب ميشدند بيمارداده/جان برده گان · رسيدبه مشام ميفاصله 

 از ليورپول بروکسنمودار بارگيرى براى کشتى حامل برده 

 

 



 

درصد در خالل  ٣۰-۲۰ ٬مرگ و مير در کشتى حامل برده غير قابل توصيف بود ميزان

برده گان گاهى بر عليه آن سرنوشت وحشتناک سر به شورش · جان ميباختند ميانىگذرگاه 

تجار برده در اغلب موارد · گرفتندکنترل کشتى را بدست  برميداشتند و رخ داد که گاهى

ديوانه وار تنبيه با براه انداختن حمام خون را انموفق به سرکوب شورش ميشدند و آن

   ·مينمودند

 مٽلٽ تجارت

 ٬افرادى که بعنوان برده فروخته شدندبشمار تقريبى انديشيدن ه اى و براى لحظ پس از تامل

بايد بخشى از يک فرايند عمدتا مسئله اين  ٬ ۱٨۵۰-۱۶۵۰در خالل ميتوان دريافت که 

 ٬پارچه ٬رمگاسلحه  ٬در آفريقا در ازاى کاالهاى اروپايى نفرميليونها · باشدگسترده بسيار 

به در آنجا  ·به آمريکا برده شدند وخريده بعنوان برده  الکلىمشروبات کاالهاى مسى و 

و در قاره آمريکا ٽروتهاى ناگزير صاحبان مزارع شکر و معادن براى رايگان انجام کار 

توليد  ٬نقره و سنگهاى قيمتى ٬طال ٬نيشکر ٬پنبه ٬تنباکو ٬شکر ٬رت کاالبصو ىعظيم

 ·نمودند

بخشى  ·نمودنددر آنجا سودهاى فراوانى را ايجاد و آورده  نوبه خود به اروپاه اين کاالها ب

که  ٬سرمايه گذارى سودهاى بدست آمده از اين معامالت بر روى کاالهاى جديد اروپايى از

اين چرخش تجارى معموال مٽلٽ تجارت يا · حمل شدند به آفريقا جهت خريد برده گان بيشتر

    ·دايره تجارت ناميده ميشود

نادان و افرادى برده گان · در ايجاد اين ٽروت عظيم نبايد فراموش نمودرا نقش برده گان 

که برخى از  نبودند سادهاى بعنوان وسيله استفاده تنها جهت  ٬بطور کلى سياهانى تنبل

 ٬شاغل ىافراد واقعبرده گان در  ·آنندمتقاعد نمودن ما به ژاد پرست خواهان مورخان ن

  ·بودند ٬با طيف گسترده اى از مهارتها ٬ه دزديده شده –ان و صنعتگر انکشاوزر



اساسى و بسيار براى موفقيت در معادن و مزارع شکر  ٬در بسيارى از حوزه ها اندانش آن

 ٬نقاش ٬گرآهن ٬سنگ کار ٬کشاورز ٬بنا ٬کارهاى ساختمانى آنها بعنوان نجار· ضرورى بود

و دانش کارى را از توانايى  و ر ميکردندهنرمند و غيرو کا ٬سازنده گان طال و نقره ٬نجار

  ·همراه آورده بودندکشورهاى خود ب

اروپايى قرار  شمارى از سرمايه داران ديگرمٽلٽ تجارت خانواده هاى سلطنتى و  پشتدر 

مجوز تجارت با برده گان را ميفروختند و يا با سرمايه يا خانواده هاى سلطنتى  ·داشتند

 · مينمودندشخصى خود در اين تجارت شرکت 

خانواده  اجازهشرکتهايى را با  اشراف و بورژوازى ٬مرفهشمار ديگرى از اعضاء طبقه 

 انبسيارى از آن· نمودندرا خريدند و تجارت برده را آغاز  شمجوز ٬هاى سلطنتى ايجاد

و  پاواسلحه سازى و پارچه در ار جاتکارخان ٬ىکشتى سازکارخانجات مالکان کشتى و 

    بودند  ٬و معادن در آمريکا –صاحبان مزارع شکر 

در آمد  ·سه برابريک سود معامله اى با  ٬بود منفعتمٽلٽ تجارت معامله اى بسيار پر 

 بيش از درآمد حاصله ازچهار برابر  ۱٧۰۰در پايان دهه  ٬از تجارت در کارائيب يسانگل

· د و آن تجارت بسرعت توسعه يافتدنوبدست آمده وسيع بمنافع · تجارت با همه جهان بود

در بندر · نددر خالل دورانى نسبتا کوتاه شمار کشتيهايى فعال بر روى اقيانوسها افزايش يافت

شمار کشتيها تا بر  ۱٧٩۲· کشتى ٽبت شده وجود داشت ۱٨٣٧۱ ٬ ۱٧۱٩ ٬ليورپول

در خالل آن  حمل و نقل کاالقابل توجه  توسعهبدليل افزايش اين  ·وده شده بودافز ۲۶۰٣٨۲

 · ضرورى بود شديداسال  ٧۰

شکر به انگليس و صدور کاالهاى پنبه اى  داتراومربوط به ارقام به ميتوان بعنوان مٽال 

در پايان · نيم ميليون تن شکر وارد کرد يسانگل ۱٧۲۰در سال  ·نموداستناد  بريتانيااز 

انگليس  کاالهاى پنبه اىصادرات  ۱٧۰۱· واردات ساالنه پنج برابر بزرگتر بود ۱٧۰۰ دهه

 ·ميليون پوند بود  ۵٬۵برابر با ارزش صادرات  ۱٨۰۰سال  و پوند ۲٣۰۰۰

 

 «مٽلٽ تجارت»



منچستر و النکشاير با توليد پارچه هاى پنبه اى ارزان قيمت براى  ٬ليورپول با کشتى سازى

توسعه سريع اقتصادى · ندبه آفريقا رشد کرد خريد برده و بيرمنگام با صدور سالح فيتله اى

به  فزايندهنياز · در مٽلٽ تجارت شرايط را براى انقالب صنعتى در انگلستان فراهم آورد

ه گسترش که بنوبه خود منجر ب ٬گرديد به اختراعات در صنعتمنجر ارزان کاالهاى مصرفى 

 نوآوريها ۱٧۰۰در پايان دهه  ٬اين امر بخصوص در صنعت پارچه بافى ·شد و تجديد حيات

    ·مشاهده ميشد ٬و ماشينهاى جديد بدنبال هم ميامدند

طبقه جديدى متشکل از تجار بزرگ و آن با · انقالب صنعتى با مٽلٽ تجارت زاده شد

با پولهاى خود  ٬ٽروتمند بودند فوق العادهآنها · گشتندصاحبان صنايع در راس جامعه ظاهر 

از  ٬براى مٽال در پارلمان انگليس ٬ميخريدنداسراف مينمودند و قدرت سياسى براى خود 

  ·جايى که ميتوانستند بر روى معامالت کشور و شرايط تجارت مٽلٽ نفوذ داشته باشند

يک روى  ٬داشت نيز مٽلٽ تجارت روى ديگرىبنيان نهاده شده بر روى  ىتهاواين ٽراما 

بجز تمام بدبختيها و تالشى کشور و فرهنگ که تجارت برده بوجود  ٬در آفريقا ·بسيار کٽيف

کاهش و بخشا  سرانجامبراى اينکه  ٬دستىبخش بزرگى از توليد کاالى سنتى و  ٬آورده بود

  ·راکد شدکامال  ٬دنابود شو

و اينکه کشورهاى  شناخته شده بخاطر کيفيت خوبش ٬توليد پارچه هاى آفريقاىى· يک مٽال

امالت ديگر را کامال تحت مع ٬مينمودند واردآنرا اروپايى در واقع قبل از تجارت برده 

 کشورهاى آفرىقايىبه پارچه ارزان از اروپا با حمله ور شدن و  راکد ٬رار دادالشعاع خود ق

  ·گشتندناپديد 

سلطه گران  ·شد وخيمترکشورهاى اروپايى وضعيت قدرت و افزايش  سرکوببا ادامه 

توقفى عمدى را براى توليدات و توسعه جامعه قدرت و بازارهاى خود حفظ  بمنظوراروپايى 

غيرممکن انتقال تکنيک جديد اروپايى به کشورها در آفريقا کامال  ·اعمال نمودنددر آفريقا 

 ووعده داده شده و بارها بارها و تجار اروپايى از جانب پادشاهان اين امر اگر چه  ٬بود

 ٬معلم مدرسه ٬نجار ٬بخاطر دريافت پزشکعليرغم اينکه پادشاهان آفريقايى بارها و بارها 

راههاى جديد براى آينده  ديگرى که آنها بمنظور باز نمودن مواردسازنده قايق و  ٬کشيش

  ·طلب يارى نموده بودند آفريقا ضرورى ميديدند

براى را زندگى  وبيسابقه اى را ايجاد  فقر و فاقهدر اروپا نيز  ٬صنعت ٬مٽلٽ تجارت نوزاد

براى بزرگساالن  ىروزهاى کار· بودنموده مبدل رنجى واقعى به توده هاى عظيم کارگران 

ناچيز و شرايط کار غير دستمزدها بشدت  ٬ساعت ۱۶تا  ٬و کودکان تقريبا پايان ناپذير بود

 ·بودند قابل تصور



فقط ٽروتمندان از ٽروتهاى · بود ىان ديگرفقر در شهرهاى صنعتى اروپا وخيمتر از هر زم

اروپا تغييرات جامعه که نتيجه مٽلٽ  براى فقيران· حاصل از مٽلٽ تجارت بهره ميبردند

 ٬«يسوضعيت طبقه کارگر در انگل»در کتاب  ·شدمبدل نوع جديدى از بردگى به تجارت بود 

يک مطالعه  ٬ ۱٨۴۵ميتوان تصويرى از وضعيت کارگران در سال  ٬اٽر فردريک انگلس

   · بدست آورد ٬حقيقى باور نکردنى

 سوئد و تجارت برده

در  ۱۶۰۰در اواسط دهه · نيز به خود جلب نمود در آفريقا سوئد رامنابع عظيم ٽروت 

منظور پر مبارزه بخاطر مستعمرات ب ٬فعلى ى-بيرون از غنا ٬ساحل برده )يا ساحل طال(

 ·کردن صندوق پول اشراف سوئدى با طال از تجارت در آفريقا آغاز شد

امکانات  بر رخ داد که لوئيس دى گيير هنگاميکهآغاز شد و اين  ۱۶۴٧همه چيز از 

با حق  او از ملکه کريستينا ·ترافيک آفريقا قادر به ارائه آن بود کهآگاهى يافت اقتصادى 

دنبال شکار خريد و دو کشتى را برا  اجازه عبور دريايى پادشاهىاياب و ذهاب به آفريقا 

قالبهاى ماهى و  ٬بعنوان تاديه از کاالهاى برنجى وی· طال و عاج فيل فرستاد ٬برده

 ·مينمودمشروبات الکلى استفاده 

بعدى  گامامرى که به برداشتن  ٬نمودنداولين محموله هاى کشتى سود فراوانى را ارائه 

 ٬اصلى مالکبعنوان  لوئيس دى گيير با ٬کمپانى سوئدى آفريقايى ۱۶۴٩سال · منجر شد

ى هارويابمنظور تحقق شرکت · معاوضات ساده تجارى نبودهدف نهايى اينبار · تاسيس شد

 ·مستعمره تاسيس شده بود

جايى که او تحت فرمان  ٬طال با تجربه از ساحل ٬هنريک کارلوف ٬يک ماجراجوى آلمانى

سال · بعنوان رهبر براى اولين ماموريت کمپانى انتخاب شد ٬انجام وظيفه نموده بود يهاهلند

ماموريت سوئدى قراردادى را با  رهبرآنجا بعنوان  و در غنا آمدبه ساحل  کارلوف ۱۶۵۰

 ·امضاء نمود ٬ساحل کنار کشورى در Fetu٬پادشاه 

ساخت · و تعدادى ايستگاههاى تجارتى به توافق رسيدند قلعهآنها در مورد ساخت و ساز دو 

 و به همان ترتيب ايستگاههاى تجارتى در امتداد ساحل و سنگر ٬کارلزبورى قلعهو ساز 

عارى از نه زندگى در تصرفات سوئدى  ·ندآغاز شد ٬غناى فعلى ٬آکرا در گکريستين بور

بر عليه هلنديها و انگليسيها که بدنبال همان طعمه  ى بودمبارزات بلکه سرشار از ٬دردسر

 ·شدزيانهايى براى تجارت و منافع کمپانى سبب ساز اين امر · بودند

 کمپانى سوئدى آفريقايى تحت رهبرى پسران ٬لوئيس دى گيير پس از مرگ ۱۶۴۵در سال 

با رهبرى  کارلوف· درآنزمان نقطه عطفى در زندگى کمپانى پديدار شد· قرار گرفت دى گيير



در تضاد  ٬تالش نموده بودنددر جهت بهره بردارى مالى از وى  که ٬گييرپسران  ٬کمپانى

در آنجا با هدف تصرف متصرفات سوئد در  شد وو به دانمارک پناهنده  گريختاو · افتاد

  ·بدست آوردرا  یدانمارکراهزنی  حکم ساحل گينه

 با کمک يکى از رئوساى شد۔ اودر ساحل گينه پياده  يکبار ديگر کارلوف ۱۶۵٨در سال 

 ٬قلعهشکست داد و  کارلزبورگرا در  ٬فون کروسنسترنا ٬فرمانده سوئدى ايل آفريقاقب

بدنبال آن کپمانى · را به تصرف خود درآورد کريستين بورگايستگاههاى تجارتى و 

بايد تمام  ٬سوئد ٬هيچ تصرفاتى نداشت و تاريخ در مورد قدرت استعمارگرآفريقايى /سوئدى

 ·محسوب ميشدشده 

در مقابل سوئديها کمک  کارلوف به رئيس قبيله آفريقايى که· اما هنوز راه حلى وجود داشت

و حمله کرد  ٬که دانمارکيها با اينحال به هلنديها فروخته بودند ٬کارلزبورگبود به  نموده

يکبار ديگر با را کارلزبورگ کمپانى · ارائه نمودپيشنهاد فروش قلعه را به کمپانى سوئدى 

شادى حاصل از زندگى اما · پرداخت مبالغ هنگفتى از طال خريد و گردش معامالت آغاز شد

 · درازا نکشيده استعمارى کمپانى چندان ب

بدين ترتيب · محاصره سقوط نمودماه  ۱٣حمله کردند و قلعه پس از کارلزبورگ هلنديها به 

اما تجارت · براى هميشه بپايان رسيد ى شمالىماجراجويى استعمارى سوئديها در آفريقا

برخى از · در اينجا تشريحات تاريخى از هم جدا ميشوند آيا سوئد مشارکتى داشت؟ برده چه؟

