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 حاضر روایت انقالب سودان را از جایی پی می گ.یرد ک.ه در مس.یر اوج گ.یری خ.یزش انقالبی، عم.ر:  متنتوضیحی بر متن سوم

امنیتی می کوشند خیز انقالب را به ی..ک گ..ذار-امنیتی از قدرت ساقط شده و نخبگان نظامی-البشیر با پیش دستی دستگاه نظامی

،(و ابتکارات و چالش های انقالبیون)مقاله ی حاضر در کنار بررسی فشرده ی فراز و فرودهای روند انقالب . سیاسی آمرانه تنزل دهند

امنیتی  دست پرورده  ی او در سقوط نهایی اش را واک..اوی-می کوشد دالیل سقوط دیکتاتور سودان و نیز علل همراهی دستگاه نظامی

در این راستا، مولفاْن ساختار پیچیده ی قدرت سیاس..ی در س..ودان و س..ازوکارهای اس..تحکام دولت اس..تبدادِی آن را تش..ریح. کند

مص.الح مفی.دی ب.رای ب.ازخوانی مس.اله ی دولت و س.اختار دیکت.اتوری در- پیش از ه.ر چ.یز - از این نظر، متن حاضر . می کنند

امنی.تی در س.اختار دولت و تح.والت سیاس.ی س.ودان،-آشنایی با جایگاه دس.تگاه نظ.امی. جغرافیای سیاسی ایران عرضه می کند

.انقالبِی امروز و فردای آن روش..نی می ان..دازد-بی گمان بر جایگاه دستگاه سرکوب در ساختار دولت اسالمی ایران و کارکردهای ضد

امنیتِی قدرت سیاسی در سودان، خواه ناخواه شکوه ع..زم م..ردم انقالبی را-در عین حال، این متن از خالل تحلیل شالوده ی نظامی

1۴01آبان . / عیان می سازد؛ شکوهی که یکی دیگر از اشتراکات انقالب سودان با خیزش انقالبی ژیناست

  
*   *   *

سقوط عمر البشیر، مستبد دیرینه ی سودان می پردازد. البشیر مانن..د دیگ..ربه حکمرانی و : این مقاله چکیده

 از وقوع کودت..ا علی..ه حک..ومت خ..ودمتمرکز فردمحور،حکومت های خودکامه تالش کرد تا با ایجاد یک رژیم 

 بازیگران مهمقادر شد(. personalization of power شخصی سازِی قدرت )ازطریق سازوکارگیری کند. او جلو

 گره بزند. اما خیزش م..ردمی س..ودانیشسیاسی را تضعیف کرده و سرنوشت آنها را به سرنوشت سیاسی خو

، که منجر به برکناری البشیر توسط نیروهای امنیتی خود وی شد، نشان می دهد ک..ه201۸-19در سال های 

 ممکن است به سرعت به گونه ای تکام..ل یابن..د ک..ه مراک..ز ق..درت ج..ایگزین رافردمحورتحت فشار، رژیم های 

 نیروهای امنیتی همچنان روند نوپای دموکراتیک س..ازی را ک..هبازسازی شده یتقویت کنند. در سودان، قدرت 

با خیزش مردمی آغاز شده، تهدید می کند.

1 Mai Hassan, Ahmed Kodouda: Sudan’s Uprising: The Fall of a Dictator, October 2019.
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، شهروندان در شهر استانی اتباره در شمال سودان، مق..ر محلی ح..زب ح..اکم کنگ..ره ی201۸ دسامبر 19در 

( را به آتش کشیدند. اعتراضات آنها با افزایش قیمت ها و لغو یارانه های کاالهای اساسی آغاز ش..د،NCPملی )

اما تظاهرکنندگان این مشکالت اقتصادی را به حکومت عم..ر البش..یر، رئیس جمه..ور دیرین..ه و رژیم مس..تبد

( مرتبط می دانند. در روزهای بعد، اعتراضات در سراسر کشور سودان )کشوری بزرگ درInqaz )انقاذ/«نجات»

 میلیون نف..ر جمعیت( گس..ترش ی..افت و ش..رکت کنندگان خواس..تار پای..ان دادن ب..ه۴۳شمال شرقی آفریقا با 

 قرار دارد، و نیز انتقال قدرت به حکومتی غیرنظ..امی ش..دند.نظامیانریاست جمهوری بشیر، که تحت حمایت 

اما اعتراضات خیابانی و دیگر چالش های سیاسی برای بشیر تازگی نداشت. او از زمان روی کارآم..دن در س..ال

 همزم.اْنو کرد بنیان-فرد، بخش عمده ای از دوره ی زمام داری سی ساله اش را صرف ایجاد یک استبداد 19۸9

ثروت و موقعیِت بازی گران مختلف سیاسی - به ویژه شاخه های مختلف دستگاه امنیتی - را به تداوم حک..ومت

 گره زد. این استراتژی به او اجازه داده بود تا از چرخه های اعتراضات گذش.ته ج.ان س.الم ب.ه در ب.رد؛ ازخود

 در جن..وب ص..حرای1990جمله اعتراضاتی که در جریان »م..وج س..وم« دموکراس..ی خواهی در اوای..ل دهه ی 

 که به سقوط چند دولت آفریقایی منجر شدند. 2011-2011بهار عربی خیزش های آفریقا رخ داد و نیز 

 ش..رکت کنندگانشمار متفاوت بود. کمتر از چهار ماه پس از شروع تظاهرات، 201۸-19اما جریان اعتراضات 

نها در خارطوم، پایتخت سودان، به چند صد هزار نفر اف.زایش ی..افت. معترض..ان عالوه ب..ر ط..رحتدر تظاهرات 

 و شعارهای خود، شعارهایی از دیگر انقالب های مردمی- از جمله شعار مع..روف به..ار ع..ربی، »م..ردممطالبات

 مقر نیروهای مسلحمقابل[ را اقتباس کردند. آنها در الشعب یرید اسقاط النظام]« 2سقوط رژیم را می خواهند

 تا زمان تبدیل حکومت سودان به حکومتی غیرنظامی در آنج..ا بمانن..د. س..رانجام،عزم کردندتحصن کردند و 

به نظ..ر، تحت فشار دستگاه امنیت داخلی اش، مجبور به کناره گیری ش..د، 2019 آوریل 11زمانی که بشیر در 

.می رسید که عزم معترضان پیروز شده است

 توسط بشیر باعث شد بسیاری تصور کنند که س..قوط او به معن..ای پای..ان رژیم »انق..اذ«۳شخصی سازی قدرت

]رژیم نجات ملی[ نیز خواهد بود. یکی از شعارهای مورد عالقه ی معترض..ان درخواس..تی س..اده از بش..یر ب..ود:

 به ندرت از قدرت رهبر خ..ود[شخصی شده]فردمحور [. رژیم های استبدادِی !تسقط بس« ]!۴سقوط کن»فقط 

پیشی می گیرند، زیرا با ایجاد چنین رژیمی، رهبر عمداً ظرفیت های سایر بازیگران سیاسی را تضعیف می کن..د

. و شواهد اخیر از بهار عربی نشان می دهد5 حکومت خود را کاهش دهدکشیدِنتا شانس موفقیت در به چالش 

[ و رانت های نفتی قابل توجه، احتم..االً درdynasticی ]دودمان قدرتکه رژیم های استبدادی درصورت نداشتن 

 بشیر، به دلی..ل ج..دایی منطقه یحکومت 2019 سال در. 6فرو می پاشندمواجهه با یک خیزش مردمی از هم 

.داشتنفت خیز سودان جنوبی، در این دسته قرار 

2 The people want the fall of the regime
3 personalization of power
4 Just fall!

(: »پس از بیست  سال درباره ی دموکراسی سازی چه می دانیم؟«. ِگِدس در این متن، به جای سرنگونی رهبر، به1999{ باربارا ِگِدس )1 }5
اما منطق بحث، مشابه است.رهبر می پردازد؛ موضوع مرگ 

6{ (: »بهار عربی: مسیرهای سرکوب و اصالحات«. همچنین مراجع.ه کنی.د ب.ه:2015{ جیسون براونلی، تارک مسعود و اندرو رینولدز )2 
(: »سلطنت  های جان سخت: سلطنت های عربی چگونه ادامه می دهند؟«.2012شان ال. یوم و اف. گرگوری گاوز )

۳



( راTMC« )گ..ذارپس از برکناری بشیر، گروهی از افسران نظامی که کودتا را رهبری کردند، »شورای نظامی 

« ۸»نیروه..ای آزادی و تغی..یر، 7جبهه ی سراس..ری اپوزیس..یون نماین..دگانتشکیل دادند. این نهاد مذاکره ب..ا 

(FFC که طی ماه های اعتراض ،) آغاز ک..رد ت..ا مس..یری ب..رای گ..ذار کش..ور ب..ه حک..ومتشکل گرفته بود، را

 را امضا کردند و به م..وجِبتاسیسیغیرنظامی ترسیم کند. در پایان ماه اوت، دو گروه مذاکره کننده اعالمیه ای 

 ]شورای حکومتی[ و نخست وزیر جدید سوگند یاد کردند. از زمان س..قوطموقتآن، اعضای یک نهاد اجرایی 

 نهادی س..ت معط..وف ب..ه بازس..ازیبه واقع« گذاربشیر، به طور فزاینده ای روشن شده است که »شورای نظامی 

بخش هایی از رژیم قدیمی. این حکومت نظامی حاضر به کناره گیری نیست و ظرفیت ویژه ای ب..رای چس..بیدن

به قدرت دارد.

