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 ٢٠١٩ جنوری ٣١
  

  ببازی ھای سياسی غراعتراضات در سودان و 
به   بی توجهالماندولت ) گزارش ويژه(خرطوم / برلين

ی در سودان به کمک ھای ئسرکوب خونين اعتراضات توده 

اين اعتراضات که .  دھدمی خويش به دولت اين کشور ادامه

مواد   عليه گران شدن شديدءمبر آغاز شدند در ابتداسد ١٩در 

حال ديگر تظاھر کنندگان . وجود آمده  و سوختی بئیغذا

. د شھرت دارئیکه به زورگو خواھان استعفای دولت ھستند

که دول غرب قريب دودھه با حکومت عمر البشير  در حالی

مطابق ميل آنھا عمل نمی نمود به شدت مبارزه می کردند،  که

آغاز سياست داده و با خرطوم  رييحال چند سالی است که تغ

واشنگتن برای مبارزه با : به ھمکاری نزديک نموده اند

  مخفی سودانپوليس ساحل از ۀصحرا و منطق جھادگرايان

NISS مخالفان  ۀبه گفت. گيرد و برلين در ممانعت از حرکت پناھجويان از جانب خرطوم ياری می گردد اطالعات می

  .روپاست اۀ بزرگترين پشتيبان سودان در اتحاديالماندولت سودان 
  

  مقابله با سرکوب

 به تمامی ًگشت و طی مدت کوتاھی نه تنھا به خرطوم، بلکه عمال مبر آغار دس١٩ی در سودان در ئاعتراضات توده 

 علت اين اعتراضات در آغاز سه برابر شدن بھای نان بود که موجب ريختن شمار. يافت شھرھای بزرگ سودان راه

 ۀجھت گرفت بلکه به دامن  ھا گشت و به سرعت نه تنھا عليه ساير گرانی ھابسياری از تظاھر کنندگان به خيابان

چند روزی نگذشت و سازمان .  رسيد،شھرت دارد حکومت رئيس جمھور، عمر البشير، نيز که به اعمال سرکوب شديد

 تن را ١٧فشار در کوشش برای سرکوب خشونت آميز اعتراض کنندگان  ھای حقوق بشر گزارش دادند که دستگاه ھای

  .ی و ھم سرکوب ادامه داردئوقفه ھم تظاھرات توده  از آن پس بدون. کشته اند
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  تر سياسيياولين تغ

خالف البشير م که مدت زيادی با حکومت عمر  با ايننالمادولت 

 در حالی. ی در سودان راضی نيستئبود از تداوم تظاھرات توده 

 به خاطر اميدواریه ھای غربی در دوران جنگ سرد ب که قدرت

 چه به لحاظ –و غرب خدمات سودان در درگيری ھای ميان شرق

از آن   – مخفی پوليستسليحاتی و چه از جھت ھمکاری با 

جھت گيری  ١٩٩٠ ۀدر سال ھای دھ] ١[حمايت می نمودند 

سرپيچی خرطوم از تمکين : ر دادنديي تغًسياسی خويش را کامال

ھان گيری جديد غرب برای ھمراه نمودن ج به غرب و جھت

تا آن زمان  عرب به حمايت از خود موجب گشت دولت سودان که

از حمايت غرب برخوردار بود به دشمن آن تبديل گشته و به 

در اين رابطه قدرت ھای غربی و در . مبارزه شود شدت با آن

اينکار . سودان اقدام نمودند ۀ به تجزيالمان و امريکارأس آنھا 

البته به موازات آن . سودان از دست حکومت خارج گشت عظيمی از منابع نفتبدانجھت موفقيت آميز بود که بخش 

 شديد غرب عليه خرطوم، جنگ ۀدر دوران مبارز]. ٢[در جنگ داخلی گشت  سودان جنوبی عرض مدت کوتاھی غرق

که در  یحال در.  تيتر اول روزنامه ھا بودالمانويژه در دافور، در کشورھای غرب و از جمله در  داخلی سودان به

  . دعوا نمودۀ الھه عليه البشير اقامئی دادگاه بين المللی جزا٢٠٠٨ والیج

  

  تر سياسييدومين تغ

دليل آن نيز يکی آمادگی دولت . ر داده استييسياست خويش را دوباره تغ  نيزامريکا بلکه المانالبته در اين بين نه تنھا 

ای به   ويژهۀکه ھم در برلين و ھم در واشنگتن عالق تمکين به خواسته ھای غرب است و ديگر اين البشير برای

فريقا اعليه جھادگرايان در صحرای   به اين دليل که در مبارزهامريکاوجود آمده است؛ از سوی ه ھمکاری با خرطوم ب

 پوليس يک قرارداد ھمکاری با "سيا" سازمان ٢٠١۶مبر سال سپت در.  نائل گردندئی ساحل به پيشرفت ھاۀو منطق

