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الملل قرار  بحرانهاي بین المللی و راههاي مقابله با آنها، همواره مورد توجه جدي اندیشمندان روابط بین

ه هاي این بحرانها معموال از الی.  باشند دارند و از موضوعات مهمی  هستند که شایان توجه و کاوش دقیق می
تعیین کننده متعددي، تشکیل شده اند و متغیرهاي مختلفی در سطوح مختلف در شکل گیري و تداوم آنها 

المللی است که منجر به مرگ هزاران انسان شده و  ترین بحرانهاي بین بحران دارفور یکی از وخیم. است
در صدد است که عوامل موثر در توجه کل دنیا و محافل بین المللی را به خود جلب کرده است، این مقاله 

این بحران را در سه سطح خرد، ملی و کالن با تاکید بر عوامل و متغیرهاي مرتبط با  ویژگیهاي اجتماعی و 
 که ناشی از  رافرهنگی مردم دارفور، ساختار حکومتی و مولفه هاي بورکراتیک و نهایتا تحمیلهاي سیستمی

مبانی نظري انتخاب شده براي . کند بین الملل است بررسی رقابتهاي قدرتهاي بزرگ در سطح منطقه و
باشد که در سطح خرد با بررسی آموزه هاي انتخاب عقالیی، احساس تبعیض  تحلیل، دیدگاه واقع گرائی می

دهد و در سطح ملی  و بی عدالتی بین ساکنان دارفور را مهمترین متغیر سطح خرد تداوم بحران تشخیص می
ر منازعه براي حفظ قدرت طبقه حاکم و ساختار نظامی حکومتی سودان را عامل مهم نیز  دخالت دولت د

  . کند تداوم بحران معرفی می
منافع قدرتهاي بزرگ براي حفظ توازن منطقه از طریق تداوم بحران، از جمله متغیر هاي اساسی در 

  .افزایش پیچیدگی بحران است
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  قدمهم
مهمترین . الملل است هاي روابط بین از پیچیده ترین پدیده المللی یکی بحرانهاي بین

،  زیاد، تهدید ارزشهاي اساسی جامعه بین الملل، خشونتن المللیهاي بحرانهاي بی شاخص
المللی  گستردگی فجایع و دشواري حل و فصل سریع آن و ضرورت واکنش سریع بین

 بحران  به خود جلب کرده، که توجه زیادي را در سالهاي اخیریکی از این بحرانها. باشد می
ه بحران باین  بحرانهاي بین المللی، جهت روشن شدن دالیل ایجاد و تداوم .دارفور است

  .می شودبررسی در سه سطح عنوان نمونه انتخاب و 
 صحنه درگیري بین ساکنان بومی این ،منطقه دارفور در غرب سوداناست که سالیان متمادي 

این درگیریها تا نسل کشی و ایجاد یک بحران عظیم . منطقه و چادرنشینان عرب بوده است
حکومت سودان . الملل را متوجه خود ساخت  به نحوي که کل جامعه بینتانسانی نیز پیش رف

 نیز دالیل ان از محققبرخی اما ؛منابع معرفی کرددستیابی به همه این درگیریها را جنگ بر سر 
.  بر درگیریهاي قومی و نژادي تأکید کردندآنان. دیگري را براي این بحرانها معرفی کردند

 ، دعواهاي بین مذاهب و ادیان را ریشه این درگیریها معرفی کردندبرخی مسائل ایدئولوژیک و
اي نیز بر رقابتهاي  را ریشه این منازعات معرفی کردند و عدهعده اي نیز جنگ سمبلها 

عنوان عوامل موثر ه گ و یا رقابتهاي بروکراتیک داخل ساختار حکومت سودان، بقدرتهاي بزر
  . تاکید کردند،در این بحران

اولین . سه دور خشونت هاي قومی در سودان اتفاق افتاده استجهانی دوم تاکنون، از جنگ 
این جنگ با امضاي قرارداد آدیس .  شروع شد1955جنگ بین شمال و جنوب سودان در سال 

این .  معروف به جنگهاي شمال و جنوب استدور دوم جنگها. خاتمه یافت1972آبابا در سال 
، به قرارداد صلح بین طرفهاي درگیربا امضاي  2005در سال و  شد آغاز 1983 در سال جنگها

 و  سومین دور جنگهاي داخلی، در منطقه دارفور واقع در غرب سودان اتفاق افتاد.اتمام رسید
  .بحران دارفور را ایجاد کرد

شمال و مسیحیان و روح گرایان سیاه ساکن در  سودان بین مسلمانان عرب و غیر عرب 
فریقایی یا مسلمان به هر کدام از این دو گروه عمده ا. تیم شده اسجنوب تقسساکن 

