
   

  کارگرسوسياليست
         ١٣٨٣ آبان ٩    های انقالبی ايران  وسياليستنشريه اتحاديه س سال چهاردهم، دوره دوم       

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۴  صفحه               مارکسيستی ل کنگره کميته برای بين المل رازی در.  م سخنرانی

۶       صفحه                      رازی.  م- انقالب ونزوئال و انقالب ايران
 ٧ صفحه                                                     ايران  انقالبی  سوسياِلست  جوانان  اتحاديه پيام

١٠ صفحه                 قريشیآکسلی و  - رقابت امپرياليستها عامل بحران اخير در دارفور سودان

١۴١ 

  سرمقاله

همسايه خوب ولی: رژيم ايران 

  آمريکا» مغرور«
  

در حالی که کل اذهان عمومی جهان بر
يلايران برای تکمرژيم  »حق«مسئله ی 

غنیخصوص ه ای، ب هستهچرخه سوخت 
و بر، ه استشد، متمرکز سازی اورانيوم

اين که آيا ايران دومين کشور عضو
خواهد بود که مورد» محور اهريمنی«

حمله آمريکا قرار گيرد، بورژوازی ايران
به طور بی سر و صدا در حال کوشش برای

روابط خود با» تکميل چرخه«
در پنجاه. باشد یداران آمريکا م سرمايه

سال اخير رابطه با امپرياليزم آمريکا برای
های حاکم در ايران رابطه ی تعيين رژيم

با کاهش قدرت. کننده بين المللی بوده است
امپرياليزم بريتانيا پس از دومين جنگ
جهانی امپرياليستی، آمريکا نيروی اصلی
امپرياليستی در جهان شد و بر مستعمرات

و(ذی امپراطوری بريتانيا و مناطق نفو
همچنين بر اکثر ديگر مستعمرات ديگر

ها، مانند مستعمرات فرانسه در قدرت
اين رابطه اثرات خود. غلبه کرد) هندوچين

٢٨را بر تداوم و توسعه حکومت شاه، از 
و» انقالب سفيد« تا ١٣٣٢مرداد 

، و حتی بر١٣۴٢تحريکات آخوندها در
 .، گذاشت١٣۵٧مشی انقالب 

٨بقيه در صفحه 

  چشم انداز و سمتگيری سياسی سوسياليست های انقالبی ايران
 - اديه سوسياليست های انقالبی ايران رازی در ششمين  کنفرانس اتح. بخشی از متن سخنرانی م

  ١٣٨٣مرداد 
  

  رفقا،
وع           وضعيت سياسی اي    برای بررسی    ه درشرف وق د           ران و تحوالتی ک ا باي ازاست، نقطه شروع م

ان است         سياسی و همچن  ترسيم  .  آغاز شود ل وضعيت اقتصاد جهانی     تحلي ه در مقابلم ايفی ک ،ين وظ
  . از اين ارزيابی استنتاج شودبايد 

 
ام د سال گذشته در نظ ه در چن انی، مسئله اصلی تحوالتی است ک ونی جه در ارتباط با وضعيت کن

ًا م  والت مشخص ن تح ده و اي ود آم ا بوج ويژه آمريک تی، ب ادیامپرياليس ران اقتص ه بح رتبط ب
ات افت و            ه از تناوب د؛      کشورهای امپرياليستی ک ز و شکوفايی برخوردارن کشورهای.  می باشد    خي

ه دوران افت و ام سرمايه داری ب دليل ماهيت نظ امپرياليستی پس از يک دوره ای از شکوفايی ب
ينافول اقتصادی می رسند و در اين شرايط با بحرانهای اقتصادی عميقی روبرو              می شوند و همچن

  .در سطح جهانی بحرانهای سياسی عميقی که مرتبط به مبارزات طبقاتی است آغاز می شود
 

ا    ٢٠٠٠آمريکا بطور مشخص در سال          ازار   يک بحران عميق اقتصادی مواجه شد            ب ورس و ب  ب
ازداک  ورس ن ازار ب ی ب ا يعن ين  و و داآمريک ه ب د هفت ونز در عرض چن ا ٣ج ون دالر از تر۴ ت يلي

ود  هام خ ت داد ارزش س ا. را  از دس ايی ب زرگ آمريک رکتهای ب ا و ش ياری از کمپانيه بس
ل رزه ای ک ين ل د زم ف مانن طوح مختل ق در س ران عمي ين بح دند و همچن رو ش تگی روب ورشکس

د  ه اوج .جامعه اقتصادی آمريکا را لرزان د دهه ب ا پس از چن ار در آمريک رای نخستين ب بيکاری ب
داقل٢ال اول حکومت بوش چيزی در حدود         خود رسيد و در دو س      ه ح ر بيکار شدند، ک ون نف  ميلي

اذ وينی اتخ اکم سياستهای ن أت ح ن رو هي ود و از اي در دو دهه گذشته در آمريکا کامًال بی سابقه ب
٢بقيه در صفحه            .کرد و اين را به مورد اجرا قرار داد
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  ١ صفحه ازبقيه 

چشم انداز و سمتگيری سياسی 

  سوسياليست های انقالبی ايران
 
ياستهايی نظير حفظ منافع امپرياليسم آمريکا در سطح جهانی از س

يعنی يک قطبی (طريق دخالتهای نظامی و سياستهای يونی الترليسم 
 به مسائل جهانی و تحليل های مختلفی که سالهای قبل پس از )یايگر

فروپاشی شوروی، توسط تئوريسينها در آمريکا و حتی بطور رسمی 
شده بود، اکنون زمان اجرای آن فرا رسيده از طرف دولتشان اتخاذ 

  .بود، با توجه به بحرانی که در مقابلشان قرار داشت
 

اين سياستها مرتبط به اين بود که با تقويت نيروی نظامی و بودجه 
های نظامی آمريکا آنها هر صدايی را در سطح جهانی بتوانند خفه 

دچار بحران کرده و شرايطی را هموار نمايند که اقتصاد آمريکا 
نگردد و در واقع تمام منافع جهان در خدمت منافع امپرياليسم 

  .آمريکا قرار گيرد
 

 سپتامبر و حمله ای که به آمريکا ١١و اين سياستها پس از واقعه 
توسط گروه های تروريستی شد شرايطی را ايجاد کرد که اين 

يلی مبر فرصت خ  سپتا١١به هر حال  .وضعيت بتواند تحقق پيدا کند
يک پديده آسمانی بود و رای امپرياليزم آمريکا آن بمناسبی بود، 

 سياستهای تدوين شده خود را که از قبل تدارک آن را مپرياليزم ا
 سپتامبر ما شاهد ١١پس از . ديده بودند، به مورد اجرا قرار داد

ه به داليل واهی و بی اشغال افغانستان بوديم و پس از آن هم بالفاصل
  .به مورد اجرا قرار گرفتو شد ريخته رک اشغال عراق اساس تدا

  
 و طراحی های تا اينجا سياستهای امپرياليست کامًال طبق برنامه

. مريکا، با موفقيت به مورد اجرا قرار گرفتبخشی از هيأت حاکم آ
، همواره يک  مشاهده کرده ايمولی همانطور که ما در تاريخ هم
م زجود دارد که قابل کنترل امپرياليفاکتور ديگر هم در اين معادله و

 مردم جهان هست که تحت ای خيلی وسيع  توده ه اين عامل،.نيست
اين شرايط به آگاهی های مشخصی رسيده و اعتراضات و قيام هايی 

 در واقع سياستهای آمريکا .را سازمان می دهندعليه اين اجحافات 
  .عواقب سياسی مخربی عليه خود آنها هم خواهد داشت

  

اين دوره ها در . بنابراين ما در دوره فعلی در چنين شرايطی هستيم
تاريخ فراوان نبوده، به عنوان مثال در دوران پس از انقالب اکتبر 

) هر چند که اين دوران از لحاظ کيفی با ساير دورانها فرق داشت(
ولی به هر حال از نقطه نظر جو جهانی و اعتراضات توده ای که 

ياليستی و سيستم سرمايه داری جهانی، ما مشاهده عليه نظام امپر
می کنيم که پس از انقالب اکتبر در سطح جهانی چنين جو و آگاهی 

. در طول جنگ ويتنام نيز چنين جو و شرايطی ايجاد شد .بوجود آمد
امروز هم در دوره آتی ما شاهد يک چنين اعتراضات توده ای در 

ما تظاهرات . ی خواهيم بودسطح بين المللی عليه نظام امپرياليست
 ۵/١بسيار وسيعی را در دوران جنگ  مشاهده کرديم، در انگلستان

معترض به   ميليون نفر و در سطح جهانی چندين ميليون نفر٢تا 
 بود که صدام اصوًال هنوز کشف نشدهجنگ بوده و آن زمانی بود که 

در بخصوص . اتمی و غيره در اختيار نداردد شيميايی و وسايل موا
منطقه و باالخص در کشورهايی نظير افغانستان، عراق و ايران 
تأثيرات اين تغيير سياست را در دوره آتی مشاهده خواهيم کرد و نيز 
تحوالتی رخ خواهد داد که با دوره گذشته متفاوت خواهد بود و اين 

  .تحوالت هم نقدًا شکل گرفته است
  

عراق شاهد آن بوديم در داخل ايران بالفاصله پس از اشغال نظامی 
 درجه ای  در ١٨٠که گرايش به اصطالح اقتدارگرا يک چرخش 

عرض چندين هفته انجام داد و آقای رفسنجانی در مجله راهبرد که 
تا چند هفته پيش به اصطالح شعارهای ضدامپرياليستی می داد، 
بالفاصله در يک مصاحبه طوالنی اعالم کرد که اصوًال هيچ اختالفی 

 و د و اگر رفراندمی در ايران صورت گيرد؛م آمريکا ندارناليزمپريبا ا
مردم تأييد کنند که ارتباطات با آمريکا بايد نزديک شود، آنها ايرادی 

پس از اين هيأت حاکم يک سلسله اقدامات انجام داد و آن . نمی بينند
هم براين اساس بود که در واقع گرايشی که در قدرت بود يعنی 

و خود گذاشت  را کنار اصالح طلب، گرايش ااقتدارگرگرايش 
  واليستی بخصوص آمريکا ارتباط گرفتمستقيماً با کشورهای امپري

