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  چكيده

و اجتماعي، تجليات اسالمي غني اي از تنوع فرهنگي  سودان به عنوان سرزمين گسترده
هاي  و گوناگوني از خود بروز داده است؛ مدعيان مهدويت، محافل صوفيانه، گرايش

گرايان منتسب به  تر از همه اسالم و مهم) ع(البيت گرايانه، پيروان اهل سلفي
گرايي  جنبش اسالمي سودان توانست با تكيه بر جريان عمده اسالم. المسلمين اخوان
ميالدي اولين دولت اسالمي عرب قرن بيستم را  1989المسلمين، در سال  اخوانسني 

  .تاسيس كند
نوشتار حاضر، جنبش اسالمي سودان را در كانون توجه قرار داده و در ابتدا 

نگارنده . هاي اسالمي ارائه نمايد كوشد تا چارچوبي تحليلي براي مطالعه جنبش مي
ر متفاوت از اصول اسالمي را محور تفكيك و تمييز هاي فكري و اعتقادي و تفسي بنيان

  .داند هاي اسالمي از يكديگر مي جنبش
 كه در ادامه نگارنده به طور مشخص به تجربه جنبش اسالمي سودان در حكومت

. پردازد المللي مي بين و نظامي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، تجارب از است انباشتي
ها، مشكالت و  قدرت را به دست گرفتند، با چالشگرايان سودان از زماني كه  اسالم

رو شدند و در عين حال  ها و فشارهاي خارجي روبه هاي مختلف داخلي و توطئه ناكامي
ثر بوده ؤكه در توسعه و پيشرفت اين كشور م  به دستاوردهاي غيرقابل انكاري رسيدند
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  :مقدمه
 اسالم جهان ارتباطي پل و آفريقا به اسالم ورود دروازه كه سودان استراتژيك موقعيت

 اين هاي پتانسيل و سرشار طبيعي منابع وجود و وسعت همچنين و آفريقاست قاره با
 بخشيده كشور اين به اي ويژه جايگاه نفت و دامداري كشاورزي، هاي زمينه در كشور
  .است

بر سر كار بودن  و كشور اين در گرايان اسالم پرقدرت حضور اين بر عالوه
 روابط و است صهيونيستي رژيم و غرب مخالف كه البشير عمر گراي اسالم حكومت
 سنگين هجمه مورد كشور اين تا شده باعث دارد؛ ايران اسالمي جمهوري با نيز نزديكي

 مقامات نمودن متهم نظير مختلف هاي بهانه به روز هر و گيرد قرار غربي كشورهاي
 با مقابله براي ها جنوبي نمودن تحريك همچنين و دارفور در جنگي جنايات به خارطوم
تجزيه كشور پهناور سودان كه اولين فاز آن با جدايي جنوب  براي تالش و ها شمالي

  .بكشانند زير به قدرت از را گرايان اسالم تا دارند قصد سودان كليد خورد،
ها و  سودان از زماني كه قدرت را به دست گرفتند، با چالشگرايان  اسالم

گرايان  در تجربه اسالم. رو شدند مشكالت مختلف در سطوح داخلي و خارجي روبه
گروهي گرفته تا جدايي جنوب سودان و  هاي درون سوداني از انشعابات و درگيري

ن جنبش از زمان اي. شود المللي مشاهده مي بحران دارفور و حكم دادگاه جنايي بين
هاي مثبتي  هاي تاريخي متعددي را به خود ديده و داراي ويژگي سيس تاكنون دورهأت

 روي اين از .شود هاي اسالمي سني نمونه آن كمتر ديده مي است كه در ساير جنبش
 از در اين كشور بيش گرايان سوداني اسالم نقش و اسالمي جنبش بيشتر چه هر شناخت

  .يابد مي اهميت پيش
گيري از منابع دست اول عربي و با تكيه  در نوشتار حاضر، نگارنده سعي نموده با بهره

گرايان حاكم در سودان  بر چارچوب نظري مشخص توصيف جامعي از تجربه اسالم
 . ارائه دهد

  
  هاي اسالمي ارائه چارچوب نظري براي مطالعه جنبش. 1

شوند كه  هاي اسالمي به دو گروه اصلي تقسيم مي هاي فكري، جنبش بر اساس بنيان
در . گردد تفاوت بنيادي آنها به نوع انتساب به اسالم و قرائتي كه از اسالم دارند، باز مي

هاي متنوعي كه اكنون مشاهده  هاي چنين جنبش توان گفت نمونه اين صورت مي
ه قرن گذشته از تاريخ اسالم ظاهر شده و حضور هاي پانزد كنيم در برخي دوره مي
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. هاي قديمي نيست حركت» بازتوليد«هاي كنوني چيزي جز  اند و برخي از جنبش يافته
آيد به  هاي اسالمي كه در ادامه مي كيد كنيم نقشه پيشنهادي جنبشأدر اينجا بايد ت

ها با  ن جنبشارتباط آنان با سياست و در راس آن قدرت و دولت بيش از ارتباط اي
  .جامعه، اقدامات اجتماعي و آداب و رسوم ديني توجه دارد

  
  هاي اسالمي ديني جنبش. 1-1

ها قرائت مشخصي از اسالم و متون قرآني دارند و صرفاً از بعد صحت  اين جنبش
له براي اين ئله اصلي و شايد تنها مسئمس. كنند عقيده به افراد، جوامع و كشورها نگاه مي

در . است -خواهند گونه كه مي آن –ها برپايي توحيد و عبوديت خداوند  گونه جنبش
نتيجه حقيقت ايمان در خصوص افراد، جوامع و كشورها موضوع مهمي براي اين 

. شود ها مي ها و اقدامات اين جنبش ها است كه باعث به حركت درآمدن انديشه جنبش
اللفظي  ني و احاديث نبوي را به صورت ظاهري و تحتعالوه بر اين، آنان متون قرآ

شود كه آنان به سرعت به كفر كشورها و  شناسي باعث مي كنند و اين روش تفسير مي
  .جاهل بودن جامعه و افراد حكم دهند

ها، تشكيالت و رفتار به ميراث  ها در اسامي، اصطالحات و سازمان اين جنبش
رود،  شدين كه يگانه مرجع تاريخي آنان بشمار ميو خلفاي را) ص(اسالمي دوره پيامبر

ها واقعيت جوامع معاصر را از طريق تجربة آن دوره از تاريخ  اين جنبش. كنند استناد مي
اسالمي بازخواني كرده و با همان معاني و مفاهيمي كه در آن دوره وجود داشت، 

از . كنند گذاري مي امنيروها، فعل و انفعاالت و تناقضات موجود در جامعة معاصر را ن
و حتي افراد براي –ها اسالمي كردن جوامع و كشورها  اين روي هدف اصلي اين جنبش

اي كه به نظر آنان اين جوامع و كشورها به اشكال  باشد به گونه مي -برخي از آنان
هاي اسالمي در مالك قرار دادن دورة  اين جنبش. مختلف خارج از اسالم قرار دارند

و نيز دورة خالفت راشدين و مقايسة دوره كنوني با آن زمان به دو ) ص(مپيامبر اكر
  :شوند گروه اصلي تقسيم مي

  
 آميز هاي افراطي مسالمت جنبش .1-1-1

ترين حالت به جامعة  ها اتفاق نظر دارند كه جوامع معاصر كنوني نزديك اين جنبش
اين . جاهلي و كافر مكه پس از بعثت پيامبر و قبل از هجرت ايشان به مدينه است

ها معتقدند كه هنوز وقت كار سياسي يا ساخت دولت اسالمي يا اقدام به قتال و  جنبش
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ايمان ) ص(اي كه در مكه نيز افراد اندكي به پيامبر كشتار و جهاد نرسيده است به گونه
در نتيجه، اين جنبش اقدام خشونت آميز يا اعالم جهاد عليه جوامع و كشورها . آوردند

گيرد؛ مانند مسلمانان اوليه كه آنان نيز در مكه  و افراد كافر يا جاهلين را در پيش نمي
مل با اين افراد، كشورها و جوامع از اما زماني كه دربارة نحوه تعا. اين كار را نكردند

  :شوند دهند به دو گروه اصلي تقسيم مي شود، بنا به پاسخي كه مي ال ميؤآنان س
  

  هاي تكفير و هجرت حركت) الف
ها بر اين باورند كه جوامع معاصر مشابه جامعه مكه قبل از هجرت مستقيم  اين جنبش

كافران به اسالم وجود ندارد و بنابراين اي كه اميد چنداني براي هدايت  است به گونه
بر اين اساس، اينان تنها مسلمانان . به ناچار بايد به هرنحو ممكن از آن مهاجرت نمود

. روند و هر كسي كه به آنان نپيوندد، آشكارا كافر است موجود در زمين به شمار مي
اي كه به  گونه اول، درون جامعه به: شود هجرت براي آنان به دو صورت محقق مي

دوم، از آن خارج شده و راه . گيري و انزوا و عزلت اختيار كنند صورت كامل گوشه
ها و مناطق دورافتاده را در پيش بگيرند و بدين ترتيب منتظر بمانند تا خداوند  بيابان

  .دينش را ظاهر گردانيده و آنان نيز پيروزمندانه به جامعه بازگردند
  

  هاي دعوت جنبش) ب
معتقدند دعوت مردم موجود در  -تر دعوت مجدد يا به تعبير دقيق –دعوتهاي  جنبش

گيرند مانند كافراني كه در مكه به اسالم اعتنايي  جامعه و كساني كه اسالم را ناديده مي
اي است كه واجب است به آن مبادرت ورزيد؛ مانند كاري كه  كردند، يگانه وظيفه نمي

  .دادند مسلمانان اوليه انجام مي
  
 طلب جهادي هاي خشونت نبشج .1-1-2

توان مرحلة كنوني  طلب جهادي بر اين اتفاق نظر دارند كه مي هاي خشونت جنبش
جهان اسالم را با مرحلة هجرت پيامبر اسالم به مدينه و پس از آن مقايسه كرد و اين 

ها  اين جنبش. اي است كه عقيده و دين را با دولت و سياست در هم آميخت دوره
هاي كشورهاي مسلمان از  ها و حكومت ن نكته اتفاق نظر دارند كه دولتهمچنين بر اي