 س..رنگونِیپیارزیابی چشم انداز دموکراتیزه شدِن سودان مستلزم بررسی چش..م انداز سیاس..ِی به ج..ا مان..ده در 

 جان سالم به در بردند. بشیر درخود او و درک اینکه چگونه عناصری از رژیم فردمحور او از سقوط استبشیر 

محدود می کرد، خرید وفاداری دستگاهسامان دادن اوضاع مواجهه با یک بحران اقتصادی که توانایی او را برای 

 برای حفظ رژیم شخصیاوامنیتی را بر حمایت از حزب حاکم و جمعیت شهری اولویت داد. در همین راستا، 

 را تضمین ک..رد. ب..ا این ح..ال، تحت فش..ارسودآورْینیروهای امنیتی به جریان های مستقِل دسترسی خود، 

فزآین..ده ی ترکیبی از فشارهای اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی، ارگان های امنیتی س..ودان تص..میم گرفتن..د

 کنند.اقدام خود بشیر سودآوری، علیه و تداوم این جریان های برای حفظ

گرایش[. personalization شخصی سازِی قدرت ]به سمتنظام های دیکتاتوری  در سرتاسر جهان هرچه بیشتر 

، ق..درت سیاس..ی خ..ود راز این طریقا. رهبران از منابع دولتی برای خرید وفاداری استفاده می کنن..د. یافته اند

. ام..ا کودت..ای9 قدرت خویش را تضعیف می کنندنظارت برافزایش می دهند و - حداقل برای مدتی - امکانات 

سودان و پیامدهای آن نشان می دهند که رژیم های شخص  محور ممکن اس..ت تحت فش..ار ش..رایط، به س..رعت

. این ام..ر ت..ا ح..دی ب..دین دلی..لگردندبه گونه ای تکامل پیدا کنند که مراکز قدرِت جایگزیْن تقویت و پدیدار 

 دارد.ب..ازیگران تأثیرات متفاوتی ب..ر نهادینه س..ازی آن بازیگران سیاسیاست که روش های مختلف حمایت از 

عواقب شخصی سازی قدرت، به ویژه تأثیرات پایین دستی آن بر دوام رژیم، مبهم تر از آن چیزی ست که معموالً

تصور می شود.

تضعیف دولت و جامعه

در سرتاسر جهان، بزرگ ترین تهدید برای حکومت استبدادی از جانب نخبگانی ست ک..ه ق..درت و من..ابع الزم

 س..قوط200۸ و 19۴6برای تأثیرگذاری بر بازی گران سیاسی را دارند. از بین خودکامگانی که بین س..ال های 

 ت..ا1950 درصد توسط کودتای سازمان دهی شده از درون نخبگان سیاسی برکنار ش..دند. از س..ال 6۸کردند، 

طی ح..دود. 10 درصد آنان موفقیت آمیز بودند50است، که بیش از کودتا ثبت شده 169 تنها در آفریقا 2010

7 opposition umbrella group
8 Forces of Freedom and Change 

«.ی(: »شخصی سازی قدرت و سرکوب در نظام های دیکتاتوردر دست انتشارو )ژو ژوزف رایت، و ژ{ اریکا فرانتز، آندریا کندال-تیلور، ۳ }9

10{ فص..لی از: مجموعه داده های جدید«. 2010 تا 1950( : »نمونه های جهانی کودتا از 2011{ جاناتان ام. پاول و کالیتون ال. تاین )۴ 
(: »سیاست حکومت استبدادی«.2012: میالن دبلیو. سوولیک )کتاب

۴



 به وی..ژه ب..ه این؛سه دهه، توانایی بشیر برای محافظت از خود در برابر تهدیدات نخبگان بسیار چش..مگیر ب..ود

( ب..ه ق..درت رس..یده ب..ود.NIFدلیل که او در پی کودتای مشترکی ازجانب ارتش و »جبهه ی ملی اسالمی« )

محس..وب»جبهه ی ملی اسالمی« حزب سیاسی جنبشی اسالم گرا بود که شاخه ی س..ودانی اخوان المس..لمین 

 حک..ومتیاست قوی بودند که یحتمل بتوانن..د س..رتیپ بش..یر، ردر حدی. پس از کودتا، این بازیگران می شد

کسب عن..وان رئیس جمه..ور را 199۳ بشیر، که در سال لذا. مواجه کنند چالشی جدی انظامِی پساکودتا، را ب

، به شخصی سازی رژیم سودان روی آورد. او سرنوشت بازیگران قدرتمندی که کودتا را سازمان دهی کردهکرد

، ب.رایح..ال ب.رد. در هم..ان می..انبودند به سرنوشت سیاسی خود گره زد و منابع ق..درِت مس..تقِل آنه.ا را از 

محافظت از رژیم در برابر خطر ناآرامی های شهری، سیاست هایی را در خارطوم و سایر شهرها  اعمال کرد ک..ه

هدف آن ها تضعیف جامعه ی مدنی ب.ود؛ ازجمل.ه اس.تفاده از انگیزه ه.ای اقتص.ادی ب.رای س.اکت نگه داش.تن

شهروندان.

نخبگان سیاسی

 ی.افت ک.ه ب.ه ایج.اد ی.ک رژیمتغی.یر دوران حکومت بشیر، روابط او با دیگر نخبگان سیاسی به گ.ونه ای طی

 الحاق نخبگان وفادار خویش به دستگاه دولتی به دنبال خن..ثی کردن تهدی..داتباشخصی گرا شتاب بخشید. او 

بالقوه بود و از این طریق اطمینان حاصل کرد که پست های کلیدی توسط افرادی اشغال شده اند که درص..ورت

.به کار گیرند منابع دولتی را برای حمایت از او حاضرندبروز چالش ]سیاسی-اجتماعی[ 

19۸9. کودت..ای 11در ابتدا، دسترسی وفاداران به ]منابع[ دولت به خوبی ازطریق حزب حاکم نهادینه شده بود

توسط سیاست مدار اسالم گرا، حسن الترابی، رهبر وقت »جبهه ی ملی اسالمی« طراحی شده بود، ام..ا به دلی..ل

. برایگردید نظامی سازماندهی مداخله ی در قالبدشمنی قدرت های منطقه ای با اخوان المسلمین، این کودتا 

پنهان سازی دخالت مستقیم »جبهه ی ملی اسالمی« در کودتا، مناصب عالی دولتی رس..ماً ب..ه افس..ران ج..وان

 حسن الترابی یک »دولِت در سایه« را اداره می کرد کهدرعین حال، شد. واگذارارتش که خود اسالم گرا بودند 

می کردن..د و ب..ر عملک..رد همتایان ش..ان در گذاری  ارتش نبودن..د، سیاستج..زودر آن اسالم گرایان ارشد، ک..ه 

،ب..ود منح..ل ش..ده 19۸9 مجلس ملی، ک..ه پس از کودت..ای 1996د. در س..ال داشتننهادهای دولتی نظارت 

( تاسیس گردی..د ک..ه »جبهه ی ملیNCP، »حزب کنگره ی ملی« )199۸در سال اندکی بعد، بازگشایی شد. 

اسالمی« را در خود جذب و ادغام کرد. از آن پس، رهبران این حزب شروع ب.ه اتخ.اذ مواض.ع رس.می تری در

درون دولت کردند.

 افزایش یافت، زیرا الترابی تالش می کرد از م..وقعیت اش به عن..وان1990 دهه ی طیتنش بین الترابی و بشیر 

در کن..اررئیس مجلس ملی و نیز نفوذش در جنبش اسالم گرا برای مهار رئیس جمهور استفاده کن..د. ال..ترابی، 

اقدامات دیگر، ازجمله خواستار کناره گیری بشیر از سمت ریاست ارتش شد. پاسخ نه..ایی بش..یر، در دس..امبر

، پاک سازی الترابی و افراد وفادار به او از حزب و دولت بود. این تثبیِت قدرت سرآغازی بود برای تبدیل1999

11{ (: »تقس..یم200۸{ درخصوص تأثیر احزاب حاکم بر دوام استبدادی، رجوع کنید به: ِگِدس، »ما چه می دانیم؟«؛ بئاتریز ماگالونی )5 
(: »ریشه ی اح.زاب مس.لط:2017 سوولیک: سیاست حکومت استبدادی؛ و اورا جان رویتر )؛قدرت معتبر و طول عمر حکومت استبدادی«

ایجاد نهادهای استبدادی در روسیه ی پس از شوروی«.
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»حزب کنگره ی ملی« از یک حزب نهادینه ی مبتنی ب.ر ای..دئولوژی ب..ه ی.ک ح.زب مبت..نی ب.ر  بن.ده نوازی-

 دوران ریاس..تبش..یر در ادامه ی. 1۳ می کرداعمال بر بشیر اندکی[، که کنترل باندبازی ]پارتی بازی و 12وفاداری

جمهوری اش، سایر نیروهای سرسخت حزب را که سعی در به چالش کشیدن او داشتند، کنار زد.

 ( توسط بشیر در س..طوح پ..ایین ترpatron-clientمشتری )-سرورشخصی سازی رژیم و تقویت روابط وفادارِی 

 اس..تقرار نظامپش..تیباِنحکومت نیز مشهود بود. رژیم »انقاذ« ]نجات[ برای ایجاد ی..ک دس..تگاه دول..تی ک..ه 

( می گوین..د. »تمکین« شامل1۴، سیاستی را به اجرا گذاشت که ب..ه آن »تمکین« )توانمندس..ازیباشداسالمی 

پاک سازی موسساتی مانند قوه ی قضائیه، ادارات دولتی و دانشگاه ها از بوروکرات های حرفه ای )که ح..امی این

. از کارگزاران اسالم گرا انتظ..ار می رفتبود آنها با اسالم گرایان معتقد سازِیهدف تلقی نمی شدند(، و جایگزین 

نمای..د؛ پ..روژه ای ک..ه برن..امه ی« را تس..ریع 15سیاست هایی را طراحی و اجرا کنند که پیشبرد »پروژه ی تمدن

ها در ادامه ی زم..ام داری. بعدرسمی رژیم برای دگرگون سازی و اسالمی سازِی دولت و ج..امعه ی س..ودان ب..ود

بشیر، تعهد به آرمان اسالم گرایی برای تضمین یک شغل دولتی کافی نبود )تاحدی به این دلیل ک..ه بس..یاری

 )«ارتب..اط» یکاز افراد فرصت طلبانه به جنبش اسالم گرا پیوس..ته بودن..د(. ف..رد داوطلب همچ..نین نیازمن..د 

wasta ک..ه خ..وْد جایگاه ش..ان را م..دیون ارتب..اط ب..ا بش..یربود؛ کسانی( با یکی از اعضای ارشد نخبگان حاکم 

. از آن جا که »تمکین« آشکارا با مفاهیم شایسته ساالری در تضاد بود، خش..م ق..ابل توجهی را در می..ان16بودند

مردم و در میان متخصصان ]نیروی کار حرفه ای/ماهر[ ایجاد کرد. 