 ·مورخين مدعيند که سوئد هرگز برده اى نخريد

آفريقايى /در جريان تحقيقات از کتابهاى کمپانى سوئدى· نيستدرست  ٬با اينحال ٬اين

ميتوان تاييد نمود که کمپانى در قلعه ها و ايستگاههاى تجارى برده گانى را بعنوان نيروى 

در ضمن بخشى از · کمپانى اين برده گان را خريده بودبديهيست که · کار دراختيار داشت

و در آنجا بر روى زمينهاى  ميشدندئد آورده برده گان آفريقايى با کشتى سوئدى به سو

 ·کردندمياشراف کار 

کشتيهاى دانمارکى و سوئدى از ساحل اين کار توسط  ٬در مورد تجارت برده به آمريکا

اما  ·شدميانجام  غربى آفريقا تا کارائيب به ابتکار صاحبان شرکتهاى دانمارکى و سوئدى

دانمارک سه جزيره  ۱٧۵۵· بدست آمد ۱٧۰۰موفقيت واقعى در تجارت برده ابتدا در دهه 

 ٬سنت کرويکس ٬به اصطالح جزاير ويرجين اياالت متحده آمريکا ٬را در درياى کارائيب

 · خريدارى نمود ٬سنت توماس و سنت جان

· بهره بردارى مينمودنددانمارکيها در اين جزاير از برده گان در مستعمرات خود در آفريقا 

و از همين رو به دنبال مستعمره اى  نبودمايل ديگر کشورهاى جهان بعقب افتادن از سوئد 

را از فرانسه در  سن بارتلمىجزيره  سومپادشاه گوستاو  ۱٧٨۴در ژوئن · کارائيب بوددر 



 سالمون فون رايالين فرمانده ۱٧٨۵در مارس  ·امتيازات تجارى در گاتنبرگ خريدازاى 

همزمان در سوئد کمپانى کارائيب غربى · سن بارتلمى را بدست گرفترهبرى جزيره 

 ·تصاحب نمودرا  سن بارتلمىکه حق تجارت و قدرت در  ٬تاسيس شد

 

 تجارت برده در سوئد را مرسوم نمود سوم گوستاو 

اين · جزيره پورتو فرانکو را براى همه کشتيهاى جهان بندرى آزاد اعالم نمود سومگوستاو 

با جنگهاى  ٬ىدوران پرآشوب ۱٧۰۰دهه پايان · باشد ىامر نشان داد که حرکت پرمنفعت

با اينحال جنگ نياز · بود در کارائيب ٬آمريکاى شمالىهلند و  ٬فرانسه ٬مداوم ميان انگليس

برعکس نياز  ·را کاهش ندادآنبه ارتباطات تجارى ميان سرمايه داران کشورهاى برپا کننده 

 ·به تجارت بيشتر شد

سن بارتلمى  ٬سوماعالم شده توسط گوستاو  ه-سياست بيطرفانه سوئد همراه با بندر آزاد

· مبدل نمودبه محل تجمع تجار و معامالت تجارى در کارائيب  ٬گوستاوياعمدتا پايتخت  ٬را

کاميابيهاى  در کهبود ى ديگر املع ٬بمنظور قانونى نمودن تجارت برده ٬تغييرات در قانون

  ·نقش تعيين کننده اى را ايفا نموداقتصادى 

مجاز به  ۱٧٨۵در سال  سومشوراى دولت و پادشاه گوستاو  رايالينفرمانده  به پيشنهاد

امکان مشارکت در ساکنان جزيره به که  ترتيبىب ٬سن بارتلمىتجارت برده در  اعالم نمودن

ضرورى براى کشت و گسترش  يک راه حل» ·تصميم گرفتند ٬داده ميشدتجارت برده 

     ·گفته شداينچنين  «مزارع

ى کشورکه تجارت برده را در ٽبت ميشود بعنوان پادشاهى در تاريخ  سومگوستاو نام 

حق  کمپانى دربدين ترتيب  ۔بود نمودهرا لغو  سرواژسال قبل از آن  ۵۰۰ کهعرضه نمود 

· بدست آورد آفريقامجوز تجارت برده را در ساحل  ۱٧٨۶اکتبر امتياز کمپانى کارائيب از 

   ·شد ازمج ٬ى دولتى در شوراوجود اعتراضبدون  ٬رتى رسمىدر واقع تجارت برده بصو



از حمايت اندکى برخوردار حاکم اتحاد کامل ميان نماينده گان طبقه اشراف اين  دانستن اينکه

بر عليه تجارت برده در سراسر جهان افکار عمومى رشد شديد در آنزمان  ·جالب است بود

مردم سوئد از آن حمايت بخش اعظم آغاز و اين تغييرات در سوئد گسترش يافته بود و 

  ·مينمودند

به يکى از بزرگترين را در آن جزيره سوئدى تجارت برده  بارتلمىسن در قانون جديد 

تا گينه و آنگوال  ٬از غرب آفريقا انسان در کشتى سوئدى معامله· بود نمودهمبدل  تهاتجار

  ·انجام ميشد و جزاير باکره دانمارک سن بارتلمىاز جمله 

بمنظور  بارتلمىسن در  ٬به مزارع شکر آنجا غيرممکن بود شانکه فروش انیآفريقايي

در شرق خيابان براى اين هدف · در کارائيب نگاهدارى ميشدند ٬فروش به ديگر مزارع

سن که يکى از موفقترين شرکتداران  ٬ساحل در گوستاويا يک مغازه برده وجود داشت

براى حمل او · مالک آن بود ٬آدولف هانسن ٬نماينده کمپانى کارائيب در جزيره ٬بارتلمى

    ·کرايه ميکردکشتى نيز خود لق به متعبرده گان 

 

 کارل يوهان چهاردهم درآمد هاى حاصله از تجارت برده را براى خودش برميداشت

گاهى غلبه يافتن بر · گفته شده است که کمپانى کارائيب رسما به تجارت برده پيوست

از جمله در جزيره اما بجز اين حقيقت که نماينده گان کمپانى · دشوار استتشريفات قانونى 

يکى از · رسيده استيز به اٽبات در تجارت برده بودند مطلب ديگرى نافراد فعالترين 

الرس  مدير اجرايى ٬(بود بزرگترين سهامداران کمپانى )بزرگترين شاهزاده گوستاو آدولف

و به جزاير ديگر در کارائيب از جمله به  سن بارتلمىتجارت برده را در  ٬پسر/ريمرس پ

جزيره همکارى و از صاحبان موسسات در با بسيارى از ريمرس · هاوانا اداره ميکرد

 ٬در رابطه با تجارت برده ٬براى انجام معامالت اقتصادىکارائيب دستگاه ادارى کمپانى 

براى تمام قاچاقچيان جهان و چنين معامالتى انجام  مکانىدر چنين  ·بهره برداى نمود

 · موفقيت آميز بودند بسيارکشورهاى جنگ طلب  

گوستاويا موفقيتى غير قابل  هايی سخت بودجنگمنطقه درگير در خالل اين دوران که 

نفر  ۵۰۰۰با بيش از  ٬از سوراخى غير قابل سکونت ۱٧٨۵ ·توصيف را تجربه نمود



کارلسکرونا و نورشوپينگ  ٬گاتنبرگ ٬پس از استکهلم ٬در سوئد ۱٨۰۰در سال  جمعيت

به يکى از بزرگترين  ٬(۵۱۰۵نفر جمعيت يا اوپساال با  ۵۴۱۰يوله با در مقايسه با )

  ·مبدل شدشهرها 

تاسيس  ٬کمپانى کارائيب سوئد ٬معامالتى در جزيرهبرجسته  يکشرهمانطور که گفته شد 

براى اينکه  ٬انجام معامالت توسط دولت سوئد۱٨۰۶در سال · بود ٬ ۱٧٨۶شده در سال 

    ·شدميانجام  ٬سرانجام توسط خانواده سلطنتى سوئد اداره شود ٬ ۱٨۱۲ تنها شش سال بعد

 

که به نمايندگى از طرف خانواده سلطنتى سوئد فروخته  ٬ريچارد کرامپ و جوزف رافائل ٬دو آگهى براى مردان سياه

 ·ميشوند



متعلق به پادشاه کارل  ٬بارتلمى به صندوق سن بارتلمىدرآمدهاى حاصله از  ۱٨۱۲پس از 

يک بخش  ٬و هزينه هاى بندر – از گمرک همچنين درآمدها· منتقل شدند ٬يوهان چهاردهم

فروش درآمد حاصل از · بدست ميامدند ٬بزرگ از کشتيهاى برده و مالياتها از تجارت برده

که  کارت شناسايى ندو رگه هاى بدوو  پوستان يا سياه ٬جزاير ديگربرده گان فرارى از 

 بارتلمىبه صندوق نيز  گذاشته ميشدند جفرمان فرماندار به اسارت گرفته شده و به حراب

    کارل چهاردهم ريخته ميشد! 

در منطقه  زمان سپرى شد و اغلب جنگها· ابدى باشدکه  ييدشعفى بگوو اما از شادى 

براى انجام معامالت  ٬بعنوان بندر ٬و گوستاويا سن بارتلمىارزش · بتدريج پايان گرفتند

فرانسه تجارت برده را در · در ضمن عمر تجارت برده در حال افول بود ·کٽيف کاهش يافت

به ربودن کشتيهاى حامل که همچنين  ٬لغو نمودند ۱٨۰٧و انگليس در سال  ۱٧٩۴سال 

خانواده سلطنتى دانمارک نيز  ·منجر شد نيروى دريايى انگليسآنها توسط برده و تصرف 

 ·آن ناگزير گشتبه اتخاذ موضع در مورد تجارت برده و لغو 

از خطرات از عجايب اينکه اين امر براى مدت زمانى تجارت برده سوئد و دانمارک را 

مبنى بر ممنوعيت تجارت  ٬ ۱٧٩۲در مارس  ٬تصميم دولت دانمارک ·محفوظ نگاه داشت

منجر  شورش در ميان زمينداران در جزاير دانمارکايجاد به  ٬ ۱٨۰٣ژانويه  ۱برده از 

 · شد

 ٬وامهاى موسوم به وام سياه به مالکان مزارع سخاوتمندانه به اعطاىادشاه دانمارک پ

به مجهز نمودن خود با برده گان  به اجرا درآمدن قانون جديد نرا تا پيش ازابترتيبى که آن

 نتيجه احتکار برده گان و افزايشى موقتى براى تجارت برده· تصميم گرفت ٬قادر مينمود

 ·گرفتمورد بهره بردارى قرار امرى که عمدتا توسط تاجران برده دانمارکى و سوئدى  ٬شد

    ·  تبصورت ناميدانه اى کاهش ياف سن بارتلمىعليرغم اين استٽنا معامالت در 

کارائيب در را خود که انگيس بصورتى دائمى بنادر هنگامي ٬ ۱٨٣۱ضربه نهايى در سال 

به راحت را کاهش درآمدها پادشاه سوئد · وارد شد ٬به روى دريانوردان آمريکايى باز کرد

 ·ناگزير نمودنمودن خود از شر سن بارتلمى 

 ·آماده شد سن بارتلمىبرقرار و قراردادى در مورد تملک  ٬فرانسه ٬ارتباطات با مالک قبلى

و انتخاباتى در بودند دانستن نظر مردم دست اندرکاران خواهان  آماده نموده شرايطقبل از 

نتيجه اين همه پرسى بايد · برگزار شد سن بارتلمىمالکيت سوئد يا فرانسه بر روى مورد 

ٽناى يک نفر به تمام جمعيت به است· شده باشدبه بعنوان نتيجه اى بى نظير در تاريخ ٽبت 

خانواده  جزاير به سوئد وساکنان فرانسه راى دادند! اين امر پوچ بودن ادعا در مورد عشق 

در سوئد ى رامپراطورى استعما همه پرسى به معناى پايان تاريخ سوئد را برمالء مينمايد!



به  سن بارتلمى ٬ سوئدحاکميت سال پس از  ٩۴ ٬ ۱٨٧٨مارس  ۱۶در · کارائيب بود

 ·مالکيت فرانسه بازگشت

 تجارت برده و نژاد پرستى

آفريقايى و بعدها کشورها اروپايى و کشورهاى بر روى تجارت مٽلٽ اٽرات تجارت برده و 

 نگرششيوه  ·را در مورد ارتباطات ميان مردم مطرح مينمايد یمهم تدر قاره آمريکا سواال

مردم به يکديگر در بخشهاى مختلف جهان چگونه بود؟ ارتباطات ميان سياه پوستان و 

با اينحال سفيد پوستان و بعدها حتى ميان اينها و سرخپوستان در قاره آمريکا چگونه بود؟ 

مطالبه  ٬خارج از امکانات ما ٬را طوالنىکه توضيحاتى  به عمق مطلبوارد شدن بدون 

   ·ندقطعى در مورد يافته هاى تاريخى امکان پذير اتارههنوز هم اظ ٬مينمايد

بر هر چيز از قبل  ٬که توسط پرتقاليها انجام شد ٬اولين ارتباطات ميان اروپاييها و آفريقاييها

ٽروت جمع آورى تمايل به · بنا نهاده شده بود ٬شکار بدنبال برده ٬شکار انساناساس 

 · انگيزه شکارچيان برده را تشکيل ميداد

برادر خود  طبقهپس از يافتن ا پادشاهان پرتقالى ام ٬پرتقاليها با غارت و چپاول آغاز نمودند

طبقه اشراف سياه و  ·انجام دادندرا پاياپاى معامله اى در آفريقا با اين پادشاهان آفريقايى 

امکانى  ٬هاو هراس يهامجموعه اى از کنجکاو· نددکرمييک شيوه نگاه ه يکديگر بسفيد ب

طبقه پايينى در هر دو قاره ان در چشمان آن· انجام معامالت خوب و افزايش ٽروتبراى 

تفکرى ناشناخته از ابتدا پرستى نژاد · وسيله اى براى کار ٬ه همواره بودندکهمان بودند 

 ·بود

از ابتدا  انو آفريقايي اناگر ارتباطات ميان اروپايي· مودنبا گذشت زمان اين نگرش تغيير 

ديدگاه پس از گذشت چند سالى از تجارت برده  ٬عارى از پيش داوريهاى نژادپرستانه بود

ذهنيت نژادپرستانه در ميان سفيدها · شکل ديگری بخود گرفت اندر مورد آفريقايي انياروپاي

ساز تجارت برده زمينه · غالب و پس از آن با جمعيت سياه پوست همانند انسان رفتار نشد

 ٬که برده ها به اسارت گرفته ميشدند ٬در آفريقا جايى شکار انسان سويىاز · شداين تغيير 

