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 گفت» نه«قا يآفر
 

ر يل فقرش تحت سلطه  و زيقا كه به دليآفر:  وستي آمد باالخره بوقوع پيز نميآنچه در پندار ن
 ها را ي ،  تكبر اروپائي انقالبين و با شوريك جهش غرورآفري شد ،  در يدست گماشته م

كه همچون )  APE( ياقتصاد  ي هايهمكاربه توافق » نه« . گفت»  نه« ده گرفته و به آنها يناد
» نه«. دي كشيقا را به بند ميفر آ پوشانند تا از حركت بازدارندشاني ميماران رواني كه به بيلباس
 .»ي استعماريتوافق ها « يتمام بازمانده هابه » نه«. يانه تبادالت اقتصاديون وحشيزاسيبراليبه ل

 
سبون بوقوع يقا د رليفر آو سران  اروپا ين گردهم آئين امر در ماه دسامبر گذشته در دوميا
 دسامبر به ٣١  قبل از يئقاي آفري اش مجبوركردن كشورهاي كه هدف اصليجلسه ا. وست يپ

را به  ) ٢٠٠٠ژوئن (  كوتونو يبود كه توافق ها) APE همان يعني (يد اقتصاديامضا توافق جد
) لومه( ن قراردادي ا براساس. كندي مينيش بيراپ) ١٩٧٥(ان قرارداد لومه ي گذارد  و پاياجرا م
)  انوس آراميب و حوزه اقين  كارائيو هم چن(قا ي آفر مستعمره سابق دري كه از كشورهايكاالهائ

  كهي كاالهائيالبته به استثنا . دندي گردي برخوردار ميت گمركي شدند  ازمعافيبه اروپا وارد م
 . حساس بودند مانند گوشت ، شكر و موزيدكنندگان اروپائي توليبرا
 

 ينيگزي جادست كم اي و  يحي ترجن روابط يخواستار لغو چن) OMC (يسازمان تجارت جهان
   كه  وزنهOMC له ممكن به نظر ي تنها وسيعني، )١( است دو جانبه ي تجاريبا توافق هاآنها 

 يعنينه دوم را انتخاب كرد، يه اروپا گزي  اتحاد . كنديني سنگقايفر آ به نفعيدر تبادالت اقتصاد
 . ديعرضه گرد» ي مشاركت اقتصاديموافقتانامه ها «ي كه تحت لوا آزادمبادله كامال

 
 

ب و حوزه ين  كارائيو هم چن( يقائي آفري از كشورهاي كشور اروپائ٢٧گر آنچه يبه زبان د
بدون )  خدماتكاال و ( ن امر است كه صادرات اروپايرفتن اي خواهند پذيم))  ٢( انوس آرامياق
   .وارد شوند آنها يبه بازارها  يقوق گمركچ گونه حيه
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ل را افشا كرد و از امضا قرارداد  سرباز زد و ين تحمي عبداهللا واد ايس جمهور سنگال، آقايرئ

ز بالفاصله ازموضع او ي ني تابو امبكي ، آقاي جنوبيقايفرآس جمهور يرئ. جلسه را ترك نمود
در .  قرارداد سرباز زد يافت و از امضايت اجرز يا نيبينده ناميان نماين ميدر ا. دفاع نمود

ان صادرات ي پاي تواند  به معنين كشور مي اروپا بر گوشت ايش حقوق گمركي كه افزايشرائط
 .  باشدا يبي نام  ن بخش از اقتصادي و مرگ اآن
 
 در ٢٠٠٧ه ي در ژوئي كه جمالت تاسف باريكوال ساركوزيس جمهور فرانسه ، ني رئيحت

 ين توافق هاي كه در مقابل ايت خود را از كشورهائيز حماي زبان رانده بود نرب) ٣(داكار
من طرفدار .  شدن هستميمن طرفدار جهان«  :  كردند اعالم داشتي ميستادگيناعادالنه ا

  »)٤.(ز ندارنديز نيچ چي هستم كه تازه هي هستم اما  مخالف غارت كشورهائيآزاد
 
 و ي مردم شده و جنبش اجتماعي جنوب صحرا باعث نگران، كه درAPEن مقاومت در مقابل يا

 با قايفرآ سران  اروپا و ي گردهم آئ. دي رسيروزيخته بود، به پي را برانگيعي وسي ايكائيسند
 عقب بين ترتيون اروپا بديسيس كميوزه مانوئل بارسو رئخ يآقا. افتيان يك شكست پاي

او . ديرد و بحث را دنبال نماي را بپذيائقيفرآ ي مجبور شد كه خواست كشورها كرده،ينينش
 .ردياز سر گنده يه سال آيمتعهد شد كه مذاكرات را در ماه فور

 
 آن قرار يقا رودرويفر آ كه قارهي شرائط مساعد از است يگرين كننده نشانه دي تعيروزين پيا

در دارفور، تنها ( افته انديان ي ها پايرين درگي دهه گذشته ، مرگبار تريدر ط. گرفته است
. افته انديق ي عميه هايك پاي دمكراتيو دستاوردها)  و شرق كنگو هنوز ادامه دارنديسومال

  ي هاينا برابرهرچند هنوز  ( دهندي ادامه م يشروي به پ رونق ري  در مساقتصاد كشور ها
 . شوندي از رهبران جوان اداره ميديو توسط نسل جد)  استي باقياجتماع

 
 كند و در ي ميه گذاريع سرماي وسين است كه بصورتيگر حضور چيه مهم دو باالخره مسئل

از . ن قاره قرار دارديه اروپاست كه در صف اول صادركنندگان  اياتحادحال پشت سر گذاشتن 
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ل يكا تبدي از امر، جلوتر قا ويفرآ ين مشتري  به اول٢٠١٠تواند از آغاز دهه  ين ميگر چي ديسو
ل كند، يقا تحميفر آ را بهيرانگر ساختاري وي توانست برنامه هايروپا منزمان كه اگر آيد. شود

 .نيز بهتر از ايچه چ.  زند ين پس سر باز ميقا زيفرآ. گذشته است
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Lire Alternatives économiques, Paris, décembre 2007. 
 
 
 ي را با كشورهاAPEه ك توافقنامي رفتند كه ي دسامبر پذ١٦ب در ي حوزه كارائي كشورها-٢

   به امضا رسانندياروپائ
 
«  : اعالم كرد ي ساركوزي ، آقا٢٠٠٧ه ي ژوئ٢٦ اش در دانشگاه داكار در ي در سخنران-٣
..... ر نگذاشته استيخ تاثي در تاري هرگز به اندازه كافيقائيفرآست كه انسان اقا آن يفرآ يژداتر

 :دير را بخوانياره مقاله زنبيدر ا» ....نده  حركت نكرده ي آيو هرگز به سو
 Anne-Cécile Robert, “ L’Afrique au Karcher ”, Le Monde diplomatique, 
septembre 2007. 
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