ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺮدانِ ﮐﺎﻣﺮان ﺻﺎدﻗﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪن
ﺑﻪ ﮐﺸﻮری از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺼﺖ ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات را
ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ »ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺪاوم
ـﺘﻌﻤﺎری« )(Pakt zur Fortsetzung der Kolonialisierung
ـﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳـ
ﻣـ
را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ارز اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ „) FCFAﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ”( را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﺪارس و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن اداری ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ۱۴ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪود ۸۵
درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ارزی ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وزارت داراﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ذﺧﺎﺋﺮ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ۱۵
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ذﺧﺎﺋﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ وﺟﻮه
ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج را ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺎزار از وزارت داراﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻗﺮض ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﺎرﯾﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ذﺧﺎﺋﺮ ارزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﻨﯿﻦ ،ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺠﺮ ،ﺳﻨﮕﺎل،
ﺗﻮﮔﻮ ،ﮐﺎﻣﺮون ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﺎد ،ﮐﻨﮕﻮ ،ﮔﯿﻨﻪ اﺳﺘﻮاﺋﯽ و
ﮔﺎﺑﻮن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوح  ،×Silicon Africaﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ “ﻗﺮوض اﺳﺘﻌﻤﺎری” ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
دارای ﺣﻖ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و
ﺑﻼﺧﺮه ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﮐﺎت ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺮژی و ﮐﺸﺎورزی در دﺳﺖ
ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ،ﺧﻄﺮ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در  ۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در  ۲۶ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ۶۷ ،ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﮔﻮSylvanus،
 Olympioاﺳﺖ .او از اﻣﻀﺎء “ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺪاوم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری” اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﮔﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر در آن ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺧﺴﺎرت
ﺑﭙﺮدازد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰در ﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۹۶۳ﺗﻮﮔﻮ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل رﺳﯿﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﮔﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ارز اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 FCFAرا ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ،ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﭘﺲ
از اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻠﮕﺮاف رﻫﺒﺮ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎ ، Gnassingbe Eyadema ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۵۰ﯾﻮرو از ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
او ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرﯾﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﮔﻮ ﺷﺪ .او دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ای ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ، David Dacko ،در
ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﻟﮋﯾﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬـﻮر ﺑﻮرﮐﯿﻨـﺎ ﻓـﺎﺳﻮ ،Maurice Yameogo ،و رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑﻨﯿـﻦ،
 ،Mathieu Kerekouﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎﻟﯽ ، Modiba Keita ،در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎی

ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .او ﻫﻢ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ارز اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎری از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪامﻫﺎ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۱۷۶۳آﻣﺮﯾﮑﺎ
درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺤﺮک اﻧﻘﻼب ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺨﺎرج
ﺟﻨﮓ ﺗﺎزه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ -و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ “ﺗﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻮﺳﺘﻮن” و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ۱۷۷۶ﮔﺮدﯾﺪ۱۷۷۸ .
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات )Taxation of Colonies
 (Actرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﻋﻮارض در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺳﺎﺑﻖ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺟﺮا ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﻀﻮ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﺮﻣﺎل ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از
زﻣﺎن اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﻧﺤﺼﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﺎﺑﻖ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﯿﺶ از آن در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۰آﻧﺘﯿﻞ ﻫﻠﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰاﺋﺮ ﮐﺎرﯾﺒﯿﮏ Aruba,
 ,Curacaoو  Sint Maartenﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﻓﮑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺮاث دوران اﺳﺘﻌﻤﺎری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ از
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،در ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺮاس درﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﻏﻠﺒﻪ دارد .ﺑﻪ ﻗﻮل رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ژاک ژﯾﺮاک در
ﺳﺎل ”: ۲۰۰۸ﺑﺪون آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺰول ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ”.
__________________________
ﻣﻨﺒﻊ:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/۲۰۱۵/۰۳/۱۵/frankreich-kann-seinen-status-nur-mit-ausbeutung-de
/r-ehemaligen-kolonien-halten
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