 ·و تمايل به کسب سود انپاييوديگر منافع تجارى ار سويىاز 

پادشاهان سياه پوست و رئوساى اغلب · با شرايط در آفريقا آغاز کنيمکه به ما اجازه بدهيد 

از ابتدا بخاطر ٽبات  ٬آغاز نمودند انآنش برده را به وفردر ازاى کاالهاى اروپايى قبايل که 

 ٬حفظ و افزايش شکوهمنظور اما ب· از جمله مرفه ترين بودندو مغرور  یجوامع شان آقايان

فروخته  انکاالهاى اروپايى بايد شمار بيشترى برده به اروپايي حاصل ازجالل و زندگى مرفه 

اين فروش برده ى بدون مرز جوامع آفريقا را بى ٽبات و پادشاهان · ندو با کشتى حمل ميشد

 · نمود نارت فزاينده اى وابسته به اروپاييو رئوساى قبيله را بصو



براى · تشديد شد ان بصورت فزاينده اىاروپاييبا فروش تفنگهاى فتيله اى توسط اين روند 

به  بخاطر شکار برده و دفاع از خود رئوساى قبايل آفريقا و پادشاهان دستيابى به سالح

بمنظور بجريان انداختن جنگهاى بويژه براى اينکه اروپاييان  ·ضرورتى مطلق مبدل شد

سياستى  ٬جهت خريد چندباره برده براى آنان باشد رايط شمهيا ساز جديد که ميتوانست 

 ·دنبال مينمودندفعال را در ميان پادشاهان آفريقايى 

داشت و مانند  مشارکتبا پشتکار تمام ل کليساى مسيحى فعا ه- در اين تبليغات جنگى

دو مٽال جاى دارد که با · اصلى براى خانواده هاى سلطنتى اروپايى بود تکيه گاههميشه 

 ·ما با پادشاهى کنگو آغاز ميکنيم· گى اين فرايند را مشخص نماييمچگون

کاراول ۱۴٨۲
به تقريبا  ٬دهانه رودخانه کنگو آمدند و با پادشاهى آنجا پرتقالى بههاى  *

 ٬بى نظيرتوسط پادشاهى  ۱۵۰۶ کنگو پس از سال ·ارتباط بر قرار نمودند ٬پرتقال وسعت

کنگو -مانى
*

 Nzinga Mbembaکه پس از اولين تماسها با پرتقاليها در  اداره ميشد ٬

سال  ۴۰او  ·بود دريافت نمودهرا  ٬دم آفونسو ٬به مسحيت گرويده و نام ۱۴٩۰دهه 

  ·حکومت کرد

در پرتقال بخوبى محافظت شده و  ٬دم آفونسو ٬مکاتبات ميان پادشاهان پرتقالى و پادشاه

 بازپرداختيارى پرتقاليها در جنگ و  ٬همه چيز با تجارت· اندشناخته شده  انروابط ميان آن

دادن تعدادى برده  ·آغاز شد ٬با کاالهاى آفريقايى و شمار محدودى از برده گان دم آفونسو

 ٬چيز عجيبى نبودکنگو به يک پادشاه همتراز ديگر  -مانىپادشاهى بزرگ مانند  از جانب

 ·محسوب ميشدبخشى از سنت اين 

 و برجسته تريننيرومندترين »و  «لاسلطنت برادر در پرتق»هنگاميکه مساوات ميان 

اما · بديهيستامری مبادله نامه ميان پادشاهان  مورد نظر است ٬«کنگو -مانى ٬پادشاه

با · قادر نبودتجارت برده که آغاز نموده بود  نتايج حاصله ازآفونسو به پيش بينى پادشاه 

که بر اٽر آن تجارت برده مداوما افزايش يافت و بتدريج به پديده اى  شدآن فرايندى آغاز 

شان در کنگو ى اباورهاى مسيحيان پرتقالى براى برادران مسيح· مبدل شدکنترل غير قابل 

 · سودى نداشت

تجارت برده و توسعه کشور با فن آورى  به خاتمهدر مورد کمک  دم آفونسونامه به 

بيش از و عدم خريد  تجديد نظرنيز  کشيشان و مبلغاناز او · پاسخى داده نشداروپايى 

و روشن آشکار قضيه بشدت که  ٬را زناننه در هر صورت »و  نمودتقاضا را اندازه برده 

)توجه داشته باشيد به جنايات  «ر ميگيردو پادشاه بعنوان رياکار در مقابل مردم قرا شده

 ·(نويسنده -کشيشان بر عليه قانون شرف و پاکدامنى
* http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84 

 منبع ويکى پديا -۱٩تا  ۱۴* عنوان پادشاهى حاکمان کنگو از قرن 



به مردم خود آموخته آفونسو کشيشان عمل منافى عفت انجام داده و برخالف گفته خدا که 

 ٬در عوض آنها· تمايلى نداشتندشيوه زندگى خود  به تغييراما کشيشان · بود عمل مينمودند

و سرزمين خدا  کليساطرد از با  ٬با تکفيرمخالفان خود را  ٬بمنظور پرهيز از برمالء شدن

کليه افرادى که در کنگو  اسير نمودنا اينحال تجار برده پرتقالى به ب· مينمودندتهديد 

ادامه منظور که ب ٬کنگويى نجباىحتى اعضاى جوان در ميان · بدستشان ميامد ادامه دادند

 ·بعنوان برده فروخته شدند ٬افسرى به پرتقال ميرفتنددر زمينه کشيشى و يا تحصيالت 

کنگويها تنها کاالهاى مصرفى  ٬از جانب پرتقال از کمک فنى هرگز سخنى به ميان نيامد

کاالهاى جديد در  ى خريد بيشترمعناکه به  ٬ندشدمينمودند که بسرعت استفاده ميدريافت 

 ·بودازاى شمار بيشترى از برده گان 

در جهت کنترل تالشى متوقف نمودن کامل تجارت برده بمنظور دم آفونسو  ۱۵۲۶در سال 

در اين مورد او نامه بسيار شديد الحنى به پادشاه پرتقال نوشت که در آن · آن بعمل آورد

تاجران پرتقالى بعنوان دزدان و افراد بى وجدان که جوانان کشور را به اسارت گرفته و 

معرفى شده « کشور ما کامال در حال خالى شدن از سکنه است»ميفروختند به نحوى که 

 ادامه داد: آفونسو و  ·بودند

 هيچ کااليى بجز نان و شراب براى عشاى ربانى وما از عاليجناب پادشاه تقاضاى »

بهمين خاطر از عاليجناب · نداريم ٬تدريس نمايندتوانند در مدارس بکه  ىکشيشان و مردم

از طريق دادن فرمان به نماينده گان خود يارى نموده و  در اين زمينهرا خواهشمنديم که ما 

اينست که در بر  نچرا که تمايلما ٬کنندنکه تاجر و کااليى به اينجا ارسال از آنان بخواهند 

  «·داشته باشدن وجودبرده گان بازارى براى  ياتجارت و  گونهن پادشاهى ما هيچيسرزم

بخش که تجارت برده  ٬نرسيدبه جايى در جهت متوقف نمودن تجارت برده  آفونسوتالش 

تشکيل ميداد افزايش يافت و در جريان مرگ را پادشاه پرتقال  امرار و معاشمهمى از 

 بوددر اينزمان  ·کنگو جامعه اى بود در حال سقوط و بحران ۱۵۴۰در پايان دهه آفونسو 

· ش گذاردندبه آزماي را کامل منطقهنظامى اشغال آغاز طرح بار که پرتقاليها براى اولين 

ميان از  را کنگو حولو اتحاد ميان کشورهاى  ملوک الطوايقى اين بود که بتوان سيستم مهم

پادشاه  ٬رابطه بخصوص مهم بود که کنگو را از متحدانش در جنوباين در  ·برداشت

 ·نمودجدا  ٬را با خود حمل مينمود ٬که نام آنگوال از آنجا ميايد ngola٬که لقب  ٬دونگو

گذارده شد وظيفه بر عهده کسانى · آسان نبود منسجمه  –از ميان برداشتن اين اتحاد سنتى 

ى در عکشيشان يسو به عبارت ديگر تجار برده و ٬که براى انجام آن مناسبترين بودند

  ·که در تجارت برده مشارکت داشتند ٬سائوتومهجزيره 



وجود داشت که توسط برده گان از سراسر جهان اداره  ىدر اين جزيره مزارع بزرگ شکر

بهمين دليل · همزمان جزيره بزرگترين انبار برده در سواحل غرب آفريقا بود ٬ميشد

خريد برده  در جهتمنافع بيشتر کسببخاطر  ٬سائوتومهکشيشان يسوعى و تجار برده در 

با توسل به حيله و نيرنگ  ٬ ۱۵۵۶ ٬آنها ·اقدام نمودندسود بيشتر  کسبگان بيشتر و 

ngola  درDongo  در پاسخ  کنگو -مانى· نمودند کنگو -مانى ناگزير به قطع رابطه بارا

ه اى در حال کنگو جامعاما · ارسال نمود ngolaارتشى را بمنظور به زانو درآوردن 

 · نبود ٬که زمانى محسوب ميشد ٬نيرويى نيرومندارتشش تضعيف و  ٬فروپاشى بود

خود نابود و پرتقاليها براى اولين بار  کنگو حکومت دين ترتيبب· شد پيروز ngolaارتش 

 -سال بعد آنچه را که از ارتش کنگو ٩پرتقاليها · نمودندمستقر را با نيروى نظامى در قاره 

را آغاز  ٬رودخانه کنگو جنوب ٬آفريقاو اشغال ساحل مانى باقى مانده بود شکست دادند 

که در آن توپها و سالحهاى مدرن در کنار  مبدل شد اين به جنگى دراز مدت و کٽيف ·نمودند

و  کنگو/مانى ·ى و فتح بودندبى ٽباتدسيسه و ايجاد عامل قدرت براى کشيشان و مبلغان 

بسيارى از پادشاهان مغلوب و رئوساى قبايل در پستهاى خود باقى ماندند اما اينبار بعنوان 

 ·نشانده پرتقاليهاعروسک دست 

مرزى  د که غارت و کشت و کشتاربنظر مياي ·پرتقاليها نابود کننده بودح فت پيامد

 که از ٬او نيز يک تاجر برده ٬گارسيا سيموز ٬کشيش يسوعى ۱۵٧۶در سال · نميشناخت

از شمار مرگ و مير فراوان در در نامه اى  ٬برده ميخريد ٬دم آلوارو ٬وقتکنگو  – مانى

 · شکايت ميکند ٬درصد ٣۰بيش از  ٬ميان برده گان

 ميليون برده ۱٬۵کمتر از  ٬ ۱۶٨۰تا  ٬پس از آنسال  ۱۲۰با اينحال از اين منطقه درخالل 

شده از اين منطقه تا بيش  هبراى برده گان زنده ى گرفت ٬در مجموع ٬رقم نهايى صادر شد!

 ·تخمين زده ميشود ٬کمى باالتر از تعداد جمعيت موجود در انگوالى فعلى ٬ميليون نفر ۵از 

 ٬شرايط در اين· بعدى و بعدى منجر شد ايجاد مسائل خشونت و توهين به سياهان بيدفاع به

  ·اين نظريه که مردم سفيد خدا هستند پديدار شد ٬همراه با گذشت زمان

 شرق آفريقا و پرتقاليهاساحل 

پرتقاليها از طريق دريا  ٬تقريبا همزمان با آن حوادٽ حيرت آور که به نابودى کنگو انجاميد

او · آغاز شد ۱۴٩٧در سال  گاما واسکو دااولين سفر  ·ايجاد نمودندارتباط با هندوستان 

 ۲۰شرقى آفريقا و در ساحل  ۱۴٩٨در آغاز  ٬از دماغه آفريقا عبور کرد ۱۴٩٧در دسامبر 

)خانواده سلطنتى از طرىق فتواى پاپ انحصار راه دريايى به · به کلکته وارد شد ۱۴٩٨مى 

  که چرا(کرد  سوالفقط بايد  ٬ه بودهندوستان را بدست آورد



او · ال از منطقه بازديد کردبا دريافت ماموريت از جانب خانواده سلطنتى پرتقواسکو داگاما 

دريانوردى پر با بنادر و  ٬ساخته شده از سنگ ىبا بسيارى از شهرها ىحل شرقاودر س

 ·ندکه توسعه و رفاه آنها بهتر از شهرهاى آنزمان اروپا بودبرخورد نمود  ىجنب و جوش

نتيجه رابطه ديگر  ىو بسيار Quelimane ٬براوا ٬زنزيبار ٬مومباسا ٬کيلوا ٬اين شهرها

 ٬چينى ى از راه دور آمدهو حتى مسافران  انهندي ٬اعراب ٬انميان آفريقايي طوالنىاى 

 ·ندبود

اما اينبار با  ٬به ساحل شرقى آفريقا و اقيانوس هند بازگشت۱۵۰۲در سال واسکو دا گاما 

· بدست گيرى کنترل تجارت تمام منطقهاز جانب خانواده سلطنتى پرتقال براى  ىفرمان

در ادامه تنها انحصار  ٬آفريقايى را نداشتعربى و يا  ٬خريد کاالهاى هندىه هيچکس اجاز

      ود!پادشاه پرتقال اجازه انجام اين کار را از پاپ دريافت نموده ب· پرتقالى اعتبار داشت

· و ديگر کاالهاى هندى بودجات پادشاه پرتقال قبل از هر چيز خواهان بدست آوردن ادويه 

مراکز تمدن در ساحل آفريقا  ٬که تمام شهرها دريافت نمود:را  واسکو دا گاما اين ماموريت

       ·خود را بر سراسر هندوستان اعمال نمايدو قدرت تسخير را 

و از  تر آنها داراى قدرت نظامى پيشرفته· پرتقاليها تحت فرمان واسکو داگاما بيرحم بودند

بمنظور نابود نمودن کامل و به زانو درآوردن شهرها در شرق خود و آتش سالح ا توپه

واسکو داگاما هنگاميکه در سفر دوم خود  ·بهره بردادى نمودندآفريقا و ساحل هندوستان 

را به شاهزاده هشدارى متوقف نمودن روابط تجارى با اعراب  در موردبه هندوستان آمد 

 ·  بود مطالبه نمودهگاما  ٬«تمام اعراب را اخراج کن»·کلکته ابالغ نمود

اما واسکو داگاما خواهان اطاعت کامل  ٬شاهزاده هندى بمنظور انجام مذاکره تالش نمود

پاها و سرهاى  ٬دستها ٬را که به چنگش افتاد به اسارت گرفتکه او تاجران  و هر · بود

بخشى از آن  او· به تير و بادبان کشتى آويزان کردرا بريد و قسمتهاى بريده شده را  انآن