د که اگر قرار است که تحولی از نقطه نظر دخالتهای کشور نشان دا
 هستند که اين کار را می توانند اينهاآمريکا در ايران بايد بوجود آيد 

  !اصالح طلبانانجام دهند نه 
  

ئل مجلس را مشاهده کرديم که اصالح طلبان را عمًال از مجلس مسا
کنار گذاشتند بدون اينکه اصوًال هيچ کسی در بين توده ها در دفاع 

 و آنها کامًال منزوی شدند و کنار رفتند و شخصيتی بلند شوداز آنها 
مثل حسن روحانی که از نزديکان خود خامنه ای و نزديکان جناح 
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اينده غيررسمی ايران در ارتباطات بين الملی اقتدارگرا است، نم
او شخصی بود که آقای شيراک را مالقات کرده و  .گرديده است

را امضا کرده و  خلع سالح شخصی بود که معاهدات پروتکل اتمی
تعهد کرده که اين تدارکات اتمی در ايران ديده نخواهد شد و 

 با همينطور ايشان شخصی هستند که در ارتباط نزديک است
کشورهای امپرياليستی بويژه خود آمريکا در خصوص مذاکره در 

  . قرار گرفتجهت حل بحران افغانستان و عراق
  

يک هم در افغانستان عراق از نقطه نظر دخالت شيعيان و هم در
مريکا را  می خواهند انجام دهند که دخالت آسلسله اعمال نفوذهايی

از اين وقايع ما در ايران به هر حال پس . در اين کشورها هموار کند
افت لمًا شاهد اين تغيير و تحوالت بوديم و اين تغيير و تحوالت مس

بين دول غربی و ايران وخيزهايی دارد يعنی دعواهايی اينجا و آنجا 
بيرون خواهد زد و لج بازيهايی صورت می گيرد منتهی اينها مسائل 

 روابط با صلی آن گرايش به سمت بازسازی و روند اندمهمی نيست
  .امپرياليسم براساس  دو محوراست

  
 بورژوايی که کامًال تثبيت شدن يک دولت يک پارچه مرکزی -١

اين جناح بندی . مانند دوران شاه. م وابسته استبه امپرياليز
و .  کنار گذاشته خواهد شدن اختالفات و غيره به زودیها، اي

ی از  صحبتکه در ماه های گذشته هيچهم اکنون هم می بينيم 
اصالح طلبان و تحصن آنها و اعتراضاتشان نيست و  تو 

 ! اصًال اصالح طلبی وجود نداشته استگويی که
  
از طرف ديگر هم کشورهای امپرياليستی و آمريکا هم در  -٢

واقع اين تغييرات را پذيرفته و خيلی ها در نشريات بين 
المللی مثًال در روزنامه  تايمز مالی انگليس؛ حسن روحانی 

 که تا چند  به عنوان مشعل دار رفرم معرفی کردند، کسیرا
 اينها هم اين داستان را پذيرفته که . هفته قبل اقتدارگرا بود

 .بايد با اين جناح شروع به معامله و ارتباط گيری کرد
 

بنابراين در دوره آتی به دليل اين تحوالت بين المللی يک سلسله 
اد و اين تحوالت به اين تحوالت در داخل ايران هم رخ خواهد د

 ساله ما شاهد ٢۵مفهوم است که برای نخستين بار در اين دوره 
م خواهيم بط به امپرياليزيک دولت کامًال يکپارچه سرمايه داری مرت

طبقه کارگر و تضاد کار و سرمايه خيلی عمده تر و مشخص .  بود
يد در م اينها با امپرياليزبدليل ارتباط نزديک با. ترظاهر می گردد

داخل ايران يک سلسله روزنه ها ايجاد کنند، از سرکوبهای شديد 
يک  البته .بايد کاسته شود، اتحاديه های کارگری ايجاد خواهند کرد

سال پيش قرار بود اتحاديه های ايجاد کنند ولی اين دعوا و آشتی 
 زات بيشتر و غيره بوده و های پشت پرده صرفًا برای گرفتن امتيا

در نهايت اين روند ولی . استبه تعويق انداخته موقتاً را اين پروسه 
 .صورت خواهد گرفت

  
آمريکا و کشورهای ديگر اروپايی هم قصد اشغال ايران و حمله 

  بحثهای که در ايران تا بحال دامن زده .را ندارندامی به ايران نظ
م افزايش  توهم را نسبت به امپرياليزشده کامالً ناصحيح است و اين،

اين بحثهای . خواهد کاست دهد و از مبارزه کارگران و مردم می
در ايران انحرافی به اين مفهوم است که الزم نيست که کسی کاری 

 و مردم را از شر دولت  نجات چون آمريکا خواهد آمدانجام دهد، 
 در صورتيکه چنين اتفاقی نخواهد افتاد و آمريکايی ها !خواهد داد

باطات نزديک با رژيم شده اند و رژيم را به وارد معامله و وارد ارت
سوی گرفتن يک چهره يکپارچه کامًال سرمايه داری هل داده  و 
فشار می آورند که رژيم برای حفظ موقعيتش اختالفاتش را کنار 

  .بگذارد
  

 به وضعيت طبقه کارگر در می توانبنابراين يک چنين تحليلی را 
رگر کماکان وضعيت وضعيت طبقه کا. کردمرتبط داخل ايران 

ولی اين را بايد ذکر کرد که در چند ماه گذشته يک . نامساعدی است
است در جهانی سلسله تغيير و تحوالتی که ناشی از اين وضعيت 

 .مترين آن اول ماه می امسال بودداخل طبقه کارگر هم رخ داده و مه
 ما ديديم گرايشی مستقل از دولت و مستقل از اصالح طلبان و مستقل

تجمع م مانند نهضت آزادی و غيره از گرايشهای ليبرال و ناسيوناليز
شهر مختلف تظاهرات اول ماه می را خود را سازمان دادند و در چند 

سازمان دادند و در يکی از اين شهرها يعنی سقز حتی چند نفر 
  .دستگير شدند

  
با وجود اينکه سقز جای دورافتاده ای است و اصوًال رژيم ايران در 
جاهای خارج از پايتخت و شهرهای بزرگ اختناق بيشتری اعمال 

 بسيار راحت تر  و با وجود اينکه در شهر دور افتاده سقز؛می کند
 را سربه نيست کنند، در حالی که حتی در می توانستند کارگران

مقابل قاضی دادگاه مقاومت صورت گرفت و برخوردهای شديد و 
  گرفت با وصف اينتعرضی از سوی دستگير شدگان صورت

  . بعد از چند هفته آزاد شدنددستگيرشدگان 
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اگر چنين اتفاقی يکسال پيش صورت می گرفت به احتمال قوی آنها 
دادگاهی خواهند شد و  اين فعاالن کارگری البته . را اعدام کرده بودند

و وظيقه تمام نيروهای ( اعمال می گردد فشارها و غيره بر آنها
 و ولی به هر حال آنها آزاد گشتند).  از آنهاستانقالبی دفاع راسخ

اين خود نشان دهنده تحوالت مهمی است که در ايران در حال رخ 
مرتبط با اين وضعيت بين المللی فاز نوينی آغاز شده و .  دادن است

 همين است که تأثيرات خود را در منطقه گذاشته و محققًا در .است
ت در درون رژيم و جهت گيری تحوالايران بدليل درون طبقه کارگر 

آن به طرف غرب مبارزات و احساسات ضدسرمايه داری و 
  .ضدامپرياليستی در دوره بعدی هم زمان با هم تقويت می گردد

  
 سرکوب ها، وقايع افغانستان و واشغال ها با مشاهده اين چنين هم

وقايع عراق با ذره بين از طرف طبقه کارگر و زحمتکشان دنبال 
د و می بينند که چه مصائبی اشغال آمريکا به بار خواهد خواهد ش

 آورد و می بينند که اين بحران نه تنها حل نشده بلکه عميق تر شده
. متوجه خواهند شد که اين راه حل اين مسائل نيستکارگران  . است

راه حل اين نيست که خود را به يک نيروی خارجی و يا يک نيروی 
  .يروی خارجی است متوصل کننددولتی که وابسته به اين ن

  
مستقل از (از اين نقطه نظر؛  فعاليتهای گرايشهای مستقل کارگری 

با ايجاد اتحاديه های کارگری ) دولت و مستقل از احزاب موجود
در نتيجه ما بعنوان يک نيروی سوسياليست انقالبی . تشديد می يابند

يک آلترناتيو و يک نيروی کمونيستی بايد از هم اکنون تدارک ايجاد 
و يک بديل انقالبی را در ميان کارگران و در ميان مردم ايجاد کنيم و 

اگر چنين نگردد و اگر ما . اين مسئله بسيار مهم و حياتی است
نتوانيم در اين دخالتگری ها و در دادن يک آلترناتيو توفيق پيدا 

شات کنيم، آنچه که اتفاق می افتد اين است که اين گرايشات، اين گراي
راديکالی که در حال شکل گيری هستند در درون طبقه کارگر به 

آی (انحراف کشيده خواهند شد و يا تسليم سياستهای رژيم از طريق 
و جرياناتی از اين قبيل خواهند شد و يا اينکه به کناری )  ال او

پرتاب خواهند گرديد و يا بطرف گرايشهای خرده بورژوازی و 
يستی و گرايشات مختلف رفرميستی گرايشات مختلف سنديکال

کارگری که در چهارچوب نظام سرمايه داری می خواهند فعاليتشان 
  . را انجام دهند؛ کشيده خواهند شد

  
به نظر من امروز هيچ آلترناتيو انقالبی در درون طبقه کارگر وجود 
ندارد، احزاب و گرايشاتی که در خارج از کشور هستند کوچکترين 

مسئله اول ماه می نشان داد که اينها . کارگر ندارندنفوذی در طبقه 
 مانند »کره مريخی«به عنوان يکسری عوامل از خارج آمده و يا 

حزب کمونيست کارگری  به درون طبقه کارگر می آيند و کامًال 
  .منزوی می شوند

  
گرايشهای ديگر هم اصوًال وجود خارجی ندارند و آلترناتيوی هم که 

ی ه آلترناتيو انقالبی و هيچ ارتباطند هيچ ارتباطی باينها ارائه می ده
اينها می خواهند از .  به تدارک به قدرت رساندن طبقه کارگر ندارد