بنياد علم و سياست در برلين از آن زمان مطابق گزارش . بست ) NISS اطالعاتی وامنيتی ملی سرويس(ان مخفی سود

ھای دستجات جھادگرا از سومالی گرفته تا نيجريه آگاه می   را از فعاليتامريکا مخفی سودان پوليس ، ٢٠١٧در اواسط 

وری خويش تحريم ھای مربوط به سودان را ملغی اوباما در روزھای پايانی رياست جمھ در عوض آن بارک]. ٣[سازد 

  .آنگاه قرار بر اين شد که حکومت البشير تثبيت گردد .نمود

  

  روند خرطوم

 در ًسودان مستقيما: ديگری مايل به ھمکاری با دشمن سابق خويش گشتند  اروپا بيش از ھمه به دليلۀاما برلين و اتحادي

ی مسدود برا در کوشش. ن و بيش از ھمه از اريتره به اروپا قرار داردفريقا، از جمله از سوداا مسير فراريان شاخ

 کشور ١١ ۀ و سويس به اضافرویاو ن  اروپاۀ نمايندگان کشورھای عضو اتحادي٢٠١۴مبر ساختن راه فراريان در نو

در اين تجمع . ت نماينداقداماتی را برای جلوگيری از فرار به اروپا تصوي  از تونس گرفته تا کنيا تجمع نمودند تائیافريقا

در اين اقدامات سودان  .شھرت يافت" روند خرطوم "نامه اقداماتی که آن زمان آغاز گشت ب. شرکت داشت سودان نيز
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 مأموران سودانی انتقاد می شد برای مسدود نمودن ۀسرکوبگران که بارھا به رويکرد محوری يافت و علی رغم اين ۀجنب

چند سال  ھمچنين در موارد معدودی از اين اقدامات، ميليشيا که تا. ھده سودان نھاده شدبر ع  مھمیۀمسير فراريان وظيف

با آنھا مبارزه می شد نيز شرکت  خاطر عمليات مرگسا در سرکوب قيام کنندگان دافور به شدت از جانب غربه پيشتر ب

برای مقابله با فراريان در اختيار خرطوم نبود که مبالغ ھنگفتی را   اروپاۀاما اين مانعی برای برلين و اتحادي. داشتند

مربوط به دولت   ميليون يورو دريافت نموده بود و آژانس توسعه٢٠٠اوايل سال گذشته سودان قريب به در .  دھندقرار

زيادی از کار بازمانده بود با تجديد فعاليت خود در  که سال ھای GEZ  ھمکاری ھای بين المللیۀ موسوم به جامعالمان

حمايت از خرطوم به طور غير مستقيم موجب تقويت دستگاه امنيتی سرکوبگر و نيز  . در اين کار دخيل بود٢٠١۴سال 

  .]۴[مخفی اين کشور گشته است  پوليس

  

  نبزرگترين پشتيبا

ان  بزرگترين پشتيبالمان کنشگر مبارز، شھيده عبدالمونا، ۀگفت  اروپا با خرطوم ادامه دارد و بهۀھمکاری برلين و اتحادي

 المان ھدف پشتيبانی]. ۵[اروپاست، چه به لحاظ ھمکاری ھای فنی و چه به جھت حمايت مالی  ۀسودان در اتحادي

 فعاليتی را عليه ًگذشته مشترکا  سالونج اروپا در ۀسودان و اتحادي. ھمچنان ممانعت از مھاجرت پناھجويان است

ت سگبرلين و خرطوم در ماه ا. ر است سه سال ادامه يابدقرا تجارت انسان و مھاجرت غيرقانونی آغاز نموده اند که

 عالوه بر آن دولت]. ۶[ ميليون يورو ھزينه خواھند نمود ٢۶ المان ميليون و ٢بروگسل  توافقاتی کردند که برای آن

 در اين رابطه از جانب. نمايد ء می کوشد نقشی محوری در مذاکرات مربوط به پايان دادن به جنگ دافور ايفاالمان

 افريقا به رھبری ۀنفوذ خود برای برون رفت نيروھای اتحادي خرطوم محترمانه اظھار گشته است که برلين می کوشد از

دنبال  مبر، بهگزارش رسانه ھای سودان در ماه نوعالوه بر اين به ]. ٧[سودان استفاده نمايد  از UNAMID ملل متحد

 المان ۀھيکو ماس، وزير خارج ی خويش،المانی محمد احمد، با ھمسان  سودان، الديرديرۀديدار وزير امور خارج

با سودان است بلکه از خرطوم نيز در مراجع بين المللی به   نه تنھا خواھان تقويت ارتباطالماناظھار داشت که دولت 

 وم می شد اکنون ديگرخالف مبارزه ای که در گذشته با خرطکه  در حالی]. ٨[می نمايد  اروپا حمايتۀويژه در اتحادي

  .انتقادی از دولت سودان مطرح نمی گردد

  :سزيرنوي
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