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 Political سياسی

  
   طارق الشيخ: ويسندهن
  ی حميد بھشت: ازرگردانب 

  ٢٠١٩ جنوری ١١

  
 طارق الشيخ

  نسومی در سودا اميدواری به انقالب
ل عمر البشير تجربه می کند و نراجقيام بی نظيری را عليه استبداد  )اخراج خبرنگاران(سودان، دور از انظار جھانيان 

  . رخ داد می باشد١٩٨۵ و ١٩۶۴تحولی ريشه دارتر از آنچه در  اين موجب اميد به

  د را در راه زندان سروبه اسارت افتاد اين نيايش پرشور ٧٠ ۀ مجيب شريف که در آغاز دھ،شاعر مردمی سودان

  ِآسمان خرطوم عزير کی روشن خواھد گشت

  ؟ِزخم کشور ما کی التيام خواھد يافت

مبر پايتخت دس ٢۵  در صبح. خود پوشيده باشده جامه عمل ب با گذشت دھھا سال اکنون به نظر می رسد آرزوی وی

تظاھرات پرشور از زمان  شمگيرتريننيروھای مختلف اپوزيسيون در چ. سودان با صدای شعارھای مردم بيدار شد

ھای ديگری نيز گاه به گاه در گذشته رژيم را به  اگر چه شورش.  حضور يافتند١٩٨٩کودتای جنبش اسالمگرا در سال 

  .لرزه در آورده است

  
  )تورم (  شاف
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 مھندسين و وکالی شامل بر مھم ترين سنديکاھای پزشکان،) المھنيين تجمع(ِفراخوان بسيج مجموعه ای از کارشناسان 

خواسته  به نظر می رسد. چيزی که ده ھا سال واقع نگشته بود. مردم و احزاب سياسی قرار گرفت يدئمدافع، مورد تأ

است که از اين اولين جنبشی . باشد  دعوت به مبارزه،ھای مطروحه ھم برای دولت و ھم برای نيروھای سازمان يافته

به وجود آمده )االنقاض(فرماندھی انقالب برای نجات ميھن   زمام امور توسطندست گرفته ده ھا سال پيش، از زمان ب

  .است

ش  اپايتخت رساندن اعتراض سنديکاھا به دولت و سياست اقتصادی مذکور در قلب ۀھدف اعالم شده توسط مجموع

ربوطه گشت و در نامه ای خطاب به کاخ رياست جمھوری موجب رشد خواسته ھای م بوده، اوجگيری سياسی آن

و کوچک   در شھر ھای بزرگبا توجه بدين جنبش چشمگير. رئيس جمھور، حسن البشير را مطرح ساخت استعفای

ھمراه با استفاده از خشونتی که کشور در  ِسودان به نظر می رسد دولت در ميان به کار گرفتن نيرنگ و اعمال انعطاف

  . ماندهذشته بدان عادت کرده است، مردد گۀسه دھ

  

  رجنبشی بی نظي

انقالب مردمی داشته است که دو بار موجب سرنگونی حکومت  ۀ چندين تجري١٩۵۶سودان از زمان استقاللش در سال 

نرال جعفر نميری در ج و ديگری حکومت ١٩۶۴حاکميت مارشال ابراھيم عبود در سال  يکی. ھای ديکتاتوری گشت

ھای گذشته بر جنبشی صنفی  در حالی که قيام.  از ھر جھت با موارد سابق تفاوت داردًاما قيام اخير ظاھرا. ١٩٨۵ سال

سياسی در شھرھای بزرگ به ويژه در پايتخت متکی  ۀکه در اوج قدرت خود بود و نيز بر يک جنبش سازمان يافت

" پرورشگاه جنبش صنفی سودان "ِرای شھرتشھر عطيره که مرکز کاری و دا بودند، قيام اخير در شمال کشور، در

سپس دنقال و کريمه  سپس به سرعت گسترش يافت و امواج آن شھرھای شمالی مانند بربر و دامر و. آغاز گشتاست 

کاسال را نير شامل گشت و در غرب به ابيض و  آنگاه در مشرق، شھرھای قضارف، پرتسودان و. را به حرکت کشيد

  .فيد رسيدرھد و سرانجام به نيل س

اين زمين لرزه برای رژيم . ھم پيوسته استه گروه ھای مردم را ب جنبش ملت دارای آنچنان کششی است که بسياری از

و  عالوه بر زور. ليس را در پايتخت متمرکز می سازد غير منتظره بودوپيشگيری از کودتا پ خاطره  بًکه معموال

گرسنکی و فقر مردم فقط  آن شفاف بوده، علی رغم شدتتحرک جنبش، برای دولت مھم اين است که اھداف سياسی 