دستگاه امنیت داخلی

بشیر که خود با کمک ارتش به قدرت رسیده بود، به وضوح به خطراتی که دستگاه امنی..تی می توانس..ت ب..رای

د. او دو راهبرد اصلی را برای کاهش این تهدید دنبال کرد که ه..دفکند واقف بو عمر سیاسی او ایجاد دوران

کلی آن ها تضعیف استقالل ارگان های امنیتی و گره زدن سرنوشت آنه..ا ب..ه سرنوش..ت خ..ود ]بش..یر[ ب..ود. در

من..افعوهله ی نخست، بشیر اطمینان حاصل کرد که ش..اخه های مختل..ف دس..تگاه امنی..تی س..ودان به لح..اظ 

کشور درصد از بودجه رسمی 25، هزینه های امنیتی حدود 2016اقتصادی به خوبی تأمین می شوند.  در سال 

د. در مقایس..ه،بوده باش درصد از هزینه های دولتی 70را تشکیل می داد، حال آن که رقم واقعی ممکن است تا 

مسلما. 17 ]سه ممیز سه[ درصد از بودجه ی آن سال می رسید۳,۳هزینه های آموزشی و بهداشتی روی هم به  

 نی..ازمالی وسیعیبخش امنیتی برای مبارزه با تنش ها و درگیری های متعدد داخلی در سراسر کشور به منابع 

( در19۸۳-2005 درگیری ه..ای داخلی عبارتن..د از: ی..ک جن..گ طوالنی م..دت )مهم ت..رین م..وارد اینداشت. 

 در منطقه ی غ..ربیمس..تمری تنش هامنطقه ای که اینک» جمهوری مستقل سودان جنوبی« خوانده می شود؛ 

 ت..ا کن..ون(. و2011 تا کنون(؛ درگیری ها در جن..وب »نی..ل آبی« و »ُکرُدف..ان جن..وبی« )از 200۳دارفور )از 

12 patronage-based party
(: »سیاست قومی و قدرت دولتی در آفریقا: منطق تله ی کودتا-جنگ داخلی«.2016{ فیلیپ روسلر )6 }1۳

14 empowerment
15 Civilization Project

(: »واسطا! پیامدهای بلندمدت گسترش آموزش و آزادسازی اقتصادی بر سیاست در سودان«.201۴{ لورا مان )7 }16

17{ داخلی چن.دین جبهه ی ص.رف جن.گ در درصد از بودجه ی سال جاری خ.ود را 70(: »سودان یحتمل تا 2016{ گزارش های نوبا )۸ 
کند«.می 
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 است. اما تمرکز منابع رژیم در بخش امنی..تی،غلیان در شرق کشور، که همچنان در حال کم دامنه ترشورشی 

چالش های امنیتی سودان را تش..دید ک..رد. زی..را فق..دان هزینه ه..ای اجتم..اعی در من..اطق »حاش..یه«ای، ب..ر

نارضایتی های مردمی افزود و محرک بیشتری برای شورش فراهم کرد.

، بشیر تالش کرد تا ازطریق تکه تکه سازِی دستگاه های ام..نیت داخلی، رژیم خ.ود را علی.هبه عنوان راهکار دوم

 ارگان ه.ای امنی.تی مختل.ف به عن.وانایج.اد راهبردی که مس.تلزم ؛ کندمقاوم سازی کوتایِی محتمل ماتاقدا

 یک..دیگر، دادن مس.ئولیت های هم پوش.ان ب.ه آن ه.ا، و ک.اهش خط.وط ارتب.اطی ودر برابروزنه ه.ای تع.ادل 

 که سازمان دهی کودتا را برای هر ی..ک از ش..اخه های دس..تگاههدف اصلی آن بود. 1۸هماهنگی میان آن ها بود

 رقابت بین ارگان های امنیتی مختلف هزینه های اقدام جمعی را افزایش می دهد وچون. سازدامنیتی دشوارتر 

 کودتا می شود. این استراتژی همچنین احتمال موفقیت ه..رطراحی و پیشبردمانع همکاری مشترک آنان در 

کودتای محتمل را کاهش می دهد، زیرا هر ارگان امنیتی، انگیزه و ظرفیت الزم برای س..رکوب تالش..ی را دارد

 می شود.هدایتشاخه ی امنیتِی رقیب از جانب که 

( نهادینه ترین و حرفه ای ترین ارگان امنیتی این کشور ب..ودهSAF« )19از نظر تاریخی، »نیروهای مسلح سودان

ًیافتنداست. بسیاری از افسران آن سربازان حرفه ای بودند که در خارج از کشور آموزش رسمی  . اما بشیر عمدا

»نیروهای مسلح سودان« را تضعیف کرد و هنجارهای حرفه ای نهادینه شده را با هنجارهای پدرانه ی وفاداری

جایگزین کرد. در حالی که نیروهای ارتش از سراسر کشور استخدام می ش..دند، ترفیع..ات در بین افس..ران ب..ر

: رده های باالی افس.ران اس.الم گرا از اف.رادی متعل.ق ب.ه قبای.ل رودخ.انه ایانجام می شداساس مبانی هویتی 

سودان، که خاستگاه قومِی بشیر و دیگر نخبگان ارشد رژیم ب..ود، تش..کیل می ش..د. از آنج..ا ک..ه بش..یر من..ابع

، به رده های ب..االی ه..دایت می ک..رد، ظرفیت ه..ای س..ازوکار »رتب..ه وافسراناقتصادی را، برای حفظ وفاداری 

زل یافت. تن (arnk-and-fileپرونده« )

(، ی..ا پلیس مخفی س..ودان، ق..درت جداگان..ه وNISS« )20بشیر همچنین به »سرویس اطالعات و امنیت ملی

 و سرکوب مخالفان رژیم بود و در همین راس..تا،خنثی سازیاختیارات ویژه ای واگذار کرد. این آژانس مسئول 

حق..وق انس..انی و م..دنی نظام مندآزادی های مدنی را سرکوب ک..رد )مثاًل ب.ا سانس.ور مطبوع..ات( و ب..ه نقض 

مانند دستگیری های خودسرانه و شکنجه ی فعاالن مخالف در »خانه های ارواح«(. عالوه بر)مخالفان روی آورد 

این، »سرویس اطالعات و امنیت ملی« شایعات و تحرکاِت بالقوه مضر را هم در سودان و هم در میان جوام..ع

ب..زرگ س..ودانی خ..ارج کش..ور رص..د و تعقیب می ک..رد. مهم ت..ر از هم..ه، این س..ازمان وظیفه ی جاسوس..ی از

سازمان های دولتی، از جمله سایر نهادهای قهریه ]نیروهای نظامی-امنیتی[ را نیز بر عه..ده داش..ت. ت..ا س..ال

 ق..وی به گ..ونه ایمس..لح، تالش بر آن بود که »سرویس اطالعات و امنیت ملی« به عن..وان ی..ک ن..یروی 200۸

. سازمان پلیس مخفی همچنین نظارت رسمیایجاد نمایدآرایش بیابد که وزنه ی تعادل مؤثری در برابر ارتش 

 و افس..ران آن درج..ات نظ..امی دری..افت می کردن..د.داشتبر چندین سازمان شبه نظامی قومی را نیز بر عهده 

 ق..ومیخاس..تگاه های اعض..ای آن عمدتاً از قبایل رودخانه ای هستند، بقیه ی این سازماناگرچه رده های باالی 

 و خشونت دولتی«. قهریهنها: نهادهای آ(: »دیکتاتورها و پلیس مخفی 2016{ شینا چستنات گریتنز )9 }1۸

19  Sudanese Armed Forces
20 National Intelligence and Security Service
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 اندازه ی »سرویس اطالعات و امنیت ملی« دشوار است، زیرا این سازمان تقریب..اً در ه..ربرآورد. دارندی عمتنو

.خود داردسازمان دولتی، هر روستا و محله ی شهری خبرچین هایی را در استخدام 

رژیم بشیر همچنین شبه نظامیان منطقه ای را به منظور جلب پشتیبانی آنان تقویت کرد. معروف ت..رین نم..ونه ،

(، یک سازمان شبه نظامی قبیله ای ع..رب )عم..دتاً از گ..روهJanjaweed نیروهای »جن جاوید« )حمایت بشیر از

( در دارفور بود. بشیر این جنگجویان را مسلح کرد و تحت حمایت خود درآورد و بهRizeigatقومی ریزه گات/ 

د. برخالف ارتش و »سرویس اطالعاتبزنن اجازه داد تا با انگیزه های قومْی در آن منطقه دست به جنایاتی آنها

که این ویژگی می توان..د هم ت..وانبر این نظر ند و امنیت ملی«، جن جاوید از نظر قومی همگن است. محققان 

را اف..زایش ده..د؛ و خشونت آن ها برای سرکوبعملِیِ ]عملیاتی[ گروه های شبه نظامی، و هم تمایل و آمادگی 

زیرا فرماندهان را قادر می سازد تا گروه های بیرونی )مانند گروه های قومی آفریقایی مورد ه..دف جانجاوی..د در

.21قلمداد نمایندتهدیدی وجودی برای شیوه ی زندگی درون گروهی همچون دارفور( را 

که ارگان های مختلف امنیتی یکاست « موفقیت آمیزاما راهکار تکه تکه سازی دستگاه امنیتی تنها درصورتی »

 کنن..د. در س..ودان، اف..زایش ق..درت ورا خن..ثییک..دیگر قوای کشور بتوانند - در جریان رقابت  گری متقابل - 

 جنجاوی..دبخش  ه..ای شبه نظامیان جنجاوید به تدریج این توازن را مورد تهدید قرار داد. برخی از خودمختاری

 ب..رخی از201۳نافرمانی و شورش علیه بشیر را آغاز کردند. در پاسخ ب..ه این وض..عیت ت..ازه، بش..یر در س..ال 