براى  ٬درست کندزردچوبه با آنها خورشت ميتوانست  خبر کهبا اين  ٬قستمهاى جدا شده را

 ·هزاده ارسال نمودشا

نموده و  هبا يکديگر به روشى متمدنانه معامل اناعراب و هندي ۱۴۰۰در خالل سال 

پرتقاليها در عرض ده · نداين چنين خشونتى را تجربه ننموده بود ٬هيچگاه ٬انهيچيک از آن

صدها  انکه ساخت و ساز آنرا سال با استفاده از خشونتى بيرحمانه و خونين شهرهايى 

را  ٬اين مرواريد آفريقا در اقيانوس هند ٬فتح کيلوا· سال بطول انجاميده بود نابود نمودند

خار حمله افت·داد تشريح مسئله مورد استفاده قرار بمنظوربا ارزش  ىبعنوان مٽالميتوان 

او اسکادران · شد نهاده ٬درياساالر فرانسيکسو آلميدا ٬خونين به کيلوا بر عهده شاگرد گامز

 ·خود را در بندر کيلوا مستقر و با ارتش خود به خشکى رفت



معاون  ٬پس از آلميدا و سربازان· آلمديا با مقاومتى از جانب مردم شگفت زده مواجه نشد

آنها دو صليب را با خود حمل ميکردند و در حال خواندن · کليسا و راهبان فرانسيسکو آمدند

Te Deum در کنار پادشاه کيلوا صليبها را بر روى زمين  ٬در تشيع جنازه شرکت کردند

  ·       خوانددعايى  ٬سربازان و راهبه ها ٬و درياساالر آلميدا براى تمام حاضران ردندگذا

افرادى · آغاز نمودند کيلوا رامنابع و مواد غذايى نماز پرتقاليها غارت تمام از خاتمه پس 

گونه پرتقاليها هر · رحمانه اى قرار گرفتنديخشونت ب در معرض نبودندفرار  قادر بهکه 

· دو روز بعد شهر را به آتش کشيدندو  نمودند فزدن گردن متوقبا تالش براى مقاومت را 

· کامال قانونى بود ٬در تشابه با بقيه غارتها و کشتارها ٬پرتقاليهاى غارتگربراى اين حمله 

     ازه پاپ را دريافت و از پيش بخاطر گناهانشان مورد بخشش قرار گرفته بودند! آنها اج

و تالشى  برنده شدند اما جنگرا پرتقاليها جنگ و انحصار تجارت بر روى اقيانوس هند 

راه اندازى دوباره پس از آن پرتقاليها قادر به · با خود بهمراه آوردرا تجارت ناپديد شدن 

و مردم آن  کردندشهرهاى آفريقايى و تمدنها در ساحل شرقى آفريقا سقوط  ٬نشدندتجارت 

موفق به به اين مناطق آمدند فقط  يانى که نسل بعدى اروپاي· گشتندهالک  در تجارت برده

 پست تر ناميدند انسانهاى غيرمتمدن که ديدن چيزى شدند 

 اشراف اروپا و نژاد پرستى

در درياها براه افتاد خانواده سلطنتى اولين خانواده سلطنتى در اروپا که بدنبال شکار برده 

 ٬پروس ٬فرانسه ٬انگليس ٬هلند ٬اسپانيا· شدند دنبالبقيه بسرعت توسط اما  رىقال بودپ

که در اغلب موارد فقط شامل تجارت  ٬تجارت در آفريقادانمارک و سوئد نيز بشدت بر روى 

 ·ه بودندسرمايه گذارى نمود ٬با برده ميشد

حاصله سود  ٬ز جمله کليساى مسيحىسالطين اقتصادى اخانواده هاى سلطنتى اروپا و ديگر 

به معناى افزايش  مطلقادرخواستى که  ٬درخواست مينمودندرا سرمايه گذارى شده  مبالغاز 

اقيانوس هند براه  ٬حتى ٬کشتيهاى بيشترى بر روى درياها و بعدها· تجارت برده بودمداوم 

 ٬با نتايج فاجعه بار براى جوامع آن ٬شکار انسان در آفريقا بصورت فوق العاده اى· افتادند

 · اما سرمايه گذاران ٽروتمند شدند ٬افزايش يافت

ميتوان · امرى بديهى بودحکومتها اين براى همه اينها تصور نمود که  اينگونهميتوان 

مردم در ميان مقاومتى با  بر عليه آن تجارت کٽيفاشراف اروپايى اينگونه تصور نمود که 

با  ٬بعنوان يک گروه ٬که سفيدها اين تصور ·اما اينچنين نبود· برخورد ننمودنداروپا 

 ٬که هيچ مخالفتى بر عليه تجارت برده وجود نداشت ٬يکديگر برعليه سياهان متحد بودند

که ما از بازميگردد اين به عدم دارا بودن دانشى · شده است رايجبصورت گسترده اى 

 ·آموخته ايمکتابهاى تاريخى مدارس 



تجارت تاريخ کدام کتاب تاريخى در کشورهايى که در گذشته به تجارت برده مشغول بودند 

برده را بصورتى تقريبا منطقى مطرح نموده است؟ چه زمانى به تجارت برده ارزشى 

در خالل توسعه جامعه  ٬ ۱٨۰۰ اواخرتا  ۱۵۰۰که آن در  ارزشى ٬داده خواهد شداساسى 

معمول در جوامع بطور ؟ داشت ٬ما در حاضر تحت آن زندگى ميکنيمکه سرمايه دارى 

سخن  ٬بعنوان پديده اى ناچيز ٬بصورتى گذرا امروزى اينچنين است که از تجارت برده تنها

   ·به ميان آورده ميشود

در حال حاضر در پرتقال بخاطر · نظرى بيفکنيم از پرتقالکامال جديد مٽالى بياييد به 

· در جريان استمراسم جشنى پرتقال  «اکتشافات»به اصطالح ه  –پانصدمين سالگرد 

· چاپ و نشر کتاب غيرو غيرو تشکيل ميشود ٬نمايشگاهها ٬کنفرانسها ٬مراسم از پذيراييها

البته با دريافت  ٬بحٽ و گفتگو ميکنند و مينويسند ٬سخنرانى استادادنپزشکان و  ٬کشيشان

 ٬هنگام آمدنو تقريبا هيچ سخنى به ميان نميايد  اما از تجارت برده· دستمزدى بسيار خوب

پرتقال  مردم ·پيامد ميايد بدونو تنها بعنوان پديده اى بى اهميت  ٬بيايدبايد زمانى با اينحال 

بدست مياورند؟ تصويرى  چه دانش و برداشتى سال ۵۰۰حوادٽ آفريقا در خالل اين  از

  کامال کاذب!

طبقه  ·رايج است نيز اروپايى هاىکشوررهبران در ميان همين رابطه تجارت برده در مورد 

و بمنظور پنهان نمودن حقيقت براى هستند  اشراف برده آنزمانتاجران اشراف فعلى وارٽ 

اين ما هستيم که · بکار خواهند گرفتبهترين تالشهاى خود را  ٬براى ما ٬شهروندان خود

· تالش نماييم در مورد گذشته ها حقايقدر جهت کشف و  توجهطبقه اشراف  تبليغات بهبايد 

تمام مردم اروپا ه کنياميخواهند ما را به  توجه نموده و از کسانيکهکه  ستمابر عهده اين 

منافع در تجارت برده که مردم اروپا اين ٬داراى موضع واحدى بودنددر مورد تجارت برده 

حذر  ٬گناهکارندهمگى به يک ميزان که در جنايت بر عليه مردم آفريقا  ٬داشتند ىمشترک

  ·نماييم

در مورد توسعه جامعه  ميان مردمدر · يک جامعه طبقاتى بود نيز قرون وسطىدر  اروپا

اينکه ما در حال · وجود داشتنظرات مختلف  ٬طبقات مختلف در پيوند با منافع ٬مورد عالقه

تجارت  مرتبط بائل امس حتى ٬شويمميتقريبا فقط از نظرات اشراف آنزمان با خبر  حاضر

 شانانتشار نظرات به اين مربوط ميشود که طبقه اشراف داراى ابزارى بودند که براى ٬برده

 ىقاضى و مبلغان ٬زندان ٬ارتش ٬کشيش ٬آنها پليس· مورد نياز بود انو معتبر جلوه دادن آن

تحت سلطه را تمام اينها جامعه · دولت بودهر چيزى که بخشى از  ٬داشتند از انواع مختلف

   ·  گذارده اندداشتند و جاى پايى از خود باقى 

ات امکان افراداين · در اروپا بودند جارى افرادى که مخالف تجارت برده و ستمبودند اما 

اى  ناشناخته زمينه هاىو  فصول انبسيارى از آنو  خود کسب اتبيان نظر ناچيزى را براى

منصبان و  صاحبوجود داشتند  ٬حتى در ميان طبقه اشراف ·براى عموم مردم هستند



که با جنگ و تجارت برده در آفريقا مخالف بودند و بر  ٬در قاعدهموارد استٽنايى  ٬کشيشان

    ·نمودندميخود عمل  اتىخالف منافع طبق

نهاى طبقه اداست خالصه اى ازبجز  که ٬که سواد خواندن و نوشتن نداشتندبرخالف افرادى 

اين امکان از مخالفان در ميان طبقه اشراف  ٬برجاى نگذارده انداز خود جاى پايى اشراف 

بدين طريق از ما · فرمان بدهندبفرد ديگرى بمنظور نوشتن نظرات خود بودند که برخوردار 

يکى از اولين مخالفان  يقينا ٬ارائه مٽالى ضرورت ميابددر اينجا · با خبر شده ايموجود آنان 

 ·سالخى طبقه اشراف اروپا در آفريقا

را نسبت  Joãoديدگاه  ٬رويى دى پينا ٬نويسنده ·بود ٬دريانورد/برادر هنريک João٬نام او 

براه  ٬به عبارت ديگر مردم آفريقاى شمالى ٬مورهابه جنگ در آفريقا که پرتقال بر عليه 

تمايل خانه و باغهاى خود به ترک که ى خالف مردمبه آنجا بر · مينويسد ٬انداخته بود

 · داوطلبانه ميرفتندنجبا   ٬نداشتند

João  انجام آن به که  انىآن» در خدمت خدا عمل مينمايدکه اگر جنگ  بر اين عقيده بود

برخى بخاطر کسب افتخار و برخى بخاطر  ٬نبايد چنين نياتى داشته باشند مبادرت ميورزند

گناه  ٬اين غم انگيز است ٬ندنخيانت ميک ناسربازان و ديگران به باور آن ٬ياٽروت و مزا

يک مسيحى را نيست که آنکسى گناه د کمتر از مادران را با چنين نيتى ميکش آنکسى که

؟ دادتعداد زيادى روح را به شيطان  همزمان ودنمدر خدمت خدا عمل ميتوان چگونه  ٬ميکشد

  ·«چنين استمطمٸنا  ٬استاين بيش از اينکه خدمت باشد عدم خدمت 

خواهان ترک خانه مردمى که : که ما نفهميديمجاى تاسف است فقط  ٬مدرک و دليلى جالب

با اين افراد  مقابلهبمنظور طبقه اشراف  ·در مورد جنگ چه نظرى داشتند نبودندخود هاى 

دستگاه از کليه امکانات خود در  شاناتنقطه نظررايج نمودن جريانات در جامعه و  ٬مخالف

 مبلغانمسئله  ٬براى درک ظهور نژاد پرستى زمينهاين در · نمودندميبهره بردارى  ىدولت

 ·بسيار جالب است طبقه اشراف

از جمله در ميان  ٬تحت کنترل خانواده هاى سلطنتى اروپا و دفاتر مرکزى مالى ٬اين مبلغان

 ٬وجود داشتند دانشگاه و کليساى مسيحى ٬نماينده گان حکومتى در مدارس ٬دانشمندان

آنها  بيانبا  ·ميدادند انبه آن «اخالقى»و  «علمى»پيش داوريها را گسترش داده و اساسى 

در اينجا چند · نموددرک هر چه بهتر را نژاد پرستى عليه مردم سياه ميتوان علل ظهور 

 مٽال:

 



 کليساى مسيحىگسترش نژاد پرستى توسط 

را توصيف  يىو تصاوير زندگى و سنن آفريقا عباراتکه توسط  ىيکى از اولين منابع

منتشر شده در سال  ٬کاپوسنمبلغ ايتاليايى اهل يک  ٬از پدر کاوازى متنى استمينمايد 

به توهمات و پيش داروريهايى که مدت زمانى دراز در  کاوازى در داستان خود ·۱۶٨٧

را هر چه بيشتر توسعه  انآن و بخشيدهحقانيت اروپا در مورد قاره آفريقا وجود داشته است 

 ىاشتهارا مردمى توصيف مينمايد با  انفريقاييآبا شرح جزييات براى مٽال وى  ·ميدهد

و ه در آن انسانها قطعه قطعکه  همجنس خوارىاز  ىبا تصاوير ٬خوب براى گوشت انسان

    ·ميشودقسمتهاى بدن انسان آماده  وعده غذايى از

با شمار فراوانى  ٬جنگحال در  دائمارا بعنوان انسانهايى ان بيگناه آفريقايي/وازىپدر کا

شبيه حيوان هستند تا  از حد تصوربيش  اين مردم»او نوشت: · توصيف مينمايد ٬قربانى

مهارت شخص هنرمند در حرکات  نه نشان دادن رقصوظيفه  بربرها در ميان اين· انسان

تنها ميتوان تصور  ·«هدف تنها ارضاء تمايالت شهوانى استبلکه بدن يا حرکات سريع 

 ·از خود برجاى نهادچه تاٽيرى که چنين کتابى در آنزمان اروپا  نمود

واقعيت اينست که · مينمودوازى تنها فردى نبود که براى چنين عقايدى تبليغ اما پدر کا

اين پاپها  گفته شدگذشته در همانطور که · مبلغان اصلى در واقع پاپهاى واتيکان بودند

اين حق را به طبقه اشراف سفيد اروپا  خود با نفوذ اخالقى بزرگ و فتواهاى بودند که

و  کافرانمشرکان و ديگر  ٬مسلمانان ٬کنندحمله و تسخير »که در آفريقا اعطاء نمودند 

را به بردگى  انو آن هرا مصادر شاناموال و سرزمين ٬دادهمورد ستم قرار را دشمنان مسيح 

 آفريقادر در جنگ و فتوحات  به شرکت کننده گانپاپها در ضمن · «دابدى محکوم نماين

   «·بخشش کامل براى تمام گناهانشان اعطاء نمودند»