باال حزب و تشکيالت خود ساخته خود را اعمال کنند و آن هم 
مشخصاً معلوم نيست که پس از به قدرت رسيدن قصد انجام دادن چه 

ی با گرايشات راست و سلطنت طلب کارهايی را دارند و چه ارتباطات
اين گرايشات يا تکيه تکيه شده و . و گرايشات امپرياليستی دارند

در نتيجه . کنار می روند و يا در مجموع به طرف راست می روند
ما به عنوان يک .   اين خالء در درون طبقه کارگر وجود دارد

با نيروی کوچک انقالبی، همراه با گرايش های کارگری همسو و 
و متحدانمان ما .  ارتباطات بين المللی می توانيم اين خالء را پر کنيم

  . مرحله اجرا در آوريمبه اين آلترناتيو را می توانيم در دوره آتی
  
 

  دررازی . سخنرانی م
  

   کميته برای بين الملل مارکسيستی*کنگره

  
من درودهای رفيقانه ی، رفقايمان در ايران را ابالغ می دارم، 

صوص رفقای جوان و کارگران ما که با نظام سرمايه داری ايران بخ
ما با ديدگاه رفيق آلن وود در مورد .  سال مبارزه کرده اند٢۵حدود 

چيزی که ما امروز شاهد آن . کامًال موافقيم» ٢٠٠۴چشم انداز «
بقول کارل . هستيم، بحران عميق اقتصادی نظام سرمايه داری است

اری بورژوازی باعث رشد  نيروهای توليد مارکس، نظام سرمايه د
می شود، اما همزمان نظام سرمايه داری گورکن های خود را خلق 

  . می کند
  
  
  
  

ا *  ره ب يش  ٢٨٠کنگ اظران  ب دگان و ن ن از نماين تان  ٢۶ از  ت ور در تابس  کش

زار شد٢٠٠۴ پانيا برگ ی از .  در اس االن سوسياليست انقالب دگی فع ت نماين هيئ

زوئال؛        :کشورهای زير شرکت داشتند    ايران؛ پاکستان؛ سيراالنکا؛ مکزيک؛ ون

ريش؛ بلژيک؛                  ا؛ فرانسه؛ ات ا، بريتاني پانيا، ايتالي د؛ اس آرژانتين؛ اسرائيل؛ ايرلن

وئ   ارک؛ س ان؛ دانم يه؛    آلم دوميا؛ روس تان؛ مس يا؛ صربس تان؛ کورواس د؛ لهس

 . يونان؛ آمريکا و کانادا؛ کوبا
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بعد از اشغال افغانستان و عراق، ما شاهد حضور صدها هزار 
ما در آينده نزديک شاهد موج . گورکنان سرمايه داری هستيم

 خاورميانه خواهيم راديکاليزه شدن جوانان در جهان و بخصوص در
بعد . اين وضعيت کنونی در گذشته هم چندين بار پيش آمده است. بود

 و بعد از جنگ ويتنام حدود  سه ١٩١٧از انقالب روسيه در سال 
اشغال . دهه  پيش و حاال، ما ناظر وجود جوی مشابه ای می باشيم

عراق و افغانستان تأثير عميقی بر وضعيت سياسی ايران گذاشته 
:  بورژوازی ايران که در گذشته به دو گرايش تقسيم شده بود.است

اما امروزشکل ظاهری آن تغيير کرده . رفورميست ها وبنيادگرايان
بنيادگرايان که به اصطالح دارای گرايش ضد امپرياليستی . است

بودند و می کوشيدند تا شعارهای ضدامپرياليستی دهند، بعد از 
  .  جهانی شدنداشغال عراق، تسليم امپرياليزم

  
گرايش رفورميستی که در گذشته رابطه نزديکی با کشورهای 

چند ساعت پيش، من .  اروپايی داشت، عمًال کنار گذاشته شده است
مقاله ای در يکی روزنامه های ايران در باره رابطه ايران و عراق 

به (نوشته بود که وزير خارجه ايران . خواندم؛ خيلی طنزآميز بود
با نماينده دولت عراق برای اولين بار ) اينده بنيادگراياناصطالح نم

 ميليون دالر ٢٠٠ ميليون دالر کمک بالعوض و ١٠مالقات کرده و 
طنز آن در اينجا است که . اعتبار به دولت عراق هديه داده است

ی آمريکا      »سيا«بيشترنمايندگان دولت عراق در حال حاضر مأمور 
صطالح ضد امپرياليستی بنيادگرايان ايران اين دولت به ا. می باشند

و  جوی را بوجود آورده تا بتواند به دولت های غربی نزديک شود
اين امر در آينده نزديک تأثيرعميقی بر جنش کارگری ايران خواهد 

  . گذاشت
  

اگر چه طبقه کارگر در گذشته به شکلی نسبت به گرايش های 
 اتحاد اين گرايشات را موجود توهم داشت، اکنون برای اولين بار

درون رژيم در پيوندی نزديک با امپرياليزم می بيند که دوران شاه 
در ايران برنامه تأسيس دفتر سازمان بين المللی . را تداعی می کند

کار به منظور ايجاد اتحاديه های کارگری طرفدار غرب، در دستور 
 ١۵از اين طريق بورژوازی ايران با کمک بورژوازی . کار است

کشور اروپايی و عالوه بر آن حاال هم با کمک امپرياليزم آمريکا 
بايد بگويم که . آماده جلوگيری از انقالب آينده ايران می شود

 سال گذشته اختناق آميز بوده و کارگران ٢۵وضعيت طبقه کارگر در 
سرکوب و کشته شده اند تنها به دليل اعتراض به حداقل دستمزدها و 

چند ماه پيش در خاطون آباد، کارگران به . ه اشانحقوق عقب افتاد

 تن کشته ۴دليل اعتراض به اخراج ها مورد حمله قرار گرفته و 
با وصف اين سرکوب ها طبقه کارگر يک سلسله روش نوينی . شدند

در چند سال گذشته در هر اعتصاب و . برای مبارزه دست يافتند
گرايش اول، . اعتراض کارگری، سه گرايش فکری ظاهر می شوند

گرايشی است که از در مماشات با جمهوری اسالمی برآمده و 
). خانه کارگر(کوشش می کند که با رژيم از در همکاری درآيد 

گرايش دوم گرايشی است که در چارچوب اصالح طلبی فعاليت کرده 
گرايش سوم گرايشی . و کوشش می کند تا وضعيت را آرام نگه دارد

اد زيادی برخوردار نيست اما مطالبات نظير است که گر چه از تعد
اين کارگران به مديران و . کنترل کارگری را طرح کرده است

نمايندگان دولت می گويند که اگر کارخانه سودآور نيست آن را به 
کارگران معتقد به اين گرايشات در مراسم اول . خود ما واگذار کنيد

 .ماه مه امسال شرکت داشتند
  

اولين : ت و تجمع در اول ماه مه صورت گرفتسه نوع تظاهرا
تظاهرات توسط خانه کارگر ترتيب داده شد؛ دوم، تجمعاتی توسط 
گرايشات رفورميستی سازماندهی شدند؛ سوم، تجمعاتی صورت 
گرفت که توسط بخش راديکال جنبش کارگری جاده مخصوص کرج 

از و هم چنين در چند شهر ديگر تظاهراتی در اول ماه مه مستقل 
مطالبات مرکزی اين بخش عليه سرمايه داری . دولت صورت گرفت

در تجمع جاده مخصوص کرج قطعنامه ای گذرانده شد با . بود
). اين قطعنامه در اين کنگره توزيع شد. (مطالبات انتقالی و راديکال

در اين تجمع برای نخستين بار رفقای جوان ما در جهت پيوند با 
  . دندکارگران راديکال شرکت کر

  
فعاليت های آتی ما در سه سطح صورت می گيرد، در وهله اول 
دخالتگری در تشکل های مستقل کارگری که امکان تشکيل آن در 
آتيه خواهد بود حتی اگر اين تجمع کارگری توسط سازمان بين المللی 
کار صورت بگيرد به شرط اين که توده های وسيع کارگری در آن 

فظ مطالبات و اهداف خود در آن دخالت شرکت کنند، ما نيز با ح
دومين تدارک ما دخالت در تشکيل کميته های کارگری . خواهيم کرد
سومين بخش از دخالتگری تشکيل هسته های کارگری . خواهد بود

  . سوسياليستی بر محور برنامه خاص خودمان خواهد بود–
  

برخالف بسياری از سازمان های استالينيستی و سانتريستی که 
حزاب خود را جدا از طبقه کارگر در خارج از کشور ايجاد می کنند، ا
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ما بر اين اعتقاديم که در پايه های کارگری همراه با آنها در مبارزات 
  .روزمره اشان شرکت کنيم

  
هم چنين ما اعتقاد بر انترناسيوناليزم داريم و در صدد ايجاد يک 
مرکز قوی سوسياليستی همراه با ساير رفقای سوسياليست انقالبی 
در منطقه بر آمديم و اين هم بايد در ارتباط تنگاتنگ با تشکيل يک 

همانطور که آلن وود در جمع بندی . بين الملل انقالبی صورت گيرد
 کرد دليل گردهمآيی ما برای ايجاد يک سازمان بين خود به آن اشاره

  .المللی در راستای انقالب سوسياليستی جهانی است
  

همانطور که مارکس اشاره کرد امروز ميليون ها گورکن در جوامع 
بين المللی وجود دارد اما مسأله ما سازماندهی گورکنانی است که 

  .امپرياليسم را برای هميشه دفن کنند
  
  ٢٠٠۴ اوت ١
  ١٣٨٣ مرداد ١٢

  
  

  انقالب ونزوئال و انقالب ايران
  

کميته برای بين الملل «رازی در کنگره . متن سخنرانی م
  در مورد انقالب ونزوئال» مارکسيستی

  
  رفقا،

  
انقالب ونزوئال برای ما در ايران فوق العاده پر اهميت است و 
ی ما آنچه که در حال اتفاق افتادن است را از نزديک دنبال م

تا آنجايی که به حضور و دخالت توده ها در انقالب، . کنيم
وضعيت انقالبی در اين دوران، ماهيت بورژوازی و فعاليت 
های درون مبارزات طبقاتی برمی گردد، شباهت هايی بين 