 ميليون تن در سودان در زير خط فقر ٢٠از  بيش (UNDP)  توسعه سازمان مللۀبه تخمين برنام. جنبه اقتصادی ندارند

  . ميليون بينوايان تمامی کشورھای عرب است۶۶ به سر می برند که اين نزديک به يک سوم از

است و "   عداتآزادی، صلح، "مھم ترين آنھا. اساس سياسی اند گان در شھرھا می دھند دری که تظاھر کنندئشعارھا

  . انقالبی استۀ عمق خواسته ھای ملت و شدت انگيزۀاين نشاندھند. " انقالبگزينش ملت، "نيز

ه قدرت اخوان روشنی بعلی رغم تھيدستی و گرسنگی مردم ببرده،  یئ به سطح باالًمستقيما  مبارزه رات کيفي،اين جنبش

اسالمی از  اين نيز روشن است که جنبش.  گشايش تازه ای را اعالم نموده استۀو اميد به تجرب المسلمين پايان داده

در تمامی سطوح اقتصادی،  انحالل حکومت: جای نھاده استه رسالت خويش عبور نموده و ميراث سنگينی را ب

  .شيطانی دين با فساد ايجاد گشته است ه به آميزشسياسی، فرھنگی و به ويژه به لحاظ دينی که با توج

 رسانه ھای کشور داشت جنبش را ت ھای تحريرأديداری که با ھي رئيس دستگاه ھای اطالعاتی تونس، صالح قوش در

احزاب  ی جنبش از ھر گونه مشارکئبه نظر او جدا. احزاب سياسی بسيار دور است توصيف نمود قيامی ناگھانی که از

صالح قوش . اظھارات وی را نفی می کنند اما واقعيات. شانگر اين است که فاقد ھر گونه آينده ای می باشدسياسی ن
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و تحريک گرايانی که خود را ميان تظاھر کنندگان جا زده و توسط   نيروھای نفوذیۀدوليت وقايع را بر عھؤسپس مس

بخش  او بيش از ھمه اعضای گروه ھای شورشی آزاديھدف اظھارات. ھدايت يافته اند محول نمود عوامل موساد تعليم و

خاطر وقوع انقالب به ه است که ب  التھابیۀاين اعالم مقصر نشاندھند. دافور سودان تحت رھبری عبدالوحيد النور بو

عطيره، دامر يا  ، در) المؤتمر الوطنی(   ملیۀحاکم، کنگر مناطقی که فرستنده ھای حزب. حزب حاکم دست داده است

 قابل چشم -  دستکم از نظر رژيم-دافوری آن   متالشی گشتند دارای آن گونه ويژگی ھای اجتماعی است که عناصربربر

  . اسالمگراستپوشی بوده، وجه غالب آنھا حضور جنبش ھای

  
  فشا

  تچشمگيرترين تظاھرا

دگان آن بوده، ھمچنان دولت را به اين است که اھالی شھرھا ابداء کنن ۀجنبش مردم ادامه داشته، تمامی شواھد نشاندھند

شايد مھم . نمايند ی میئدر بسياری از شھرھا مردم به اعالم شرايط اضطراری و توقف تردد بی اعتنا .مبارزه می طلبند

محله ھای شھر را مردم اشغال نموده، در صف مقدم  .مبر در پايتخت بود دس٢۵ر معنی ترين وقايع تظاھرات ترين و پ

اين چشمگيرترين . صنفی از مشاغل مختلف و رھبران احزاب حضور داشتد  نمايندگان طيف ھایتظاھر کنندگان

  . در سودان به وقوع پيوست١٩٨٩از زمان کودتای عمرالبشير در سال  تظاھراتی بود که

 مقاومت  گرم برای متفرق ساختن تظاھر کنندگان مردم قاطعانهۀاسلح ِعلی رغم اعمال خشونت فوق العاده و استفاده از

بود که در آن   جنگیۀپايتخت مانند صحن. نشان دادند که انقالب با قدرت و شادابی درحال پيشروی است روشنینموده ب

 کارشناسان بر می آيد اعتراضات ۀمجموع ۀبا اينحال چنان که از بياني. تانک ھا و سربازان فراوان حضور داشتند

ھزاران تن از نيروھای امنيتی و سربازان را که در خودروھای " حضور ِوالنؤ مزبور، مسۀبياني. موفقيت آميز بود

توده ھای ملت   مدنی، احزاب سياسی وۀتيراندازی به سوی تظاھرکنندگان قصد جلوگيری از حاميان جامع زرھپوش با

  .را محکوم نمود"  بودندکه برای رساندن پيام درخواست استعفای رئيس جمھور به کاخ رفته

 مردم و مطابق خواست ۀپيش فقدان آن حس می شد درود گفته بيانگر اراد تيابی به اتحاد را که از دھھا سالسنديکاھا دس