باشند كه جوامع اين كشورها  دايره اسالم خارج شده و مسئول اصلي جاهليتي مي
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عالوه براين حاكمان اين كشورها با نيروهاي توحيدي كه خود را .اند گرفتار آن شده
  .كنند دانند، مقابله مي نمايندة آن مي

اين طرز تفكر تنها در صورتي كه پيام الهي به اين جوامع جاهلي معاصر بر اساس 
ها را به اصول و مسائل اساسي اسالم دعوت كرد اما در سايه حاكم  توان آن برسد، مي

هاي كنوني بر جوامع اسالمي جايي براي دعوت مكي كه دعوتي آرام و  بودن دولت
كردن جامعه و حكومت  ر به اسالميماند بلكه بايد با زو رونده بود باقي نمي پيش

پرداخت و سپس آن دو را بر اساس همان قواعدي كه دولت نبوي در مدينه تشكيل 
  .سيس نمودأشد، ت

تنها وسيلة نزد آنها  نامند، تقريباً ها جهاد مي خشونت ديني يا چيزي كه اين جنبش
در نتيجه بنابر تفاوت شرايط، مراحل و مناطق . رود براي تحقق اين اهداف به شمار مي

همه . توان به سه گروه تفكيك كرد ها را مي هاي جهادي، حداقل آن پيدايش اين جنبش
ها در  ها پيرامون مفاهيم اصلي كه ذكر شد، اتفاق نظر دارند تنها تفاوت آن اين گروه

  .هاي تشكيالتي و سازماني است لويتاو
  

  هاي محلي جنبش) الف
تنها در كشورهاي  هاي جهادي كه رنگ و بوي محلي دارند و تقريباً پاية فكري جنبش
دشمن نزديك نسبت به دشمن دور «شوند، اين است كه در جهاد،  اسالمي يافت مي

هاي كشورهاي  به عبارت ديگر تالش براي سرنگوني دولت .1»اولويت بيشتري دارد
علي رغم . كنند ها براي خود ترسيم مي اي است كه اين جنبش متبوع خود، اولين وظيفه

اي است كه بر عهده مسلمانان  اينكه جهاد براي دفاع از هرگونه حملة خارجي فريضه
جهاد عليه (هاد داخليهاي جهادي آن را تغيير داده و به ج گذاشته شده، اما جنبش

  .اند مبدل ساخته) كشورهاي اسالميهاي حاكم بر  نظام
هاي جهادي عنوان جهاد را براي مبارزه داخلي  بينيم جنبش بدون ترديد اينكه مي

هاي  دهنده طرزتفكر آنان نسبت به اين نظام اند، نشان هايشان برگزيده خود عليه حكومت
جنبش «و » جماعت اسالمي«. دانند الف اسالم ميو مخ» كافر«حكومتي است كه آنها را 

در » جماعت اسالمي مبارز«در الجزاير و » جماعت مسلح اسالمي«در مصر و » الجهاد
  .روند هاي جهادي محلي به شمار مي اي از اين گروه هاي برجسته ليبي نمونه
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  طلب جدايي -طلب هاي استقالل جنبش) ب
نشين مسلمان در داخل كشورهاي  در مناطق اقليت ها كه عمدتاً ترين اين جنبش برجسته

در ميان . شود غير اسالمي حضور دارند، اكنون در كشمير هند و چچن روسيه ديده مي
ها مفهوم جهاد عليه دشمن خارجي غيرمسلمان با مفاهيمي چون آزادسازي  اين جنبش

هاي  ر جنبشهاي فكري ساي ها پايه اين جنبش. ملي و تعيين سرنوشت آميخته شده است
اسالمي را كه معتقدند جوامع كنوني اسالمي در جاهليت به سر مي برد، قبول دارند و 

هاي  ها پس از كسب استقالل و يا جدايي، اسالمي كردن و برپايي دولت اولين هدف آن
  .اسالمي در اين كشورها است

  
  المللي هاي بين جنبش) ج

روه اخير اشتراك نظر دارند اما در تفسير ها با انديشه ها و افكار اصلي دو گ اين جنبش
دشمن نزديك يا دشمن «اولويت قتال عليه  برخي موارد به ويژه مفهوم جهاد و مشخصاً

اين دسته مفهوم جهاد خارجي را عليه كساني . هايي با دو گروه قبلي دارند تفاوت» دور
جنگ و جهاد،  داند و معتقد است كه در پذيرد كه او را دشمنان خارجي اسالم مي مي

دشمن « هلئدر عين حال در مس. دشمن دور نسبت به دشمن نزديك اولويت دارد
هاي ديگر جهادي اتفاق نظر دارد  هاي كشورهاي اسالمي با گروه يا همان دولت» نزديك

  .پندارد ها را كافر مي و اين دولت
  
  هاي اسالمي اجتماعي داراي برنامه -هاي سياسي جنبش. 1-2

استوار است، در » شريعت«اجتماعي را كه بر مفهوم  -هاي سياسي برنامهها  اين جنبش
مفهوم شريعت كه در حقيقت به نوعي دستاورد بشري . اند دستور كار خود قرار داده

ها،  گيري توسط صدها نفر از فقهاي مسلمان با جهت -و نه نص ديني مقدس -است
اند  ايجاد شده است كه كوشيدهقرن گذشته اسالم  15مذاهب و اماكن مختلف در طول 

را به قواعد و اصولي قانوني، اجتماعي و سياسي تبديل ) ص(نصوص قرآني و نبوي
  .كرده و بدين ترتيب امور جوامع و كشورهاي اسالمي را سروسامان بخشند

هاي ديني اسالمي به  ها بر خالف جنبش مرجعيت تاريخي در نزد اين جنبش
شود بلكه تمام تاريخ اسالمي و ميراث آن را  ن ختم نميمرحله نبوي و يا خالفت راشدي

گيرد و حتي گاهي از منابع فكري و  كه در قرون مختلف پراكنده شده است، در بر مي
ها به  اسالم براي اين جنبش. شود هاي بيگانه نيز كمك گرفته مي عملي ديگر مانند ملت
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ي سازماندهي به امور جوامع شود كه برا مثابه ظرف تمدني، ديني و تاريخي قلمداد مي
در بسياري از موارد بين . كند و كشورهاي اسالمي قواعد و اصولي را از آن استخراج مي

هاي سياسي و اجتماعي غير  هاي ساير گروه ها با برنامه هاي اين جنبش شكل برنامه
ها را  در مجموع اين جنبش. هاي چنداني وجود ندارد اسالمي جز در مضامين تفاوت

  :توان به دو گروه تقسيم نمود مي
  

 هاي مسالمت آميز خواهان حكومت جنبش .1-2-1

هاي سياسي و اجتماعي مد نظر خود را كه رنگ وبوي  ها قصد دارند برنامه اين جنبش
ها، پيشرفت و توسعه را براي كشورها و  اسالمي دارد، اجرا نمايند تا از طريق اجراي آن

قيم براي دستيابي به قدرت سياسي تالش لذا به صورت مست. شان تحقق بخشند جوامع
ها و ابزارهاي سياسي  ها براي رسيدن به اين هدف از تمامي راه اين جنبش. كنند مي

كنند و بر اساس  آميز مستقيم و غيرمستقيم كه برايشان فراهم است، استفاده مي مسالمت
تغيير در مواضع نمايد، اقدام به  آنچه مصلحت اقتضا كند و رسيدن به آن هدف را تأمين 

هاي خود با حكومت يا ساير نيروهاي سياسي و اجتماعي ديگر  ها و درگيري و ائتالف
هاي آن در ساير كشورهاي اسالمي و  المسلمين مصر و شاخه اخوانجماعت . كنند مي

عربي ديگر و نيز جماعت النهضه تونس و جبهه اسالمي نجات در الجزاير از جمله 
آميز هستند كه براي رسيدن به قدرت  سي اجتماعي مسالمتهاي سيا بارزترين جنبش

  . كنند تالش مي
  
 بخش ملي هاي مسلحانه آزادي جنبش. 1-2-2

تحت اشغال بيگانه قرار دارد، اين  شرايط محيطي حاكم بر جوامع اسالمي كه عمدتاً
هاي آزادسازي ملي كه مبارزه مسلحانه در رأس آن  ها را به در پيش گرفتن برنامه جنبش

ها  و مقاومت ملي مصري) م1948(در طول جنگ فلسطين . دهد قرار دارد، سوق مي
، اين گرايش در )م1951(عليه نيروهاي اشغالگر انگليس در شهرهاي كانال سوئز 

، )حماس(جنبش مقاومت اسالمي . المسلمين مصر حاكم بود اخوانف جماعت صفو
ترين  توان از جمله برجسته جنبش جهاد اسالمي فلسطين و حزب اهللا لبنان را مي

  .هاي اسالمي در اين زمينه دانست جنبش
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 )م1989(حكومت كسب و اسالمي ملي جبهه ايجاد. 2
 خود را محدود تشكيالت بايد كه داشت را درست شناخت اين سودان اسالمي جنبش

 در ثيرگذارأت و فعال مردمي و سياسي حزبي به شد، مي خالصه المسلمين اخوان در كه
 جبهة( »اسالمي ملي جبهه« تأسيس به اقدام بنابراين. كند تبديل سودان سياسي زندگي
 تعدادي دربرگيرندة المسلمين، اخوان بر عالوه جديد تشكل اين. نمود )االسالمية القومية

 در –اسالمي ملي جبهة-اسالمي جنبش .بود اجتماعي هاي شخصيت و قبايل رهبران از
 و ملي امت سنتي و بزرگ حزب دو از پس و آفريد شگفتي ميالدي، 1989 انتخابات

 نتيجه، اين. آورد دست به كرسي تعداد لحاظ به را سوم رتبة دموكراتيك، اتحاد
 اي فرقه نيروي دو موازي حتي و رقيب عنوان به بازي به ورود براي الزم صالحيت

  .داد مي قرار اسالمي جنبش اختيار در را سنتي
 كرد  كسب نفوذي و شد كشور سياسي معادلة وارد پيروزي اين با اسالمي جنبش

 به دولت، در چه و مخالفان ميان در چه بتواند كه بخشيد مي را نيرو اين آن، به كه
 .بپردازد كشور سرنوشت تعيين نيز و ها گذاري سياست در آفريني نقش

 و داخلي ملي نيروهاي و احزاب از بسياري براي جنبش قدرت و نفوذ اين اما
 گرايان اسالم بين پنهان حتي و آشكار هاي درگيري اين. نبود تحمل قابل بيگانه نيروهاي