(RSF »نیروهای پش..تیبانی س..ریع« )که شبه نظامی رسمی تبدیل کرد سازمانجناح های جنجاوید را به یک 

. »نیروهای پش..تیبانی س..ریع«قرار داشتمدتی( حو )معروف به غل محمد حمدان  داهدایتنام گرفت و تحت 

praetorian)محافظان حاکم همچنین به عنوان گارد   guard ..)خدمت می ک..رد و بش..یر ب..ه ط..ور غیررس..می

با»نیروه.ای پش..تیبانی س.ریع«، در ح.الی ک.ه رون.د گس..ترش« )محافظ من( می نامید. حمایتیمدتی را »ح

 رهبران ارشد آن همچنان از قبایل ریزه گات ،آغاز گردید، سودانبخش وسیع تری از جمعیت از استخدام نیرو 

( باقی ماندند.Hemedtiاز خاندان حمدتی )وهله ی نخست و در 

استفاده بشیر از منابع و موقعیت های دولتی برای خرید نخبگان، اهرم های قدرتمندی برای کنترِل سیاسی در

د، اما همزمان باعث شد که عملکرد دولت وی با ناکارآمدی آشکاری همراه باشد. پست ها ن..ه ب..هنهااختیارش 

 عنص..ری کلی..دیهمچ..ونشایسته ترین متقاضیاِن واجد شرایط، بلکه به کسانی داده می شد که وفاداری آنها 

برای حفظ ثبات رژیم تلقی می شد. در این میان، برخی از ارگان های امنیتی به طور هدفمند تضعیف ش..دند و

م..انع از ایج..ادل..ذا در می..ان نخبگ..ان[ م..دیریت می ش..د و ]دستگاه امنیتی  به طور کلی با هدف ایجاد رقابت 

با گذش..ت زم..انهمکاری در میان مقامات و نخبگ..ان ح..اکم می ش..د. هزینه ه..ای فزآین..ده ی این ناکارآم..دی 

. با این حال، رژیم البشیر، ناکارآم..دی س..اختاری دولت را به..ایی ن..اگزیر و قاب..لگشت می نمایان هرچه بیشتر

 برای کنترل نخبگان سیاسی تلقی می کرد.چشم پوشی

(Populaceمردم )

21{ «. همچنین نگاه کنید ب..ه: گ..ریتنس:چشم انداز تطبیقی(: »استقامت اقتدارگرایی در خاورمیانه: استثناگرایی در 200۴{ اوا بلین )10 
»دیکتاتورها و پلیس مخفی آنها«. 

۸



عمر البشیر در طول سه دهه حکومت خویش با چالش های متعددی که ناشی از نارضایتی مردم ب..ود، مواج..ه

 خشم شهروندان شورش هایی بود که ساکنان روستایی مناطق »حاشیه«ای کش..ور ب..هتجلی. بارزترین گردید

راه انداختند. اما البشیر همچنین مجبور بود نارضایتی های عمومی را در مناطق شهری مدیریت کن..د، ج..ایی

به خ..وبی واق..ف ب..ود ک..ه بش..یر. رژیم 22 می داداف..زایشکه هزینه های کمتر بسیج مردمی، احتمال اعتراض را 

 و196۴: در س..ال انجامیدند سودانقیام های مردمی آغازشده در خارطوم به سرنگونی دو دیکتاتور گذشته ی 

، معلمان، پزشکان و دیگر متخصصان ]ن..یروی ک..ار ح..رفه ای[ در پ..ایتخت دس..ت ب..ه19۸5 در سال بار دیگر

اعتصاباتی زدند که به سایر نقاط کشور گسترش یافتند و در نهایت رژیم های نظامی را سرنگون کردند.

با دقت وجامعه ی مدنی در مناطق شهری را در وهله ی نخست با آگاهی از این پیشینه ی تاریخی، رژیم بشیر 

، و »کمیته ه..ایس..اختتضعیف کرد: احزاب سیاسی را ممنوع کرد، اتحادیه های کارگری را متالش..ی وسواس 

مردمی محالت« را منحل ساخت. این کمیته ها، گروه هایی غیررسمی در محالت شهری بودند که س..اکنان را

. ب..اایفا کردند در انقالب های گذشته نقش و لذاپیرامون مسائلی که بر آنها تأثیر می گذاشت، بسیج می کردند، 

 به تدریج معرفی و پدیدار ش..دند. رژیم س..رانجام به ط..وردولتی آنهاحذف این عناصر جامعه ی مدنی، همتایان 

 و چینش ق..راربه دقت م..ورد گ..زینش اکثر آنها پیش ت..ر ولیصوری به احزاب اپوزیسیون اجازه ی فعالیت داد، 

اجازه ی. اتحادیه های بخش خدمات عمومی نیز بودند ]در مقام اپوزیسیون[ فاقد کارکردی واقعی لذاگرفتند و 

 وف..اداراندر اختی..ار، اما سازوکار »تمکین« ]گزینش دولتی[ تضمین می کرد که هدایت آن ه..ا یافتندفعالیت 

 مب..ارزه ب..رای حق..وق ک..ارگران به خط..ربه خ..اطر خ..ود را جایگاه م..رجح که نمی خواستند باشد؛ کسانیرژیم 

بیندازند. در نهایت،حزب کنگره ی ملی از طریق گسترش کمیته های محالت هم سو با جنبش اسالم گرا، از این

 استفاده کرد.جامعهبا بدنه ی وفادارِی -مبتنی بر بنده نوازی ابزاری برای ایجاد پیوندهای همچونکمیته ها 

( برای مقابله ب..ا تهدی..دات نخبگ..انcooptation-وفاداری )حمایتالبشیر همان  گونه که با موفقیت از سازوکار 

علیه رژیم خویش استفاده می کرد، از ابزار پول هم برای جلوگیری از طغیان نارض..ایتی های عم..ومی اس..تفاده

جمعیت شهری بزرگ، رژیم قیمت کاالهای اساسی مانن..دی داراِی می کرد. مانند سایر حکومت های خودکامه 

 پ..ایین ترین201۸. مثاًل در س..پتامبر 2۳نان، گاز و برق را بسیار کمتر از نرخ واقعی بازار تعیین و تث..بیت ک..رد

از می..انقیمت ه..ای جه..انی آن زم..ان، بر اس..اس  ]سه دهم[ دالر بود که 0,۳هر لیتر بنزین در سودان قیمت 

واضح است ک..ه ش..هروندان از این قیمت ه..ای پ..ایین نف..ع. ارزان ترین قیمت ها، مقام سوم را در اختیار داشت

 چشم گیر در روند صنعتی شدن، برقی سازی و م..الکیترشدیسودان در دهه های اخیر شاهد کشور . می بردند

10، مصرف داخلی نفت با رشد سالیانه ی ح..دود 2011 تا 2000. برای مثال، بین سال های بوده استخودرو 

. 2۴درصد همراه بود

استراتژی های البشیر برای شخصی سازی رژیم و سرکوب جامعه ی مدنی تنها به دلیل وجود من..ابع ب..ادآورده ی

 ب..ه یکی2007 نفت را آغاز کرد و تا سال عظیم صادرات مقادیر 1999سودان امکان پذیر بود. سودان در سال 

22{ ج.رمی ال. واالس )«. ی: مبنای سیاس.ی سیاس.ت های کش.اورزیحاره ا در آفریقای دولت ها(: »بازارها و 201۴{ رابرت اچ بیتس )11 
(: »شهرها و ثبات: شهرنشینی، بازتوزیع، و بقای رژیم در چین«.  201۴

2۳{  ش.هری و پیش ف.رضگ.رایش تغی.یر: ولع(: »2016. واالس: »شهرها و ثبات«. ک.امرون ب.االرد-روزا )«دولت ها{ بیتس: »بازارها و 12 
 ازص..راحتا(: »غذا و قدرت: نوع رژیم، سیاست کشاورزی و ثبات سیاسی«. ساکنان روس..تایی 2019حاکمیت خودکامه«. هنری تامسون )

 نبودند، اما شهروندان ساکن در مناطق شهری از امکان بیشتری برای دریافت این یارانه ها برخوردار بودند.محروماین یارانه ها 

(: »تحلیل مختصر کشوری: سودان و سودان جنوبی«.201۴){ اداره ی اطالعات انرژی ایاالت متحده 1۳ }2۴
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1۳0 به 200۸ شد. افزایش قیمت جهانی نفت، که تا سال بدلاز بیست کشور برتر تولیدکننده ی نفت جهان 

 و غفلت آن از بخش ه..ای تولی..دی س..نتی25 رژیم کم..ک ک..ردافزایش منابع مالیدالر در هر بشکه رسید، به 

کشور، یعنی کشاورزی و دام داری را جبران کرد. 

بحران اقتصادی

 برآمده از رقابت جویی نخبگان سیاسی، بخش امنیتی و جامعه ی مدنی کار دشواری بود؛ امااتمبارزه با تهدید

، توانس..ت ق..درت خ..ود را به رغم همه  ی این تهدی..داتتکافو می ک..ردعمر البشیر، تا زمانی که منابع مالی اش 

 با جدایی سودان جنوبی تغی..یر ک..رد. قلم..روی ک..ه این ای..الت2011 ژوئیه یحفظ کند. ولی این وضعیت در 

، و بنابراین این تقسیم به ش..دتمی دهدجدید را تشکیل می داد، سه چهارم ذخایر نفت سودان را در خود جای 

. از دست دادن درآمد نفتی دولت، با ک..اهش قیمت بین المللی نفت26جریان درآمد دولت سودان را کاهش داد

 تجاری سودان بود. نرخ مبادله ی دالر آمریکا در بازار س..یاهموقعیت شدید تنزل، روندهمراه شد. نتیجه ی این 

. درنتیج..ه، رژیمعب..ور ک..رد درص..د 70، نرخ ت..ورم از 201۸دسامبر . در 27کشور به طور پیوسته افزایش یافت

د. اینقدری کاهش ده.. دولت ایجاد کرده بود را حول دستگاهکه ی  حمایت- وفادارشبکه ی منابعمجبور شد 

که همه نخبگان سیاسی شاهد کاهش میزانبا این . گرددامر موجب شد تا حزب حاکم کنگره ی ملی تضعیف 

حمایت های دریافتی بودند، این تغییر به ویژه در میان اسالم گرایان در حزب حاکم به شدت احساس شد. بشیر

201۸ از کابینه برای دسترسی نخبگان به منابع دولتی استفاده می کرد، اما در سپتامبر حکمرانی اشدر طول 

، افزایش نرخ تورم موجب ش..دمیان این. در 2۸ کاهش دهد21 به۴9او مجبور شد تعداد پست های وزارت را از 

[ِ پ..ایین، نظ..یر کس..انی ک..ه ]ب..دیل دول..تیرده ه..ایتا ارزش ]واقعی[ پرداخت ه..ای رژیم ب..ه عوام..ل وف..ادار 

»کمیته های مردمی محله« را اداره می کردند، کاهش بیابد. بشیر دیگر منابع الزم برای خرید وفاداری نخبگ..ان

مهم یا سربازان پیاده )که به عنوان رابط رژیم با بدنه ی مردم خدمت می کردند( را نداشت.