اتمسفر موجود، اتمسفر ". استه از مطالبات مردم است بيان نموده ايمما موضع خويش را که برخ ".سنديکاھا دانستند
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است که علی رغم شمار زياد قربانيان دور اول را برده  مودهتجديد اعتماد بوده در نيروھای ملت اين برداشت را ايجاد ن

  . کشته شمرده شدند تن۴٠بر طبق منابع پزشکی . اند

و ندا ) ةعجما( در ائتالف اجماع ملی ًسياسی اپوزيسيون که عمدتا به نمايندگی نيروھای: احساس عمومی چنين است

 اسان پيش از آغاز مارش در مرکز حزب کمونيست در کارشنۀمبر مجموع دس٢۵به در سه شن السودان متشکل اند،

" سرنگونی رژيم"خاطر ه  بآنھا تصميم گرفتند اختالفات خويش را به فراموشی سپرده،. ھم رساندنده خرطوم حضور ب

ی موقتی و ئ جمھور عمر البشير برکنار ، شوراکه رئيس اجماع بر اين شد. کوشش ھای خويش را ھماھنگ سازند

 فراھم ساختن بازگشت به زندگی سياسی مبتنی بر پلوراليسم حزبی در نظامی جديد باشد  وظيفه اشدولتی تکنوکرات که

  . دست يافتن بدين ھدف تقويت مبارزه برای استعفای رئيس جمھو استۀالزم. ايجاد گردد

انھا برخورد ھم اختالف دارند که چگونه با تداوم قيام در خياب عناصر مختلف اسالمگرای دولت فعلی بر سر اين با

ھای  رھبران جنبش ھای اسالمگرا که در جريان.  برقرار نمودندلسه ایجمبر دس٢١آنھا در جمعه  بدين منظور. نمايند

االصالح تحت رھبری غازی صالح   ملی تحت رھبری علی الحاج،ۀرقيب دسته بندی شده اند از جمله در حزب کنگر

بر طبق . نرال کمال عبدالمعروف ديداری داشتندجبا  زالدينالدين و شورای جنبش اسالمی تحت رھبری الفاتح ع

ول گشت ؤگفته می شود عبدالمعروف اصل کار را پذيرفت و مس. به ميان آمد گزارشات رسيده از حکومت نظامی سخن

  .ھای ارتش مذاکره نمايد نرالجبا ساير 

دستجات اپوزيسيون مانند ائتالف ندا االمت و برخی از رھبران  ھمان روز نمايندگان با صادق المھدی رئيس حزب

ِ مذاکرات و استعفای دولت، تعيين زمانی گذار وۀالمھدی نيز برای فراھم ساختن زمين السودان به رھبری ايجاد دولت  ِ

  .تکنوکرات مالقاتی داشتند

  

   ناشناسجوانان، بازيگر

نيروھای جوان موتور اصلی قيام ملت در . امور را تغيير می دھد اما فاکتور جديدی پا به عرصه نھاده است که روند

البشير  ی و جدا از گذشته ھای احزاب پيش از عمرئ قدرت اسالمگراۀاين نسل که در ساي. اند تمامی شھرھای سودان

بسياری از جوانان می . نموده است چشم به گيتی گشوده، نسلی است عصيانگر که فارغ از قطب بندی ھای مذھبی رشد

 تغيير ۀخواھان اين ھستند که جنبش فراتر از توافقات در زمين فق ھای فراحزبی عمل نمايند وکوشند فارغ از توا

  .١آنھا تغيير رژيم و دوری جستن از تحکمات مذھبی است ھدف. حکومت عمل نمايد

آزادی، صلح،  ":شوند گشته است که توسط جوانان سر داده می ی متبلورئاين تمايل به انقالب واقعی در شعارھا

ای ديگر را  ديگر اکنون فاکتور تعيين کننده و جذاب بخشی از فورمول سياسی است که دورنمای آيندهبه سخن ". التعد

نمايد که بر مبنای فورمول حق و ارزش  نويد داده، قصد دارد خود را از تمامی عملکرھا زدوده، کشوری جديد ايجاد

 دارای کھولت ً سياسی کنونی به ويژه در اپوزيسيون غالبارھبران .ھای جديد برای زندگی تازه ای گام به پيش نھد

 ھای قابلتآبستن  لذا آينده.  روی به جوانانی دارد که خواھان تغييراتی واقعی می باشندًخيابانی طبيعتا جنبش. ھستند

  .بزرگتر سياسی، تصميمات قاطع تر و خطرات بيشتر است

ھمگان را به شگفتی خواھد افکند که بی شک از جانب  اخ،ی با وقوع انقالبی محدود به کئيا جنبش اسالمگرا