 براي تا كرد مي تشويق را ارتش در يافته سازمان هاي هسته از برخي ها، سكوالريست و
 وابسته آن به كه جرياني نفع به غائله ختم و سودان سياسي هاي جريان بر تأثيرگذاري

  )2010ابراهيم، .( انديشي باشند به فكر چاره هستند،
و پس از آن توانسته بودند درون  2گرايان در طول دوران جعفر نميري اسالم

آورند و در مقايسه با ساير احزاب از نهادهاي رسمي، وفاداران قابل توجهي بدست 
هاي خيريه، آموزشي و  تجارب اجتماعي بيشتري برخوردار بودند چرا كه در زمينه

ترين نهادهايي بود كه جنبش در  ارتش يكي از مهم. اي داشتند اجتماعي حضور گسترده
  )24: 2011مكي، .(آن نفوذ كرده بود

 قدرت به دستيابي تجربة وقت، سياسي هاي جريان ساير به نسبت اسالمي جنبش
 نجات انقالب« عنوان تحت ميالدي 1989 ژوئن 30 كودتاي انجام براي لذا و داشت را

شهرت  4»انقاذ«كه بعدها به انقالب  البشير احمد حسن عمر سرتيپ فرماندهي به 3»ملي
 به سال 16 مدت به تاريخ آن از سودان اسالمي جنبش حكومت. كرد ريزي يافت، برنامه

 خلق بخش آزادي جنبش 2011 تا 2005 سال از و 5يافت استمرار منفرد صورت
  .شد سهيم حكومت در نيز 6سودان
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به رهبري سرتيپ عمر حسن احمد  ،جنبش اسالمي سودان با كودتاي نظامي
و اعالم كرد كودتايي مانند ساير  م قدرت را در دست گرفت 1989ژوئن  30البشير در 

در بادي امر هرگونه . كودتاها كه مردم به آن عادت كرده بودند، صورت گرفته است
ارتباط با جنبش اسالمي انكار شد تا موفقيت قطعي شود و پس از آن بود كه اسالمي 

 )25: 2011مكي، .(بودن كودتا مشخص گرديد

در نيروهاي نظامي تربيت كرده بود،  جنبش براي رسيدن به قدرت از جواناني كه
اين جنبش پس از به قدرت رسيدن مانند هر سيستم نظامي ديگر، . كمال بهره را برد

ها را تحريم كرد و رويكرد  قانون اساسي را به حالت تعليق در آورد و احزاب و روزنامه
اعالم  سپس اجراي شريعت اسالمي را در كل كشور. اي را در پيش گرفت اقتدارطلبانه

خواست كشور را از  نمود و نام انقالب نجات ملي براي خود برگزيد چرا كه مي
هاي اقتصادي، خدمات عمومي و امنيت نجات دهد و  نابساماني اوضاع در زمينه

شورشيان جنوب نيز حمالت خود برضد شمال را تشديد كرده بودند و حتي خطر 
  )2011 ابراهيم،.(سقوط برخي شهرهاي مرزهاي وجود داشت

با روي كارآمدن جنبش . كرد انقالب نجات ملي شعارهاي جديد را مطرح مي
 )التوجه الحضاري( »رويكرد تمدني«اسالمي رويكردهاي جديدي متبلور شد كه به 

اين رويكرد كه خواستار استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي بود با . شناخته مي شد
شورش در جنوب و . دان روبه رو گرديدهاي فراواني در داخل و خارج از سو چالش

ترين  ها در دارفور واقع در غرب سودان و نيز مناطق شرقي از مهم نيز ناآرامي
  )159: 2010موسي، .(هاي داخلي بودند چالش

  جنبش اسالمي تالش كرد با وارد كردن ادبيات اسالمي در آموزش، ارتش را با
هاي مردمي تشكيل داد  فاع مردمي و كميتهاز اين روي، د. هاي اسالمي آشنا سازد آموزه

هايي براي آموزش مردم تأسيس و استخدام در نهادهاي دولتي را منوط به  و پادگان
هاي  دانشجويان نيز قبل از ورود به دانشگاه بايد آموزش. انجام خدمت وظيفه كرد

اي در همين راستا روند پاكسازي گسترده در نيروه. گذاشتند نظامي را پشت سر مي
  .هاي دولتي با هدف ايجاد وفاداري صورت گرفت نظامي و دستگاه

پس از اينكه انقاذ سيطرة خود را بر كشور كامل نمود، دكتر حسن الترابي دبير كل 
ها  ميالدي قرن گذشته با انحالل جنبش، سيستم كنگره 90جنبش اسالمي در اوايل دهه 

 )160: 2010موسي، .(را جايگزين آن نمود

ديد مورد توافق عمومي قرار گرفت و تشكيالت جنبش اسالمي جاي انقالب ج
خود را به تشكيالت كنگرة ملي داد و جنبش اسالمي پس از آن توانست دستاوردهاي 
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ها، استخراج نفت  روحي و مادي فراواني مانند انقالب آموزش، انقالب ارتباطات و راه
  .به دست آورد و خودكفايي در توليد و صادرات نفت و توليدات نظامي

با انحالل نهادهاي جنبش اسالمي كه قرباني تغييرات جديد شده بودند، اولين 
گرايان در مؤسسات جديد، اين مشكل با  اعتراضات شروع شد اما با جذب اسالم

هاي سريع در مسائل  سپس منازعاتي پيرامون محاكمه. موفقيت پشت سرگذاشته شد
مربوط به انتقال ارز كه در روزهاي آغازين  مربوط به كودتاي نظامي و نيز مسائل

هاي بانكي  سپس در دورة بعدي، دولت دست به حساب. انقالب ممنوع بود، بروز كرد
و امانات برد و پس از آن نوبت به اجراي قانون نظم همگاني رسيد كه هدفش نظارت 

مخواني اي كه بايد رفتارها با ضوابط فقه و شريعت ه بر رفتار عمومي بود به گونه
رو شد و در نهايت نيز در اثر  البته اين قانون با بحث و جنجال فرواني روبه. داشت مي

عالوه براين، اشكال بزرگتر به دوگانگي در رهبري، بين . هاي شديد لغو گرديد مخالفت
رهبري آشكار به رياست عمر البشير و رهبري پنهان به رياست شيخ ترابي مربوط 

نجر به دور شدن از سازماندهي و نيز شورا شد و در نهايت در اين دوگانگي م. شد مي
  )26: 2011مكي، .(م به انشعاب در جنبش اسالمي منجر گرديد1999سال 

  
  هاي خارجي آغاز فشارها و توطئه. 3

گرايان با گفتمان اسالمي باعث شد كه ترس و واهمة كشورهاي  به قدرت رسيدن اسالم
در عين حال اعالم به قدرت رسيدن . را فرا بگيرد همسايه و نيز كشورهاي استكباري

هاي اسالمي در سرتاسر جهان، سودان را  گرايان باعث شد كه ساير جنبش اسالم
پناهگاهي براي خود بدانند و در صدد تكرار تجربة جنبش اسالمي سودان در كشور 

ت و هايي معارض، دنبال كسب حماي جنبش ها به عنوان  همة اين حركت. خود باشند
ياري بودند و همين امر باعث تنش در روابط خارجي سودان با برخي از كشورهاي 

هايي بوجود آمد كه تالش ناكام براي ترور شيخ  اسالمي شد و در داخل نيز جبهه بندي
  )30: 2011مكي، .(بندهاي داخلي بود حسن الترابي در كانادا نتيجه اين صف

م كه سودان 1995آديس آبابا در ژوئن  تالش نافرجام براي ترور حسني مبارك در
كردند، باعث افزايش فشارهاي خارجي بر اين  را متهم اصلي اين حادثه معرفي مي

جنگ جنوب نيز با شدت بيشتري عليه شمال استمرار يافت كه هدف از . كشور گرديد
اي براي صلح جنوب نينديشيده و  نظام حاكم هنوز چاره. آن تجزيه نظام از درون بود

هاي تقسيم قدرت و ثروت را با شورشيان جنوب به اتمام نرسانده بود كه با  وافقنامهت
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هدف از به راه انداختن بحران دارفور، تجزية سودان . شروع جنگ دارفور غافلگير شد
هاي اصلي نظام حاكم را نشانه رفتند كه عمر  بود و براي اجراي اين سناريو شخصيت

  . ي از آنها بوديك -رئيس جمهور سودان-البشير 
  

  جنبش اسالمي در مقابله با غرب. 3-1
از آنجا كه انقالب نجات ملي موسوم به انقاذ در شرايط جديد بين المللي پا به عرصه 

گذاشت و سيستم دو قطبي آمريكا و شوروي جاي خود را به سيستم تك قطبي  مي
آمريكا داده بود، انقالب انقاذ خود را در مقابلة مستقيم با غرب به رهبري آمريكا و نيز 

عالوه بر اين روابط سودان با مصر تيره شد و نظام . مقابله با شورش داخلي يافت
. گرايان حاكم سودان در پيش گرفت اي را در برابر اسالم حسني مبارك سياست خصمانه

المسلمين مصر تشويق شده و دست به طرح  اخوانترسيد كه  حكومت مصر از آن مي
قرن  50ه مثلث حاليب را كه از ده هاز اين روي، مصر مسل. مشابهي در مصر بزند

در اين شرايط كه خطرات . بيستم ميالدي محل نزاع دو كشور بود، بار ديگر مطرح كرد
از هر سو نظام نوپاي سودان را فرا گرفته بود، جنبش اسالمي با تشويق به نصرت دين 

و خارجي فراخواند و توانست ) شورشيان(خدا، مردم را به جهاد عليه دشمنان داخلي 
  )159: 2010موسي، .(در ميان مردم مسلمان سودان زنده كند روح جهاد و شهادت را

ويژه آمريكا صرفاً در عزم جنبش  رسد مشكل دولت انقاذ با غرب به به نظر مي
اي  اسالمي براي اجراي شريعت اسالمي نبوده است بلكه به گفتمان سياسي و رسانه

ذ را چالشي اساسي آمريكا پس از جنگ سرد دولت انقا. شود نظام انقاذ نيز مربوط مي
از اين روي فشارها بر سودان را تشديد . دانست براي خود در منطقه شرق آفريقا مي

كرد تا اين كشور را از خط مستقلش جدا كرده و او را ناگزير به تبعيت از مسير خود 
  .گرداند