تصور  ٬ ۱۴۰۰پها در دهه ارائه شده توسط پا ٬شخصى اظهاراترا بعنوان  هاميتوان اين

بخشش کامل »ى بيانيه فتحى پاپها پيشاپيش اما اينچنين نبود! در جريان هر جنگى و · نمود

راهبه ها و سربازان  ٬اعمال کشيشان ها مشخصهاين ·توزيع مينمودند را «نبراى تمام گناها

 ٬هيچگاه ٬تا به امروز ۱۴۴٧از  ٬پاپ ۵۶در واقع هيچيک از · بوده است طى صدها سال

که  ٬مبدل نمودوحشى انى جانوررا به  يىکه سياه پوستان آفريقااى را صادر شده  فتاوىنه 

و کرده غير قانونى اعالم  ٬شده اندساخته به بردگى ابدى شدن تنها براى کشتن و يا محکوم 

 فتاوىر واقع اين دتشريفات کليسا  در صورت جدى گرفتن ·استفاصله گرفته نها از آنه 

     ·معتبرندکٽيف همچنان 

براى اقدامات اما · داشت آنان جهاندم اروپا و اقدامات پاپها اهميت فراوانى براى مر

 ·ها بودبيش از ايناهميت پاپها  نابه آفريقايينسبت  انآن اتدر آفريقا و نقطه نظر انکشيش



از فعاليتهاى  ىمتفاوتتصوير کامال  ٬تاريخ آفريقامطالعه و درک عميق مطلب  افراد مايل به

 ·د آوردنبدست خواه ٬تمايل داردندبجز آنچه که کليساها به نشان دادن  چيزى ٬کليساها

نسبت به  آنان رايى و مبلغان همواره با فاتحان همکارى نموده و پيش داوريها کشيشان

از همان اوايل دهه · ميدادندستايش قرار مورد  داشتندی ى متفاوترنگ پوست يی کهانسانها

بايد توسط  ات مذهبىتبليغ»درک عمومى اين بود که  در ميان روحانيون در آفريقا ۱۵۰۰

 · «انجام شودميله آهنى و  شمشير

توسط پاپ جان پل دوم( در  ۱٩٨۰مقدس اعالم شده در سال ) آنچيتا ٬يونکشيش يسوع

اعمال روشى را که دوستان او در برزيل بر عليه سرخپوستان  ۱۵۶٣نامه اى متعلق به 

براى اين نوع از مردم تبليغاتى بهتر از »مقدس نوشت آنچيتا/ ·اينچنين تشريح مينمايدنمودند

 ٬بيش از هر چيز ديگرى ٬مردم مورد در دليل اينکهب ٬شمشير و ميله آهنى وجود ندارد

compelle eos intrare در اينجا از کتاب مقدس نقل  او «·مورد استفاده قرار گيرد بايد

 ناگزير نمودنبه معناى  compelle eos intrare -۲٣لوکاس چهاردهم  ٬ول مياوردق

 ·است کليساى مسيحى به پذيرش ٬شبه پذيرم مرد

 

 «آفريقا تبليغات کليساهاى مسيحى در»

به رئيس خود در پرتقال نوشت که در  ۱۵٧۵در اکتبر  گارسيا سيموز يسوعيونکشيش 

بلکه  ٬از طريق عشقنه اين بربرها  تغييره نتيجه دست يافته اند کاين به تقريبا همه »آنگوال 

 ·«قابل حصول استبه زير دستى براى پرودگارمان  انودن آننممبدل و توسط سرکوب تنها 

اين بربرهاى »نوشت که  ٬فرانسيسکو دى گوو آيا ٬يسوعى انکشيش ى از ميانديگرکشيش 

در آنگوال با استفاده از · درآوردکيش تازه اى استفاده از اقناع به نميتوان از طريق را  وحشى

 ·«ميتوان به مسيحيت دست يافتقطعى خشونت 

به البته  ٬بود جهانکه اين ديدگاه مبلغان مسيحى در سراسر الزم به ذکر است در حاشيه 

براى  ٬در هند· دست نيافتندبرترى به استٽناى آن دسته از کشورهايى که از نظر نظامى 



از همان شيوه هاى  جهت متقاعد نمودن مردم براى پذيرفتن مسيحيت کشيشان ٬مٽال

 ·خشونتبار در آفريقا بهره بردارى مينمودند

هنگاميکه مسيحيان  ٬توسط کليساى مسيحى انو مسلمان انبودايي ٬انمذهبى هندي سرکوب

استبداد  ٬از خشونت يستداستان بى نظير ٬برترى نظامى دست يافتنددر هندوستان به  يکبار

آرامگاه با که  ٬مقدس فرانسيسکو زاوير ٬يکى از خوبترين مسيحيان ·و نژاد پرستى

جهت  ٬هنوز هم بخوبى نگهدارى شده است ٬در گوآ Bom Jesuشکوهش در کليساى 

 بود اشاز روش بخصوصى که مورد عالقه  ٬متقاعد نمودن ماهيگيران به دين مسيح

به اعمال خشونت و  تمايل نداشتاو هر که را به پذيرفتن کليساى مسيحى · استفاده ميکرد

و معاش محروم  بعبارت ديگر از امرار ٬مصادره حق ماهيگيرى و تجارت تهديد مينمود

 ·ميشد

اين ديدگاه کشيشان به انسانهاى سياه پوست در آفريقا مشخصه تمام دوران تجارت برده و 

نسبت به نظرات نژاد پرستانه و رفتار مشمئز کننده · حتى دوران استعمار پس از آن است

گسترش و همراه با در هم شکسته شدن ساختار جامعه بخاطر تجارت مردم سياه پوست 

  ·  تشديد و انسانها بطور فزاينده اى بى دفاع شدند برده

 ه-در آغازمبلغان و کشيشان · شد نتايج غير قابل پيش بينىببار آوردنده اين امر در کنگو 

 ٬دستمزد دريافت مينمودند ٬پادشاه کنگو ٬/کنگوىماناز کنگو و آنگوال  بههجوم پرتقاليها 

با گذشت زمان و تالشى جامعه پرتقاليها کنگو را به پذيرفتن تعداد · پاداشى بسيار خوب

که براى پارازيتهاى مبلغ  ىپول ۱٧۰۰در پايان دهه · نمودندناگزير زيادى مبلغ مذهبى 

 ·اما کشيشان تسليم نشدند· کافى باشد وجود نداشت

  ·برده مستقيما پول دريافت ميکردنددر آن از طريق تجارت که بنيان نهادند آنها سيستمى را 

به پرداخت براى هر زندانى که به کشتى حامل برده سوار ميشدند تاجران برده  تمام

«dopskatt»  اسقف لوآندا براى · شدندناگزير مترجم( به کشيشان  –)ماليات غسل تعميد

    هر زندانى يک ماليات غسل تعميد شخصى دريافت مينمود! 

هر چه · کشيشان در افزايش تجارت برده منافع شخصى خود را دنبال مينمودند در نتيجه

در اينجا تصويرى حقيقى از · دستمزد کشيشان بيشتر! ٬برده گان فروخته شده بيشتر رشما

 ٬البته تمام اين پارازيتها در جريان تماس خود با اروپا· در دست نيستوريت مسيحيان مما

بعنوان  انصحبت در مورد آفريقايي باآنها · همواره از حق مشروع خود دفاع نمودند

يکى از منابع مهم طبقه اشراف براى گسترش نظريات نژادپرستانه موجوداتى پست تر ب

 ·  شدندمبدل 



 ميان کاتوليکها و پروتستانها گذاردن تفاوتتا به اينجا ما در مورد کليساى مسيحى بدون 

ارتباط با بخش کاتوليکها  که در نموديمدر واقع ما عمدتا به حوادٽى اشاره · صحبت کرديم

اينچنين بوده است چرا که اين کاتوليکهاى پرتقالى بودند که ابتدا به آفريقا آمدند · قرار دارد

 · متمرکز نموده ايم نارا بر روى توصيف آنو اولين شکارچيان انسان هستند که ما خود 

غان نسبت به هنگام صحبت در مورد نظرات نژادپرستانه کشيشان و رفتار مبل ٬در واقع

ديدگاههاى متفاوت در · وجود ندارد ميان اين دو بخش از کليساى مسيحىتفاوتى آفريقاييان 

خالصه اينچنين بطور  ·را سبب گشته بود کاتوليکها و پروتستانهاميان اختالف  ٬مورد روح

به داليل  نگاه ميکردند چرا که عقب افتاده ىبود که کاتوليکها به مردم سياه بعنوان انسان

از طرف ديگر  ·دنبشو يک انسان سفيد ٬«واقعى»مانند يک انسان  ندنميتوانست بيولوژيکى

پروتستانها تصور ميکردند که سياه پوستان روحى نداشتند و اينکه در واقع بيشتر شبيه 

     ·ندميماندکه به انسان بودند  ىاتحيوان

پوستان کاتوليکها و پروتستانها با سياه  ٬در عمل ميان اين دو تفاوت چندانى وجود نداشت

مختلف منافع  بهگاهى اما سرمايه دارى · خود رفتار مينمودند به شيوه اى بدتر از حيوانات

مسئله روح يا عدم روح به يک هدف تعيين کننده در اقتصاد مبدل تن در ميداد و جامعه 

دليل هاى حامل برده )گاهى صدها تن( باز کشتي راهنگاميکه برده گان زنده  ٬مسئله ·ميشد

پرونده هاى در · اين چنين بود ٬ميکردندبيمارى و يا سبک کردن کشتى به دريا پرتاب 

 ·مسئله وجود روح ميتوانست تعيين کننده باشد «بار»حقوقى در مورد مخارج بيمه براى 

 ·شرح زير بودب ٬بيمه دادبر اساس قرار ٬مسئله تقريبا

زنده يا مرده · اگر برده گان روحى نداشتند ميتوانستند بعنوان هر نوع کااليى قلمداد شوند

· صاحب کشتى بودتحمل ضرر و زيان بر عهده  ٬به دريا ريخته ميشدند تفاوتى نميکرداگر 

ر کشتى اگر سوار ب· اما اگر برده گانى داراى روح بودند بعنوان انسان قلمداد ميشدند

بسر رسيده و خسارتى از طرف بيمه پرداخت  انميمردند در اينصورت ارزش انسانى آن

اما اگر زنده به دريا پرتاب ميشدند اين انسانها بودند که از دست رفته بودند و شامل · نميشد

   ·مى البته قتل بود اما با اينحال قانونىدو· دريافت خسارت از بيمه ميشدند

 ٬ىکشت بصاحکاتوليکها و پروتستانهاى سرمايه دار  ٬اينچنين شد که هر دو ٬بطور خالصه

کاتوليکها به سياه پوستان بعنوان يک  شيوه نگاهبه پذىرفتن بمنظور ناگزير نمودن دادگاه 

در صورت پذيرفته شدن  ٬صاحبان کشتى· با روح مبارزه مينمودنده  - «واقعى»انسان 

از  ·کردنديبخاطر سياهانى که بقتل رسانده بودند بيمه دريافت م ٬دادگاهموضعشان از جانب 

در جهت متقاعد  ٬کاتوليک و پروتستان ٬طرف ديگر سرمايه داران صاحب شرکتهاى بيمه

 بدون روح ه-«ى شبيه انساناتحيوان»اينکه سياه پوستان موضعى مبنى بر نمودن دادگاه که 

    ميشدند!از پرداخت بيمه معاف چرا که در اين صورت  مينمودندبودند تالش 



ه  -نه پروتستانهاى سرمايه دار ٬نه کاتوليکها ٬بقتل رسيده فکر نميکرد انکسى به آفريقايي

صاحب کشتى و نه سرمايه داران صاحب شرکتهاى بيمه و يا دستگاه قضايى در اروپاى 

داد! وضعيت ميه اروپا رخ  – ۱٨۰۰توجه داشته باشيد که اين حوادٽ در دهه متمدن!  

گرفتار نوکران اشراف اروپايى آفريقاييان به اسارت و به بردگى کشيده شده که بدست 

  ·اينچنين بود ميامدند

 ۱٧٧٨در سال · تجارت برده از جانب کشيشان نشد ستايشينحال اين امور مانع از ابا 

تجارت برده براى »در جزوه اى با عنوان در اين مورد  ٬توماس تامسون ٬پروتستانکشيش 

 «باشدحيانى مطابق  و و قوانين مذهببرده گان سياه نشان داده است که با اصول انسانى 

امسون يکى از اولين معلمان اروپاييها در ساحل طال و از آنچه که ميگذشت بخوبى ت· نوشت

  ·  استتصور فردى قابل هر اى بر ٬اينکه چه منافعى داشت· آگاه بود

با پى  ۱۶۰۰دانستن مٽالى در مورد اقدامات پروتستانهاى مسيحى در آفريقا در دهه 

ى -کمپانى شرق آسيا ۱۶۵۲سال  ·خالى از لطف نيست آنزمانآمدهاى ناشى از وضعيت 

دماغه اميد تعدادى را در منظور تاسيس يک ايستگاه بازيابى در مسير شرق دور بهلندى 

کشت سبزيجات و تهيه گوشت براى سرنشينان هلندى ان هدف آن ·در خشکى پياده کرد نيک

و آن مستعمره کوچک در کنار ميشدند استعمارگران جديد همواره وارد · در آن مسير بود

· گسترش مبدل شد -خودکفاى در حال ه  –کيپ تاون بتدريج به مستعمره اى از کشاورزان 

تندرو و بخشى از کليساى  ٬نام خود را از هلندى به بوئر تغيير دادند بشدت مذهبىکه  انىآن

 ·  پروتستان هلند بودند

ناما و  ٬ى بوشمانآفريقايقبايل از طريق به اسارت گرفتن  را بوئرها مسئله نيروى کار

بوئرها داراى · حل کردند ده بودنکه در جريان گسترش کلنى با آنها برخورد نمود ٬ديگران

به زانو درآوردن  بمنظور انو توپ بودند و در مورد استفاده از آن تفنگ ٬مدرن تسليحات

 ·ترديدى به دل راه نميدادند انآفريقايي

بگفته · بودند دريافت نمودهبوئرها حق به اسارت گرفتن مردم ديگر را از کتاب مقدس 

در داستانهاى کتاب مقدس در مورد پسرهاى حام همه بوئرها براى داشتن برده  ٬کشاورزان

در مورد پسرهاى حام در اولين  روايت !انتخاب شده بودنداز جانب خدا بعنوان نيروى کار 

حام که پسر نوح بود از روى اتفاق  ·و پس از آن وجود دارد ۱٨ ٬ ٩فصل  ٬کتاب موسى

خواب بيدار شدن از پس از نوح · خوابيده بود شپدر خود را ديد که مست و برهنه در چادر

پسرانش به  که  آرزو توسط اين حام را  آنچه که رخ داده بوداز و با خبر شدن مستى 

    ·نمودبردگى کشيده شوند نفرين 



منظور تشريح وجود توسط بسيارى از مسيحيان در شرايط مختلف تاريخى باين روايت 

پر از درد بردگى يا بسادگى بمنظور تشريح وجود توده هاى انسانى که به تحمل يک زندگى 

 حام بودند! آنها پسران· مورد بهره بردارى قرار گرفته استشدند ناگزير و رنج 

اما · براى ما که به حقه بازيهاى مذهبى اعتقادى نداريم روايت فوق غير قابل قبول است

آنها  ٬براى بوئرها با اعتقادت مذهبيشان اين بديهى بود که سياهپوستان ارزش کمى داشتند