 برای تنزل رتبه ی اسالم گرایان در رژیم سودان فراهم کردن..د. پس ازمهم تریهای محرک بازیگران بین المللی 

 ب..رایاب..زاری سودان، کوشیدند با کمک به دولت»بهار عربی«، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

عربستانبا دولت های تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی خود فراهم سازند. اما پس از تشدید تنش های میان دولت قطر 

کن..ترل و محدودس..ازی، دو کشور اخیر تداوم کمک ها به رژیم سودان را ب..ه 2017سعودی و امارات در سال 

[ مشروط کردند. در حالی که همه ی نخبگان برتر اس.ماً اس.الم گرا بودن..د،بشیراسالم گرایان سودانی ]از سوی 

بشیر شروع به سلب قدرت اسالم گرایان سرسخت به نفع نخبگانی کرد که بیشتر به خود او وفادار بودند تا ب..ه

اهداف اسالم گرایان.

.Supplemental Materials در: A  نگاه کنید به نمودار 25

 و جدایی در سودان«.ستیز(: »2011{ خالد مصطفی مدنی )1۴ }26

 افزایش ی..افت، ک..ه ت..ا201۸ پوند به ازای هر دالر در ابتدای سال ۳0 تا حدود 2011 پونِد سودان در سال 5 از حدود ارز  نرخ مبادله ی 27
 (.Supplemental Materials: در Bنگاه کنید به نمودار ) پوند به ازای هر دالر رسید 70 به حدود 201۸دسامبر 

2۸{ { اتکا به کابینه برای الحاق نخبگان دیگر، استراتژی رایجی ست که توسط ره.بران آفریق.ایی اس.تفاده می ش.ود. لئون.اردو آری.وال )15 
نوازی-وفاداری و ثبات سیاسی در آفریقا«. همچنین نگاه کنید به: روسلر: »سیاست اتنیکی و قدرت دولتی«. بشیر از کابینه2009 (: »بنده 

ده..ه علی..هی..ک  و هم رقبای سیاسی اش، از جمله رهبران جنبش آزادیبخش خلق سودان، که حاکماستفاده کرد تا هم وفاداران به حزب 
در ساختار قدرت خود جای دهد.مبارزه کرده بودند، را  خارطوم دولت مرکزی
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عالوه بر همه ی این ها، بحران اقتصادی باعث تغییر سیاست های کالن اقتصادی شد؛ و این امر، توان..ایی رژیم را

برای حمایت از مناطق شهری محدود کرد. دولت تالش کرد با شناورکردن هم زم..ان ن..رخ ارز و محدودس..ازِی

 ]پون..د س..ودان[ را اف.زایشنق..دینگیعرضه ی پول، تورم را مهار کند. ایده این بود که با این کار، تقاضا ب.رای 

می دهد و درنتیجه به طور مصنوعی پوند سودان را در برابر ارزهای خارجی تقویت می کند. ام..ا این اس..تراتژی

 ذخایر معینی از نق..دینگی، س..قف برداش..تبه رغمکوته بینانه فقط تقاضا برای پول نقد را افزایش داد. بانک ها 

 دالر( و ش..هروندان س..اعت ها در15 مع..ادل در مرحله ای)را محدود ساختند  شهروندان از سوینقدی روزانه 

صف منتظر ماندند تا به حساب های خود دسترسی پی..دا کنن..د. ب..ازار س..یاه جدی..دی پدی..د آم..د ک..ه در آن

 حساب های ب..انکی خ..ود را، ب..ا ن..رخی ح..تی ب..االتر از ن..رخپول موجود درشهروندان ]ازطریق چک کشیدن[ 

 ارزدر برابر، این نرخ  مبادله  ی چک 201۸مبادله ی ارز در بازار سیاه، به ارز خارجی تبدیل می کردند. تا نوامبر 

۳0 دالر رسید - تقریباً دو برابر نرخ ارز رسمی در آن زمان، و ح..دود 1 پوند سودان برای 90در بازار سیاه به 

درصد باالتر از نرخ ارز نقدی در بازار سیاه.

دولت همچنین یارانه ی کاالهای اساسی را کاهش داد و واردات این کاالها را محدود کرد. از آنج..ا ک..ه گن..دم

، نانوایی ها مجبور شدند نان را جیره بندی کنند. سپس،این مصوبه قرار داشتهم در میان فهرست محصوالت 

نانوایی ه..ا قیمت ی..کو همزمان مانع از آن ش..د ک..ه زمانی که دولت هزینه ی یک کیسه گندم را افزایش داد 

تر کردند. با توجه به هزینه ی نسبتاً باالی ی..ارانه یسبک ، نانوایی ها نان ها را کوچک تر و باال ببرندقرص نان را 

 محموله ه..ای س..وخت راجابج..ایی(، دولت همچنین 201۸ درصد از درآمد دولت در سال 20سوخت )حدود 

. بدین ترتیب، بازار سیاه سوخت پدیدار شد: برخی افراد برای پرکردن باک های خ..ودروی خ..ودساختمحدود 

 سپس سوختی را که به طور غیرقانونی خریده بودند بیرون کشیده و آن را؛ساعت ها در صف منتظر می ماندند

با قیمت های باال می فروختند. با کاهش یارانه های دولتی، قیمت ها در تمام ش..هرهای ب..زرگ اف..زایش یافتن..د،

 اهمیت اس..تراتژیک آن،ودلیل وسعت شهر چون به البته میزان افزایش قیمت ها در خارطوم قدری کمتر بود. 

، اغلب به پایتخت منتقل می شد.می رسید به ایالت های دیگر می بایدمحموله های کاالهای اساسی که 

بدترشدن شرایط برای شهروندان سودان محرکی برای ایجاد و توسعه ی یک جامعه ی مدنی مستقل و ق..وی تر

 خ.ود را ص..رف تالش ب..رای نج..ات ازت.واِنش..ده، بیش..تر بازسازی . این جامعه ی م..دنِی فراهم ساختاز رژیم 

shadow ]زیرزمی..نیشروع به تشکیل اتحادیه ه..ای [ نیروی کار حرفه ای] متخصصانمشکالت اقتصادی کرد. 

unions کمیته ی مرکزی پزش..کاننمایندرا برای دستمزد بهتر و شرایط کاری بهتر بسیج کارگران [ کردند تا .

 برگزار کرد. این کمیته در سال2012 راه اندازی شد و اولین اعتصاب خود را در سال 2011سودانی در سال 

اتح..ادیه ی»، به اتحادیه ی زیرزمینِی وکال و اتحادیه ی زیرزمینِی روزنامه نگاران پیوس..ت ت.ا ب..ا یک..دیگر 2016

( را تشکیل دهند. دیگر گروه ه..ای ج..امعه ی م..دنی هم ش..روع ب..ه درخواس..تSPA« )29 سودانیمتخصصان

« )اتح..اد۳1« )اتحاد گروه های مسلح(، »نیروهای اجماع ملی۳0تغییر سیاسی کردند. »جبهه ی انقالبی سودان

 ابتک..ارعملی به ن..ام »فراخ..واندر ق..الب« و ائتالفی از سازمان های ج..امعه ی م..دنی ۳2احزاب چپ(، »حزب امت ملی

29 Sudanese Professionals Association
30 Sudan Revolutionary Front
31 National Consensus Forces
32 National Umma Party
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( گرد هم آمدند. آن ها ازطریق این پروژه تالش کردند به شهروندان نشان دهند کهSudan Callسودان« )

ایج..اد ی..ک ج..ایگزین واقعی ب..رای رژیم امکان پ..ذیر اس..ت. ب..ا این ح..ال، »فراخ..وان س..ودان« پس از ب..روز

 عموم از دست داد.نزددرگیری های درونی میان رهبران جنبش، به سرعت مشروعیت خود را 

طی روندرغم اینکه دستگاه های امنیتی نسبت به سایر ارگان های دولتی از بودجه ی بهتری برخوردار بودند، به 

رکود اقتصادی آسیب دیدند. آژانس های امنیتی در مواجهه با ک..اهش بودج..ه به دنب..ال جایگزین ه..ایی ب..رای

، این آژانس ه..ا در حیطه ی2011. پس از س..ال برآمدندغیررس..می تخص..یص یافته از س..وی بش..یر من..ابع 

بهب..ود ک..ارایی وخ..ویش داش..تند، تمرکزش..ان را ب..ر روی  مختلف اقتصادی که تحت کن..ترل کسب وکارهای

بر این، سرمایه گذاری های جدیدی را راه اندازی کردن.د ک.ه تنه.ا به ب.رکتافزون  .نهادندافزایش حاشیه ی سود 

حمایت های بشیر امکان پذیر بود. برای مثال، فروش ]و صادرات[ محصوالت شرکت صنایع نظامی، ک..ه عم..دتاً

 ب..ه2015س..ودان از س..ال به سهم خود موجب شد تا ( اداره می شود، SAFتوسط »نیروهای مسلح سودان« )

. دس..تگاه های امنی..تی، ب..ا ترفن..دهای مختل..ف،۳۳ب..دل گ..رددسومین تولیدکننده ی بزرگ اس..لحه در آفریق..ا 

تسلیحات تولیدشده را به کشورهای مختلف آفریقا سرازیر می کردند: به دولت ه..ا و گروه ه..ای ش..به نظامی در

 نق..اط دوردس..تی در غ..رب آفریق..ا،بهسوداِن جنوبی، چاد، سومالی، جمهری آفریقای مرکزی، اوگاندا، و حتی 

مثل ساحل عاج. افزون بر این، بشیر همچنین خدمات نظ..امی-امنی..تیِ ای ک..ه س..ازمان »نیروه..ای پش..تیبانی

 ارائ..ه ک.رد وعالقمند در کشورهای اط.راف(، تحت هدایت حمدتی عرضه می کرد، به خریداران RSFسریع« )

، دولت ه..ای عربس..تان2015 سازمان را به یک گروه م..زدور منطقه ای تب..دیل ک..رد. از س..ال بدین ترتیب این

سعودی و امارات به سربازان »نیروهای پشتیبانی سریع« برای جنگ با شورش..یان ح.وثی در یمن هزینه ه.ای

که بسیاری از این پرداخت ها ب..هبا این گزافی پرداخت کرده اند و اخیراً نیز این نیروها در لیبی مستقر شده اند. 

