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ين مليوناين روزھا سه   از اھالی جنوب سودان که دارای حق رأی می باشند در بارۀ آتيه بزرگترين کشور افريقا تعي

وب می کمتر کسی شک دارد که اين کار به تجزيه و جدائی از شمال و تأسيس کشور. تکليف می کنند  جديدی در جن

روز . انجامد ازه ب ه اج د ک د می کنن واره تأکي ر ھم الوا کی يِ شير و س ر حسن الب وب، عم رؤسای جمھور شمال و جن

ه روا . خشونت را نخواھند داد و نتيجه رفراندم را خواھند پذيرفت وب، آالن لِ ل در جن سرکرده نيروھای سازمان مل

به .  خود را برای حالتی که به خشونت ھای نظامی بينجامد عرضه نمودبه شورای امنيت سازمان ملل طرح عملياتی

دارد ا . گفته وی در حال حاضر ھيچگونه شاھدی که نشانگر چنين حالتی باشد وجود ن ا او ب ه ١۴٧٠٠ام  سربازی ک

  .در اختيار دارد، در موقعيتی نيست که بتواند از بروز جنگ داخلی جلوگيری نمايد

رز کشی در اين احتمال می رود که  جنگ داخلی بر سر نفت و اراضی سرسبز مورد مناقشه با وضع ناروشنی که م

ن . مناطق بين اين دوقسمت دارد، بروز نمايد ه در ژوئ ی الھ دان ٢٠٠٩دادگاه بين الملل ين ساخت و مي  مرزی را مع

مالی دارای ا رای حشم داران ش ه ھای مھم نفت را برای شمال نھاد، اما اراضی سرسبزی که ب ند را ب ھميت می باش

ان . خرطوم اين تقسيم بندی را تأئيد نکرده است. جنوب واگذار نمود ی ھمچن ه ئ دی منطق سيم بن ن تق دين صورت اي ب

ه راه ٢٠٠۵اين موضوع می تواند مادۀ انفجاری باشد که جنگ داخلی سال . دستخوش بی ثباتی می باشد اره ب  را دوب

  .بيندازد

ده باشدبخش شمالی احتمال دارد در ک ه شدت بازن وب ب ر اطالعات % ٨٠: سب استقالل جن ه براب مخاذن نفت را ک

د و % ۵٠فعلی در جنوب قرار دارند،  از درآمد حاصل از نفت را که بر حسب قرارھای فعلی شمال دريافت می نماي

ايگزينی . از اراضی کشور و مردم آن را شمال از دست خواھد داد% ٣٠نيز  رای طرح اما در حال حاضر ھيچ ج ب

دن در يک  اقی مان ه در صورت ب د ک استقالل مزبور مطرح نيست، حتّا با اين که بشير دائم به جنوب پيشنھاد می کن
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رارداد صلح . کشور مشترک ھمه درآمد نفت متعلق به آنھا باشد ه در ق ر ٢٠٠۵وحدت کشور ک ساعی طرفين ب ا م  ب

رده استسر آن توافق شد را شمال باخته و جنوب به رھبری سالوا ر از آن صرفنظر ک زی .  کی ي ن جدائی چي از اي

ه . اين امر حتّا موجب آرامش نيز در آنجا نخواھد بود. عايد بخش شمالی نخواھد شد ويروس تجزيه حتّا ممکن است ب

ا " بِجا"بخش ھای ديگر، به دارفور در غرب و مناطق  ن ھ يش از اي در شرق نيز سرايت کند، البته در صورتی که ب

اما با اين حال بخش شمالی، علی رغم اينکه بزرگترين ميدان ھای نفت در حال حاضر در بخش . گسترش نيابدديگر 

ار دارد ت، . جنوبی قرار دارند، عامل ديگری را در اختي ه ھای نف امل لول ه ش سات مربوطه را ک مالی تأسي بخش ش

ه طرف پااليشگاه ھا و بنادر است در اختيار داشته، ھر يک از طرفين دعوا ب ابع موجود ب رداری از من ره ب رای بھ

  .ديگر وابسته می باشد

د١٩۵٠در پايان دھه  ی بردن وبی سودان پ افع خويش در بخش جن ه من ی ب زرگ نفت  ١٩۵٩در سال .  شرکت ھای ب

ودAGIPشرکت ايتاليائی  از اطالع حاصل نم شارکت ١٩٧٨از .  در دريای احمر از وجود گ ا م ورون ب  شرکت ِش