به آنجا خدمت ورود  از جانب خدا در آفريقا جاى شده بودند براى اينکه به سفيدها هنگام

سمبلى بوده از مدتها قبل )و هنوز باقى است(  نماد رنگ کليساى مسيحىسياه در · نندک

زشتى و بسيارى از  ٬نابودى ٬استجن ٬خطا ٬گناهکار ٬مرگ ٬جهنم: برو به است براى

  ·منفى ديگر موارد

توپها و تفنگها تسخير نموده بودند بدين با بوئرها نسبت به انسانها در مناطقى که  نگرش

 اجازهبدليل دادن ما بمردم » ٬اينچنين توضيح دادندآنها بردگى را · طريق مشخص ميشود

اين   «··بعنوان جبران خسارات کار کنند که برايمان زندگى در کشورمان اجازه ميدهيم 

داشتند و در حال  در آنجا قدرت انبا گذشت زمان در آفريقاى جنوبى که اروپايي نگرش

    ·بسيارى از اماکن وجود دارند گسترش يافتحاضر نيز در 

انگليسيها بردگى را در مستعمره کيپ ممنوع اعالم نمودند و بوئرها  ۱٨۰۰در اواسط دهه 

داشتن آنها بعنوان برده · ناگزير گشتندسياه پوستان به تغيير رفتار خود با بخاطر شرايط 

بمنظور مشروع جلوه دادن در آنزمان · ادامه يافت شانما استٽمارديگر امکان پذير نبود ا

 ·نياز بودتئوريهاى جديدى  شکل جديدى از بهره کشى به

بوئرها در کليساى پروتستان هلندى بمنظور جدا کردن افراد سفيد و سياه از هم تبليغ 

جداگانه آنانرا انسانهاى سياه و سفيد بمنظور جدا نگاه داشتن ميگفتند که خداوند  ٬مينمودند

آنها را از يک رنگ درست  ٬اگر خدا ميخواست که همه با هم زندگى کنند ·درست کرد

 ·ميکرد

تقسيم  ظورحمايت شد و سرانجام بمنبوئرها  يهنظراز ه آفريقاى جنوبى  –در جامعه سفيد 

بخش سياه · گشتبه اصلى مبدل  ٬جدا از هم سياهيک بخش بخش سفيد و يک کشور به 

که توسط  ٬اردوگاه بزرگ که در آن جمعيت سياه بعنوان انبار نيروى کار يک مانندکشور 

تعصب مسيحى قرون وسطى · عمل مينمود ٬مورد بهره بردارى قرار ميگرفتجامعه سفيد 

   ·داشتدر خالل سالها تاٽير نابود کننده اى بر روى زندگى ميليونها و ميليونها انسان 

 



 آمارانته شيطان زن در ومرد شيطان 

ادعا  صحت اين· چيز جديدى ظاهر ميشود ٬زمانيکه تصور ميکنيم که همه چيز را ديده ايم

 ٬با فاصله کمى از پورتو ٬در شمال پرتقالزيبا و کوچک  ىشهر ٬آمارانتهدر بعد چندين سال 

توريستى که يک جفت مجسمه شيطان راهنماى توسط يک کتاب به آنجا ما · به من ٽابت شد

توصيف  ٬با همان نام يىدر مجاورت کليسا S Gonçalo٬صعومه سابق  ٬در موزه شهررا 

بنظر هيجان  ٬وجود داشت «شيطان زنى»که  اين واقعيت ٬بخصوص ·جلب شديم ٬مينمود

اينبار پرتقاليها قصد  ٬بوديميک شيطان زن نديده تا  بحال ما فکر کرديم که · انگيز ميامد

   سوار کردن چه کلکى را دارند؟ 

شيطان زن و  و ٬ساخته ۱٧۰۰دهه در مجسمه ها  ىتوريستراهنماى کتاب  بنا بر ادعاى

تضاد ميان خوب و بد و بمنظور نشان دادن مطمئنا  ٬مرد در ميان فرشته ها و قديسان

بلکه با گذشت زمان  ٬اما دقيقا اينچنين نشد· جاى داده شده بودند ٬باورهاى مومنانتقويت 

اوت هر سال به روز  ۲۴مسئله چنان جدى شد که · اين شکلکها محبوب خاص و عام شدند

در آنروز هيچکس در شهر · روزى براى جشن پايکوبى بخاطر شياطين ٬مقدس مبدل شد

ميرفتند! مردم شياطين شياطين بسيارى به کليسا به ··· و بمنظور دادن قربانى  ٬کار نميکرد

 ·غذا و پول ميدادندان را با پارچه ها و گلها مياراستند و به آن

او بخاطر محبوبيت شياطين نگران بود و به اين · اسقف محله به اين کار پايان داد ۱٨٧۰

چنين چيزى  ٬فرمان دادبه سوزاندن مجسمه بهانه که شيطان مرد آلت تناسلى بزرگى داشت 

در ميان قديسن و فرشتگان داشت! در چنين وضعيتى پيدا کردن  ٬ليسارا نميتوان در ک

 مسئوالن ·از ميان مردم شهر چندان آسان نبود «افرزى عمدىآتش فردى عالقمند به »

مجسمه ها بسرعت به بريدن ويژگى شيطان مرد تصميم گرفتند و پس از آن  ماموريتانجام 

     ·به کليسا عودت داده شدند

 

  



· نده شدبه انگليس فروختبعد و چند سال تمايل داشتند آنان به خالصى از شر اما کشيشان 

به خريد دوباره  در واقع بدليل فشار افکار عمومى کشيشان· آنها نبايد اين کار را ميکردند

جهت ديدن  ٬چاره اى جز رفتن نبود ٬چنين پيشينه اىآگاهى بر با  ·آنان ناگزير گشتند

  ·  کج کرديم آمارانتهشياطين سر ماشين را بسمت 

تقريبا يک متر  ٬ساخته شده از چوب سياه ٬با ديدن شياطين شوکه شديم! مجسمه ها اماما 

با شاخ و پاى پرنده که مشخصه شياطين در  ٬سياه پوست را ىيک جفت آفريقاي ٬ارتفاع

در کتاب راهنماى توريستى اينکه  ·ميکشيدندبه تصوير  ٬کليساى کاتوليک پرتقال است

 مجسمه هاى شياطين سياهان آفريقا را به تصوير ميکشيدند ذکر نشده بود!

 

شياطين  نشان ويژهبجز مجسمه هاى آفريقايى · ظاهر مجسمه ها ارزش فکر کردن را دارد

نشان را جديت  و رنجکه همواره  در تضاد با مجسمه هاى قديسين ٬شادىانتشار بخاطر 

عالوه بر اين همانطور که گفته شد · متمايز ميشوند ٬با لبخندى بزرگ بر روى لبها ٬دنميده

   ·آفريقايى آلتهاى تناسلى بسيار بزرگى داشتند انمرد

سياه  انکه تجار اشراف برده در مورد آفريقايياى  نژادپرستانههاى افسانه  بهتمام اينها 

عقب افتادگى مادرزداى و  آنانشادى به افسانه کودکى · اشاره دارند نمودندميپوست منتشر 

تنها چيزى که بخاطر آن زندگى  ٬تمايالت پايان ناپذير جنسىدستگاه تناسلى به افسانه  و

کليساى کاتوليک را بعنوان يکى از  آمارانتهدر و مرد شياطين زن · دارندتاکيد  ٬ميکردند

 ·دنميدهنشان بروشنى مبلغان نژادپرستى 

ناگزير نمودن مردم  که براى طبقه اشراف دهنده اين نيز هستاما تاريخ شياطين نشان 

تالش  اساقفهاگر چه کشيشان و  همواره آسان نبوده استبقبول تبليغات نژادپرستانه 

  در واقع بر عکس شد! آمارانتهدر  ·آن بکار گرفتندجهت تحقق در فراوانى را 

 



 استادان «ىملع»نژادپرستى 

اکنون به ما اجازه بدهيد که · به اندازه کافى در مورد روحانيت نژاد پرست صحبت کرديم

و مسافران انداخته و ببينيم که در مورد آفريقا و  استادان ٬به دانشمندانهم  نگاهى

  ·  چه چيزى براى عرضه دارند انآفريقايي

و  ۱۶۰۰ سالهاى مياناطالعات در مورد اينکه در خالل  کسبيک روش خوب براى 

نقشه هاى آنزمانه مربوط به قاره مطالعه چه تصوراتى در مورد آفريقا منتشر ميشد  ۱٧۰۰

 ۱٨۰۰دليل اينکه در اواسط دهه مورد مسائل آفريقا نميدانستند ب چيزى در اناروپايي· است

· بايد نقشه ها کامال خالى بنظر بيايند نوار ساحلىبجز · هيچ اروپايى در آنجا زندگى نميکرد

بصورتى تصادفى و جارى به تخيالت دانشمندان اجازه داده شد که آزادانه · اما اينچنين نبود

با هيوالهايى از انواع آميخته همگى  ٬جنگلهاى عميق و دشتها ٬ها و رشته کوهها رودخانه

   · شوندپر  ٬غير متمدن و شرورمخلوقات خطرناک در جهان  ٬جانوران شبيه به فيل ٬مختلف

منتشر شده  بيکى از اولين کت· در اين زمينه منتشر شدند نيزو متونى  کتبدر اين دوران 

که براى گفتگوهاى عملى و براى شکل دادن به درک ما در مورد قاره  ٬در مورد آفريقا

که يک رمان  کتاب· بود ٬ ۱٧۲۰ ٬«کاپيتان سينگلتون»کتاب دانيل دفو  ٬تعيين کننده شد

از ميان تمام قاره تا که تشريح مينمايد را از کشتى شکسته گان  ىگروهگى رفتن چگوناست 

که هر  کردنددست و پنجه نرم  شتناکىوححوادٽ با گروه  ·رفتند به ماداگاسکار ساحل غربى

جنايات که قوم بيشعور بر عهده گرفت صفحه از کتاب با صفحه قبلى در مورد دهشتناکترين 

تنها چيزى که اين بوميان وحشى به آن » ٬تفنگهاى فيتله اىتوسط زبان  آنها ·مسابقه ميدهند

     ·ندنجات داده شد «احترام ميگذاردند

از اينجا و از روايتهاى مشابه آن يکى از بزرگترين اسطوره ها در تبليغ براى برده دارى 

بعنوان  هنگاميکه ٬در واقع بمردم سياه انتاجران برده اعالم نمودند که اروپايي ·زاده شد

  ·  کردندخدمتى  ٬نقل مکان نمودبرده فروخته و در نهايت از بربريت افريقايى 

ديگر و بروشورها که در ميان طبقه  ببا برخى تفاوتها در تعدادى از کت موردهمان 

 ربروشورى منتش ·ندتحصيلکرده در مدارس و دانشگاهها به گردش در آمدند مطرح شد

شهوت پرستترين مخلوقات انسانى هستند  آفريقاييان»ميگويد که  ٬ ۱٧٩۲ ٬در ليورپول شده

وابسته  ٬يشان ميکنندجدا يکه از زنانشانهنگام ٬شانهمين دليل بعيد نيست که فرياد و فغانو ب

امکان خشنود نمودن اميال جنسيشان  بهدر کشورى که به آن حمل ميشوند که آنها باشد به اين 

 «·کنندميپيدا ندست 

که براى هميشه از خانواده شان دزديده  ٬تصميم گرفته شد که مردم اروپا مردم آفريقا را

لحن و برعکس · وضعيت بهتر نبود ٬ ۱٨٩۶ ٬تقريبا صد سال بعد· اينچنين درک کنند ٬شدند



حقارت روانى »که براى مٽال نوشت پروفسور کين  ·بدون مانع رشد کرد «علمى» صداى

 «·داليل فيزيولوژيکى دارد ٬ر استکه تقريبا از خواص فيزيکى آنها مشخصت ٬انآفريقايي

را  اننسلهايى از اروپايي ٬ٽابت شدهمطلقا بعنوان حقايقى  ٬توجه کنيد که چنين نظرياتى

 ·آموزش داد

دانش و  برخىسجده روشنفکران اروپايى در مقابل طبقه اشراف تا آنجايى پيش رفت که 

· نمودندالگوى کلى نژاد پرستانه انکار  بمنظور مناسب نمودن آنها با را تجربيات خود 

در مورد پادشاهى  ٬سر هنرى جانستون ٬کنسول انگليستوسط قطعه زير که بخاطر سپردن 

 :استارزش با شد  هکنگو نوشت

ساحلى غرب آفريقا و در بخش  اطقمندر نفوذ پرتقاليها با خود تغييرات شگفت انگيزى را »

که  ٬ظاهر شدکه از طريق آن پادشاهى کنگو تغييراتى  ٬همراه آوردب حوضه کنگوجنوبى 

 ٬بر روى انسانيتاحتماال  و در مجموع و رونق بخشيد و تاٽير آن ايجاد معامالت تجارى را 

   «·کمتر وحشتناک و غم انگيز بود ٬در مقايسه با هرج و مرج آدمخواران وحشى

پادشاهى کنگو مدتها قبل از · حتى يک گرم حقيقت در اين ادعاى جانستون وجود ندارد

پرتقاليها کنگو و بقيه · ورود پرتقاليها بوجود آمده بود و جامعه اى با ٽبات و ٽروتمند بود

بيش فقر و بدبختى انسانى که براى · مناطق ساحلى را به اردوگاه مرگ بردگى مبدل نمودند

فوق  «علمى» اما سر هنرى جانستون خود را با اعالميه· مانده است برجاىسال صدها 

 و در ادامه نوشت:ا ٬الذکر خشنود ننمود

تجارت برده ن نبود که ايريقا مربوط ميشود احتماال فچيزى که به بدبختى بزرگ انسانى در آ»

و فروش چرا که وقتى اين تجارت آغاز  ٬افزايش يافتبه شيوه اى  ميان اين قاره و آمريکا