گذراند، آمريكا مانع از رسيدن  در زماني كه سودان بحران غذايي سختي را مي
گندم به بندر پورت سودان شد، اين در حالي بود كه سودان هزينه آن را  كشتي حامل

اي عليه نظام حاكم به راه انداخت  آمريكا تبليغات منفي گسترده. نيز پرداخت كرده بود
هاي نوبه و  و دولت جديد را دولتي اقتدارگرا و غيردموكراتيك كه حقوق بشر را در كوه

هاي مسيحي جنوب رهبري و از  عليه آفريقايي دارفور زيرپا گذاشته و جنگي ديني
در ماه مارس . كرد پردازد، معرفي مي تروريسم حمايت كرده و به تجارت برده مي

هاي اقتصادي و نظامي خود به سودان را به بهانة عدم ارائه  م دولت آمريكا كمك1990
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موسي، . (آيند، متوقف كرد هايي كه از طريق كودتا بر سر كار مي كمك به حكومت
2005 :67(  

ها به مركزي  از زماني كه جنبش اسالمي بر سر كار آمد، سودان در نظر آمريكايي
به همين دليل آمريكا در سال . براي بنيادگرايي اسالمي و اسالم سياسي تبديل شد

در كنار اين، . م اين كشور را در ليست كشورهاي حامي تروريسم قرار داد1993
  :ها عبارتند از ه برخي از آنحوادثي به وقوع پيوست ك 

مصر، دولت سودان را متهم كرد كه برخي عناصرش در تالش براي ترور  .1
 .اند م دست داشته1995حسني مبارك رئيس جمهور سابق مصر در ماه مي 

هاي عربي اسالمي مانند  ها و جنبش آيي گروه خارطوم به مركزي براي گردهم .2
ي مصر تبديل شد كه به زعم جنبش حماس، حزب اهللا و جنبش جهاد اسالم
 .آمريكا، ويترين كاملي از بنيادگرايي اسالمي بود

 .حضور اسامه بن الدن در خارطوم كه بعدا سودان را ترك كرد .3

در خارطوم كه بعدا به دولت فرانسه  -المللي ترويست بين -حضور كارلوس  .4
 .تسليم گرديد

به حاكم فعلي  -اسالميرهبر جريان افراطي  -ها، حسن الترابي  در نظر غربي .5
 .سودان تبديل شده بود

كشورهاي آفريقايي مجاور سودان از دولت خارطوم شكايت كردند كه در  .6
كند و قصد دارد كه  شان مداخله كرده و از معارضان حمايت مي امور داخلي

 .انقالب را به ساير كشورها صادر كند

 26ژانويه و  21هاي  خبر اين اساس، شوراي امنيت به درخواست آمريكا در تاري
در پي آن . را عليه دولت سودان صادر كرد 1054و  1044م احكام 1996آوريل 

م حكمي داد كه به موجب آن 1996نوامبر  22رئيس جمهور وقت آمريكا در  7»كلينتون«
در . توانستند وارد آمريكا شوند اعضاي دولت سودان و افرادي از نيروهاي مسلح، نمي

هاي  ت آمريكا سفارت خود در خارطوم را به بهانة فعاليت گروهم دول1996فوريه 
حزب اهللا لبنان و دو   هاي جهاد و جماعت اسالمي مصر، اسالمي بنيادگرا مانند جنبش

  )68: 2005موسي، ( .جنبش حماس و جهاد اسالمي فلسطين در خارطوم تعطيل نمود
يكا در سفر به آفريقا با وزير امورخارجه وقت آمر 8»مادلين آلبرايت«در همان سال 

معارضان سوداني در كامپاال ديدار كرد و در اظهاراتي خصمانه، خواستار تغيير رفتار 
  .دولت سودان شد
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ميليون دالر در اختيار  20هاي نظامي به ارزش  در همين سال، واشنگتن، كمك
كرد و اوگاندا، اريتره و اتيوپي قرار داد و از جنبش آزادي بخش خلق سودان حمايت 

آمريكا در اگوست . م بر دو شهر شمالي مسلط شود1997اين جنبش توانست در ژانويه 
هاي شيميايي، كارخانة داروسازي سودان را مورد هدف  م به بهانة توليد سالح1998

مورد اتهام به دولت  33اي،  م كنگره آمريكا طي بيانيه1999در مارس . موشكي قرار داد
هاي نوبه  م به كشتار دسته جمعي و پاكسازي نژادي در كوهسودان وارد ساخت كه اقدا

در ايالت كردوان جنوبي، حمايت از تروريسم و تبعيض نژادي، شكنجة مخالفان سياسي 
م از جملة اين اتهامات 1993و نقش داشتن در انفجار ساختمان تجارت جهاني در سال 

ريكا نيز نتوانست هيچ يك دولت سودان تمامي اين اتهامات را رد كرد و دولت آم. بود
  )68: 2005موسي، .(از اين اتهامات را اثبات كند

دولت آمريكا تالش كرد تا سودان را از طريق همسايگانش تحت محاصره قرار 
اي و بين المللي منزوي سازد تا از اين طريق بتواند دولت  دهد و او را به لحاظ منطقه

ماني كه آمريكا در اجراي اين سياست اما ز. گراي نجات ملي را سرنگون كند اسالم
جان «م 2002شكست خورد به اعتماد سازي با دولت خارطوم روي آورد و در نوامبر 

 10همچنين آمريكا زير چتر ايگاد. سناتور سابق را به سودان اعزام نمود 9»دانفورث
نامة فرآيند صلح را به جلو راند كه نتيجة آن، امضاي توافق) سازمان بين دولتي توسعه(

م بين دولت سودان و جنبش آزادي بخش سودان 2005صلح فراگير نيواشا در ژانويه 
  )162: 2010موسي، .(بود 11به رهبري جان گرانگ

  
  انشعاب در جنبش اسالمي. 4

هايي كه جنبش اسالمي سودان در زماني كه زمام امور را در اختيار  ترين بحران از مهم
ها را  داشت، با آن روبه رو شد، درگيري بين دو جريان داخلي بود؛ يكي از اين جريان

كرد و ارتش و گروهي از رهبران ناخرسند  عمر البشير رئيس جمهور سودان رهبري مي
كرد و  او بودند، جريان ديگر را حسن الترابي هدايت مي از ديكتاتوري ترابي پشت سر

خود   در كنار او كادرهايي از جنبش اسالمي حضور داشتند كه معتقد بودند بايد از شيخ
هاي او جنبش اسالمي  به عنوان احياگر جنبش اسالمي در سودان و كسي كه با تالش

  . به قدرت رسيده بود، حمايت كرد
پيرامون افكار و يا مباني و اصول و يا حتي مسائل  هاي طرفين جوهر درگيري

ها بيشتر اطراف مسائل سياسي و رهبري در جريان  اساسي و بنيادين نبود بلكه درگيري
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نفر از رهبران جنبش اسالمي در  10رغم اينكه انشعاب پس از انتشار يادداشت  علي. بود
به اوايل دوران  هاي درگيري درون جنبش م رخ داد اما ريشه1998پايان سال 

 15در اوايل دوران انقاذ، شوراي رهبري كه از . شد گرايان مربوط مي گيري اسالم قدرت
كرد اما پس از مدتي بين حسن الترابي دبير  افسر تشكيل شده بود، بر كشور حكومت مي

كل جنبش اسالمي و برخي از اعضاي مجلس انقالب نجات ملي پيرامون اينكه چه 
ا غيرنظاميان ـ ادارة امور كشور را برعهده بگيرند اختالفاتي بوجود كسي ـ نظاميان ي

  .آمد
برخي از اعضاي شوراي رهبري انقالب با سيطرة غيرنظاميان بر فرآيند اتخاذ 

همچنين نظاميان كه داراي حس امنيتي عالي بودند . تصميمات به مخالفت برخاستند
اي سودان خشمگين  محيط منطقه نسبت به برخي اظهارات نظامي حسن الترابي دربارة

شدند؛ موضوعي كه دولت انقاذ را با برخي كشورهاي همسايه به ويژه از ناحية 
كشورهاي همسايه، اظهارات ترابي را تهديد عليه امنيت . ديپلماتيك دچار تنش كرد
تأسيس شد ) المؤتمر الوطني( »كنگرة ملي«زماني كه حزب . داخلي خود قلمداد نمودند

ز كادرهاي جنبش اسالمي به آن ملحق شدند، حسن الترابي به اعتبار اينكه و برخي ا
دبيركل حزب بود، رياست آن را برعهده گرفت و عمر البشير، رياست دولت را عهده 

) بشير و ترابي( )الرأسين ( »دو سر«بسياري معتقدند درگيري كه با اصطالح . دار گرديد
اين بيانيه به مثابه شورش آشكار . شروع شدم 1998شود، با يادداشت سال  شناخته مي

ها  خود بود كه پس از اين واقعه درگيري  ده تن از رهبران برجسته اسالمي عليه شيخ
  ) 12/5/2001ابوديب، .(بين دو طرف باال گرفت

هاي  عضو مجلس مشورتي جنبش و از چهره 12»تيجاني عبدالقادر حامد«دكتر 
هاي علني بين  است كه آغاز درگيري برجسته آكادميك جنبش اسالمي معتقد

در آن زمان ده نفر از اعضاي . گردد م باز مي1998گرايان در سودان به دسامبر  اسالم
اي صادر كردند كه در آن بر  هيأت مشورتي كنگره ملي در خالل جلسه هيأت، بيانيه

هاي  ضرورت كاهش اعضاي شوراي رهبري كنگرة ملي و بازنگري و اصالح صالحيت
ول شده به اين شورا تأكيد داشت كه اين كار بايد از طريق اصالح اساسنامه انجام موك
هاي رهبري از داخل مجلس انتخاب  خواست كميته اين بيانيه همچنين مي. پذيرفت مي

عبدالقادر .(شوند و عملكرد حزب از دولت جدا شده و دوگانگي در رهبري پايان پذيرد
انيه كاستن قدرت حسن الترابي و مقابله با هدف اصلي اين بي) 87: 2008حامد، 

  .اقتدارگرايي وي در جنبش اسالمي سودان بود
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بيانيه معترضين بر مفاهيمي چون وحدت رهبري، قانونمندي، شورا و سازمان به 
  :توان در موارد زير خالصه كرد نياز كار تشكيالتي تمركز داشت كه مي عنوان پيش