ِور -چندی بعد اھالی آنجا . ال گشتشل به شدت فع ا و نٌ بخش - دينگ ام ارتش آزادي وب را تحت ن   ھسته مقاومت جن

ه ١٩٨٣سپس با بروز جنگ داخلی در سال .  به وجود آوردندSPLAمردم سودان  ورد حمل ورون م  قرارگاه ھای ِش

د ان رفتن ه گروگ أمورانش ب ور فعاليت خويش را م. قرار گرفته و م اه شرکت مزب ای آنگ ود و پس از کودت توقف نم

ارد دالر خسارت .  اين سرزمين را ترک نمود١٩٨٩جبھه ملی اسالمی در سال  شرکت ھای ِشورون و شل يک ميلي

دامريکااز آن ھنگام ديگر ھيچيک از شرکت ھای . ديدند ا . ئی در فعاليت ھای استخراج نفت سودان حضور ندارن ب

ی رغم اينکه . کشور خارجی است که نسبت به آينده سودان دخالت می کند فعال ترين امريکا ۀاينحال اياالت متحد عل

اراھکار .  تحريم اقتصادی وسيعی را در مورد سودان اعمال نموده و ھر سال نيز تجديد می کندامريکا  کمک امريک

ی کمک و ب ازمان ھای غيردولت ادی از س ه شمار زي ن راه ب وده و در اي  SPLAه به استقالل بخش جنوبی سودان ب

اند ی رس لحه م ور . اس يس جمھ اون رئ ه مع ه گفت اب و بامريک وما ج ه خرط رش ب فر اخي دن در س ه ،ي  در صورتی ک

د  ۀعالق. رفراندم سودان بدون دردسر انجام گيرد، احتمال دارد که اين کشور از ادامه تحريم اقتصادی صرفنظر نماي

امالت نفتامريکا ز  به اينکار چندان ربطی به از سرگرفتن مع ن کشور ني الی مسيحی اي ه سرنوشت اھ ته و ب ی نداش

ل ه مھم تر از اين ھا موقعيت ستراتژيک کشوری تازه ايست که ب. مربوط نيست ر قاب د و فعاليت غي د آم وجود خواھ

  .چشم پوشی چينی ھا است در قلب افريقا

س٢٠٠۵ھر دو طرف قرارداد صلح  ز ن ی  خود را مکلف نمودند که حتّا در صورت جدائی ني ه قراردادھای نفت بت ب

ی ب۴اين امر برای چينی ھا که بزرگترين سرمايه گذاری را در . مقيد خواھند ماند عمل آورده ه  کنسرسيوم بين الملل

اس(صنايع نفت سودان % ۴٠و  ان بخش است) در جوار شرکت مالزيائی پترون ق دارد، اطمين ا تعل ه آنھ ين . ب ھمچن

ی . مندی به سرمايه گذاری پسا رفراندم را اعالن نموده استه فقط چين است که تا کنون عمال عالق در نفت چينی ھا بن

نا نموده و نيز کشيدن لوله نفتی ميان کوردومان غربی و خرطوم را به لحاظ مالی ه و پااليشگاھی در پورت سودان ب

ه  رق و يک کارخان دتأمين، ساختن سّد ِمُرِوه را بر نيل و جاده ھا، سدھا، کارخانجات ب وده ان ا نم د اسلحه را بن . تولي

يش از  رود% ۶٠آنھا بزرگترين طرف معامالت سودان بوده، ب ه چين مي ن کشور ب زرگ . صادرات اي درت ب ن ق اي

ورون و تحريم دولت  شينی ِش ده عقب ن ه . ستامريکاآسيای شرقی برن ورون، ب يم ِش  بخش ٢٣حق امتيازھای عظ

شتند۵ه استخراجی نفت، موسوم به بلوک ھا تقسيم و ب ذار گ ی واگ ين الملل ان .  شرکت ب استخراج نفت سودان از ھم

وده است ورون پس از حمالت . ابتدا آغشته به خون، ھمراه خرابی و آواره ساختن اھالی ب ان سال SPLAِش  در ھم
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ردم از ١٩٩٠ خود را کنار کشيد و به ھنگامی که در سال ١٩٨۴ دن م ه ران  اين کشور را ترک نمود، ارتش شمال ب

  .در باالی نيل که نفت در آنجا کشف شد آغاز نمود" اِدار"منطقه 

ی يافت. آنجا منطقه دينکاھا می باشد ات استخراجی فزون ا آغاز عملي اطق . حمالت ارتش ب ه من ه ب يش از ھم ن ب اي