 ٬تاجران برده تعداد زيادى زن و مرد و کودک را خريدند ٬يک مخلوق انسانى به صرفه بود

براى اينکه کسى مايل به ديدن جارى شدن خون  و يا محضبلهوسى که در غير اينصورت از 

   ·«مردندمي ٬تمايل داشت غذاى لذيذىيک يک مهمانى بزرگ به اراٸه در يا  ٬بود

که با آدمخوارى ان اروپاييراهى براى بعنوان را سر جانستون تجارت برده  بعبارت ديگر

خود را از خورده که  انتجارت برده بعنوان راهى براى آفريقايي ٬تبليغ مينمود مبارزه نمايند

بعنوان سر جانستون در مدارس و دانشگاهها  کتب !نجات دهند انشدن توسط ديگر آفريقايي

تا چه ميزان به  وىاظهارات جانستون و رفقاى  ·ميگرفتندقرار مورد بحٽ مهمترين آٽار 

· و بنابراين سوالى اجتناب ناپذير قدرت و گسترش نژادپرستى يارى رسانده است؟ ٬تغذيه

  ؟نمودندجانستون و همپالگيهايش براى تحريف تاريخ چه مبلغى دريافت 



همراه  ٬بشدت بى ارزش ديگر از جانب يک روشنفکر ديگر نظريهيک  در موردديگر  ىمٽال

سال  اواخرکتاب در · با نقل قولى از کتاب راهنماى اصولى انگليسى در تاريخ شرق آفريقا

 نوشت:او · نوشته شد اين زمينهيک دانشمند در  ٬کپلند توسط  ۱٩۲٨

ميتوان گفت که آفريقا تا · آغاز ميشود آفريقا با ديويد ليوينگستون يک فصل جديد در تاريخ »

 قرنهاى متمادى در بربريت غرق طىبخش بزرگى از آفريقاييان · ريخى نداشتآنزمان  تا

بدون پيشرفت بعقب يا آن  ٬قانونى طبيعى بوده استتقريبا د که اين اينچنين بنظر مياي· بودند

که تاريخ آفريقا با  ٬کنيد تصور ·«قلب آفريقا تقريبا از طپش افتاده بودو  ٬هراکد ماندجلو 

 !ميشدآغاز  انورود اروپايي

 نگرشىاز تنها ميتواند  ٬و معتبر بود «علمى» ۱٩۲٩که در اواخر  ٬اينچنين تفکرى

· تحت الشعاع و ناديده ميگيرد کامالى را ملتحقيقات عکه سرچشمه گرفته باشد  نژادپرستانه

· انده طبقه اشراف اروپا مرتکب آن شده آفريقا يکى از بزرگترين جناياتيست ک تاريخ انکار

به مخلوقاتى در پايينترين درجه ارزش انسانى و بدين ترتيب مبدل نمودن آفريقاييان هدف 

    ·بود ۱٩۰۰دهه  تجارت برده جارى در کلنيانيسم قابل قبول جلوه دادن 

آن زندگى تبليغات نژاد پرستانه سرمايه دارى و امپرياليستى با جامعه مدرنى که ما در 

دفاع از آن جناياتى که سرمايه دارى بر عليه طبقه حاکم فعلى به · ايان نميپذيردميکنيم پ

به آن  خالفکه هزاران بار  ٬را و استداللت قديمىانجام داده است ادامه خواهد داد انسانيت 

 ·تکرار خواهد نموددوباره  ٬انداٽبات رسيده 

مجموعه اى از بخاطر که خود را  ۱٩۰۰متعلق به دهه ايست نويسنده ويليامسون · جيمز آ

او · امپرياليسم انگليس متمايز نموده است روزهاى طاليى)بيش از ده کتاب( در مورد  آٽار

به زنجير کشيده  مرد سياهکه  ٬سر جان هاوکينز ۱۵۰۰دهه ى از جمله در مورد تاجر برده 

ويليامسون  ·نوشته استدو کتاب  ٬نمودانتخاب سپر خود روى بعنوان نمادى بر اى را  شده

يکى از ستايش کننده گان هاوکينز است و ميخواهد مشارکت قهرمان خود را در تجارت برده 

هاوکينز » «Hawkins of Plymouth»در کتاب خود  ۱٩۴٩او در سال · تشريح نمايد

 ·مينويسد وىدر مورد هاوکينز و زمان « پليموٽ از

از اينکار  ٬خود بود شهرتهاوکينز که مراقب  نجا· نميديد رادىکسى ايدر تجارت برده  »

انتخاب  بر روى آن با مردى در زنجيررا در غير اينصورت سپرى  ٬خجالت نميکشيد

او  ٬ت آن زندگى ميکردند ديده بودکه سياهان تحرا  هوسبازو  خونين ستمگران وى· نمينمود

ه خود را داوطلبانه به تاجران برده تسليم نمود منظور فراربميدانست که بخشى از سياهان 

ميتوانست در کشورهاى غربى ن سياهان که ارزش باالى آميدانست همچنين و او  ٬بودند

مورد رفتار به مهربانى  شوند وآن مخلوقات بينوا بعنوان معقول درک بر اينکه  باشدى تضمين

        ·«گيرندصاحبان خود قرار 



چه آش شله قلمکارى از تحريفات تاريخى! در تشريح ويليامسون از وضعيت آفريقا در 

اما با اينحال نوآوريهاى ارتجاعى ويليامسون · ذره اى حقيقت وجود ندارد ۱۵۰۰ سالهاى

· رمايه داران ضمانت مينماينداين را س ٬ميدهدبه گسترش خود در ميان نسلهاى جديد ادامه 

به يک اٽر منتىشر شد و  ۱٩۶٩در چاپ جديدى در اواخر  ٬هاوکينزقهرمان در مورد کتاب 

دائرة المعارف مانند  ٬آموزشى سرمايه دارىيکى وسيله  ٬ميشود نسبت دادهبا ارزش 

  · بريتانيکا

در مٽالها از · ناخوشايند از حافظه از دست رفتهيست مورد نيز دائرة المعارف بريتانيکااين 

با مردى سياه در  ى راسپر ٬بعنوان سالح ٬هاوکينز ٬برده ميتوان خواند که تاجر ۱٩۱۰

 he was granted a coat of arms with a)انتخاب کرده بود  بر روى آن زنجير

demi-Moor or negro chained, as his crest ·) اخير  نسخه هاىاين اطالعات در

يق در مورد قهرمانان طبقه ادر دوران آزاد فعلى حق· ناپديد شده اند (۱٩٩۵) بريتانيکا

به اين تظاهر  ٬بايد فراموش شود چيزى که ٬هستندسرمايه دارى بوضوح ناراحت کننده 

     ·کنيم که باران ميايد

 از دست داد  گونهپادشاه خود را بدينپرتقال 

 ٬تى در مورد پيشينه ناپديد شدن ناگهانى خانواده سلطنتى پرتقالاپرانتزى کوتاه بايد عبار در

ه سه ساله -تاج پادشاهى توسط سباستيانو ۱۵۵٧· تاريخ ساده است ·گفته شود ٬ ۱۵٨۰

 ٬کشيشان يسوعىتوسط محيط بسيار سخت مذهبى يک آن پسر کوچک در · به ارٽ برده شد

اسقف اعظم ليسبون و باالترين رئيس  ٬هنريک· تحت رهبرى پدربزرگ برادرش کاردينال د

 ·تربيت شد ٬تفتيش عقايد

او از اين نظريه که ازدواج کند و کشور را به · يک متعصب مذهبى شدسباستيانو پادشاه 

آماده نمودن وى تربيت يسوعى  باهدف · عفاف خلوص بود· يک وارٽ بدهد متنفر بود

به ارمغان و سالح در دست  ٬براى آغاز يک جنگ صليبى بر عليه کفار در آفريقاى شمالى

 ·بود مسيحيتپيروزى در جنگ بزرگ براى آوردن 

· و آن رويا بايد به واقعيت مبدل ميشد ردساله شد تاج را بر سر گذا ۱۴ کنگاميکه پسره

جنگ  صرف آماده نمودن اوقاتشفعاليتهاى مذهبى و تمام  با وىتمام دوران حکومت 

· شرايط آماده بود ۱۵٧٨· مشخص شد ٬صليبى سرنوشت ساز بر عليه کفار در مراکش

از تمام شواليه ها و صاحب پادشاه سباستيانو جهت گرفتن جايى در جنگ صليبى جديد 

 ·شمشيرها جال داده و قايقها تدارک ديده شدند· بعمل آورددعوت منصبان 

صليبيون همراه با ٽروتهاى بيشمار که  جنگى ٬پيروز ميديد از پيشخود را در جنگ پادشاه 

بدين ترتيب  ·اوردندميوعده داده بود به خانه و کشيشان يسوعى خداوند که با خود آنچه را 



همراه را بنوکران خود و  معشوقه ها ٬بمعناى واقعى به پشتيبانى برخاستندصاحب منصبان 

 ٬براى انجام اين پياده روى زيباو با لوکس ترين و بهترين قاشق و چنگالها  بردند

 ٬به تصرف خود درآورندرا منتخب خدا ميخواستند کشور کفار /پرتقالىهنگاميکه مسيحيان 

چمدانهاى صاحب منصبان به قايقها بيش از هزار واگن به خدمت حمل  هنگام ·براه افتادند

هزار  ۱٣بالغ بر  برده گان و فواحش ٬مستخدمين آشپزخانه ٬نوکرانشمار · ندگرفته شد

  مقايسه کنيد! ههزار نفر ۱٧۰۰۰اين را با ارتشى · شد

 موال عبدالملک در آنجا· ديگر چيزى بغير از يک پياده روى ساده در انتظار بود سوىاز 

ارتش عرب به خوبى تدارک ديده شده بود و · معروف سمت فرماندهى را بعهده داشت

ارتش  ٬(قصر الکبيردر القصر الکبير )· غم انگيز بخود گرفت پرتقالى پايانى تفرجگاه

 وسالخى ارتش  ٬نفر  ٧۰۰۰تقريبا  ٬در طول چند ساعت نيمى از· پرتقال کامال نابود شد

   ·نفر موفق به فرار شدند ۱۰۰کمتر از 

تخريب و غارت چنان عظيم بود که يافتن جسد پادشاه سباستيانو روزها بطول پس از آن 

فقط تقريبا  ٬رتقال شدندانجاميد! شمار اندکى موفق به خريد آزادى خود و بازگشت به پ

بنيادگرايى مذهبى شرايط دشوارى را  ·به بردگى کشيده شدند اناغلب آن· نجيب زاده گان

توسط پادشاهان پرتقال مورد بهره که  ىآنها براى اسيران ٬سبب گشته بودبراى مردم پرتقال 

 ·  به پرداخت مبالغ هنگفتى ناگزير بودند گرفتندميبردارى قرار 

 «داده اندبه ما را  بدبختىجنگ و فقط سفيدها »

شهاى سازمان داده شده بر برشد شديد افکار عمومى و جن ۱٨۰۰در خالل اولين سال دهه 

 شروع· شد نفوذ سياسىصاحب در چندين کشور اروپايى عليه تجارت برده و بردگى آغاز و 

برده و شرايط  که دامنه واقعى توسعه تجارتداشت اين حقيقت  افکار عمومى ريشه دررشد 

اين امر عمدتا در · مردم اروپا روشن شده بودبزرگى از  قشرهاىآن براى  تهوع آور

زنان و مردان · تجارت برده را تحت سلطه خود داشت ۱٧۰۰انگليس رخ داد که از آغاز ده 

 انبر اٽر فعاليت آنو  برمالء مينمودنداعمال آنها را  ٬به تجار برده حمله ميکردند ٬شجاع

     ·گشتبه بخشى از مبارزه سياسى مبدل در آنزمان  مسئله برده

نيروى · سرانجام تجارت برده را در کشتيهاى انگليسى ممنوع اعالم نمود يسلانگ۱٨۰٧

در صورت برخورد به  و فرمان گرفته بودبه مصادره کشتيهاى حامل برده  دريايى انگليس

 ٬سيرالئون برده ميشدند که معموال به مستعمره انگليس ٬برده اى در کشتيهاى انگليسى

· نيز حمله ميکرد ى ديگرکشورهايهاى نيروى دريايى انگليس به کشت· مينمودرا آزاد انآن

تجارت برده در آنسوى  ۱٨۰۰در خالل دهه  ·بود در تجارت با انسانها ىچرخش مهم اين

    ·متوقف نشدکامال  ۱٩۰۰اگر چه قاچاق آن قبل از آغاز دهه  ٬يافت انوسها بشدت کاهشاقي



از سويى فعاليت مخالفان برده دارى ابزار · البته لغو برده دارى با توسعه جامعه همراه شد

فرايند توليد تغييرات در از سويى ديگر · آنمهمى بود براى براه انداختن ممنوعيت بر عليه 

 ·مطالبه مينموددر اغلب کشورهاى اروپايى شيوه ديگرى از نظم و ترتيب را 

کشور به يک جامعه · اين امر عمدتا در مورد بزرگترين کشور امپرياليستى صادق بود

مٽلٽ براى صنعت انگليس · صنعتى با نياز به مواد خام و بازارهاى بزرگ مبدل شده بود

دزديدن براى صاحبان سرمايه · مالکان مزارع آن و برده گان بى اهميتر شدند ٬تجارت

 ·بودداده اهميت خود را از دست ان انوس و فروش آنياز روى اقان حمل آن ٬انسانها

· مهم تهيه کاالى خام براى صنايع و توليد کاالهاى ارزان جهت فروش به سراسر جهان بود

پاسخ به اين سوال مهم براى توسعه جامعه اروپايى  وجود داشتند؟کجا در اما کاالهاى خام 

ما ميدانيم که مهمترين کاالهاى خام در سطحى گسترده در آفريقا · از قبل مشخص نبود

دريافت ننموده  ۱٨۰۰اما اين سوال پاسخ مشخصى را در آغاز دهه · دنو دار ندوجود داشت

انجمن · طرح ريزى شد ۱٧۰۰دهه  پاياندر ابتدا آغاز کاوش در مورد داخل آفريقا  ·بود

اطالعات در مورد اينکه قاره اروپا چگونه  کسببا هدف  ۱٧٨٨بريتانيايى آفريقايى در سال 

 ·تاسيس شدو تجارت  ٬ترويج مسيحيت ٬بنظر ميامد

جامعه مبلغان  ۱٨۰۴· سرعت گرفت ۱٨۰۰فعاليتهاى مبلغان مسيحى نيز در آغاز دهه 

هر دو کاتوليکها و پروتستانها · کليساى بريتانيايى فعاليت خود را در آفريقا آغاز نمود

 · اعزام نمودندمبلغان خود را به سراسر آفريقا 

کمتر جايى بود که براى مبلغان  ۱٨۰۰و در پايان دهه  کردندآنها در کنار سواحل آغاز 

 :در واقع بزرگترين دانش در مورد وضعيت داخلى آفريقا· مسيحى ناشناخته مانده باشد

تجربيات  ارائه باآنها · منابع و مواد خام آنجا در نزد مبلغان مسيحى وجود داشت ٬مردم