  .انقالبات ما وجود دارد
  

من همچنين معتقدم که ما در ونزوئال در وضعيت انقالبی قرار 
 انقالبی در اين دوران به توضيح کارل تشريح وضعيت. داريم

مارکس برمی گردد که گفت، وقتی نيروهای توليد به دليل تضاد 
با مناسبات توليدی  بورژوائی ديگرنمی توانند بيش از اين 

ما شاهد حضور صدها هزار انسان در صحنه عمل . رشد کنند
هستيم که می خواهند به دستاوردهائی  دست يابند که دولت 

  .ئی قادر به دستيابی به آنها نيستبورژوا
 

توده ها خواهان دستيابی به مطالبات دموکراتيکی مانند مسأله 
ارضی، آزادی و ساير اشکال مطالبات دموکراتيک هستند که 

آنها هم . دولت بورژوائی قادر به برآورده کردن آنها نيست
چنين برای مطالبات سوسياليستی مثل کنترل کارگرِی، برنامه 

در . ادی و مديريت کارگری در جامعه مبارزه می کننداقتص
ونزوئال تا آنجائی که به توده ها مربوط می شود، پيشرفت 
وجود داشته اما مسلمًا به خاطر کمبود وجود رهبری، تمام 

جهت گيری " شوز"مطالبات توده ها به طرف يک نفر به نام 
ه به عبارت ديگر توده ها از شوز به خاطر اينک. شده است

شخص شوز يا اينکه او از چه دفاع می کند، نيست که از او 
بلکه به خاطراين است که او مطالبات آنها را . حمايت می کنند
  .بازتاب می دهد

  
رفيق آلن وود، شرح  صحيحی از شوز داد، وقتی گفت که شوز 

شوز . من با اين نظر موافقم. يک دموکرات صادق است
 اين مقطع، مطالبات توده دمکرات صادقی است که عمًال در

اما آنچه که در اين مقطع از . های مردم را بازتاب می دهد
دخالتمان، ما می بايد برای توده ها توضيح دهيم، اين است که 

اگر . ژنرال های پشت سر شوز نه دموکرات هستند و نه صادق
چه در حال حاضر خيلی از اين ژنرال ها، با وسائل نظامی 

تيار دارند، از شوز حمايت می کنند اما تجربه پيشرفته که در اخ
تاريخی نشان داده که همه آنها در يک موقعيت خاص، 

در نتيجه ما در تبليغات .  درجه تغيير جهت دهند١٨٠توانند  می
و کار اجتماعی مان می بايد درباره اين موضوع مرکزی 

و آن اين است که ما بايد برای توده ها ماهيت . صحبت کنيم
زيرا اين ژنرال ها و ارتش بخش . دولت را روشن کنيمهيئت 

مهمی از دولت شوز را تشکيل می دهند و دولت تنها به 
  .شخص شوز ختم نمی شود

  
 اوت سه ١۵رفيقی که پيش از من صحبت کرد، گفت که بعد از 

ما همه اميدوار بوديم که او از . راه پيش روی شوز باز است
 در مورد ملی کردن و دادن راه سوم حرف بزند، چون راه سوم

تجربه در اين مقطع نشان داده . قدرت به دست طبقه کارگربود
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است اين کار امکان پذير نيست، مگر اينکه توده ها مسلح شده 
نقش ارتش در اين . و امکان خلع سالح کردن ارتش بوجود آيد

مرحله بسيار حائز اهميت است، چون رده های پايين آن در اين 
  .ت دارندانقالب شرک

  
آنچه که مارکس و انگلس پيش از هر چيز ديگر به ما می 
آموزند، اين است که برای ورود به مرحله انقالب و برای 
اينکه در مرحله انقالبی پيروز شويم بايد دولت سرمايه داری 

اين در . سرنگون کرده و دولت تازه کارگری را مستقر نمائيم
ن های انقالبی با سازمان واقع تفاوتی بسيار حياتی بين سازما

  .های خرده بورژوائی است
  

من با تحليل های رفيق جوردی و رفيق ريگاردو بر روی 
البته . مسأله فعاليت و دخالت رفقا در درون جنبش کامالً موافقم

تفاوت بسيار فاحشی بين فعاليت ما و فرقه گرايانی که در خانه 
 شرکت کنند، های خود مخفی شده و می ترسند در اين انقالب

در حقيقت حضور و دخالت ما در امور روزانه در . وجود دارد
 اوت جهت شکست جناح راست، بسيار ١۵مورد انتخابات 

اين مسأله در زمينه تربيت کادرها حائز اهميت . اهميت دارد
حياتی جهت ساختن حزب پيشتاز انقالبی کادرهای انقالبی است 

نتقاد کردن از شوز و ارگان و اين کار را با نشستن در خانه و ا
  .های دولتی نمی شود انجام داد

  
خواهيم  که ما از انقالب ايران آموخته و میاست اين تجربه ای 

  .آنرا به انقالب ونزوئال انتقال دهيم
  
  ٢٠٠۴ اوت ٣
  ١٣٨٣ مرداد ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيام اتحاديه جوانان 
  سوسياِلست انقالبی ايران

  ملل مارکسيستیبه کنگره کميته برای بين ال
 

درودهای بی کران مارا از سرزمينی پذيرا باشيد که اينک در 
حضيض سياه تاريخ خويش هر لحظه بيش از پيش بر گلو 

  . فشار چنگال ارتجاع را حس می کند
  !رفقا

  
درمان نيز .  دردی مشترک ما را ناگزير به هم پيوند می زند
يزم زنجيری يکی است چرا که بر دست و پای جهان ما، امپريال

است از بيشمار حلقه ها ی بهم پيوسته ی سرمايه داری 
  . وطنی

: از اين رو است که در باور ما رهايی را تنهايک انتخاب است 
  .انقالب سرخ جهانی 

  !رفقا
  

در انديشه ی سوسياليستهای جوان سرزمين ما شعله ی آموزه 
ه های مارکسيسم زبانه می کشد تا بسوزاند ريشه ی آنچه را ک

نه تنها خانمان مارا برسرمان آوار ساخته که دراوراق  تاريخ 
بشريت، به فقر وفالکت ميلياردها انسان در زمانهای دگر 

  . ومکانهايی دگرنيز منجرگشته است
  !رفقا

  
مابراين اعتقاديم که برای گسستن زنجيراستثمار، ضرورت 
امروزجنبش، اتحاد سوسياليستها در يک بين الملل، باحضور 

در راه تحقق . شتازان انقالبی از سراسر نقاط جهان می باشدپي
  . اين اتحاد ما صميمانه دست شما را می فشاريم

  
  سرنگون باد امپرياليزم جهانی

  زنده باد انقالب سوسياليستی جهانی 
  

  ١٣٨٣ مرداد ١١
  

  

  های انقالبی ايران اتحاديه سوسياليست

BM Kargar, London WC1N 3XX, UK 

http://www.kargar.org/  
Editor@kargar.org 



  ٨ ١٣٨٣ آبان ٩ -١۴ سال ١۴١کارگر سوسياليست  

  ١ صفحه ازبقيه 
  آمريکا» مغرور«همسايه خوب ولی : رژيم ايران

  
م  المی «رژي وری اس رانجمه د »اي اتوری، بخواني ی  ديکت

المی امی -اس رمايه نظ ران ی س کلی از داران اي ا ش ، تنه
توانست حاکميت سرمايه را       ديکتاتوری بورژوايی بود که می    
لطنتی رم س محالل ف س از اض ران -پ ت در اي امی حکوم نظ

د   داوم بخش ه آن ت د و ب ات ده ان اول . نج ران آن از هم س
 به خصوص    –ليزم آمريکا   روابط پشت پرده خود را با امپريا      

ورژوا   با حزب جمهوری خواهان و راستترين جناح     ی زهای ب
ا رده بو - آمريک رار ک ر ق ددب عارها و .ن ام ش ود تم ا وج  ب

وان     ومی عن ان عم رای اذه رف ب ر دو ط ه ه اراتی ک اظه
د ريگان   «کردند، از زمان قبل از بر سر کار آمدن             می » رونال

د؛   ته ان ی داش ای مهم اری ه م همک ا ه و پس از فروپاشی ب
ه        ا ب الت آمريک س از حم وص پ ه خص وروی، و ب اد ش اتح

ه اصطالح    م ب راق، رژي تان و ع ت «افغانس د امپرياليس » ض
رق و     د در ش ايه جدي ا همس ه روابطش را ب ت ک ميم گرف تص

پس (» راهبرد«با مصاحبه رفسنجانی در     . غرب بهبود بخشد  
وان       ) از اشغال افغانستان    ی عن ه طور علن ن مسير ب شد و  اي
ه روابطی             . کمابيش ادامه دارد   قصد هر دو طرف بازگشت ب

ون  ی«همچ ت   » دوران طالي اه، اس قوط ش ل از س ه -قب  البت
دون         رژيم ايران می   ن ب ويی    "خواهد که اي و " تجاوز و زورگ

  .احترام مقابل عملی شود
  

د               به همين دليل اين باعث تعجب نيست که يکی از مقامات بلن
رجيح نمی          اعالم می    پايه رژيم، حسن روحانی،    ه ت د ک د    کن ده
وکرات        روز             که جان کری و دم ه ديگر پي ات هفت ا در اتنخاب ه

ی       «دبير  ! شوند ه مسئول اصلی       »شورای عالی امنيت مل ، ک
ه        "ای رژيم است، گفت که        مذاکرات هسته  داريم ک ا ترسی ن م

وند    ده ش ان برن وری خواه زود ."جمه ا از  ":  وی اف م
وکرات م  دم ده اي ری ندي ا خي ر  ن. ه ه اکث يم ک وش کن د فرام باي

ران    ر اي ون ب ارهای اقتصادی در دوره کلينت ا و فش ريم ه تح
اد از سياست          ."تحميل شد  ا وجود انتق های جورج بوش         و ب

ت وش،   ": گف ه در دوره ب يم ک وش کن د فرام ين نباي همچن
ل        ران، او در عم ه اي د علي ه و تن ی پاي عارهای ب رغم ش علي

زده است  دست به اقدام خطرناکی عليه ايران      زود ."  ن : وی اف
ه       " ن نتيج ه اي ا ب ه م م در منطق ت ک ان دس وری خواه جمه