به  آبادی ويران و احشام و آذوقه مردم ١۶٨ شمار ٢٠٠۴ تا ١٩٩٩بين سالھای . شمالی و غربی نيل مربوط می شود

د. تاراج رفت ين رفتن ه می شد از ب ی ک ا در حمالت اری، گرسنگی و ي ر بيم رای . قريب نيمی از اھالی منطقه بر اث ب

وت، اِدار و پالويک  ع در مل تراترژيک واق ران و ٣٣جاده سازی بين مناطق س ی وي ه کل تا ب الی ١٢٠٠٠ روس  از اھ

تاھای . شان به خاک می سپارندرسم دينکاھا است که رفتگان خود را در روستاي. آواره شدند آن ھا ديگر نه تنھا روس

  .خويش را از دست داده اند  بلکه به آرامگاه ھايشان نيز تجاوز شده و باقيمانده آنھا در جاده سازی از بين رفته است

ر دست نده گريبب اھالی مناطق شمالی نيل به شدت با فق ر از يک دالر در آم% ٩٠. ان می باش ه کمت ردم روزان د م

ه در سال . دارند رخ ضعف تغذي ه ٢٠٠۵کمبود مواد غذائی وضع عادی آنھا بوده، ن ود و از آن  % ١/٢٨ ب يده ب رس

ل از سال . کشف ميادين نفتی در منطقه پالويک اوضاع را بدتر نيز کرده است. زمان تا کنون بھبودی نداشته است قب

ه توسط خارج٢٠٠١ تان وجود داشت ک ه يک بيمارس انی  در اين منطق ه طور مج الی را ب د و اھ ا اداره می ش ی ھ

شيان می باشد. درمان می نمود ا . اکنون بيمارستان مزبور با اينکه توسعه يافته است، اما در انحصار ارت ردم دينک م

ده خودشان ه  الزم بزھای خويش را بھایحتّا مجبورند برای ابتياع دارو ر عھ ا ب أمين پزشکی آنھ انده، ت روش رس ف

فيد . حتّا يک چاه آب نيز در اختيارشان نيست. مانده است ل س د از ني ورد نيازشان را باي آنھا بيش از سه چھارم آب م

د شان مضر می باش رای سالمت ه ب الی ک د و در ح ه خاطرش . بردارند، بدون اينکه تصفيه شده باش ه ب زی ک ا چي تنھ

 چاه ديگر نيز در اطراف آن وجود ١٠٠  چاه نفت در پالويک و٣٢ تعداد ٢٠٠۶در سال . حفاری می شود نفت است

سات . داشت اد تأسي وده و ايج ی و سودانی ب ائی، اميرات ی، مالزي پترودار که کنسرسيومی متشکل از شرکت ھای چين

اده   کيلومتری۵/٢ی کامل نفت را که شامل بر يک فرودگاه دارای پيست پرواز ربھره بردا ومتر ج بتونی، صدھا کيل

ابود ساخته استاسفالت شده و خط لوله  ی ن ه کل ھر . نفتی به پورت سودان انجام داده است، مبانی زندگی اھالی را ب

به  ی و ش ده، نيروھای دولت ده ش ا ران ه زور از آنج د و ب ا تھدي وده است، ب ه نب که با پای خويش حاضر به ترک منطق

  .نظاميان روستاھای آنان را ويران ساختند

ر خسارات محيط زيستی کمتر اسفبار نبو ای نيِگ ر دلت ده و پيش از مقاومت مسلحانه اھالی در مقابل ضايعات وارده ب

 ھزار ۵٠بنا بر تحقيقات محلی، در سودان برای بھره برداری از نفت در منطقه بزرگی به وسعت . قابل رويت بودند

د م۵٧٩ می باشد ۴ و ٢، ١بلوک ھای ھکتار که مربوط به  ون درخت را قطع کردن ر آن. لي ردن ه  بعالوه ب ار ب ک

ر  د، موجب خسارات شديد ب رده ان ين ب ايش را از ب ه درخت ھ ائی ک سمت ھ نفت خام و مواد شيميائی برای تثبيت ق

ه در . اکوسيستم گشته است سير طبيعی آب را گرفت وی م ه جل اين جاده ھا و لوله ھای نفت ھمچون سدھائی ھستند ک

اکم ی به خوبی قابل مشاھده می باشند ئتصاوير ماھواره  ه و در سوی ديگر خشکی ح ه يک سوی آن را آب گرفت ک

ه ععالوه بر آن در استخراج نفت به مقادير م. است ی ک ا لجن و آب تنابھی مواد شيميائی بکار می رود که در ترکيب ب