كه در دبيرخانه ) جنبش اسالمي( يالتبايد روابط پيچيده بين رهبري تشك .1
شود، با  گر مي و رهبري كشور كه در رياست جمهوري جلوه  شود نمودار مي

 .دقت و وضوح معين شود

عضو براي دفتر رهبري انتخاب كند و رئيس كنگرة ملي،  23هيأت مشورتي،  .2
هم اين دفتر، هر ماه گرد . رئيس اين دفتر و دبير كل كنگرة ملي، دبير آن باشد

هاي اجرايي و  هاي عالي به ويژه انتخاب افراد در سمت مي آيد تا سياست
قانونگذاري دولت و سازمان را مشخص سازد و بر عملكرد اجرايي نظارت 

 .باشد آور مي تصميمات اين دفتر براي كل اعضاي تشكيالت الزام. داشته باشد

ست دبيركل به ريا )مجلس القيادي( »شوراي رهبري« دستگاهي تحت عنوان  .3
تأسيس و از اين پس به عنوان دستگاه مشورتي و هماهنگ ) حسن الترابي(

هاي كلي جنبش اسالمي را مورد بحث و گفتگو  كننده عمل كند و استراتژي
هاي جنبش  هاي رسمي و نيز ديدگاه بخشي به ديدگاه قرار داده و براي وحدت

در اختيار دفتر  تالش نمايد و نظر مشورتي خود را پيرامون امور عمومي
كردن انديشه  رهبري قرار دهد و براي تثبيت و تحكيم سيستم فدرالي و غني

 .دهد اين شورا هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه مي. سياسي تالش كند

هاي آن به مجلس  در زمان عدم تشكيل جلسات كنگره ملي، صالحيت  .4
بيركل و شود و همچنين بطور ويژه، صالحيت انتخاب د مشورتي منتقل مي

معاون وي و انتخاب تمام اعضاي دفتر رهبري به اين مجلس انتقال داده 
عالوه براين، مجلس مشورتي بايد رئيس خود را انتخاب . شود مي
 )87 :2008 ،عبدالقادر حامد.(كند

رغم مخالفت ترابي، اين يادداشت مورد پذيرش مجلس مشورتي قرار گرفت  علي
ترين انشعاباتي كه جنبش اسالمي سودان در  ناكو بدين ترتيب زمينة يكي از خطر

  )90 :2008 ،عبدالقادر حامد.( تاريخ معاصرش شاهد آن بوده، فراهم آمد
ترابي تسليم نشد بلكه به سرعت، شعار بازسازي تشكيالت از قاعده به قله را 

او با بكارگيري تمامي . مطرح ساخت تا جلوي اجراي يادداشت مذكور را بگيرد
اي سياسي و تجارب تشكيالتي خود توانست بسياري از مناطق سودان را با ه توانايي

هزار نفر در كنفرانس عمومي كه ترابي تدارك  دهم  1999خود همراه سازد و در اكتبر 
  )93: 2008 ،عبدالقادر حامد.(ديده بود، گردهم آمدند
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نفع خود به ترابي از طريق اين كنفرانس توانست اختالفات پيرامون اساسنامه را به 
پايان برساند و اكثر امضاكنندگان بيانيه مذكور نتوانستند در انتخابات پارلماني پيروز 

داد كه ترابي توانسته است بر يادداشت مذكور  هاي موجود نشان مي شوند و شاخص
بويژه زماني كه كنگره با اجماع تصميم . رو گرداند فائق آيد و آن را با شكست روبه

 هت رهبري انتخاب و او را از مادئرابي را به عنوان دبيركل و رئيس هيگرفت كه دكتر ت
وارده در اساسنامه كه جمع بين رهبري تشكيالت و وظيفه قانونگذاري و اجرايي را رد 

از اين طريق ترابي توانست تسلط خود بر تشكيالت و حزب و . كرد، مستثني سازد مي
را تحكيم بخشيده و دشمنان اصلي خود، نيز دو دستگاه اجرايي و قانونگذاري حكومت 

  .جمهور گرفته تا گروه ده نفره كه بيانيه را امضا كردند، ناكام بگذارد از رئيس
گروه قصر كه طرفدار عمر البشير بودند، از اين وضعيت احساس خطر كردند 
بويژه اينكه از مدت زمان مشخص براي رياست جمهوري تنها يك سال بيشتر باقي 

اين گروه بر جايگاه و مقام رياست جمهوري تكيه و از طريق اين جايگاه . نمانده بود
از اين روي تصميم گرفتند از اين جايگاه . كردند ها ورود پيدا مي در بسياري از درگيري

دانستند كه  و از شخص عمر البشير مراقبت كنند چرا كه آن را امري استراتژيك مي
بر اين . ة اين كشور منوط به اين امر بودحضورشان در صحنة سياسي كنوني و آيند

جمهور طرح اصالح قانوني را پيش كشيد كه به موجب آن انتخابات  اساس رئيس
هدف از اين اقدام، . شد رياست جمهوري يك سال زودتر از موعد مقرر برگزار مي

پيشي گرفتن از مرحلة چند حزبي بود كه در ساية فشارهاي داخلي و خارجي انتظار آن 
  )95-94: 2008عبدالقادر حامد، .( رفت مي

طرفداران ترابي اعالم كردند . گروه ترابي به اين پيشنهاد واكنش نشان داد
انتخابات رياست جمهوري تنها پس از تحقق همبستگي ملي با احزاب معارض بايد 

  .كرد اما در مقابل رياست جمهوري نيز بر موضع خود پافشاري مي. برگزار شود
اصرار رياست جمهوري، ترابي نيز طرح اصالح قانون اساسي را  در واكنش به

  :شد ارائه داد كه در موارد زير خالصه مي
اي براي نخست  جمهور برداشته شود و سمت جداگانه وزير از رئيس اختيارات نخست

ستانداران از حيطه اختيارات وزير در نظر گرفته شود و نيز اختيارات تعيين و عزل ا
خارج شود و اين حق به شوراي هر ايالتي تفويض گردد و حق عزل جمهوري  رئيس
. به رسميت شناخته شود) دو سوم اعضاي پارلمان(جمهور توسط اكثريت پارلمان  رئيس

  )95: 2008عبدالقادر حامد، (
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جمهور براي بررسي پيشنهادات مهلتي خواست اما ترابي ناگهان پيشنهادات را به  رئيس
طرفداران البشير نيز در واكنش . اد تا مرحلة بازبيني شروع شودجلسه پارلمان ارجاع د

تواند براي  ترابي نيز كه مطمئن شد نمي. به اين اقدام جلسة پارلمان را ترك كردند
اعمال اصالحات، آراي دو سوم نمايندگان را با خود همراه سازد، جلسه را به روز 

هاي پاياني  زده كرد و در ساعت جمهور همگان را شگفت اما رئيس. ديگري موكول كرد
ماه بر كشور  مدت سهالعاده به  همان روز اعالم كرد كه پارلمان منحل و وضعيت فوق

قرارات رابع ( »تصميمات چهارم رمضان« از آن پس اين تصميمات به . شود حاكم مي
  )7/12/1999ي العام، أروزنامه الر. (معروف شده است )من رمضان

دست به كار شد و با برپايي كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد الترابي نيز به سرعت 
وي اقدام اخير . گذارد ائتالفي كه از ده سال پيش تاكنون با البشير داشته است، كنار مي

هاي  دانست و متعهد شد كه از چارچوب مي» كودتاي نظامي«جمهور را يك  رئيس
اشاره كرد در صورتي كه  يحاًوي همچنين تلو. قانوني به مخالفت با اين اقدام بپردازد

اما عمر البشير كه . هاي مردم نيز استفاده خواهد كرد نياز باشد از سالح و نيروي توده
: پس از نشست مطبوعاتي ترابي جلسه مطبوعاتي ديگري تدارك ديده بود گفت

تصميمش كودتا نيست بلكه هدف از اين تحرك بازگرداندن نظم و انضباط و اقتدار «
كند  مي  اي اقدام گونه ترابي به«: وي گفت. »دت بخشي به رهبري استدولت و وح

شود در سودان دو حكومت داشت، يكي در حزب  نمي. گويي سودان دو رئيس دارد
كنگره ملي بنشيند و امر و نهي كند و ديگري به صورت ظاهري بر قصر رياست 

  )98 :2008 ،ر حامدو عبدالقاد 16/12/1999: روزنامه االهرام(».جمهوري تكيه بزند
دهد با واكنش معكوس قابل توجهي  عمر البشير مطمئن شد اقداماتي كه انجام مي

اي نيز همراه شده و همين امر او را  شود بلكه با استقبال گستردة منطقه روبه رو نمي
ي از اين روي در م. را با جديت بيشتري در پيش بگيرد» انضباط«تشويق كرد تا بحث 

براي » جهش بزرگ«اي صادر كرد و خواستار  نوان رئيس كنگرة ملي بيانيهبه ع .م 2000
 ،عبدالقادر حامد.(سازي حزب و حل مشكالت گستردة كشور شد اصالح و يكپارچه

2008: 101(  
از سوي ديگر، دو روز از تصميمات چهارم رمضان نگذشته بود كه مصر، امارات 

، رئيس پارلمان منحل شده، جانب رئيس و ليبي در درگيري عمر البشير با حسن الترابي
رئيس جمهور سودان را اعالم » قانوني«جمهور را گرفته و حمايت خود از تصميمات 

وزير خارجه وقت مصر نيز گفت حوادث رخ داده در سودان را   عمرو موسي،. كردند
داند بلكه رئيس جمهور آنجا تصميمات معين و واضحي  درگيري بر سر قدرت نمي
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و اين اقدامات تالشي براي تصحيح اوضاع .... شود ه به كشورش مربوط ميگرفته ك
  ) 105 :2008 ،عبدالقادر حامد.( است» وجود دو رئيس در مركبي واحد«

گويد پروندة  فارغ از اخراج و يا خارج شدن ترابي، يك نظر وجود دارد كه مي
گران  برخي از تحليل. استاي، آفريقايي و عربي بوده  زدن ترابي داراي ابعاد منطقه كنار

هاي  المللي كه مخالف او و طرح دانند كه ترابي از سوي برخي بازيگران بين بعيد نمي
هاي تهديدآميز دريافت كرده  اش بودند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم پيام سياسي