 مواجه خواھد گشت يا ساير اسالمگرايان با ھم بر سر اين توافق خواھند نمود که با اپوزيسيونی قوی در ملت با استقبال

ا افکار وی و توافقاتی باشند که ب نيروھای پرنفوذ سياسی مانند ھمراھان صادق المھدی که به نظر می رسد مايل به قبول

 ملی و ايجاد دوران گذر توسط کنگره ای متشکل از تمامی ۀقدرت کنگر پايان دادن به: فرودی آرام، سازگار باشد ۀبرنام
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. مشورت نمايند  چگونگی قدرت در آينده با ھمۀسودان که شامل بر نيروھای اسالمگرا نيزبوده، در بار نيروھای سياسی

تحت رھبری رئيس ) پوزيسيونائتالف ا(اجماع   ويژه نسل جديد و نيز ساير نيروھا مانندالبته اين راه حل را مردم به

  .عيسی رد خواھند کرد تر وکيل مدافع ھای عربی، فارق ابوفسابق د

خواھد داشت تحولی ريشه ئی است با حذف اسالمگرايان از  ِگزينش ممکن سوم که بی شک در نظر ملت ارجھيت

 شگفتی در اينجاست که اين گزينه که به خواست ھای جوانان و نيروھای انقالبی. سياسی ۀی از پيشينئقدرت و جدا

نيروھای سنتی مذھبی و جنبش  نزديک تر بوده و سودان را بھتر به دامان کشورھای مدرن باز خواھد آورد امريست که

  .ھای اسالمگرا به شدت تمام با آن مباززه خواھند کرد

اسالمگرا که در عمل قادر به تصميم گيری خواھند بود مواجه  وھای شبه نظامی جنبشجنبش فعلی ممکن است با نير

  .اسلحه ترديدی نخواھند داشت کار بردنه آنھا در ب. گردد

آيا آنھا . توجه به اينگونه خطرات تا کجا می توانند بی تفاوت باقی بمانند ليس باوال اينجا است که نيروھای نظامی و پؤس

 و ١٩۶۴ھای ملت در  ند شد تا ھمانگونه که برخی اميدوارند از جنبش حمايت نموده و مانند قياموارد خواھ به صحنه

  ؟ملت پايان دھند  تقابل را به نفع ١٩٨۵

ادامه داشته و قوت بيشتر خواھد يافت، با اين آرزوی قوی که به رژيم   شواھد حاکی از اين است که قيام ملت سودانۀھم

سياسی به اميد  که به موازات آن مذاکرات طوالنی و بی وقفه ميان احزاب مختلف و نيروھای در حالی فعلی پايان دھد،

  .يافتن راه حلی برای برون رفت از بحران ادامه دارد

  

  تذکر ناشر

با صادق المھدی رئيس ) انصار االم المھدی(طرفداران امام المھدی  يکی.  دو جنبش بزرگ در سودان وجود دارند– ١

 بزرگ ترين حزب سياسی سودان است و ديگری طرفداران ميرقانی با محمد عثمان الميرقانی که) مةاال(حزب ملی 

  .که دومين حزب بزرگ کشور است) الحزب الوطنی االتحادی(مربوط به حزب اتحاد ميھنی 

  

  هاز استقالل به تجزي

ه جنوبی شورش ب  در اياالت١٩۵۵در تابستان .  پايان حضور انگلستان و استقالل١٩۵۶ نوریج ١

  .آمد وجود

  . کودتای نظامی١٩۵٨مبر نو

  .وجود آمدن رژيم پارلمانیه ب.  قيام ملت و سرنگونی ديکتاتور١٩۶۴بر واکت

  . کودتای افسران آزاد تحت رھبری ژنرال جعفر النميری١٩۶٩ مه ٢۵

  . شکست کودتای چپ افراطی، سرکوب خونين حزب پرقدرت کمونيست١٩٧١ والیج

  .ن شريعت را مسلط و دوباره جنگ جنوب آغاز گشت نميری قواني١٩٧٢

  .دنبال قيام مردم و کودتاه  سقوط رژيم نميری ب١٩٨۵ پريلا -چمار

با جنوب  ست گرفته و جنگه د افسران اسالمگرا تحت رھبری عمر البشير قدرت را ب١٩٨٩ والیج ٣٠

  .شدت يافت

  .جنوب بود خودگرانی ۀ امضای توافقی که حاوی ھمه پرسی در بار٢٠٠۵ والیج ٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

حکم توقيف  خاطر جنايت عليه بشريته ی عليه عمر البشير بئ دادگاه بين المللی جزا٢٠٠٩ چ مار۴

  .صادر و سال بعد جرم کشتار قومی نيز بدان افزوده شد

  . غوطه ور گردد جنوب با اکثريت باال به استقالل رأی داد، پيش از آن که در جنگ٢٠١١ نوریج
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