ازند ا می . جاری می گردد محيط زيست را مسموم می س ساخته ھمانج ور برطرف ن واد را شرکت ھای مزب ن م اي

واد مختلف ميباشد. ند بما،گذارند امالح، : آبی که به ھمراه نفت از دل زمين استخراج می گردد، حامل شماری از م

واد  اير م ا و س ياتيد ھ گاز کربن محلول و غير محلول، فلزات سنگين مانند آرسن، کادميوم، جيوه و سرب، فِنُل ھا، س

شته وجود بيش از ھزار حوضچه مسموم بر عمليات حفاری که دي. شيميائی ا گ گر حاصلی نداشته و به حال خود رھ

  .اند گواھی می دھند
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ا ضايعات محيط ١۵٠در مقابل اين خسارات حفاری دولت سودان حدود  ه ب رای مقابل تورالعمل را ب ررات و دس  مق

وده است ادر نم ست ص ی . زي ابع طبيع ست و من يط زي الی مح ورای ع ار ش ه ٨١در کن ه ب ود دارد ک  ١٧ اداره وج

ن اداره. ر خرطوم وابسته بوده و مسائل مربوط به محيط زيست را تنظيم می نمايندوزارتخانه د  اما مديريت تمامی اي

  . فاقد اراده الزم  و توان بکاربردن قانون در مقابل عملکرد شرکت ھای نفتی می باشندھا

تال (European Coalition on Oil in Sudanبرخی از سازمان ھای مستقلی که در سازمان  رای ائ ائی ب ف اروپ

ور در ) نفت در سودان ه شرکت ھای مزب ه، از کشورھائی ک ورد نمون تشکل يافته اند، می کوشند با بررسی يک م

ی متمرکز يدنکانون توجه آنھا بر يک شرکت کوچک سو. آنجا مستقر می باشند انجام اقدامات قانونی را مطالبه نمايند

الزی، شرکت ١٩٩٧در سال  که Lundin Oil ABاست به نام لوندين اويل  شی OMV با شرکت پتروناس م  اطري

وک ه و شرکت سوداپت سودانی کنسرسيومی را ب اه نفت در بل اری چ رای حف راردادی ب ا خرطوم ق وجود آورده و ب

5Aستند ودان ب وب س ع در جن ونيتی واق ت ي ه .  در ايال وط ب ه مرب ود و منطق ی ب وز دوران جنگ داخل ان ھن آن زم

ات ه دولت برای ب. قرار نداشت) شمال(رل کامل دولت قرارداد تحت کنت رای عملي وجود آوردن شرايط ايمنی کامل ب

ود درتان جنگی . حفاری نيروھائی را بدانجا اعزام نم ان يکی از قدرق به نظامي ا ش ام (Warlords)از آنھ ه ن دنام ب  ب

رو نحوه دبير کل شورا.  آنھا پاکسازی منطقه بودۀوظيف. پاولينو ماتيب حمايت نمود ه جيمز کونگ نين ی صلح منطق

د. عمليات ارتشيان را گزارش کرده است ار ھفت روز . به گزارش او آنھا با بمباران توسط ھواپيما آغاز کردن ن ک اي

شتند و . سپس نيروھای زمينی برای تصفيه اوضاع وارد عمل شدند. طول کشيد د ک ده بودن اقی مان آنھا کسانی را که ب

دروستاھا را به آتش  ار نمودن ه ک ی آغاز ب شته و شرکت ھای نفت . کشيدند و سرانجام اعالن نمودند که منطقه ايمن گ

ی  ه درخواست ايمن ود ک سرسيوم ب ين کن ا ھم التی نداشت ام شانه دخ ات ددمن ن عملي ستقيما در اي کنسرسيوم مزبور م

ن قرارد. منطقه را برای آغاز فعاليت خود نموده بود دون اي ن دولت ب ر اي ه عالوه ب ن را نداشت ک الی اي وان م ا ت ادھ

د، ه ھایدست. اسلحه و مھمات الزم رابرای اين عمليات ابتياع نمايد  نظامی پس از اينکه منطقه ای را آرام نموده بودن

د. طور سيستماتيکه  بعدی می رفتند، کامال بۀسراغ منطق ا می آمدن ال آنھ ه دنب ام ب ه گ ام ب ا . و شرکت ھای نفتی گ ت

تاھا را در حال .  تحت کنترل درآمد5Aنطقه بلوک اينکه تمامی م وز روس شرکت ھای مزبور به ھنگام ورودشان ھن