. المللي است اي يا بين هاي منطقه باشند و اين رفتاري شناخته شده در صحنة درگيري
شود آمريكا از طريق دولت قطر از ترابي خواست تا از دولت سودان كناره  فته ميگ

اند در صورتي كه بر ماندن اصرار ورزد با مشكالت  گيري كند و او را تهديد كرده
  )13/1/2000روزنامه القدس، .(رو خواهد شد بزرگتري روبه

ترين مخالفان نظام  سرسختعد داخلي، از آن زمان به بعد ترابي به يكي از در ب
حاكم به رهبري عمر البشير تبديل شده است و هرگاه كه مناسبتي بيابد انتقادات تندي 

له باعث شده او بارها دستگير و روانة زندان ئدارد و همين مس عليه دولت البشير روا مي
، كه پس از جدايي تأسيس نمود، )المؤتمر الشعبي( »كنگرة مردمي«شده و حزبش، 

ت فشار و در تنگنا قرار گيرد و روزنامة وابسته به حزب يعني الرأي الشعب بارها تح
همچنين دولت، حزب ترابي را بارها و بارها متهم كرده است . مصادره و توقيف شود

كه جنبش شورشي عدالت و مساوات دارفور به رهبري خليل ابراهيم، شاخة نظامي اين 
  . هيم روابط نزديكي با ترابي داردحزب بوده و رهبران آن از جمله ابرا

به مرور زمان   پس از اينكه جنبش اسالمي زمام امور را در اختيار گرفت،
هايي كه به اقدامات نظامي، امنيتي و محرمانه در اداره امور عمومي تمايل داشتند،  گروه

. قدرت و نفوذ زيادي در جنبش پيدا كرده و به جريان اصلي در حكومت تبديل شدند
ز آنجايي كه اين طيف به مخفي بودن، محرمانه بودن و انضباط تمايل داشت لذا نقش ا

هاي فكري و  هاي داراي توانايي شورا، سازمان و تشكيالت تضعيف گرديد و گروه
  .متخصص به حاشيه رانده شدند

هاي امنيتي حاصل از آن فضاي پيگيرد،  همچنين به واسطه وجود انشعابات و تنش
با شروع حوادث دارفور اين سياست با شدت بيشتري . ب حاكم شدكنترل و سركو

ادامه يافت و براي حل بسياري از مشكالت به جاي انتخاب راهكارهاي سياسي و 
  )30: 2011مكي، .(تشكيالتي راهكارهاي امنيتي در پيش گرفته شد
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  نقد دروني جنبش اسالمي سودان. 5
مواجه نشد، بلكه از سوي برخي كادرها و ها و انشعابات  جنبش اسالمي تنها با بحران

اين روشنفكران بر از بين بردن . رو گرديد اعضاي روشنفكر با نقد دروني تندي روبه
عيوب ناشي از وابستگي به قدرت و تبعات آن مانند فساد و حذف ديگران حريص 

ه هاي فكري و دعوت به انجام اصالحات همه جانب بودند، به همين دليل برخي بازنگري
دكتر تيجاني عبدالقادر حامد، دكتر حسن مكي محمد احمد و . درون جنبش ظاهر شد

دكتر عبدالوهاب االفندي و دكتر طيب زين العابدين از جمله اعضاي برجسته جنبش 
اين جريان منتقد خواستار . بودند كه رفتار جنبش اسالمي در قدرت را به نقد كشيدند

ام به نظام دموكراتيك و مراقبت از حقوق بشر و تقيد ها و التز استمرار حمايت از آزادي
  )166: 2010موسي، .(باشند به شورا، درون نهادهاي دولتي و حزبي مي

پردازان جنبش  ترين متفكران و نظريه دكتر تيجاني عبدالقادر يكي از برجسته
 اسالمي است كه با انتقاد از عملكرد دولت انقاذ مدعي آن است كه جنبش از مباني و

گرايان و اوهام  اسالم«وي در مقاالتي انتقادي با عنوان . اصول خود منحرف شده است
، تالش جنبش اسالمي براي تأسيس )االسالميون و اوهام الدولة القومية( »دولت ملي

دولتي ملي را طرحي دانست كه در تاالرهاي حكومت راهش را گم كرده 
  )308: 2008عبدالقادر حامد، .(است 

در كاركنان دولت و نيروهاي نظامي » ايجاد اطاعت«تالش جنبش براي منتقدان، 
براساس اين اقدام بسياري از افراد شايسته و . اند گرايان عنوان كرده را از اشتباهات اسالم

هاي دولتي و نيروهاي مسلح را تنها به اين دليل كه عضو  اليق مناصب خود در ارگان
نبودند، از دست ) ترن آن حزب كنگره مليجبهه اسالمي ملي و وي(جنبش اسالمي 

جمهور و از رهبران جنبش اسالمي در اواخر  علي عثمان محمد طه معاون رئيس. دادند
  : م در همايشي در شهر قضارف گفت 2008دسامبر 

بايد اعتراف كرد كه انقالب انقاذ در مراحل اوليه پيروزي به دليل نيازش به اعتماد و «
روزنامه (».دانست افراد وفادار به خود را بر ديگران مقدم مي هاي حكومت تثبيت پايه

  ) 1/1/2009: ي العامأالر
  : گويد دكتر حسن مكي راجع به اين اشتباهات و تبعات آن چنين مي

 ».مشكالت سودان گرديده است شدن المللي اين اشتباهات منجر به بحراني شدن و بين«
   )15/9/2008: مكي، روزنامه االنتباهه(

رخي از معارضان جنبش اسالمي در نقد جنبش اسالمي رويكرد ديگري را ب



 1390، زمستان 1سال اول، شماره / فصلنامه پژوهشهاي سياسي   172

 

اي با استناد به  عده. كنند برگزيده و آن را به تالش براي قبيله سازي در سودان متهم مي
گويند پديدة وابستگي شديد  گيري دولت سودان مي استقراي تاريخي دربارة شكل

ودان اشتباهات تاريخي جبران ناپذيري اي در ساخت دولت ملي در تاريخ جديد س قبيله
ها را در پيش  را رقم زده است و جنبش اسالمي حاكم در سودان نيز همين سياست

هاي جديد كه  هاي بزرگ و بوجود آمدن هسته گرفت كه منجر به از هم پاشيدن هسته
سياسي هاي  اما بهانة اين كار، وفاداري. گرديد  اي قديمي ناآشنا بود، براي عرف قبيله

هاي شديد نژادي  ها و جبهه بندي اعالم شد، امري كه قبايل را بار ديگر به درگيري
  )13/4/2008: تكنه، روزنامه الصحافه.(كشاند

دكتر حسن مكي از متفكران برجستة جنبش اسالمي كه رهبري جريان منتقد 
م جنبش اسالمي را برعهده دارد، معتقد است كه جنبش اسالمي سودان به دليل عد

شناخت عميق از حوادث تاريخي اسالم و عدم آگاهي از اتفاقات بزرگي كه تاريخ 
اند و نيز نبود تأمالت عميق فلسفي با مشكالت فكري فلسفي  اسالم را شكل داده

بجز برخي از رهبران تصوف  فراواني روبه روست چرا كه روشنفكران سودان عموماً
به همين دليل برداشت غلطي از . ندفاقد تأمالت عميق فكري و روحي هست اساساً

دانند كه  فرهنگ سياسي اسالم رايج شده و مخالفان، آن را فرهنگ سياسي سطحي مي
هاي عميق مسائل كاري  هاي سطحي كه به ريشه به بسيج عمومي، شعارها و خطابه

 اند و با فرهنگ شفاهي رشد كرده دليل اين امر نيز آن است كه مردم سودان اساساً. ندارد
از اين . گرايانه به تاريخ اسالمي گرايش دارند ها و نگاه آرمان به بزرگداشت شخصيت

آميز قدرت و رعايت حقوق  ها و انتقال مسالمت روي تفكر شورايي و احترام به آزادي
  )2007مكي، .(ها رايج نشده است ديگران هنوز در ميان سوداني

ها ومكتوبات فكري  عف نوشتهاز ديگر انتقادات وارده به جنبش اسالمي سودان ض
توان به آثار  گويد در اينجا مي مي 13پروفسور حسن مكي. و فلسفي عميق اسالمي است

  دكتر حسن الترابي و بابكر كرار و دكتر جعفر شيخ ادريس و محمدالخير عبدالقادر،
 بيشتر اين تأليفات حالت توصيفي و. عيسي مكي و التيجاني عبدالقادر و غيره اشاره كرد

پردازد و شايد تأثيرگذارترين كتاب،  به تاريخ جنبش اسالمي مي تاريخي دارد و عمدتاً
جايگاه زن در تعاليم دين و آداب و «رسالة كوچكي است كه دكتر حسن الترابي دربارة 

هاي  شايد اين كتاب را بتوان تأثيرگذارتر از تمامي كتاب. نگاشته است» رسوم جامعه
قانون اساسي، نماز، ايمان و اثر آن بر زندگي انسان و تفسير ايشان در زمينة سياست، 

  .دانست
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هاي جنبش اسالمي سودان از جنبش اسالمي  رسد بسياري از روش به نظر مي
هاي  مصر و ميراث آن به عاريت گرفته شده است و يا نوعي واكنش در برابر روش

  . كمونيستي در سودان است
هاي زيادي گرفته است اما بايد  درسجنبش اسالمي از دوستان و دشمنانش 

اعتراف كنيم كه جنبش فكري سودان هنوز ضعيف است و منبر اصلي آن خطابه و 
هايي  اما در عين حال وزن جنبش سلفي به دليل توانايي. گويي است و نه نوشتن شفاهه

 ابن تيميه، ابن(ها  هاي سلفي چاپ و واردات كتاب كه در زمينه ساخت مساجد و انتشار،
  )2007مكي، .(دارد، افزايش يافته است....) القيم، ابن كثير و 

ترين خطايي كه جنبش اسالمي پس  معتقد است بزرگ 14العابدين دكتر طيب زين
از در اختيار گرفتن قدرت مرتكب شد، اين بود كه اعضايش شيفتة قدرت شدند و در 

طيب . موشي سپرده شداين ميان بسياري از اصول اسالمي مانند عدالت و شورا به فرا
العابدين معتقد است از زمان روي كارآمدن دولت انقاذ، اصل شورا و اصل سازمان  زين