ده،   ه مان ی نتيج ا ب ه تنه ويی ن اوز و زورگ ه تج د ک يده ان رس
  ."کند بلکه برعکس، منافع آنها را تهديد می

  
صرفًا " تجاوز و زورگويی"البته مسئله خودداری آمريکا از  

افع م   واژه ش من ازگويی و آراي رای ب ايی ب ورژوازی ه ادی ب
وده،     ان ب ان حفظش ه خواه ازاتی ک ه خصوص امتي ران، ب اي

ود          . است ا آن بهب ه ب ولی دارد ک ه فرم از ب ين ني و رژيم همچن
اعی         اهش    (روابط را بتواند به خورد پايه های اجتم هر چه ک

ود  ه خ د) يافت الش    . ده ورژوازی دنب ه ب دی ک ازات جدي امتي
ا  «بوده، مانند عضويت در     ه طور   »نیسازمان تجارت جه ، ب

و شده          ا وت ه    .  است   مرتب از طرف آمريک م   ٢٠٠٣در م  رژي
ورد         ذاکراتی در م ه م رد ک ا ک ده تقاض االت متح ران از اي اي

ته  ليحات هس د   تس ته باش زم داش اح  . ای و تروري ی جن ول
تايمز مالی،  (ی حکومت جورج بوش آن را وتو کرد         »بازها«

ارس ١٧ ه  ). ٢٠٠۴ م ت ک انگر آن اس رفًا نش ن ص اي
تری در  امپ ازات بيش ان امتي وز خواه ا هن اليزم آمريک ري

  . باشد مذاکرات پشت صحنه می
  

ن کوشش     ی       ولی اي م ب ده       های رژي ز نمان د و دست     حاصل ني ان
ته   تقيمی داش ر مس ای غي د آورده ال . ان ک ٢٠٠٠در س ، بان

ه         جهانی پس از وقفه    ه قرض دادن ب ای هفت ساله، شروع ب
ل  رژيم ايران کرد و در حال حاضر در          ون دالر  ٢٨۴٩ک  ميلي

ت   م وام داده اس ه رژي انی،  (ب ک جه ايت بان ر ٢۵س  اکتب
ا از          بنا بر بانک جهانی فعاليت    ). ٢٠٠۴ رده ت های آن کمک ک

اد اصالحات پشتيبانی شود      " رای ايج در "! تالشهای ايران ب
ل              ايران در حال حاضر انواع متعددی از نهادهای سازمان مل

ی خود را          "کنند تا بتواند    به رژيم کمک می    ين الملل دات ب تعه
د رآورده کن ه "ب زم"، منجمل ه تروري ر علي ارزه ب ، "مب

ی،    . بازگرداندن پناهندگان افغانی و همانند آن      هدف اصلی، ول
وده بش ت ردن جن م و خاموش ک يم رژي ه خصوص  تحک ای، ب

سازمان  «های   در اين مورد فعاليت. باشد  جنبش کارگری، می  
  .  بسياری انجام داده استهای نيز کمک» بين المللی کار

  
اه           » قضايی «منجالب   ارگری تظاهرات اول م الين ک اه فع دادگ

مه سقز، بحرانی که ساخته و پرداخته خود رژيم بوده است،            
دارد          ه راه پسی ن ارز رژيمی است ک و . باری ديگر نشانگر ب

ه سرمايه      از ب ه      برای عبور به پيش ني ذاری کالن و کمک ب گ
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وختن روش ای  آم درن«ه رفته« و »م اق را » پيش از اختن
د        ه ده ات خونين خود ادام پس از  .  دارد؛ تا چند سالی به حي

اريخ مصرف   ان ت ی«پاي اری آن در » اصالح طلب ی اعتب و ب
ا                  »امت «نزد   ط ب ود رواب ی جز بهب رون رفت م راه ب ن رژي ، اي

ال   «، فروش سهام    »شيطان بزرگ « ورژوازی    » بيت الم ه ب ب
ر  ورهای ديگ ه آمريک-کش ای  و روش-ا  منجمل دی ه  جدي

وده         های تحت      برای مهار کردن فشارهای جنبش کارگری و ت
 .استثمار و ستم، را در اختيار ندارد

  
ين حکومت     با وجود   و   ا،         جنگ زرگری ب ران و آمريک های اي

های سيستماتيک خود را در     رژيم سرمايه داران ايران کمک  
ش  غال و کوش ه، اش ای  حمل ی «ه ايی دموکراس در » برپ

ار را         . نستان، رسانده است   افغا ين ک ا اشتياق     -و سپس هم  ب
تر  ت   -بيش ام داده اس راق انج ورد ع ايش .  در م در هم

داران   ی سرمايه    نظامی -ی اسالمی    اقتصادی ميان ديکتاتوری  
ران و  ت«اي ده» حکوم وکران   گردآورن ان و ن ی جاسوس

ا  اليزم آمريک ت     در امپري رازی پرداخ ای خ راق، آق  ١٠ع
ون دالر کمک ه ٣٠٠ بالعوض و ميلي ار ب ون دالر اعتب  ميلي
ازی رد صندوق بازس الم ک راق را اع ون، پس از . ی ع و اکن

های اقتصادی با امپرياليزم آمريکا، البته اکثرًا تحت           همکاری
ل متحد     «پوشش   اهنگی          »سازمان مل ه هم ه در اصل کميت ، ک

ران           کشورهای امپرياليستی می    م سرمايه داران اي باشد، رژي
ود  ادگی خ اتی آم ا مالحظ ه ب رکت در (!)را، البت رای ش ، ب

عراق، که در شهر شرم الشيخ مصر       (!) » انتخابات«اجالس  
رده است          ٢-۴در   م .  آذر برقرار خواهد شد، اعالم ک  های   رژي

ر،     ت، اردن، و مص وريه، آوي ه، س روه «ترآي ت ف ه(» ٨گ
 چين، سازمان    ، همراه با  )اصلی امپرياليستی و روسيه   قدرت  
ل دمل الم   ، ات متح رانس اس ازمان آنف رب، س ه ع  و یحادي

اين عده،  ! شرآت خواهند داشت   همچنين در آن    اتحاديه اروپا 
شوند، و  های مختلفی ظاهر می که در موارد متفاوت با ترکيب    

ه مسايل      می » جامعه جهانی«نام خود را     انطور ک د، هم گذارن
طين    د فلس ر مانن يخ   (ديگ رم الش ان ش ه در هم ، !)منجمل

تان و  ره را افغانس ل«غي رده» ح م  ک انطور ه د، هم راه «ان
وده       برای سريعترين نحوه  » حلی ابع ت های عراق      ی چپاول من

رد  د ک اذ خواهن هم  . را اتخ ين س ه تعي لی هميش ئله اص مس
ه   امپرياليست  وچکتر ديگر کشورها، ب ا و سرمايه داران ک ه

ی    ارت م ه غ ه ک ه، از آنچ ت  خصوص در منطق ود، اس و  .ش

دن خونين عراق             زمانی که هر کدام تک     ه گوشت خود را از ب
  .کنده است به دنبال عراقی ديگر روانه خواهند شد

  
ران          رمايه داران اي م س ه رژي ت ک لم اس اس مس ن اس ر اي ب

ات         »غرور ملی «خواهان حفظ    د از انتخاب ا بع ، به خصوص ت
ا، می      يش، پس از          .باشد   رياست جمهوری آمريک يک سال پ

وافق ه یت م  ک ران   رژي ا وزي ران ب ه  اي ور خارج اام ، بريتاني
 وزير امور خارجه یکمال خراز، فرانسه و آلمان به آن رسيد  

ران     اين توافق   ه  گفت ک  ط اي ل در رواب به عنوان يک نقطه تعق
ا    و رژيم شودیو اروپا محسوب م   ا ب  اميدوار است که آمريک

ه    ، برخورد کند"عقالنيت"اين موضوع با   ن توافقنام را اي  زي
ين الملل       ی تواند صفحه جديد   یم ط ب د     یاز رواب از کن  در  . را ب

ات         –اصل صفحه جديدی باز شده است          ام جزئي ًال تم ی فع  ول
ت   ده اس ی نش دوين و علن کار   ! آن ت عه و آش ه، توس ا ادام ب

اری دن همک ای    ش دها و دزده ن بان ر اي ه نزديکت ر چ ای ه ه
ين ه   ب ر ب تر و بهت ه بيش ر چ ان ه ت آن ی ماهي ودهالملل ای  ت ه

ا      کارگر و تحت استثما     ران و آمريک فاش   ،ر و ستم عراق، اي
ه      و راه را برای به ميدان به آمدن         . خواهد شد  ی ک ا نيروي تنه

ن   ايی اي ه شکست نه ادر ب دون  ق ی و ب را مل تالف دزدان ف ائ
ده، را                ارگران رزمن ی ک رز و فرامل دون م مرز، يعنی جنبش ب

   ١٣٨٣ آبان ۵ - مراد شيرين       . هموار خواهد کرد
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١۴بقيه از صفحه 

در حال حاضر، سازمان اطالعات آمريکا در حال تجديد قوای
نظامی از ميان افسران عالی رتبه ارتش بوده و در حال تهيه يک
گروه از شهروندان سودانی ساکن آمريکا است که با رشوه

با توجه به شرايط عراق بعيد به نظر ميرسد که. خريداری شده اند
.قياس وسيع استفاده کندامريکا بتواند از سربازان خود در م

بنابراين، به احتمال قوی آمريکا مجبور است رژيم سودان را از
حفظ«درون براندازد و سپس سازمان ملل را مجبور کند که برای 

دست نشانده» دولت موقت«پشتوانه نظامی برای يک » صلح
در اين ضمن، بحران دارفور همواره داغ باقی خواهد. بفرستد

ن بعنوان بهانه برای تحريم برعليه سودان و تقويتماند، تا از آ
آش شله قلمکار«. لشکريان خارجی در منطقه دارفور استفاده کند

که بوسيله قدرت های بزرگ ايجاد شده است، ادامه مييابد» آفريقا
و مردم سودان و بقيه قاره همواره ضرر آنرا از طريق قحطی،

 ٢٠٠۴ اکتبر ۴          .بيماری و مرگ متحمل ميشوند
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رقابت امپرياليستها عامل بحران 
  اخير در دارفور سودان