 حمدتی در چهار سال گذشته افزایش یافته است.سهم ویژه یخزانه ی دولت سودان واریز می شود، 

 دس..تگاهازه ی عمر البشیر را وادار کرد ک..ه کانال ه..ای حم..ایت خ..ود  سازی شدبحران اقتصادْی رژیم شخصی 

امنیتی را مورد بازبینی و بازسازی قرار دهد. هر یک از ارگان های امنیتی جریان های درآمدی مستقل خ..ود را

کمک ه..ایتمام..اً متف..اوت ب..ا  ک..ه شدند، متکی بر این منابع درآمد هرچه بیشتر کردند و با  گذشت زمان بنا

، در عم..ْلداش..تند حیاتی در بقای رژیم بش..یرمستقیم رژیم بود. بدین ترتیب، این ارگان ها که مدت ها نقشی 

. حرکت کردند[ استقالل نسبی]ریاست جمهورِی وی به سمت کاهش وابستگی مالی به 

اعتراضات

به س..رعتقرارداد اجتماعی ضمنی رژیم با غیرنظامیان، پذیرش استبداد در ازای ثبات اقتصادی بود؛ ثباتی که 

 در سودان، مقارن2011جرقه ی تظاهرات در سال در برانگیختن و به زوال بود. بدترشدن وضعیت اقتصادی ر

 در واکنش201۳ و سپتامبر 2012. موج های بعدی اعتراضات در ژوئن سهم داشت بهار عربی، خیزش هایبا 

اقب..ال ب..زرگ ب..ود و در من..اطق ش..هری م..ورد 201۳. اعتراضات س..ال رخ دادندبه اقدامات ریاضت اقتصادی 

۳۳{ نم.ایش ش.رکت ص.نایع نظ.امی س.ودان در کنوانس.یون(: »2015{ ارزیابی پایه ای امنیت انسانی برای سودان و س.ودان جن.وبی )16 
IDEX-2015.» 
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 قرار گرفت. اما ارگان های امنیتی این اعتراضات را با خشونت س.رکوب کردن.د؛ طوری ک.ه در کم.تر ازوسیعی

یک هفته حدود دویست غیرنظامی کشته شدند.

، با تعمیق بحران اقتصادی، اعتراضات خودجوش، ناهماهن..گ و ب..دون ره..بر در تع..دادی از201۸در دسامبر 

حیطه ی. بسیج سیاسی در اتباره نشان از تغی..یر م..اهیت مطالب..ات ش..هروندان از شدندشهرهای سودان آغاز 

 دسامبر، یک هفته پس از وقوع تظ..اهرات کوچ..ک در ش..هر19صرفا اقتصادی به مطالبات سیاسی داشت. در 

دختران دانش آموز در اتباره پس از سه برابر شدن قیمت نان و دوبرابر ش..دن هزین.ه غ.ذای دمازین در جنوب،

مدرسه، با سردادن شعارهای ضد ریاضتی در یکی از بازارهای بزرگ شهر راهپیمایی کردند. و سایر ساکنان به

تظ..اهرات آن ه..ا پیوس..تند. آنه..ا اف..زایش قیمت ه..ا را ناش..ی از سیاس..ت های اقتص..ادی و فس..اد دولت بش..یر

می دانستند و خواستار پایان دادن به رژیم »انقاذ« ]رژیم نجات ملی[ شدند. تص..اویر تظ..اهرات، ک..ه چرخش..ی

آشوب گرانه به خود گرفت، به سرعت در رسانه های اجتماعی دست به دس..ت ش..د و اله..ام بخش راهپیمایی ه..ای

( درNyala( در جنوب خارطوم، نیاال )Madani( و مدنی )Al-Gedarifاعتراضی بعدی  در شهرهای القدریف )

دارفور و بندر سودان در شمال واقع شد.

ک..اری ک..ه دربه تکاپو درآمدند؛  نارضایتی مردم پایه یرهبران جامعه ی مدنی و احزاب )واقعی( اپوزیسیون بر 

( پس از اینک..هSPA س..ودانی« )اتحادیه ی متخصصان»جریان اعتراضات قبلی موفق به انجام آن نشده بودند. 

؛ رخدادی که ب..ا اق..دام »اتح..ادیه ی۳۴تصمیم به »سیاسی شدن« گرفت، به ستون فقرات اعتراضات تبدیل شد

 در نظ..ر داش..ت تظ..اهراتی را دراتحادیه ی بهار عربی مشابهت داشت. این جریانعمومی کارگری تونس« در 

 اف..زایش ح..داقل دس..تمزد ماهان..ه )ازمط..البه یحول با این تصور اولیه که تظاهرات  دسامبر برگزار کند، 25

، اح..زاب سیاس..ی مخ..الف،ولی. خواه..د ب..ود ص..رفاً اقتص..ادی روی..دادی دالر(، 120 دالر به ح..دود 6معادل 

 بح..ران اقتص..ادی ب..هو با پیون..ددادن را متقاعد کردند که تظاهراتی سیاسی برگزار کند اتحادیه ی متخصصان

 نقطه یتظ..اهراتفساد ساختاری دولت، خواستار پای..ان رژیم ش..ود. به گفته ی ره..بران ج..امعه ی م..دنی، این 

 ه..زار نف..ر، ب..ه یکی از10 ت..ا 5با مشارکت جمعی..تی بین عطفی در روند جدید اعتراضات بود. این تظاهرات، 

. این نم..ایشرخ داده ب..ود رژیم انقاذ در مرکز شهر خارطوم آغاز از اعتراضات خیابانی بدل شد کهبزرگ ترین 

فراخ..واِن مش..ارکت در  اعتراض..اتیآمادگی برخوردارند که به  که شهروندان سودان از این نشان دادچشم گیر 

. ۳5صریحاً سیاسْی پاسخ مثبت بدهند

( را تشکیلFFC و تغییر« )آزادی، بازوهای مختلف اپوزیسیون گرد هم آمدند تا »نیروهای 2019در ژانویه ی 

(SPA س..ودانی« )اتحادیه ی متخصص..ان»دهند. با توجه به عدم محبوبیت احزاب اپوزیسیون، موافقت شد که 

 ق..دیمی تر، »برنامه ه..ایرس..انه هایهمچنان چهره ی اصلی اعتراضات باقی بماند. ازطریق فیس بوک، توییتر و 

« ازاتح..ادیه ی متخصص..ان». در ب..رخی از این روزه..ا، گردید« برای مقاومت س..ازمان یافته اعالم می ۳6هفتگی

. روزهای دیگر برای »ابتکاراتنمایندهروندان/غیرنظامیان می خواست تا در تظاهرات یا اعتراضات خیابانی شرکت ش

 مقاومت، مانند: تغییر عکس پروفایل در رسانه های اجتماعیُخردتِرفردی« در نظر گرفته شده بود - اقدامات 

یا پخش شعارهای ضدرژیم در خیابان های محلی. »نیروهای صلح و تغییر« همچنین از شهروندان می خواست تا

 دموکراتیک در شمال آفریقا«. اعتراضات(: »سیاسی شدن: کار، نهادها و 2019{ اشلی ا. اندرسون )17 }۳۴

.2019 مه 15(، FFC و تغییر« )آزادی{ مصاحبه با سخن گوی »نیروهای 1۸ }۳5
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»کمیته های مردمی محله« را برای هماهنگی تظاهرات محلی در سراسر کشور تش..کیل دهن..د. این کمیته ه..ا

 بر عهده گرفتند. با برپایی روزانه ی شماری ازمیلیتانتنقش مهمی در سازمان دهی اعتراضات شهری به سبک 

تظاهرات کوچک در چندین محله، نیروه.ای امنی.تی به ناچ.ار در سراس.ر خ.ارطوم و دیگ.ر ش.هرهای ب.زرگ

پراکنده شدند.