ر بررسی ھای . سوختن می يافتند شته و ١٢  حدود ECOSبراب ن ک شتند٢٠٠ ھزار ت ر آواره گ سياری .  ھزار نف ب

  .احشام تلف گشتنداز  ھزار رأس ۵٠٠تحت شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفته و 

ا٢٠٠٣ دستکم تا سال 5A در بلوک ور در کن  جنايتکاران جنگی ر جنگ حکمفرما و در اين مدت شرکت ھای مزب

ه بيدن ثابت شده است که شرکت سوECOSبنا بر ارزيابی . کار می کردند سرسيومی ک ا کن دين ب وجود آورد ه ی لون

رای  ه را ب و زمين دين نح شت و ب ور گ ی مزب گ داخل اد جن ب ايج ت در"موج ال بجناي ود" شريت قب اده نم ذا . آم ل

ول آن شرکت و به د که اينکار به مجازات مديران مسؤوليت آن بر عھده شرکت مزبور بوده، احتمال اين می رومسؤ

أزيرا وی در زما.  منجر گردديدنويژه به بی آبروئی وزير امور خارجه سو ت ن فعاليت لوندين در سودان عضو ھي

ه در آن پرداخت به  ECOS. رئيسه شرکت مزبور بوده است د ک وب اشاره می کن ان شمال و جن رارداد صلح مي  ق

ده است ه ش د، در نظر گرفت ين . خسارت در ازای ھر گونه ظلمی که با بھره برداری از نفت شده باش ر حسب تخم ب

اع می ورزديدناما دولت سو. ئی می باشدامريکا ميليون دالر ٣٠٠خسارات مزبور بالغ بر حدود  ول آن امتن .  از قب

ورد  ا را م ای آنھ وده و فعاليت ھ ار نظر نم ای خصوصی اظھ ون فعاليت شرکت ھ ست پيرام ت حاضر ني ن دول اي

اوارد و تھمت می مه ای سرکلوندين در نا. بررسی قرار دھد شاده خطاب به سھامدارانش نوشت که تمامی اتھامات ن

ند ن . باش وک ٢٠٠٣در ژوئ ود را از بل ھم خ ور س ه 5A شرکت مزب ون دالر  م۵/١۴٢ ب ايلي اس امريک ه پترون ئی ب
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شی  ه OMVفروخت و شرکت اطري اه م وده، سھم خويش را در م ای ٢٠٠۴ از او تبعيت نم ه بھ ون ۶/١٠۵ ب  ميلي

  .   فروختONEC Videst به شرکت ھندی امريکادالر 

عالن ا) بدھکاری ناپرداخته  (unpaid dept در گزارشی تحت عنوان ٢٠١٠ در ژوئن ECOSنتيجه بررسی ھای 

رای صنايع. گشت ز ب وب از شمال ني اری سنگين  حاصل اين بررسی ھا پس از جدائی جن خارجی  نفت ھمچون ب

اوت اساسی 5Aزيرا پيش آمدھای حادث در بلوک . خواھد ماند ته است تف وع پيوس ه وق ا ب وک ھ اير بل  با آنچه در س

را .  خواھد رسيد،وجود آيده  پس از جدائی باين ارثيه به ھر حکومتی که. ھمه جا نفت به خون آغشته است. ندارد زي

ری  ا تغيي ه شرايط قراردادھ ور در صورتی ک قراردادھای نفتی ھمچنان مصداق داشته و روشھای شرکت ھای مزب

رداری . نکرده و آنھا مورد مراقبت قرار نگيرند، تفاوتی نخواھد کرد ره ب ھر دو کشور در تقسيم ثروت حاصله و بھ

ل .  طوالنی به يکديگر متصل خواھند ماندیااز نفت برای مدت ھ ژاپنی ھا که پس از چينی ھا بزرگترين طرف مقاب

ا امريکا ميليارد دالر ۵/١نفت سودان می باشند حاضر به پرداخت  دا و کني ان اوگان ئی برای ايجاد لوله نفتی که از مي

ه سودان اما اجرای يک چنين پروژه ای دستکم. گذشته و به مومبازا برسد می باشند  ده سال به طول می انجامد، تا ک

ام آن . جنوبی از وابستگی به سودان شمالی در آيد حتّا اگر ھر دو دولت موفق شوند که رفراندم و ماه ھای پس از انج

  .را بدون درگيری جنگی سپری کنند، نفت عامل خطرزای دائمی برای صلح ھر دو کشور خواھد ماند

  