چنين · ان اروپايى اهدا نمودنددانش خود را به سرمايه دار ٬آفريقايى خود در اروپا

 ·اطالعاتى بسيار با ارزش بودند

در پايتخت  طرحهاى امپرياليستى براى اشغال مناطق آفريقاايجاد  ۱٨۰۰در اواسط دهه  

از در همکارى با هم درآمدند و برخى از کشورهاى اروپايى · تمام کشور اروپايى آغاز شد

  همه اينها بخاطر بدست آوردن قطعه اى از آفريقا! · برخى از در دشمنى

  



 
 «کنگو را تصرف و بهره کشى بيرحمانه اى را آغاز نمود دوم لئوپولد»

با شرکت بسيارى از کشورهاى اروپايى و اشغال مناطق  ۱٨۰۰نفوذ در آفريقا در پايان دهه 

 ٬فعاليت مينمودندبزرگترين و بهترين قطعه براى بدست آوردن همه آنها · بزرگى آغاز شد

سرمايه گذاريهاى به خطرى بر عليه تمام را امرى که احتمال جنگ ميان کشورهاى اروپايى 

 ·تعيين کننده شداز بلژيک  دوم لئوپولدپادشاه اقدام · ه بودمبدل نمودامپرياليستى 

درآنزمان او · بود نمودهتجارى تهيه  ايستگاهتعدادى در کنار رودخانه کنگو  دوم لئوپولد

برابر بزرگتر از کشور خودش  ٧۵منطقه اى  ٬کنگو فعلى ٬ىمرکزآفريقاى منطقه بزرگى از 

کشورى آزاد  ٬آنرا ايالت کنگو آزاد ناميد ! وخود مصادرهبعنوان امالک شخصى را  بلژيک

  ·از گمرکيها براى تمام حکومتهاى عالقمند اروپايى

در  ٬ديگر کشورهاى امپرياليستى را منقلب نمود دوم لئوپولداشغال ايالت آزاد کنگو توسط 

-۱٨٨۴بهمين دليل ميان سالهاى  ·انجام ميشدبايد کارى جهت ايجاد نوعى از نظم و ترتيب 

· دولتهاى اروپايى را به کنفرانسى در برلن فراخواند ٬بيسمارک ٬صدر اعظم آلمان ٨۵

 لئوپولداسپانيا و پادشاه بلژيک  ٬پرتقال ٬ايتاليا ٬آلمان ٬فرانسه ٬شرکت کننده گان انگيس
   · بودند دوم

اجازه داده ايالت آزاد کنگو بعنوان ملک شخصى حفظ  دوم لئوپولدبه در جريان کنفرانس 

کنفرانس همچنين  ·آقايان بسيار قدرتمندتر به منطقه عالقه بسيارى ازاين عليرغم  ٬شد

اين امر · برآنشد که در مورد تقسيم آفريقا ميان دولتهاى آنزمانه اروپا تصميم گيرى کند

 ٬بدون کمترين توجه به نژاد ٬جغرافيايى طول و عرضتوسط استفاده از خط کش و اعالم 

امروز مرزهاى بسيارى از کشورهاى حتى · تابعيت و يا روابط جغرافيايى انجام شد ٬مليت

عالوه بر اين کنفرانس به · از کنفرانس برلن را نشان ميدهند «سياست خط کشى»فريقايى آ

د و تايياطالع  توافق رسيد که هيچ دولت اروپايى اجازه تصرف کشور جديدى را بدون

 · ه باشدديگران نداشت

مدرن و مسلح به همه جا  ٬ارتشهاى بزرگ· در نتيجه اشغال آفريقا از همه طرف آغاز شد

پس از چهار صد سال تجارت · نفوذ کردند و بيرحمانه هر گونه مقاومتى را در هم شکستند



در آفريقا براى دفاعى موفقيت آميز ساختار جامعه در بسيارى نقاط ضعيف بود و  ٬برده

اميد توسعه و  ٬از افراد جوان عظيم تحليلتجارت برده تنها · امکانات چندانى وجود نداشت

عناى توقف روابط مببدليل کاهش ميزان تجارت با کاالهاى آفريقايى  آن· بودنآينده به بزرگ 

    ·  قابل تعويض در معامالت تجارى انسانها بودندکاالى تنها · نيز بود توليدى

را در معرض بيرحمانه ترين بهره برداريها و  آفريقايياندر آنزمان طبقه اشراف اروپا 

استعمارگران تمام ملل · شنيعتر از دوران تجارت برده بسيارىدر نقاط  ٬قرار دادند هااستبداد

زنهاى مو سفيد ه از پير ٬همه· اروپايى در اين وحشيگرى بدون هيچ زحمتى شرکت کردند

 ٬افسران جذاب و خوش عطر و بوى فرانسوى ٬مهندسان با هوش انگليسى ٬بلژيکى

تا  ٬االر پرتقالىدهقانان مرد س ٬محققان زبان شناس آلمانى با جاه طلبيهاى فرهنگى

  ·کشيشان و مبلغان از سراسر کشورهاى اروپايى ٬پليسها ٬سربازان

 ٬در مورد روابط در دوران استعمار آفريقاتوسط خواننده درک و بينشى کلى بمنظور دريافت 

است که در  ٬ايى وى خوبلوم ٬اين مبلغ مذهبى سوئدى· مايلمشهادتى  در اينجا به ارائه

اين روايتى طوالنيست اما کامال  ·ميگويدسخن مورد اقامت خود در ايالت آزاد کنگو 

  · نيز توجه کنيدخوبلوم به موضع · ارائه ضرورى براى

به غالب آمدن هميشه  مانند ٬بوميان سالم دادم تماممحترمانه به من به سفر خود ادامه و »

و  ٬بدنبال من آمدند از جوانان برخى· ان نائل آمدماعتماد آنجلب  ٬بخشا ٬و دستکمبر هراس 

داد تع· هنگاميکه ما به اردوگاه رسيديم تعداد زيادى مردم از قبل در آنجا گرد آمده بودند

 تقريبا صدبزودى جمعيتى · الستيک در جنگل بازگشتند دنبالبيشترى از بوميان از جستجو ب

 –خود بومى اما از روستايى ديگر  –ناگهان يکى از سربازان  ·را مقابل خود داشتم ىنفر

اين مرد را من قصد دارم  رو به من کرد و گفت: و سپس گرفت و او را بست پير مردى را

 ·بکشم ٬با خود الستيکى نداشتندليل ب

اما · پاسخ دادم: در اساس اين قضيه به من ارتباطى ندارد و حق ندارم که مانع تو بشوم

و بخصوص اکنون که جمعيت  کنىنمن آرزوى من اينست که تو اينکار را در مقابل چشمان 

 ·زيادى در اينجا جهت شنيدن سخنان خدا گرد آمده اند

 ٬افسر ايالت آزاد ما را ميکشد ٬ستيک ميايند نکشيمالون دکسانى را که بپاسخ داد: اگر ما 

 ·ديگران را ميکشيم ٬بجاى اينکه خودمان بميريم

چند را وى  ٬مانند ببرى خشمگين بطرف مرد پير هجوم برد او پس از شنيدن اين مطلب

فشنگ پس از آن  ٬گذاشت و شليک کرد شبر روى گيجگاه اىبطرفى کشيد واسلحه قدمى 

که البته مانند کاه در مقابل  ٬جديدى در سالح خود گذاشت و لوله آنرا بطرف جمعيت حاضر

  ·  نشانه رفت ٬باد متفرق شدند



مانند خودم ساکت  نم و افراد ٬جمعيت فرار کرده بود· طى چند دقيقه همه چيز ساکت شد

 مردهفرمان داد که دست راست  ٬ساله ٩تقريبا  ٬سرباز به يک پسر کوچک· ندايستاده بود

که در گذشته به همان روش بريده شده  ٬ين مانند تعدادى از دستهاى ديگرا· قطع کندرا 

 «·داده ميشدبه کميساريا بعنوان نشانه اى از پيروزى  ٬بودند

 استفاده هر فشنگ در ازاىاين است که سربازان  شده پس زمينه جمع آورى دستهاى بريده

فشنگى نبايد پوکه هيچ · بايد يک دست راست را به افسر ايالت آزاد تحويل ميدادند شده

 شکار استفادهها جهت فشنگاز  گاهى سربازان· همه آنها بايد گزارش ميشدند ٬بهدر ميرفت

پوکه فشنگ  انهزاربصورتى منظم · پس از آن دست انسان زنده اى را ميبريدند ٬ميکردند

همراه با همان مقدار دست راست از بدن مرده ها يا انسانهاى معيوب به افسر  خالى

  ·ندتحويل ميشد حکومت کنگو آزاد

بنا بر عادت کودکان سربازان  چرا که· کشته شده گان با اينحال بيش از اينها بودندشمار اما 

که  رسيداين نتيجه به يک کميسيون رسمى بلژيکى  ۱٩۱٩· ندتکشرا با پيستون تفنگ مي

کاهش نصف  به ٬ ۱٨٨۴ ٬بلژيک پس از اشغال اروپا/کنگو -جمعيت در ايالت آزاد کنگو

ميکنيم سال! چيزى که ما از آن صحبت  ٣۵کاهش يافته تا نصف در عرض · ه بوديافت

    ميليون کشته است! ۱۰دستکم 

متشکل نيرويى  ٬بود نفره ۲۵۰۰۰ى نيرويک  مبادرت ميورزيدنداقدام اين به سربازانى که 

بعنوان  اميل يانسنز تحت فرمان يک گروه از افسران بلژيکى با ژنرال ٬سياه انمزدوراز 

که مردانى  ٬مطالبه مينمودرا  «خشنترين مردان»ارسال از بزرگان قبايل  يانسنز· فرمانده

  ٬تحت نام ٬ساله ٧طى يک دوره و گرفتند قرار مي «نظم و انضباتى دقيق و مطلق»تحت 

Boula Matariدو کشور براى هميشه  ٬که بر بلژيک و کنگو ٬عبارت ديگر پادشاه ماب ٬

 ·داده ميشدندشست و شوى مغزى  «فرمان ميراند ٬متحد

به پادشاه و حکومت استعمارگر  مردانوفادار نمودن مطلق اين هدف  يانسنزبه گفته ژنرال 

بهره جهت دستيابى به اين منظور از همه گونه وسيله اى »وى بر اساس اظهارات  ·بود

ماموران  G2٬کنترلهاى امنيتى  ٬فعاليتهاى اجتماعى ٬راديو ٬فشار ٬ميشد: تحصيل بردارى

 ·«نزديک با سازمان جاسوسى کشوره  -ارتباطات بسيار موٽر ٬اطالعاتى

که به پرداخت  ٬و بهره کشى از مردم کنگودر خالل جنگ جهانى دوم ظلم و ستم استعمارى 

آقاى گودين که در خالل جنگ از ما  ·افزايش يافت ٬ناگزير گشتندفعاليتهاى جنگى بلژيک 

 ·نقل قول ميکنيم در تبعيد بلژيک در لندن بوده  –در دولت  مستعمراتىوزير جهانى دوم 

 ٬ر لندندتمام هزينه هاى دولت بلژيک به تامين کنگو  ٬در خالل جنگ»آقاى گودين ميگويد: 

در جمع مبلغى بالغ  ٬از جمله خدمات دپيلماتيک و هزينه نيروهاى نظاميان در اروپا و آفريقا

بلژيک در لندن ه  –به لطف امکانات کنگو دولت در تبعيد · قادر گشت ٬ميليون پوند ۴۰بر 



و ذخاٸر طالى بلژيک  ٬نداشتدر واقع هرگز  نيازى به دريافت يک شلينگ يا يک دالر 

   ·«ندبدون دستبرد باقى ماند

بدون  ٬تصرفات استعمارىمآنها در ديگر  ٬نيست احوادٽ در ايالت آزاد کنگو پديده اى مجز

· دارندمعادل خود را  در نظر گرفتن اينکه کدام کشور اروپايى قدرت را در دست داشت

در مورد بزانو در  فون تروتا آلمانى ميتوان با اظهارات ژنرالرا مواضع استعمارگران 

که او با دريافت ماموريت از سرمايه  ٬و ناما در جنوب غربى آفريقا - هررو مردم آوردن

بر عليه  بنيان براندازدر مورد جنگ  فون تروتا· نمودانجام داد خالصه  الدريتز گذار آلمانى

 و ناما نوشت:هررو 

چيزى بجز قدرت احترام بآنها · اندم آنها همه شبيه ه· ريقايى آشنايى دارممن با قبايل آف»

· نشان دادن اين نيرو با ترور وحشيانه و حتى با خشونت وظيفه من بوده و هست· نميگذارند

 ٬تنها توسط اين روش چيز جديدى· قبايل شورشى را با موجى از خون و پول نابود ميکنممن 

 «·رشد ميکند ٬چيزى که ماندنيست

 سال! ۵۰۰پس از 

پس از آن · آمد ٬آفريقا جنوب صحراى بزرگ ٬اولين اروپايى با قايق به قاره آفريقا ۱۴۴۱

اتخاذ تصميم در کنترل و قادر به  شقاره آفريقا در معرض تغييراتى قرار گرفت که مردم

به فرار از  ۱۵۰۰در دهه  ٬در اصل از سواحل آنگوال قومى ٬مردم پنده· مورد آن نبوده اند

در سنت داستان آنها · ناگزير گشتند پرتقاليها به خشکى در کنار رودخانه کاسايى چنگ

تنها فقر و  زمان تا بحالسفيدها از آن»· اندخاطره فتح پرتقاليها را حفظ نموده  شانسرايى 

النه در مورد بهره کشى اروپا از قضاوتى ساده و عاد ·«را به ما داده اندو بدبختى جنگ 

 · فريقاآ

سال بهره  ۵۰۰پس از · است نمودهاما در حال حاضر شرايط بصورت حيرت انگيزى تغيير 

بمنظور کسب توان سرنوشت ساز  نبردى براى انبراى آفريقايي وضعيتکشى و ظلم و ستم 

! سرمايه داران جهانى مايل به از مهيا گشته است شاندر مورد قاره خودتصميم گيرى 

مانعت از اين توسعه اجتماعى بکار م براى خود راتوان  تمامدست دادن آفريقا نيستند و 

بر را ديگر نميتوان مبارزه آزاديبخش آفريقا · نيرومند هستنددگرگونيها اما · خواهند گرفت

  ·متوقف نمود استعمار و استعمار نوعليه 

 ماريو سوزا

  



 

  

  

  

  

  

  

  