 تصاویر متع.ددی از اعتراض..اتنیز نقشی اساسی داشتند. اظهارات و گزارش های فعالین و خیزشزنان در این 

نشان می دهند که زنان بخش قابل توجه - و گ..اه اک..ثریت - ش..رکت کنندگان را تش..کیل می دهن..د. فهرس..ت

بلندی از نارضایتی های مرتبط با سیاست های اسالمی سازِی رژیم انقاذ به افزایش این م..یزان مش..ارکت زنان..ه

کمک کرد. برای مثال، رژیم عالوه بر نظارت بر زندگی اجتماعی زنان، مح..دودیت های مختلفی ب..رای اش..تغال

 سفت وسخت برای پوشش زنان اعم.ال می ک..ردمقرراتیزنان قائل شد. مشهودتر از همه، پلیس اخالِق سودان 

 در اماکن عمومی منع می کرد.ی سرکه آنها را از پوشیدن شلوار یا پوشیده نبودن مو

همچنین« و »نیروهای صلح و تغییر« )این دومی اتحادیه ی متخصصان سودانی»، دو سازمان خیزشدر طول 

با این داشتند. تاکید(، بر اتخاذ تاکتیک های منحصراً بدون خشونت بودگروه های شورشی مسلح برخی شامل 

، بیش از صد معترض توسط ارگان های امنیتی کش..ته ش..دند.2019 بین ماه های دسامبر تا اوایل آوریل حال،

 الگوی رایج در چرخه های اعتراضی، مراسم تشییع جنازه  ی ش..هدای جنبش اغلب ج..رقه ی اعتراض..اتهمانند

« در م..اه آوری..ل ب..ا فراخ..وانی ب..رای »راهپیم..اییاتح..ادیه ی متخصص..ان». ۳7 را ب..رانگیختبعدیخودجوش 

 آوریل - سالگرد قی..ام م..ردمی6 در تظاهراتمیلیونی« دامنه ی فعالیت های اعتراضی خود را افزایش داد. این 

گردی..د و ش..مار معترض..اِن( منج..ر ش..د - برگ..زار 19۸5-1969 ک..ه ب..ه س..رنگونی جعف..ر نم..یری )19۸5

مس..لحصدها هزار نفر برآورد شده است. تظاهرات در مقاب..ل مق..ر فرمان..دهی »نیروه..ای شرکت کننده در آن 

ش.ب، »نیروه.ای ص.لح و تغی.یر« ازفرارس.یدن ( به اوج خود رسید. ب.ا qyiada/ه ؛ عربی: قیادSAF )«سودان

.نمایند برپا باقی بمانند و تا زمان سقوط رژیم در آنجا تحصنی دائمی همان مکانمعترضان خواستند در 

روشناف.زایش ی..افت و به ط..ور فزآین..ده ای ه  معترضان شرکت کننده در تحصن قیادشمار پنج روز بعدی، طی

مسئول اصلی منافع مالی ]فساد[ و وجهه ی عمومی ]خشونت بی حد[ دستگاه امنی..تیشخص بشیر  که گردید

؛ اق..دامات ریاض..تیاجرای را برای حل بحران اقتصادی )مختلفی است. او طی سال های اخیر راهبردهای بوده

 اعمال خشونت؛انتصاب مشاوران تکنوکرات( و سرکوب ناآرامی های مردمی )محدودسازی رسانه های اجتماعی

حفظ رژیمعلیه معترضان( امتحان کرده بود. اما در موقعیت کن..ونی، هیچ راه ح..ل سیاس..ی ک..ه او را در راس 

.را تأمین نماید تظاهرکنندگان رضایتکند، نمی توانست 

Ibn آوریل، ژنرال عوض ابن عوف )11ظهر در ابتدای بعد  Aufمعاون رئیس جمهور و وزیر دفاع بش..یر، اعالم ،)

، و »نیروه..ای(SAF« )س..ودان مس..لح(، »نیروه..ای NISS »سرویس اطالعات و امنیت ملی« )سرانکرد که 

 مشترْک بشیر را از س..مت خ..ود برکن..اردر اقدامی( به همراه نیروهای مختلف پلیس، RSFپشتیبانی سریع« )

، یک دوره ی انتقالِی[غیرنظامی]متعارف حکومت  ایجاد یک کردند. رهبران کودتا همچنین اعالم کردند که تا

. میلیون ها نفر در سراسر کشور همزمان ب..ا جش..ن وبودخواهد در پیش دو ساله تحت نظارت دستگاه امنیتی 

 برکناری ابن عوف شدند، چرا که او به قدری ب..ه رئیس جمه..ور ]س..ابق[ هانپای کوبی برای برکناری بشیر، خوا

«. ستیزه جویانه(: »قدرت در جنبش: جنبش های اجتماعی و سیاست 2011{ سیدنی جی. تارو )19 }۳7
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 ساعت، ابن عوف از قدرت کن..ار رفت و۳6. در عرض کند نمی توانست  تغییر رژیم را نمایندگی کهنزدیک بود 

 بش..یر[محافظ( منصوب شد و حمدتی ]TMC )«۳۸شورای نظامی گذار»به  ریاست سپهبد عبدالفتاح البرهان 

.گردید تعییندر سمت معاون وی 

 ک.رده ب.ود، موف.ق ش.د ب.راییچگونه دس.تگاه امنی.تی ای ک.ه بش.یر ب.رای تکه تکه س.ازِی آن تالش بس.یار

Salahسازمان دهی این کودتا متحد شود؟ صالح گوش )  Gosh،»رئیس »سرویس اطالع..ات و ام..نیت ملی ،)

عوامل سازمان که شدانجام آن قادر به  که او دقیقاً به این دلیل ؛ نقشینقش مهمی در این هماهنگی ایفا کرد

در دیگر ارگان های امنی..تی داخلی جاس..ازی ش..ده بودن..د. در همین راس..تا، به  وی..ژه متقاع..دکردنمتبوع وی 

حمدتی برای همراهی با کودتا، و درنتیجه شکستن تعهدش برای محافظت از بشیر، با توجه به ظ..رفیت رزمی

. عالوه بر این، صالح گوش با رهبران مخالفان گفتگ..واهمیت داشت( بسیار RSF»نیروهای پشتیبانی سریع« )

ی این جلسات، دستگاه امنیتی تمایل خود را برای برکناری بشیر نشان داد و تالش کرد تض..مین هایطیکرد. 

متقابل به دست آورد که مخالفان با کودتای نظامی همکاری خواهند کرد. حمایت خارجی ن..یز در متحدش..دن

. صالح گ..وش قب..ل از کودت..ا ب..ه ب..ازیگران کلی..دی منطقه ای وداشتدستگاه امنیتی علیه بشیر نقش مهمی 

بین المللی اطالع داد و از دولت های عربستان سعودی و امارات ضمانت هایی دریافت ک..رد ک..ه از رژیم جدی..د

حمایت مالی خواهند کرد.

 انجامدستدر گذاِر 

 ابن عوف ]معاون رییس جمهور[، تحص..ن معترض..ان پس از تح..والت م..اهکناره گیریبا وجود برکناری بشیر و 

آوریل هم ادامه یافت، زیرا معترضان بر تشکیل یک دولت انتقالی غیرنظامی اصرار داشتند. شهروندان س..ودان

 کوچ..ک تب..دیلخت..ارایالت خودم( را به یک «سودان مسلحمنطقه ی اطراف قیاده ) مقر فرماندهی »نیروهای 

 ب..همک..ان همچ..نینکردند که در کنار سایر خدمات، غذا و مراقبت های بهداشتی رایگ..ان ارائ..ه می ک..رد. این 

پناهگاه هنرمندان تبدیل شد. ساختمان های فرسوده ی دوران استعمار با تصاویر بزرگداشت ش..هدای انقالب و

 بس..یاری برگ..زار ش..د ک..ه در آن ه..ا فع..االنبرنامه های متن..وعترسیم چشم اندازهای آینده رنگ آمیزی شدند. 

 ب.ه اج.رای برنام.ه می پرداختن..د. م..ردان و زن..ان ج.وانش.بانه روزسیاسی سخنرانی می کردن.د و هنرمن..دان 

پست های بازرسی ایجاد کردند تا بازدیدکنندگان را از آوردن اقالم خطرناک باز دارند. آنها به عنوان محافظ..ان

نمادین قیام عمل می  کردند. از بسیاری جهات، مجمع برپا دارن..ده ی تحص..ن قی..اده در انج..ام مس..ئولیت های

 می داد ک..ه حک..ومتنوید و این ب..ه معترض..ان عمل می ک..رد؛حکومتی مؤثرتر از دولت سودان در زمان بشیر 

 می تواند باشد.چشم اندازیغیرنظامی در یک سوداِن دموکراتیک واجد چه کارکرد و 

( ب.رای تع.یین ش.رایطTMC( با »شورای نظامی گ.ذار« )FFC و تغییر« )آزادیبا ادامه ی تحصن، »نیروهای 

 شورای انتقالیایجاد یک توافقی بر سر دستیابی به در ابتدا به نظر می رسید که .شد مذاکره گذار سیاسی وارد

. این امر ت..ا ح..دی ب..دین دلیل ب..ود ک..هرسید-نظامی امکان پذیر باشد؛ اما مذاکرات به بن بست مدنیمشترک 

 کش.ف توطئه ه.ای کودت..ا ب.ه تعوی.ق می ان.داخت. چ..ه اینبا ادعای مکرراً مذاکرات را »شورای نظامی گذار«

 از آنه..ا به عن..وان به..انه ای ب..رای پاک س..ازی اس..الم گرایاِننظامی..ان، و چ..ه جعلیتوطئه ها واقعی بوده باشند 
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 امنیتی استفاده کردند. اف..راد پاک سازی ش..دهدستگاهبرجسته، ازجمله بسیاری از نهادهای اسالمی مستقر در 

جای خود را به افراد وفادار به حمدتی دادند و بدین ترتیب زمینه ب..رای درگ..یری احتم..الی بین اس..الم گرایان

.گردید فراهم (RSF« )نیروهای پشتیبانی سریع»)چه در داخل و چه در خارج از نیروهای امنیتی( و 

 به سربازان شاخه های مختل..ف دس..تگاه امنی..تی دس..تور داد ت..ا تحص..ن»شورای نظامی گذار« ژوئن مدر سو

 کنند. پس از این رویداد خونین، به نظر می رس..ید ک..هسرکوبرا به طرز وحشیانه ای ه  مقر قیاداعتراضی مقابل

 مع..ترض120 دس..ت کمچشم انداز دموکراتیز ه شدن در سودان کاماًل از بین رفته اس..ت. در اث..ر این س..رکوب 

 از رودخانه ی نیلد اجساد برخی از کشته شدگانبع نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. چند روز 50کشته و 

 همچ..نین»ش..ورای نظ..امی گ..ذار« هنوز مفقود هستند. حاضران در آن تحصنبیرون کشیده شد و برخی از 

ک..ه می توانس..ت ب..ه ژوئن(، ۳ جنایات نیروهایش )در مربوط بهبرای جلوگیری از انتشار فیلم های افشاگرانه ی 

بسیج بیشتر مخالفان بیانجامد، دسترسی به اینترنت را به مدت سه هفته قطع کرد.

