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

  
 Jean-Pierre Dubois -ژان پی ير دوبوآ

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ دسمبر ٢٧

 ی مرکزیافريقاجنايات فرانسه در 

 

در رابطه با وضعيت ويرانگری که در ) ٢)(ادامۀ زندگی(» سوروی«مدير انجمن ) ١(اخيرا طی مقاله ای اوديل توبنر 

 .وليت فرانسه را مورد بررسی قرار دادؤمس  ی جنوبی روی داده است،افريقا

از سه ربع قرن بھره برداری که منطقه را از ساکنانش تھی ساخت و ثروت سرشاری را او يادآوری می کند که پس 

 با جمعيتی کمتر از دو ١٩٦٠سال ) ٣(سابق » اوبانگی شاری«برای چند سرمايه دار بزرگ فرانسوی تضمين نمود، 

 . به استقالل رسيدميليون و وسعتی معادل تمام کشور فرانسه رسماً 

حضور دائمی ارتش فرانسه را تضمين می کند و اجازه می ) ٥(» بانگی«و ) ٤(» بوآر« نظامی از اين پس، پايگاه ھای

 قدرت سياسی را تحت دھد که ھر گونه قيام شورشگرانه ای سرکوب شود، و بر اين اساس فرانسه می تواند مستقيماً 

 .ل خود داشته باشدوکنتر

ن سابق به گسترش بزھکاری و غارت منابع کشور دامن می ژيک استعمارگراياين حاکميت در چشم انداز اھداف سترات

زند و کمک ھای مالی که به حساب اين سرزمين واريز می شود ، چه از سوی فرانسه و يا چه از سوی اروپا، ھدف 

 .نھائی تنھا تضمين و تداوم بھره برداری از منابع اوليه و دسترسی به فرودگاه است

ترين کشورھای جھان در رتبۀ ريتمام ثروت ھای طبيعی و منابع زير زمينی اش بين فقی مرکزی با وجود افريقا: نتيجه 

 .پنجم قرار گرفته است
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ھفتاد درصد . رنج می برند...بود بيمارستان، مدرسه، جاده، آب آشاميدنی، الکتريسيتهن از  پنج ميليون جمعيت اين کشور

 سالگی در ٥٠ميزان مرگ و مير در سن .  مواد غذائی ھستندمردم ايم کشور زير خط فقر به سر می برند و دچار کمبود

 .ی مرکزی بی سواد ھستندافريقانيمی از جمعيت .  سال است٤٤ روی ھزار است و اميد طول زندگی در مرز ٢٢٠حد 

 .ی مرکزی حکومت کرده اندافريقااين است وضعيت دولت ھائی که پی در پی تحت قيوميت تنگاتنگ فرانسه در 

امروز، بزھکاری دولت به جائی رسيده است که به گروه ھای مسلح که از کنگو، اوگاندا، سودان، چاد می آيند اجازه 

وضع به شکلی است که فرانسه و ھم پيمانان غربی اش منافع . داده است که به زور ترور خودشان را تحميل کنند

 . به شکل نظامی مداخله می کنندتھديد می بينند و به بھانه ھای بشردوستانهدر خودشان را 

ول ھرج و مرجی که در اين کشور به راه افتاده، باز ھم خود فرانسه و ارتش فرانسه می باشد که برای آيندۀ ؤاگر چه مس

 .ی مرکزی تصميم می گيردافريقامردم 

 

ی مرکزی را سرنگون کند، افريقاکه توسط نيروھای نظامی فرانسه دولت  يک سال پيش از آن : ١٩٧٨مبر سپت

 ...با تمام احترامات پذيرائی به عمل آورد ژيسکار از ژان بدل بوکاسا 

 

  :منبع 

Source : http://survie.org/billets-d-afrique/2013/230-decembre-2013/ 
  
1)Odile Tobner 

2)Survie 

3) Oubangui-Chari 

 اوبتنگی شری جزء سرزمين ھای فرا. ی مرکزی بودافريقاجزء سرزمين فرانسه در ) ١٩۵٨-١٩٠٣(اوبانگی شاری 

ی افريقا تحت عنوان جمھوری ١٩۶٠  گست ا١٣). ١٩۵٨ - ١٩۴٧نوامبر  ٢٨(حساب می آمد ه دريائی فرانسه ب

.مرکزی به استقالل می رسد  

4)Bouar 

5)Bangui 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٣مبر  دس٢۶
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 سايت لو پوتی بالنکيست

Le Petit Blanquiste 

http://lepetitblanquiste.hautetfort.com/archive/2013/12/22/les-mefaits-de-la-france-en-

centrafrique-5253408.html 

٢٠١٣مبر  دس٢٢  

 


