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  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢١ می ٢٩

 ؟چی  ما در نسل کشی دست داشتيم خب که
 روآندا، به ١٩٩۴وليت کشورش در نسل کشی ؤامانوئل مکرون رئيس جمھور فرانسه که پس از بر عھده گرفتن مس

کيگالی، امروز برای دومين بار به اين کشور سفر کرده است، در -ای در روابط پاريس منظور گشودن برگ تازه

بودن من در اينجا ھم افتخار است و ھم به معنای بر : ترک با پل کاگامه، رئيس جمھور روآندا گفتکنفرانس خبری مش

اين سفر که اھميت . کنم از دعوت و استقبال شما سپاسگزاری می. وليت فرانسه در نسل کشی روآنداؤعھده گرفتن مس

 جمھوری فرانسوی به روآندا از زمان نسل بسياری دارد، اقدامی نمادين و تاريخی است؛ چرا که دومين سفر يک رئيس

 رقم خورد که تصميم گرفتيم راه ٢٠١٧ مشترک ما برای ھمکاری از سال ۀروحي. رود  به شمار می١٩٩۴کشی 

 تصميم گرفتيم تا روابط ٢٠١٨از بھار .  و برطرف کردن موانع و مشکالت را در پيش گيريمذاکرهممشترک ھمکاری، 

ما مراحل زيادی را پشت سر گذاشته . ديگر گرم شود، به آينده نگاه کنيم و نسل آينده را بسازيمميان فرانسه و روآندا بار 

 .ی ميسر شدئايم که با راستی آزما

 (Duclert) ِآنچه انجام داديم اين بود که به ويژه پس از انتشار گزارش ونسان دوکلر: رئيس جمھور فرانسه ادامه داد

 در نتايج پژوھش عميق و تحقيقات خود روشن کرد پاريس در حوادثی که به نسل کشی تاريخ نگار و استاد فرانسوی که

من از اين کار تحقيقاتی چشمگير، مستقل و شفاف .  در روآندا منجر شد، نقش داشته است، اعتماد کرديم١٩٩۴سال 

ا برای سھيم شدن در تاريخی روآندا نيز در کنار اين کار تحقيقاتی حضور داشت و به پيشرفت امروز م. کنم قدردانی می

وليت ؤساعاتی پيش ھمه آنچه را که در مورد مس. مشترک و گشودن برگ جديدی از روابط ميان دو کشور کمک کرد

شايد ديگر در اين باره حرفی نزنم؛ . فرانسه در نسل کشی روآندا الزم بود، در سخنرانی ام در بنای يادبود قربانيان گفتم

که تالش کنيم از شر گذشته خالص شويم، حقايق  الزم است به جای آن. شت سر خواھيم گذاشتچرا که اين مرحله را پ

 .يمئرا بگو

به وقوع  (6) (Françafrique) «فرانسه و آفريقا« در اينجا نيز ما از يادآوری فھرست جامع جناياتی که در چھارچوب

 François-Xavier)  اگزاويه ورشاوپيوست خود داری می کنيم، و خوانندۀ کنجکاو را به کتاب فرانسوآ 

 )Verschaveو انتشارات Survie association سال است که بی وقفه منافع فرانسه  ٣٠ دھيم که بيش از مراجعه می

 توتسی ھا در ، کشتار جمعی)شرکت نفتی در بطن شرکت توتال( Elf از جمله ماجرای :  می کنندءفريقا را افشاادر 

، مداخلۀ نظامی در ساحل عاج، مالی و در آفريقای مرکزی، فعاليتھای شرکتھای چند مليتی ١٩٩٤ روآندا در سال

سياست نو استعماری روی شبکه ھای نفوذی از نوع مافيائی متشکل از گروه ھای صنعتی،  . فرانسوی و امثال اينھا
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ه نيز به شکل خطرناکی با منافع شرکتھای فرانسوی در بخش  و منافع دولت فرانس سياسی و نظامی تکيه دارد

و در خدمت سياستی به سر می برد که ھيچ  )…توتال، آروا، ونسی، بولوره، کاستل( خصوصی درھم آميخته است

ت نمايندگی در أرئيس ھي، (Jean-Louis Castelnau) ژان لوئی کاستلنو .به ھيچ کسی ھديه نمی دھد چيزی را 

آيا بايد در  «:  روشنی می گويده برای سرمايه گذاران در منطقۀ آفريقا اين موضوع را انکار نکرده و بشورای فرانس

عالوه بر  .فريقا نمی داشتيم به آنجا نمی رفتيمااگر نفعی در  .ما انجمن خيريه نيستيم !فريقا سرمايه گذاری کنيم؟ البتها

 .»)٧( اين، شرکتھای بزرگی در اين قاره حضور دارند

فريقا و بازرگانی محصوالت اغارت مواد اوليه در « يادآور می شود که   )Survie association( انجمن سوروی

نفت، گاز، طال، نقره، الماس، مس، کلتان، ( غارت منابع افريقا .»)٨( توليد شده در مرکز فرآيند استعماری بود

جز تداوم سياست خارجی فرانسه در ه چيزی ب )…منگنز، کاکائو، قھوه، کائوچو، پنبه، روغن نخلاورانيوم، پالتين، 

  Jules Ferry اين موضوع را ژول فری .قرن نوزدھم نيست که عبارت است از صدور سرمايه به مستعمرات نوين

کشورھای ثروتمند، برای «:  توضيح داده است )ن برگزار شديسالی که کنفرانس برل (١٨٨٥ يس شورا در سالئر

اروپا  .سياست استعماری فرزند سياست صنعتی ست )…( رات مزيتھای فوق العاده ای داردستعممسرمايه گذاری در 

 اتاق بازرگانی تأويل شود که درآمدھايش در حال کاھش به سر می برد، زيرا وضعيت مصرف در ۀمی تواند به مثاب

  »)٩( اروپا به مرحلۀ اشباع رسيده است

  

 :نگاه کنيد به اين مقاله
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