خواهند به هر وسيله ممكن حتي اگر اين  آنها مي. از جنبش اسالمي رخت بر بست
وسايل حقوق بشر را نقض كند و شورا و سازمان را لغو نمايد، قدرت را حفظ كرده و 

  )16/9/2009: زين العابدين، روزنامه التيار.(دهندآن را از دست ن
عالوه بر اين انتقاد ديگري كه به جنبش اسالمي وارده شده آن است كه امور 

بازي، نژادپرستي و منطقه  رو پارتي از اين. اداري و خدمات عمومي را سياسي كرده است
ها  رؤساي دانشگاهآموزش نيز به ويژه در انتخاب . بازي در سودان گسترش يافته است

پروفسورهاي «اي كه برخي از پديدة  گونه و ارتقاي درجات علمي، سياسي شده به
ها  مراد از اين اصطالح آن است كه برخي. گويند سخن مي )بروفيسورات االنقاذ( »نجات

كساني كه . اند به دليل وابستگي به انقاذ و نه معيارهاي صرفاً علمي ارتقاي مقام يافته
هاي يك شخصيت برجستة آكادميك را ندارند  باشند، يا توانايي جة استادي ميداراي در

حقانيت فرد در اخذ مدرك را ثابت كند،  –و يا اينكه فاقد توليدات فكري و علمي كه 
رغم اينكه سطح آموزش به لحاظ كمي افزايش يافته اما كيفيت آموزش  علي. باشند مي

م به 2009دولت در اواخر . ي گسترش يافته استتنزل پيدا كرده و فساد در اركان دولت
المال بر آن گذاشته  كه دولت نام تجاوز به بيت-وجود فساد اعتراف و اعالم كرد فساد 

. ميليارد جنيه تقليل يافته است 3ميليارد جنيه سوداني به  8در اين سال از  -است
  )11/10/2009: روزنامه الخرطوم(
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  حكومت دستاوردهاي جنبش اسالمي در. 6
در هر حال، علي رغم اشتباهاتي كه جنبش اسالمي مرتكب شده، اما هيچ پژوهشگري 

جنبش اسالمي علي . گرايان درحكومت را انكار كند تواند ابعاد مثبت تجربة اسالم نمي
ها و  ها و فشارهاي داخلي و خارجي، موفقيت ها، جنگ ها، بحران رغم تحريم

  .ورده استدستاوردهاي در خور تقديري بدست آ
مند است كه بسياري از  هاي مثبتي بهره جنبش اسالمي سودان از ويژگي

از جمله اينكه جنبش اسالمي، جنبشي بسته . هاي اسالمي معاصر فاقد آن هستند جنبش
و يا ساكن نبوده بلكه از تحرك بسيار عالي و توانايي سازگاري با مقتضيات و متغيرات 

ها و توانايي انتقال از يك  ها و آسيب جذب بحران. زمان و مكان برخوردار بوده است
نماي سياسي و يا  اي كه قطب هاي روان به گونه مرحله به مرحلة ديگر از طريق تاكتيك

برجستة جنبش   خط فكري و مسير راهبردي خود را از دست ندهد، از جمله ويژگي
  .اسالمي سودان بوده است

انعطاف وصف ناپذيري تعامل كرده و  جنبش اسالمي در برخورد با مسائل روز با
  . هاي نوظهور دنياي مدرن را با هوش و ذكاوت در خود جذب نموده است پديده

 هلئهاي اسالمي معاصر با نگاهي نوين به مس اين جنبش در مقايسه با ساير جنبش
زنان در . زنان نگاه كرده و به آنان وسعت عمل بيشتري براي تحرك داده است

هاي تشكيالتي از آزادي قابل توجهي برخوردار بوده و راه ارتقاي درجة  فعاليت
از اين روي، زنان در چارچوب جنبش . سازماني و سياسي به رويشان گشوده است

 –اي كه در شكل  اند به گونه شدهاسالمي به يك عنصر فعال سياسي و اجتماعي تبديل 
خواه و راديكال مدرن تفاوت چنداني  هاي ترقي با جنبش -و نه در محتوا

  )168: 2010موسي، .(ندارند
هاي اقتصادي خود رويكردي ليبرال در پيش  همچنين جنبش اسالمي در فعاليت

نان از سوي ديگر چارچوب جذابي براي جوا 15.گرفته اما در چارچوب ضوابط اسالمي
هاي جامعة مدني  و دانشجويان ارائه كرده و توانسته از عناصر با نشاط و سرزندة سازمان

در حالي كه احزاب ديگر بر پيگيري اشتباهات و . افرادي را به سمت جنبش جذب كند
نقاط منفي جنبش اسالمي تمركز كرده بودند، اين جنبش به بسيج كادرهاي بيشتر و 

هاي مختلف مشغول بود و در همين فاصله توانست در  ها و بخش عضوگيري از گروه
موسي، . (جامعة سودان نفوذ كرده و به طور گسترده اركان جامعه را با خود همراه سازد

2010 :168(  
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، جنگ را در )م2005سال (اين جنبش توانست از طريق توافقنامة صلح كنيا 
كشورهاي برجسته در سودان در زمان انقاذ به يكي از . جنوب سودان متوقف سازد

م توليد و صادارت نفت آغاز شد و طال براي 1999در سال . زمينة ارتباطات مبدل شد
دانشگاه  5برابر شد و از  10ها  تعداد دانشگاه. اولين بار به كوشش دولت انقاذ صادر شد

خدمات پزشكي و بيمة . دانشگاه خصوصي افزايش يافت 47دانشگاه دولتي و  26به 
ها به ويژه در زمينة  هاي عمراني در تمامي زمينه اعي توسعه يافت و پروژهتأمين اجتم

ها مانند راه سازي، پل سازي، سد سازي، آب و برق با جديت دنبال  توسعة زيرساخت
به عنوان . تعداد مدارس در طول ده سال گذشته به صورت تصاعدي افزايش يافت. شد

دبيرستان وجود  11تنها  -ايالت است كه متشكل از سه –مثال در كل منطقة دارفور 
م 2004م روي كار آمد تعداد مدارس در سال 1989داشت اما از زماني كه انقاذ در سال 

  )65: 2009موسي، .(مدرسه رسيده بود 210به 
م 2009سودان همچنين شروع به توليد خودروهاي شركت جياد كرد و در سال 

عالوه . را به پرواز درآورد) ركت صافاتش(دولت انقاذ، اولين هواپيماي ساخت سودان 
بر اين در زمينه توليدات نظامي تحول شگرفي در اين كشور رخ داد و سودان نه تنها در 
زمينة توليد سالح هاي سبك به خودكفايي رسيد بلكه اين كشور پس از مصر و 

. تآفريقاي جنوبي در زمينة صنايع نظامي در جايگاه سوم در قارة آفريقا قرار گرف
در دوران انقاذ . هزار بشكه نفت توليد كرد ششصدم روزانه 2009همچنين در سال 

پل  يازدههاي ملي آسفالت گرديد و  كيلومتر از راهدوهزار و هشتصد و پنجاه و يك 
  )smcاي سودان  مركز خدمات رسانه. (ساخته شد

 8بود، به درصد رسيده  166قرن گذشته به  90تورم نيز پس از اينكه در نيمة دهه 
همچنين رشد ساليانة سودان در طول ده سال . درصد و بلكه كمتر از آن كاهش يافت

هاي باالي جهاني  درصد بوده است و از اين جهت در رده 9گذشته به صورت ميانگين 
در هر حال ثمرة اين تحرك اقتصادي و تجاري گسترده در سودان، در طول . قرار دارد

ده و سرمايه گذاران عرب و بيگانه و نيز كارگران عربي و هاي اندك گذشته رخ دا سال
م سودان موفق  2009در سال . اند آسيايي به صورت گسترده به اين كشور هجوم آورده

اي  مركز خدمات رسانه. (شد بيشترين ميانگين سرمايه گذاري عربي را از آن خود سازد
  )smcسودان 

امور را در دست گرفت، تجارب م زمام 1989زماني كه جنبش اسالمي در ژوئن 
اي كسب كرده بود و اين  المللي گسترده سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و بين



 1390، زمستان 1سال اول، شماره / فصلنامه پژوهشهاي سياسي   176

 

خواهد كشوري را اداره  تجارب به مثابه كليدهايي است كه هر حركت سياسي كه مي
  . كند، به آن نياز دارد

ده و عالوه بر اين جنبش اسالمي به بخشي از باشگاه ثروت سودان تبديل ش
تجربة حكومت اسالمي اين  .هاي آن كسب كرده بود تجاربي در زمينة بازار و نيازمندي

امكان را براي جنبش فراهم آورد كه بتواند ساختارهاي مادي حكومت را بسازد و 
جنبش از اين طريق توانست به سمت شرق حركت كرده و پاي چين و مالزي را به 

هاي كشورهاي عربي و اسالمي را وارد سودان  هسودان باز كند و عالوه بر آن سرماي
  .سازد

گرفت كه اتحاد جماهير  گيري به سمت شرق در شرايطي صورت مي جهت
شوروي فروپاشيده و جهان تك قطبي با محوريت آمريكا و هم پيماني اسرائيل و يكه 

داد خود را از منظومة غرب كه  تازي ناتو شكل گرفته بود و اين به سودان فرصت مي
هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و آموزشي كشور سايه  تا قبل از آن بر تمامي جهت گيري

البته تجربة سودان با تجربة عبدالناصر كه سلطة سنتي غرب بر . افكنده بود، رها سازد
ها  سوداني. مصر را شكسته و به سمت اتحاد جماهير شوروي رفته بود، تفاوت داشت

با كشورهاي آسياي شرقي در چارچوب منظومة فكري درايت بيشتري به خرج دادند و 
و روحي متحد نشدند بلكه منافع استراتژيك مشترك، عامل نزديكي سودان به اين 

از ائتالف اسالم با  -ها جنگ تمدن-هانتينگتون زماني كه در كتاب خود . كشورها بود
  )26 :2011مكي، .(تمدن كنفسيوسي سخن گفت، نمونة ترابي با چين را مثال زد

ائتالف عبدالناصر با جبهة شرقي و قطع پيوندهاي مصر با منظومة غربي در 
عكس چيزي بود كه در سودان  گرفت و اين دقيقاً چارچوب سوسياليسم صورت مي

همين دليل در  سودان در اين دوره مشتاق بود تا با غرب اتحاد برقرار كند به. اتفاق افتاد
هايي  اد را پذيرفت و مجدانه تالش نمود تا دريچهم، اقتصاد بازار آز1992-1989دوره 