 
  )سارا قاضی: برگردان (گرگوری آکسلی و ليال قريشی

 
در طول ماه های گذشته، بدبختی مردم استان دارفور در غرب 
سودان توجه بسياری را از جانب دولت های غربی،  سياستمداران، 

عکسهای . جلب نموده استروزنامه نگاران و رسانه ها به خود 
زيادی از وضعيت دلخراش آنها و تعداد تلفات بر اثر گرسنگی، 

» جان جاويد«بيماری و مرگ تحميلی بر مردم دارفور بدست 
ميليشای جانی رژيم حاکم بر خارتوم، در رسانه های مختلف به 

اين عکسها حاکی از وضعيت مصيبيت . نمايش گذاشته شده است 
رد و زن و کودکی است که مجبور شده اند تا خانه بار  صدها هزار م

و کاشانه حقيرانه خود را رها کرده و برای حفظ جان، در آوارگی 
بدنبال پناه جويی در کشورهای همسايه، مثل چاد، گشته و يا به 

  . بروند» رفاه انسانی«چادرهای 
 

درتمام . متأسفانه وضعيتی که گريبان دارفور را گرفته، تازگی ندارد
کشورهای عقب نگهداشته شده جهان و به ويژه در آفريقا، 
گرسنگی، نقل مکان مردم، شکنجه، تجاوز، غارت شدن و 

اما با اين وجود به ندرت . کشتارهای دستجمعی امری عادی است
اين گونه اخبار به گوش مردم دنيای غرب ميرسد و بايد افزود که 

شده، بسيار ی که اين بار از دارفور کشيده »تصور«توجه و 
  .استثنايی است

 
. بحران حاضر در دارفور، درحقيقت خيلی وقت است که وجود دارد

از يک نقطه نظر کامًال عملی بايد گفت که مايحتاج اوليه و ضروری 
با اين وجود صدها . اين مردم را ميتوان نسبتًا آسان برآورده نمود
 کهنساالن، نوزادان،. هزار انسان از گرسنگی به حد مرگ رسيده اند

در برخی . بيماران با درصدی خطرناک در حال جان باختن هستند
چرا در آنجا غذا .  تن تلفات در روز ياد شده است2000گزارشات از 

وجود «يا » بدی وضعيت راه ها«يافت نميشود؟ بهانه هايی مانند 
که مانع رسيدن و پخش غذا در چادرها ميشود، به » باندهای مسلح
حقيقت اينستکه غذا، آب، سرپناه و . دنی استسختی باور کر

رسيدگی پزشکی را براحتی ميتوان از طريق هليکوپتر و 

سال گذشته، در ظرف تنها چند . هواپيماهای باربری به محل رساند
 هزار پرسنل ٢۵٠هفته، دولت آمريکا و دولت انگلستان بيش از 

ا و تانک، وسايل نقليه، هواپيم: نظامی خود را با کل مهمات
را برای جمله به عراق به » صنايع نظامی پشتيبان«هليکوپتر و کل 
پس چطور ممکن که نتوان چند صد تن مواد مورد . محل فرستادند

نياز مردم را به دارفور انتقال داد؟ حقيقت اينستکه دولت آمريکا 
 دقيقًا به اين دليل که .نميخواهد از بدبختی مردم قبايل دارفور بکاهد

عيت بعنوان بهانه برای بلوکه کردن آن کشور ميخواهد از اين وض
دولت های غربی،  در پشت ظاهری سخت ناراحت از . استفاده کند

، عمًال کمکهای مالی ناچيزی »قتل عام«و » نابودی قومی«بابت 
کرده اند و حتی از همين مقدار هم بخش ناچيزی صرف رفع قحطی 

  .و خشونت در دارفور شده است
 

دروغين بوش و بلرـ » انسانی «ستکه تمام توجهات  حقيقت اين
کسانی که به خاطر حفظ موقعيت شرکت های تجاری خود، هرگز در 
تحميل رنج و درد و مرگ بر مردم، مثل عراق، به خود تزلزلی راه 
نداده اند، اکنون به مخاطره افتاده است ـمسئله در واقع به خاطر 

امپرياليزم آمريکا به . حرص امپرياليستها برای سود و نفت است
ويژه دارد از رنج و بدبختی مردمان دارفور برای اعمال تحريم 
اقتصادی بر سودان استفاده ميکند، تا از اين طريق راه را بر رقبای 
خود در رسيدن به مناطق نفت خيز سودان و صنايع نفتی آن بخش 

ستان و تهديد تحريم، ذاتاً متوجه چين، فرانسه، هندو. از جهان ببندد
. ميباشد) تمام کشورهايی که به نفت سودان چشم دوخته اند(مااليا

همزمان، از تحريم برای گذاشتن فشار هر چه بيشتر بر دولت سودان 
و تحکيم پايگاه نظامی و استراتژيکی آمريکا در منطقه استفاده 

در شمال شرقی سودان، دريای سرخ و ترمينالهای . ميشود
ی نفت در سواحل غربی عربستان سعودی استراتژيکی بسيار حيات

  .قرار دارد
  

فشار شديدی که برای تحميل اين تحريم بين المللی بر سودان وارد 
شده است، به اندازه کافی  نشان دهنده خصلت رياکارانه اين تبليغات 

نتيجه اين تحريم . دولت آمريکا است» برخورد انسانی«برای 
دم سودان شرايط و وضعيتی که اقتصادی اين خواهد شد که به کل مر
سودان کشوری است بسيار . در دارفور حاکم است، تحميل گردد

حتی بدون لطمات مخرب و جبران ناپذير اين تحريم، . عقب افتاده
اکثريت قريب به اتفاق اين مردم از شدت فقر در مرز مرگ و زندگی 
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سته تحريم اقتصادی بين المللی ، چيز به جز به مرگ د. بسر ميبرند
  .جمعی کشيدن اين مردم نيست

 
يک بحث ديگر دولت آمريکا در دفاع از اين تحريم اقتصادی، بر پايه 

در . متهم کردن دولت سودان به کشتار دسته جمعی استوار است
جلسه شورای امنيت سازمان ملل در اوائل ماه سپتامبر اين اتهام، 

هيچ کس . ددر باره سودان تشکيل ميدا» منازعه«بحث اصلی را در 
با اين وجود، تمام اعضای حاضر  بخوبی . راجع به نفت حرفی نزد

حتی نمايندگان چين در اين . ميدانستند که مسئله اصلی همين بود
جلسه که با تندخويی تمام با تحميل اين تحريم مخالفت ميکردند هم 

نمايندگان آمريکا اصراری . به خوبی به اصل موضوع واقف بودند
استفاده کنند، تا از اين طريق راه را » قتل عام«ز لفظ داشتند که ا

امکان دخالت نظامی در سطح وسيعی   برای بلوکه کردن سودان و
 1997در مورد آلبانی ها هم در سال » قتل عام«از لفظ . باز کنند

در . استفاده شد، تا بوسيله آن جنگ با صربستان را توجيه کنند
ی آمريکا اهميت ناچيزی داردـ حاليکه در روواندا ـکشوری که برا

بنامد، با » قتل عام«دولت کلينتون حاضر نشد کشتار آن مردم را 
به حدود يک » توتسيس«وجود اينکه قلع و قمع بی رحمانه مردم 

مردم گرسنه و بی خانمان دارفور هم اکنون در گرو . ميليون رسيد
  .بازی سود و نفت قرار گرفته اند

 
  مبارزه برای بدست آوردن کنترل نفت سودان

در منطقه )  فعلی5بلوک (» بلوک ب«، فرانسه در 1980در سال 
چاه های نفت سودان، حق کشف و توليد نفت را برای خود گرفت که 

 هزار کيلومتر مربع ميشد و از 120شامل منطقه ای با مساحت 
مرز و از سمت شرق تا » بور«و » مالکل«شمال به جنوب بين 

تحقيقات زلزله شناسی فرانسوی ها نشان داده بود . اتيوپی ميرفت
در حال حاضر، . که آن بلوک پتاسيل توليد نفت بسيار زيادی دارد

گفته ميشود که سودان بزرگترين منابع بکر نفت را در آفريقا دارد 
امروزه صادرات . که حتی از منابع نفت خليج گينه هم بزرگتر است

  در هر حال در .ناخالص ملی را تشکليل ميدهدتوليد % ٧٠نفت 
، فرانسه مجبور شد که عمليات خود را در منطقه قطع 1985سال 

ارتش آزادی «کند، زيرا که جنگ بين نيروهای ارتش سودان و 
در طول دهه .  داشت در ميگرفت(SPLA)» بخش مردم سودان

 بوده های اخير، امپرياليزم فرانسه مهمترين پشتيبان رژيم سودان
است و آنرا به سالح، تانک، هواپيماهای نظامی و اطالعات نظامی 

مجهز کرده است تا رژيم بتواند در جنگ با شورشی های جنوب 
  .استفاده نمايد

 
از طرف ديگر اياالت متحده آمريکا با استخدام سازمان های مزدور 
و از طريق دولت های ميانجی گر آفريقايی، از شورشيانی که از 

 کشورهای اوگاندا، اتيوپی و اريتره عمل ميکنند، پشتيبانی طريق
نظامی ميکند تا از اين طريق موقعيت دولت سودان را تضعيف کرده، 

که يکی از ده (» Total-Fina-Elf«از فعاليت مجدد مراکزی مانند 
ها هزار مرکزی است که بر فعاليت شرکت های چندمليتی نظاره 

ده و قدرت نفود خود را در زمينه  جلوگيری کر5در بلوک ) ميکند
دولت آمريکا . اختياراتش در کشف نفت و کنتراتهای توليد باال برد

ضمن اينکه فشار نظامی و بی ثباتی سودان را تقويت ميکند،  مصمم 
است تا از ثبيت موقعيت ساير قدرت های امپرياليستی در رابطه با  

، فرانسه عليرغم همانطوريکه گفته شد. نفت آن کشور جلوگيری کند
 سال پيش بسته شده تا بتواند نفت 24داشتن قراردادهايی که از 

توليد کرده و مردم آن کشور را استثمار کند، به خاطر جنگ در 
شرکت کانادايی . جنوب آن کشور، نتوانسته وارد عمل گردد

نيز تحت فشار شديد از طرف اياالت متحده آمريکا قرار » تاليمان«
همدستی در « در دادگاه آمريکا با اتهاماتی در زمينه داشته و اکنون