«نیروهای صلح و تغییر». سازد خاموشبا این حال، این اقدامات جنایت بار نتوانست خیزش مردمی سودان را 

 ژوئن، به مناس.بت س.ی امین۳0 برگزاری یک »راهپیمایی میلی.ونِی« دیگ.ر در سراس.ر کش.ور )به ت.اریخ برای

در ب..دنه ی. پس از سه هفت..ه بس..یج عم..ومی فراخوان دادند( مستقر ساختسالگرد کودتایی که رژیم انقاذ را 

 »کمیته های مردمی محله«، شهروندان به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. تظ..اهرات اعتراض..یاز سوی جامعه

در آوری..ل )6 بزرگ ت..ر از راهپیم..ایی ابع..اد آن و گردیدهمزمان در تمام مراکز شهری عمده ی سودان برگزار 

 ژوئن را نمی ت..وان نادی..ده گ..رفت. ب..ا این ک..ه۳0 قبل از سقوط بش..یر( ب..ود. اهمیت روانِی تظ..اهرات روزهای

آنان آمدند. بسیاری از به خیابان ها راهپیمایی برای با این حال، ولیغیرنظامیان انتظار حمام خون را داشتند، 

 درصورت شهادْت طهارت داشته باشند. وقایع آن روزتا بنا بر باورهای شان گرفتندپیش از خروج از خانه وضو 

، بلک..ه پس از چه..ار هفت..ه س.رکوِبس..اخت را آش..کار نوپ..ای س..ودان قدرت و وحدت جامعه ی مدنی فقطنه 

 عمل کرد.جامعه( catharsis محمل مهمی برای تخلیه ی روانی )همچونمستمر، 

. پس از قتل عام،ادامه یافتمیانجی گرانه ی بازیگران منطقه ای برای حصول یک توافق اقدامات ، زماندر همان 

 همزمانو ژوئن، ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی، علناً از هر دو طرف خواست تا به پای میز مذاکره بازگردند، ۳

بازگش..تدولت های عربی خلیج، به عنوان حامیان اصلی رژیم سودان، به طور خصوصی شورای نظامی را ب..رای 

. سرانجام، در ماه اوت »نیروهای صلح و تغییر« و »شورای نظ..امی گ..ذار«۳9 تحت فشار قرار دادندبه مذاکرات

 و زمینه یک..ردهرا امضا کردند که خطوط کلی انتقال ق..درت سیاس..ی را مش..خص تاسیسی  تفاهم نامه ییک 

 برن.امه ریزی ش..ده ب.ود، را تع.یین2022حقوقی برای برگزاری یک انتخابات چندحزبی، که موقتا برای س.ال 

خواهد انتقال قدرت زیر نظر یک »شورای حاکمیتِی« یازده نفره انجام این تفاهم نامه  مقرر می کند که می کرد.

 هر ط..رف )نظامی..ان و نیروه..ای م..دنی(، و ی..ک نف..ر ی..ازدهم تش..کیلاز که از پنج عضو منصوب شده گرفت

. عالوه ب..ر این، عبداهلل حم..دوک، اقتص..اددانگ..ردد انتخ..اب می ط..رف دو که نفر یازدهم با توافق هر ،می شود

کهنه کاِر سازمان ملل به عنوان نخست وزیر جدید منصوب شد.

۳9{ و خش.م عم.ومی راگ.رفت  مخفیان.ه انج.ام در ی.ک نشست(: »در س.ودان، ی.ک مع.امله ی تقس.یم ق.درت 2019{ دکلن والش )20 
«.برانگیخت
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 ]وفردبنی..ان از اس..تبداد رژیم به ظاهرچشم انداز دموکراتیزه شدِن سودان همچنان ضعیف است. اگرچه کشور 

شخصی سازی شده ی[ عمر البشیر دور شده است، بسیاری از نخبگان نظ.امِی رژیم س.ابق موقعیت ه.ای ب.االی

 خود برای شکل دادن ب..ه ن..وع خاص..ی از فرآین..دمعمولخود را همچنان حفظ کرده اند. این نخبگان از قدرت 

 ب.رایمط.البه ی عم.ومی. ب.رای مث..ال، به رغم تأمین نمای..د، اس.تفاده کرده اند آنان را منافعگذار سیاسی، که 

 ژوئن و ن..یز دخ..الت در۳ به دلیل اق..دامات آنه..ا در جری..ان کش..تار «شورای نظامی گذار»محاکمه ی رهبران 

 - مص..ونیت«شورای نظ..امی» به اعضای دولت جدید - از جمله به تاسیسیجنایات رژیم سابق، تفاهم نامه ی 

، ره..بری م..رحله ی اول«شورای نظامی گذار»بر این، عبدالفتاح البرهان، رئیس افزون  اعطا کرده است. قضایی

نیروه..ای» تعیین اکثریت وزرای کابینه از جانب حم..دوک و و نیز، در ازای. بر عهده داردشورای حاکمیتی را 

 دستگاه امنیتی خواستار حق تعیین وزرای دفاع و کشور شده اس..ت، ک..ه ه..دف احتم..الی آن، «صلح و تغییر

 هرگونه تالش برای انجام اصالحات در درون دستگاه امنیتی ست.سازِیخنثی 

در صورت رسیدگی به دست کم دو موضوع زیر ق..ادر بشیر، دولت جدید سابقرغم تداوم حضور عناصر رژیم به 

چشم انداز دموکرتیزه سازی سودان را اندکی بهبود بخش..د:. نخس..ت، دولت جدی..د بای..د ب..ا بح..رانخواهد بود 

بنیادی اقتصادی مقابله کند. اگر اقتصاد سودان به سمت بهبود پیش نرود، دستگاه امنیتی ممکن است با این

 که دولت تحت رهبری غیرنظامی..ان ق..ادر ب..ه بهب..ود معیش..ت ش..هروندان نیس..ت، س..عی در تض..عیف وبهانه

خنثی سازِی دولت غیرنظامی داشته باشد. دوم، دولت انتقالی بای.د گروه ه.ای به حاش.یه رانده ش.ده ی س.ودان،

مطالبات ش..ان را در مناطق »حاشیه  ای« کش..ور، و خ..واه زن..ان را در خ..ود ج..ای ده..د و خواه جمعیت ساکن

 شکاف های عمیق اجتماعی، که طی س..هترمیم کاری، آغازی خواهد بود برای روند چنین. انجام برآورده سازد

دهه حکومت بشیر تعمیق یافته اند. 

*   *   *.n

( اس..تادیار عل..وم سیاس..ی در دانش..گاه میش..یگان اس..ت. Mai Hassan: م..ای حس..ن )دربBBاره ی مولفBBان

( دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن است.Ahmed Kodoudaاحمد ُکدودا )

: از محی الدین جمال، قاسم ابراهیم، اسماعیل کوشک و نوح ناتان برای نظ..رات و بازخورده..ایسپاس گزاری مولفان

مفیدشان تشکر می کنیم.

*   *   *.n
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 :توضیح کارگاه

رخن..هتم..ام س..طوح جامع..ه  درگرفت که به سرعت به  اعتراضات توده ایرشته ای از 201۸در کشور سودان از دسامبر 

19۸9بشیر پس از آن که در سال ]اسالمِی سی ساله ی عمرالبشیر را متزلزل ساخت -کرد و پایه های دیکتاتوری نظامی

اسالمِی حسن ترابی به قدرت رسید، بالفاص..له تم..ام اح..زاب سیاس..ی را-طی کودتایی نظامی با حمایت جبهه ی قومی

«شورای رهبری انقالب نج..ات ملی»او با انحالل مجلس و تحت عنوان رئیس . ممنوع ساخت و نشریات را تعطیل کرد

ق..وانین»در این جایگ..اه، او . تمام قدرت قانون گذاری و اجرایی و نیز فرماندهی نیروه..ای مس..لح را در اختی..ار گ..رفت

را به عنوان تنها قانون سوداْن اجباری ک.رد و دس..تگاه س.رکوب خ..ود را ب..ا گس..ترش هرچه بیش..تر نیروه..ا و« شریعت

 مطالبات معیشتی به زودی با سایر تض..ادها وطرحاعتراضات به تشدید ستم اقتصادی و . [سازوکارهای امنیتی بنا کرد

، نه فقط خیزْش عمق و وسعت بیشتری ی..افت،با گسترش دامنه  و تنوع مطالبات مردمی. ستم های انباشته پیوند یافت

بلکه سوژه های سیاسی جدیدی خلق شدند؛ ازجمله زنان آگاه و مبارزی ک..ه س..هم م..وثری در رش..د و ت..داوم فرآین..د

 اعتراض..ات، ارتش س..ودان طی کودت..ایْی در آوری..لدر پی تداوم وسیع تر و سازمان یافته تر. انقالبِی سودان ایفا کرده اند

ن..ه در ش..خصشته اس..ت،  داجای عمرالبشیر را از قدرت ساقط کرد و نشان داد که قدرت اصلی در نهاد ارتش 2019

اما با عزل بشیر، انقالب سودان خاتمه نیافت و کشاکش بین ارتش و انقالبیون به رغم فراز و فرودهای سیاس..ی و. بشیر

از آنجا که تاریخ متاخر سودان به لح..اظ ص..ورت بندی های سیاس..ی و. سرکوب های خونین و مکرر، هنوز هم ادامه دارد

اجتماعی و ساختار قدرت ش.باهت های چش.م گیری ب.ا وض.عیت ت.اریخِی ای.ران دارد، تج..ارب انقالب س.ودان ح.اوی

در این رشته متون، که هر یک به طور مستقل هم قاب..ل اس..تفاده. درس های زیادی برای خیزش انقالبی ما خواهد بود

درعین حال، باور داریم که فرآیند رهایی جوام..ع. ۴0است، به سهم خود می کوشیم بخشی از این تجارب را روایت کنیم

1۴01آبان . / تحت ستم در متن نظام جهانی سلطه، در گرو پیوندهای انترناسیونالیستی و مبارزات مشترِک آنهاست

*   *   *.n

:درس های انقالب سودان

متن اول

متن دوم

سوممتن 

t
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. 1۴00، آبان نشریه ی نقد«، ترجمه ی حسن مرتضوی، طبقه، قدرت و انقالب در سودانآن الکساندر: »
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