براي آشتي و مصالحه با غرب ايجاد كند اين در حالي بود كه غرب براي محاصرة نظام 
  .كرد ها كوشش مي و بستن اين دريچه

اسالمي منجر به انقالب  -پروژة حركت به سمت شرق آسيا و نيز بازارهاي عربي
ها و انقالب رهايي از يوغ منظومة غربي  ها و پل راه در ارتباطات، انقالب نفت، انقالب

سودان توانست سياست خارجي مستقلي را در پيش بگيرد كه موضع آن . در سودان شد
همچنين . فلسطين و حمايت از مردم مظلوم اين كشور گوياي اين مسأله است هلئدر مس

را در پيش اين كشور توانست سياست حركت به سمت شرق و منظومة اسالمي عربي 
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بگيرد و از اين طريق به كشورهايي چون عربستان، تركيه، ايران و ليبي و غيره نزديك 
  )27: 2011مكي، .(گردد

  
  گيري نتيجهبندي و  جمع

گرايان را از زماني كه در سودان به قدرت رسيدند،  هاي اسالم ها و شكست موفقيت
  :توان در موارد زير خالصه كرد مي

 اريتره، اتيوپي، فارس، خليج حاشية كشورهاي و مصر با سودان خارجي روابط  -1
 .يافت گسترش و بهبود ايران و تركيه مالزي، هند، چين،

 سياسي طرح راستاي در اين و شد خالي شدگان بازداشت از ها زندان -2
 آزادي و انتخابات سياسي، تكثر و آشتي بر كه گرفت صورت اي گسترده

 .ورزيد تأكيد مي مطبوعات

 امر همين و يافت بهبود نفت اكتشاف اثر در مالي اوضاع و اقتصادي عملكرد  -3
 و عالي آموزش در انقالب نيز و حمل و نقل و ارتباطات در جهش به

 .شد منجر فدرالي حكومت

 گردش و قدرت آميز مسالمت انتقال هاي تمرين انجام براي عدم توانايي -4
جنبش اسالمي شده رهبري در  جمود باعث رهبران اي دوره ظهور و نخبگان

 هپديد شورا كاركرد سابق خود را از دست داده و و است و تشكيالت
 .آمده است وجوده ب »قدرت سازي شخصي«

هاي گذشته زياد و  هرچند حجم دستاوردهاي جنبش اسالمي در طول سال -5
خير در اتخاذ تصميمات الزم و فوري براي انتقال أبزرگ بوده است اما ت

 .ها اوضاع سودان را بسيار پيچيده نمود گسترش آزاديآميز قدرت و  مسالمت

 و دارفور جنگ اي، قبيله هاي تعصب و خوني و نژادي هاي خواسته بروز با  -6
 .دارد قرار اسالمي جنبش روي پيش جدي هايي چالش فقر، و كاري بي وجود

يعني حزب  -»ملي كنگرة« در سازماندهي ضعف و قدرت گردش مكانيزم نبود -7
 كند مي تسهيل را بيگانه نقش و خارجي فشار عامل -شمال سودانحاكم در 

 تسهيل عنوان به خارجي گر مداخله پذيراي ضعيف، داخلي محيط كه چرا
از اين روي دخالت بيگانگان در  .است دموكراسي و قدرت چرخش كنندة

سودان منجر به جدايي جنوب سودان و بحران در منطقه دارفور و صدور 
 .المللي عليه عمر البشير شده است حكم دادگاه جنايي بين
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  كتابنامه
، به »االسالمية؛ نظرات في الفكر و الممارسة  الحركة«، )2010(ابراهيم، عمرالخير  -

 )http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=18657(: آدرس

: به آدرس» القصة الكاملة لسقوط عرش الترابي«، )12/5/2001(ابوديب، عماد  -
http://www.bab.com/news/full_news?id=2807 

 ، روزنامه الصحافه )13/4/2008(تكنه، يوسف  -

 15/9/2008: روزنامه االنتباهه -

 16/12/1999: روزنامه االهرام -

  11/10/2009: روزنامه الخرطوم -
 7/12/1999روزنامه الراي العام،  -

 13/1/2000روزنامه القدس،  -

 ، روزنامه التيار )16/9/2009(زين العابدين، الطيب  -

مقاالت في النقد و : ، نزاع االسالميين في السودان)2008(عبدالقادر حامد، التجاني -
 1ج :  االصالح، ابوظبي

 smcمركز خدمات رسانه اي سودان  -

 ، روزنامه االنتباهه )15/9/2008(مكي، حسن  -

األصول المائزة وأوجه : اإلسالمية في السودانالتيارات الفكرية «، )2007(مكي، حسن  -
 :، همايش االسالم و المستقبل، جامعة الخرطوم يا به آدرس»التقارب

http://fikria.org/show_page.php?page_id=332#myGallery-picture(2( 
 عـاما ستين مـرور بمناسبة تجربة الحركة االسالمية في الحكم؛«، )2011(ي، حسن مك -

  43العدد : ، الخرطوم)جامعة افريقيا العالمية(، مجلة دراسات افريقيه»تأسـيسها على

االمريكية بعد اتفاقيه  -مستقبل العالقات السودانية«، )2005(موسي، عبده مختار  -
 319، العدد 28السنة : بيروت، المستقبل العربي، »السالم

: ، دارفور من ازمة دولة الي صراع القوي العظمي، بيروت)2009(موسي، عبده مختار  -
  مركز الجزيره للدراسات: الدوحة -الدار العربية للعلوم

، تجربه االسالميين في الحكم في السودان و تحدي )2010(موسي، عبده مختار  - 
  26العدد : السياسية، بيروت االنتخابات، المجلة العربية للعلوم

                                                        
 

  ها يادداشت
  العدو القريب اولي بالقتال من العدو البعيد 1
 از 1952 در .بود سودان جمهور رئيس 1985 تا 1969 از )2009-1930( الُنميري جعفر 2

 در. بود عبدالناصر جمال افكار نفوذ زير دوره آن در. شد التحصيل فارغ سودان افسري دانشكده
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 التحصيل فارغ كانزاس ايالت در لونورت فورت در آمريكا ارتش فرماندهي دانشكده از 1966

 .شد

. برانداختند را ازهري اسماعيل حكومت كودتايي در ديگر افسر چهار و او 1969 سال در
 را ها بانك او. گرفت عهده به را انقالب فرماندهي شوراي رياست و وزيري نخست مقام نميري

 .زد دست ارضي اصالحات به و كرد ملي

 با و كرد منعقد سوئيس و هلند و مصر و فرانسه با گذاري سرمايه قرارداد چند 1970 دهه در
 كودتاي 1970 در. روآورد غرب با نزديكي سياست به تدريج به ها بانك مالكيت دادن پس

 آن پايه بر كه كرد امضا را آبابا آديس قرارداد 1971 در. داد شكست را المهدي صادق
 داخلي جنگ سال چند به قرارداد اين. شدند مي خودمختار سودان جنوب نامسلمان هاي ايالت

 .رسيد افريقا وحدت سازمان رياست به 1979 در. داد پايان سودان در

 آورد رو سودان هاي سياست كردن اسالمي به و شد نزديكالمسلمين  اخوان به نميري 1981 در
 شديد مخالفت با اقدامات اين. كرد اعالم سودان قوانين اساس را »شريعت« 1983 در و

 جنوب خودمختار دولت آبابا آديس قرارداد خالف بر او. شد رويرو سودان جنوبي هاي ايالت
 .انجاميد سودان داخلي جنگ دوباره شروع به امر اين كه كرد اعالم منحل را سودان

 سر به مالي هاي كمك جلب براي آمريكا به رسمي سفري در نميري كه هنگامي ،1985 در
 الذهب سوار عبدالرحمن ژنرال را كودتا اين رهبري. شد سرنگون كودتايي با او دولت برد مي

 به المهدي صادق شد برگزار آن از پي كه انتخاباتي در. داشت عهده به نميري دفاع وزير
  .رسيد سودان جمهوري رياست

  ثورة االنقاذ الوطنية  3
  .انقاذ در عربي به معناي نجات است  4
توافقنامه كه دولت مركزي شمال سودان با شورشيان جنوب  2005تا  1989هاي  بين سال  5

  .صلح فراگير معروف به نيواشا را به امضا رساند
جنبش شورشي جنوب سودان كه پس از همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب و جدايي اين  6

  .منطقه از شمال اولين دولت مستقل جنوب سودان را تاسيس نمود
 1993 سال از آمريكا متحده اياالت جمهور رئيس دومين و چهل) 1946 متولد( كلينتون بيل  7
 جان و روزولت فرانكلين از بعد است، دموكرات حزب عضو كه او. است م بوده  2001 تا

  .است كرده خدمت جمهور رئيس عنوان به كه است شخصي جوانترين كندي
 بود زني آمريكا، اولين متحده اياالت اسبق خارجه امور وزير )1937متولد (آلبرايت  مادلين  8
 دكترا مدرك داراي وي .است رسيده خارجه امور وزات به آمريكا متحده اياالت تاريخ در كه
 دانشگاه استادي كرسي اكنون هم وي .است مدني دولت و حقوق رشته در كلمبيا دانشگاه از

  .دارد عهده بر را تاون جرج
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نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل و سناتور سابق  )John Danforth(جان دانفورث   9

  جمهوري خواهان از ايالت ميسوري
10  Intergovernmental Authority on Development  
رهبر سابق جنبش آزادي بخش خلق سودان و معاون اول عمر ) 2005-1945(جان گرانگ   11

وي در سال . سودان البشير رئيس جمهور سودان و رئيس سابق دولت خودگردان جننوب
وي در . در كنيا با دولت عمر البشير توافقنامه صلح فراگير موسوم به نيواشا را امضا نمود 2005

  .همان سال در اثر سانحه هوايي جان باخت
متفكر و انديشمند برجسته سوداني كه در زمينه انديشه سياسي در اسالم تاليفات زيادي   12

  .داشته است
اسالمي سودان و يكي از چهره هاي آكادميك جنبش و رئيس كنوني از رهبران جنبش   13

  دانشگاه جهاني آفريقا
  استاد علوم سياسي دانشگاه خارطوم و عضو جنبش اسالمي 14
  )Riba-Free Transactions( ربوي غير معامالت و ها روش  15