، به خاطر عمليات گذشته آن شرکت در »جرم قتل عام و جرايم جنگ
  .سودان روبرو است

 
 باز ميگردد، اما صادرات نفت 1960اکتشاف نفتی در سودان به دهه 

شرکت آمريکايی .  آغاز شد1993به تازگی يعنی از سال 
از يک سرمايه گذاری يک ونيم ، پس )Chevran(»شوران«

.  مجبور شد سودان را ترک کند1985ميليون دالری، در سال 
شوران در چندين محل نفت کشف کرد، ولی در مقياس بسيار 
کوچکی که کافی برای توجيه بر جا ماندن و حفظ آن امتياز 

آنگاه که منابع نفت عظيم . انحصاری در منطقه جنگی نبود
د، شرکتهای نفتی آمريکا خارج سودان زيرزمينی سودان کشف ش

، هر گونه سرمايه گذاری 1997تحريم آمريکا در سال . بودند
از آنزمان تا کنون، . آمريکايی را در سودان غيرقانونی اعالم کرد

 هزار بشکه در روز رسيده و اين در 500توليد نفت سودان به 
نونی تا ميزان ک.   ميباشد2003 هزار بشکه در سال 270مقايسه با 

در .  هزار بشکه در روز برسد750  به راحتی ميتواند به 2006سال 
آنزمان منافع به جيب و کنترل منابع نفتی به دست رقبای اياالت 

  .متحده آمريکا، بخصوص چين خواهد رفت
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ظهور چين بعنوان يک قدرت بزرگ در پهنه جهان، تهديد مستقيمی 

 و امپرياليزم آمريکا است بر منافع امپرياليزم غرب بطور کلی
، در مقايسه با سال پيش از آن، واردات نفت 2003در سال . باالخص

در حال حاضر، چين در . باال رفت % 40چين به زحمت به ميزان 
  پروژه اصلی نفتی و پتروشيمی در دست 50سطح بين المللی حدود 

چين در حال حاضر، مجبور است منابع نفتی خود را محکم و . دارد
امان نگهدارد و اين نياز ضروری تنها با رقابت با آمريکا که در در 

  .موقعيت غالب قرار دارد، ميسر ميباشد
 

کل واردات % 6در حال حاضر، واردات نفت از سودان به چين به 
انتظار ميرود که اين درصد بزودی رشد سريع . نفت چين ميرسد

ن در سطح البته اين با توجه به سرمايه گذاری چي. داشته باشد
شرکت ملی .  ميباشد1990پهناوری در صنعت نفت سودان از دهه 

شرکت اقدماتی نفتی رودخانه نيل «از سهام  % 40نفت چين صاحب 
اين شرکت کنترل نفت دو منطقه نفت خيز مهم در . است» فوقانی

از اواسط . غرب منطقه رودخانه نيل فوقانی را در سودان بدست دارد
مخازن « نفت چين، شروع به توليد نفت از ، شرکت ملی2005سال 

ساير . که در شرق رود نيل واقع است، خواهد کرد» نفت ملوت
 کيلومتری از 1400شرکت های چين هم درگير کشيدن خط لوله 

در اين بندر، چين مشغول . تا بندر سودان هستند» مخازن ملوت«
 چين به اين ترتيب،. ساختن ترمينال بندری برای صادرات نفت است

در منطقه . تبديل به مهمترين شريک تجاری سودان شده است
تنها شرکتی است که قرادادهای » شرکت ملی نفت چين«دارفور، 

  .نفتی ميبندد
 

چين . از نظر جغرافيايی، سودان موقعيت استراتژيکی مهمی را دارد
جايی که بعدًا از . در پی محکم کردن پايه های خود در سودان است

پالتفرمی برای حمل و نقل نفت و تجارت مابين آفريقای آن بعنوان 
وضعيت برای . مرکزی و خاورميانه و خود چين استفاده خواهد کرد

واشنگتن غيرقابل قبول است و چنانچه از راه ديگر نتوان به منابع 
نفت آن کشور دست يابد، آماده است تا سودان را به دو نيم يا چند 

وه های ميليشيای موجود، دولت آمريکا از ميان گر. قسمت تقسيم کند
 به نام ارتش آزاديبخش مردم سودان (گروهی را تشويق ميکند 

(SPLAعالوه براين، آمريکا از . که خواهان جدايی از شمال است
ی که از »ميسيونری های مسيحيان«جريانات ارتجاعی، به ويژه

است که جمله بانکدارهای پولدار در آمريکا بوده و در سودان سالها 

اما . دامن ميزنند، حمايت ميکند» اعراب«نژادپرستی را برعليه 
دولت آمريکا اجازه نميدهد که مسائل مذهبی بر روی مسائل اصلی 

دولت آمريکا نه تنها گروه نامبرده را از نظر تعليمات . تآثير بگذارد
نظامی، اسلحه و پول تآمين ميکند، بلکه از گروه بنيادگرای اسالمی 

هم که پايگاهش » جنبش عدالتخواهی و مساوات«به نام » بیالترا«
اين گروه، همان جريانی است که به .  در دارفور است، حمايت ميکند

، 2000در سال .  کمک کرد1989در سال » البشير«قدرت رسيدن 
، با گروه مسلح 2001البشير، الترابی را برکنار کرد و در سال 

SPLAدر خارتوم زندانی استالترابی اکنون.  قرارداد بست .  
 

  ديکتاتوری، ناپايداری و جنگ منطقه ای
. رژيم البشير يک ديکتاتوری تبهکار ارتجاعی اسالمی است

تاريخچه رژيم مملو از دستگيريها، شالق زدنها، قطع عضو کردنها، 
ديکتاتوری حاضر، مانند . شکنجه ها و اعدامهای مستبدانه است

 و کًال رژيمهای ديکتاتوری ماقبل خود، رژيمی ضعيف و ناپايدار
 شمال کشور ميباشد و با کمک متکی به حمايت قشر مسلمان ممتاز

  .دستگاه سرکوبگر ارتش و پليس برجا مانده است
  

. است» پيشرفت نامساوی و مخلوط«سودان نمونه چشمگيری از 
صنايع مدرن و روابط اجتماعی مدرن پا به پای اشکال مختلف 

در واقعيت چيزی . اجتماعی و اقتصادی بدوی به چشم ميخورد
در شمال عمدتاً مردمان عرب زبان . ردبعنوان ملت سودان وجود ندا

مسلمانی هستند که از نقاط مختلف به آنجا آمده و در مناطق بيابانی 
در خارج از شهرهاهنوز . و شبه صحرايی آن خطه اسکان دارند

حتی در داخل شهرها هم قيود . قيود عشايری بين آنها حاکم است
ظ کرده عشايری هنوز وجه عمده خود را در روابط اجتماعی حف

آفريقای «سرزمين سودان از طرف جنوب تا سرزمين های . است
غير مسلمان و غير عرب، جايی که روابط عشايری باز هم » سياه

بدوی تری در زمينه اقتصادی و اجتماعی حاکم است،  کشيده 
جنوب سودان متحمل بدبختی های زيادی از بابت تبعيض . ميشود

ن به نفع طبقه ممتاز حاکم در اقتصادی، سياسی و مذهبی وارد بر آ
بر مسلمان و ) که قوانين اسالمی است(شريعت . شمال شده است

در واقع تمام تاريخ سودان . غيرمسلمان بطور يکسان حاکم است
عمدتًا شامل همين تنشها و اختالفات بين شمال و جنوب بوده است، 

  . برميگردد١٩٨٣ به سال SPLAاما شروع اين جنگ و ظهور 
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حاکم و دستگاه دولت ضعيف خارتوم هرگز نتوانسته اند اين طبقه 
کشور را يکپارچه و قدرت مرکزی را بر کل کشوری که عقب افتاده 

 در دوران ١٩٨٠در دهه . ترين بخش آفريقا است، مستولی نمايند
 به قدرت نشانده شد، ١٩۶٩که در سال » نيمئيری«ديکتاتوری 

در حاليکه جمعيت . اشت هزار سرباز ند۵٠ارتش سودان بيش از 
بی ثباتی آن ديکتاتوری را اين طور .  ميليون رسيده بود٣٨کشور به

 زمانيکه بوسيله ١٩٨۵ و ١٩۶٩ميتوانيم خالصه کنيم که بين 
اعتصاب عمومی  شورشيان در خارطوم و امدورمان عاقبت 

 بار آن ١٨ بار کودتا شده بود که ٢۵سرنگون گرديد، برعليه اش 
يکی از اين کودتاها از جانب چپی ها . صورت گرفت سال اول ۶در 

 ١٩٧١طراحی شده و بوسيله حزب کمونيست در ماه ژوئيه سال 
از آن کودتا جان سالم بدر برد و اقدام به » نيمئيری«. حمايت گرديد

حزب کمونيست، عليرغم حضور . نابودی حزب کمونيست کرد
ر ابتدا از در دولت، د» برادری اسالمی«ارتجاعيون اقتدارگرا 

 ١٩٧۶خود در سال » برادری اسالمی«. حمايت کرد» نيمئيری«
  .برعليه او کودتا نمود

  
نيمئيری که با نارضايتی های فزاينده اجتماعی روبرو بود، کوشيد تا 

مجدد زمين، بين اقليت های » تقسيم بندی«در دارفور و در جنوب با 
 ٣٠بوسيله ورود جنوب نيز . مختلف ملی و عشاير اختالف ايجاد کند

هزار پناهجوی مسلح اوگاندايی که پس از سقوط ايدی امين به 
ناآرامی در ميان ارتش سودان . سودان رفته بودند، بی ثبات شده بود

. در حال رشد بود، بخصوص در ميان ارتشيانی که اهل جنوب بودند
، نيمئيری موجی از دستگيری رهبران اوپوزيسيون ١٩٨٣در سال 

دستور داد تا » بورا«دامن زد و به ارتش شورشيان در را در جنوب 
جنوب را ترک کنند و قرار بود تا آنها را با ارتش شمال که طرفدار 

آنها حاضر به ترک جنوب نشدند و . دولت بودند، جايگزين کند
در . نيمئيری به ارتش خود دستور داد تا آنها را سرکوب و نابود کند

مام شهرهای جنوب که پادگان نتيجه، شورش و ترک خدمت در ت
 به SPLAداشتند، بيرون زد و در نهايت منجر به شکل گيری 

  .گرديد» جان گاراگ«رهبری سرهنگ 
  

، انتخابات قانون اساسی ١٩٨۵يکسال بعد از اعتصاب عمومی سال 
جنگ در . سازماندهی شده و دولت صادق المهدی بروی کار آمد

ی قول داد تا به تحميل های صادق المهد. جنوب همچنان ادامه يافت
 SPLAگروه . رسيدگی کند، اما به قول خود وفا نکرد» شريعت«

، عاقبت ١٩٨٩در سال . در جنوب را تصاحب کرد» بور«شهر 

از آن زمان تا کنون . دولت بوسيله کودتای البشير سرنگون گشت
  .البشير بر مسند قدرت نشسته است

  
تا موقعيت خود  را بوسيله البشير هم مانند نيمئيری، کوشش کرده 

سودان، در نظر » اسالم سازی«و » عرب سازی«سياست های 
. اين برنامه در عمل قابل پياده شدن نيست. شمالی ها تقويت کند

مردم جنوب سودان هرگز به قوانين تحميلی شريعت تن نخواهند داد 
و دولت خارتوم بسيار ضعيف تر از آن است که بتواند نيروهای 

 بعد از SPLAاز طرف ديگر .  با کمک ارتش شکست دهدجنوب را
 ميليون نفر ٢ سال جنگ که باعث کشته شدن قريب به ٢٠حدود 

  .شده، ثابت کرده است که قدرت تصرف شمال را ندارد
  

  »قراداد صلح«مفاد 
تحت فشار از جانب واشنگتن، عاقبت توافقی در رابطه با جنگ 

» پروتوکل ماکاکوس«بر پايه جنوب اوائل امسال به امضاء رسيد که 
بر اساس اين قراداد، منابع نفتی .  تهيه شده بود٢٠٠٢در سال 

» دولت خودمحتار«سودان بطور مساوی بين دولت خارطوم و يک 
 ساله ۶در جنوب تقسيم ميگردد و قول داد شد که پس ازيک دوره 

 چنانچه اين  .انتقالی، رفراندومی برای استقالل جنوب برگزار گردد
که بصورت صوری تحت » خودمختار«توافق به اجرا در آيد، جنوب 

 ميباشد، تبديل به کشور نفتی ماهواره امپرياليزم SPLAکنترل 
اين قرارداد بطور قاطعانه دست فرانسه را از . آمريکا خواهد گشت

منابع نفتی شناخته شده در آن منطقه کوتاه و قسمت عمده آنرا تقديم 
اما تعيين کنندگان استراتژی آمريکا به . کندشرکت های آمريکايی مي

اين اندازه قانع نبوده و دارند برای کسب کنترل بر زمين های وسيعی 
  .تر اقدام ميکنند که شامل سه استان مرکزی سودان هم ميشود

  
در هر صورت، هيچ چيز کمتر از کنترل کامل بر سودان، طمع شرکت 

ظامی اياالت متحده آمريکا های نفتی و تعيين کننده های استراتژی ن
» تغيير رژيم«هدف حقيقی آنها اين است که يک . را سيراب نميکند

امپرياليست های آمريکا اميدوارند که از طريق ايجاد بی . ايجاد کنند
ثباتی سياسی و اقتصادی و حمايت هر گروه مسلحی که آماده باشد تا 

ده وسرنگون با دولت خارتوم بجنگد، رژيم فعلی را از پای درآور
نشاندن رژيم دست نشانده آمريکا در قدرت، درهای منابع . کنند

وسيع نفتی سودان را بر روی شرکتهای نفتی آمريکايی و به قيمت 
انگلستان و نروژ به اميد اينکه در آينده . ضرر رقبای آنها باز ميکند

بتوانند در تقسيم غنايم شريک شوند، در حال حاضر دارند از 
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تونی بلر نقداً اعالم نموده که آماده . مريکا حمايت ميکننداستراتژی آ
البته تمام اينها رسماً تحت .  سرباز به سودان بفرستد۵٠٠٠است تا 
صورت ميگيرد؛ البته » حفظ صلح«و » کمکهای انسانی«عنوان 

قئرتهای بزرگ هرگاه  که خود را آماده غارت کردن يا جنگ در 
  !ن است،جايی ميکنند، اين روش متداولشا

  
درگيری اخير در دارفور، با توجه به عواقب فاجعه آميز خشکسالی 

دو . و قحطی، برخالف سابقه جنگ شمال و جنوب سودان است
. جنبش مسلح جداگانه برعليه دولت خارتوم در حال مبارزه هستند

.  استSPLA در جنوب، متحد (SLA)» ارتش آزاديبخش سودان«
سپس . مک مالی و نظامی کرده استدولت آمريکا به اين سازمان ک

 است که در پيوند با الترابی است و نيز از حمايت JEMگروه 
آمريکا بهره برده، عليرغم اينکه بوسيله بنيادگرايان اسالمی 

الترابی يکی از پشتيبانان بن الدن بوده و . اقتدارگرا رهبری ميشود
را مورد  او به مرکز تجارت جهانی، بن الدن ٢٠٠١برای حمله سال 
با سالح و کمک » جان جاويد«البشير از گروه . تشويق قرار داد

اين گروه حمالت مرگبار خود را با کمک ارتش . مالی حمايت ميکند
 حمايت ميکنند، پياده SPLA و SLAبرعليه دهکده هايی که از 

کرده و زمين های آنها را نابود نموده، محصوالت کشاورزی و 
معموًال درست قبل از » جان جاويد«حمالت . دامهای آنها را ميربايد

برای مثال هواپيماهای دولتی . حمله هوايی ارتش صورت ميگرفت
و » کورنوی«، »التينا«، بطور مرتب شهرهای ٢٠٠٣در تابستان 

کوتوم سه روز پس از . را در شمال دارفور بمباران کردند» کوتوم«
 ١۵۵۶قطعنامه . ترک محل بوسيله اپوزيسيون مسلح بمباران گرديد

شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر تحريم سودان، مگر اينکه دولت 
را خلع سالح کند، هيج تآثيری در امر نداشته » جان جاويد«سودان 
» جان جاويد«فقط باعث تحکيم قوای البشير در منطقه شده و . است

  .را نيز درون اين قوا ادغام کرد
  

سرزمين . ارفور بهره ميبرندرژيم های چاد و ليبی هم از حمايت د
زغوی بين سرحدات سودان و چاد مشترک است و اين قومی است 

ديکتاتور حاکم بر چاد است و » ادريس دبی«که پايه اصلی قدرت 
. بود» هيسنه هابره«قبل از اين هم پايه اصلی قدرت ديکتاتوری 

درنتيجه عواقب اين رويدادها در دارفور تأثير مستقيم بر سرنوشت 
رژيم ليبی که بر سر سرحدات مشترک خود با چاد، با . يم چاد داردرژ

رژيم چاد اختالف دارد، در رويدادهای اخير دارفور دست داشته و 
  .را از قدرت بياندازد» ادريس دبی«سعی دارد تا 

دولت فرانسه خواهان يک قرارداد صلح در سودان است که به 
  را بدهد و درک ميکند ۵فرانسه اجازه استثمار مناطق نفتی بلوک 

که بر اساس توافقات جديد و با توجه به موقعيت آمريکا در جنوب و 
عالوه بر آن رشد چين در آن منطقه، فرانسه از هرگونه پيشرفتی در 

بخشی از حوادث دارفور، همانند برخی . ودآن کشور باز داشته ميش
ديگر از  اختالفات مسلحانه در ساير کشورهای آفريقا، ناشی از 
مبارزه ميان امپرياليزم آمريکا و فرانسه است؛ مبارزه ای که در آن 

  .فرانسه نقدًا خيلی باخته است
  

اساساً سياست آمريکا در رابطه با سودان مانند سياست آن با ليبی و 
 پيش از جنگ است که شامل تحريم اقتصادی است و سپس عراق

برداشتن تحريم اقتصادی در حاليکه به يک تحريم همه جانبه و حمله 
البشير همانطوريکه در مفاد . نظامی مستقيم تهديد ميکند

سخاوتمندانه پروتوکل ماکاکوس مالحظه ميشود، سعی دارد  تا به 
ل يکسوم کشور را تحت اين پروتوک. مطالبات واشنگتن تن در دهد

در زبان رياکارانه ديپلماسی بين المللی، . کنترل آمريکا درمياورد
در آمده تا بخشی » رهبری فعال آمريکا«جنوب سودان ميبايد تحت 

بر آن حاکم گردد و اين امر برای » توجه دائم بين المللی «از 
ولی، همانطوريکه در باره صدام حسين . الزم است» تضمين صلح«

ديديم، سازش های جديد و باز هم فلج کننده » بازرسان سالح«و 
در مورد ليبی، تعيين کنندگان استراتژی . تری مطالبه ميگردد

امپرياليزم آمريکا مايلند تحريم برداشته شود، اما بشرط اينکه 
  .بتوانند بر نفت و خطوط مهمات رسانی سودان چنگ اندازند

  
بين فرانسه و آمريکا دارد با توجه به وضعيت چين که از آشوب 

سوء استفاده ميکند تا بتواند بر سرزمين های نفت خيز سودان دست 
يابد، اهداف آمريکا تنها از طريق سرنگونی دولت البشير و 
جايگزين کردن آن با رژيمی که بخواهد منافع آمريکا را تأمين کند، 

  سپتامبر هم کار عناصر٢۴اقدام به کودتای . ممکن خواهد بود
حتی اگر الترابی در کودتا .  بودJEMنزديک به الترابی و گروه 

پيروز ميشد، حفظ قدرت برايش با توجه به دشمنی موجود نسبت به 
آمريکا هم بخاطر ارتباط او . او در سطح پايتخت، بعيد به نظر ميرسد

با بن الدن و معروف بودن به يک رهبر بنيادگرای اسالمی، 
 در JEMواشنگتن مايل است تا از حمله . دنميتوانست از او دفاع کن

دارفور حمايت و آنرا تشويق کند تا از اين طريق رژيم فعلی را با 
 فراتر از JEMاما حمايت امريکا از . مشکالت بيشتری روبرو سازد

  ٩ صفحه در بقيه                .اين نميتواند برود