مثالً مسلمانان به گروهها و فرقه هایی از قبیل . شوند گروههاي فرعی زیاد دیگري تقسیم می
 فریقاییها نیزا و (De waal,2005, pp 181-205) شوند انصار، خاتمیها و صوفیها تقسیم می
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بهرحال پیچیدگی ساختار قومی .  می باشد3 و ذغاوا2، مازالی1فورمتشکل از سه قبیله به نامهاي 
و وضعیت خاص حکومتی کشور سودان و رقابتهاي قدرتهاي بزرگ در سطح بین الملل از 

 با توجه به اهمیت موضوعات مربوط به این بحران .عوامل موثر در این بحران بوده است
 به بررسی بحران دارفور در سه سطح خرد انسانی و حجم گسترده فجایع انسانی در این مقاله

یعنی تاکید بر ویژگیهاي اجتماعی و فرهنگی مردم دارفور، سطح ملی یعنی تاکید بر مولفه هاي 
قدرتهاي بین المللی سطح سیستمی یعنی موضوع رقابتهاي مرتبط با ساختار حکومتی سودان و 

   . بررسی می شودو منطقه اي 
 آیا بحران دارفور و تداوم آن بخاطر :د این سه سئوال پاسخ ده که بهاستاین مقاله در صدد 

  ویژگیهاي شخصیتی، هویتی اعتقادي ساکنان منطقه دارفور و مسئوالن آنها است؟
آیا بحران دارفور و تداوم آن بخاطر ساختار حکومتی سودان و پیچیدگیهاي ناشی از این 

  ساختار حکومتی است؟
زیرسیستم  خاطر تحمیلهاي سیستمی در سطح سیستم کالن وآیا بحران دارفور و تداوم آن ب

  نقش قدرتهاي بزرگ و منافع آنها در این بحران و در این منطقه چیست؟منطقه اي است؟ 
 سه فرضیه و کالن تقسیم وملی براي پاسخ به این سئواالت تحقیق را به سه بخش خرد، 

  :ارائه شده است  که عبارتند از 
اصلی بحران دارفور است و مسئله مذهب هاي  ی عدالتی از انگیزهاحساس تبعیض و ب) الف

  .و دین در این زمینه نقش محوري ایفاء نمی کند
دخالت دولت در منازعه، حزبی کردن ادارات دولتی و ساختار حکومتی دیکتاتوري ) ب

  . سودان زمینه تشدید بحران را فراهم ساخت و منجر به بین المللی شدن بحران شد
افع قدرتهاي بزرگ چه در سطح بین الملل و چه در سطح منطقه در جهت بهره  من )ج

ت مرزي بر پیچیده برداري از منابع نفتی و معدنی سودان، مبارزه با بنیادگرایی و حل اختالفا
  . بوده استثرؤمم آن شدن بحران و تداو

از روش  به محک آزمون گذاشته شده و با استفاده پیشگفتهدر این تحقیق سه فرضیه 
 در قالب سه فصل مذکورکتابخانه اي، تحلیلی، توصیفی در صدد یافتن پاسخ سئواالت 

  . جداگانه هستیم

                                       
1. Fur 
2. Masalit 
3. Zaghawa 
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  چارچوب نظري. 1
نابراین در ب. یکی از ویژگیهاي بحرانهاي بین المللی، پیچیدگی و چند الیه بودن آنها است

به همه سطوح و الیه یک رهیافت نظري قابل اعمال بعضا بحث مربوط به تحلیل یک بحران، 
بنابر این همانطور که مایکل برچر نیز تاکید دارد براي تحلیل . هاي تشکیل دهنده بحران نیست

یک نگاه پلورالیستی نظري را دنبال ممکن است بتوان  ،المللی نظري بحرانهاي بین
بی تبیین اما در مورد بحران دارفور اتفاقا دیدگاه واقع گرایانه به خو )14،ص1382برچر،(.کرد

 که ویژگیهاي تئوري اعمال شده در هر کردباید یادآوري کننده در همه سطوح است هرچند، 
  .سطح متفاوت است
 باتوجه به اینکه متغیرهاي دخیل در این بحران در سه سطح خرد، ملی و بر همین اساس،

طح   ظري مربوط به هرسطح مختص همان سگیرند، دیدگاههاي ن بررسی قرار می کالن مورد
در سطح خرد که به بررسی ویژگیهاي اجتماعی فرهنگی مردم دارفور نگریسته . باشدمی 
 بر طبق این .شود استفاده میانتخاب عقالئی   واقع گرایانه، از مبانی نظریه تئوريشود می

تئوري، بحث سیاسی امنیت و عدم اطمینان صرف نسبت به بقا نیز از جمله عواملی است که 
غماگري حاکمان، فریب توده مردم و اقدامات انجام شده توسط حکام و در کنار بحث ی

 Kafmann, 2006 p). شود نخبگان براي حفظ یا کسب قدرت بعنوان عوامل اصلی مطرح می

در خصوص بحران دارفور مفروضات و آموزه هاي دیدگاه واقع گرایانه و انتخاب ). 66-68
ان شد از نظر مذهبی همه مردم دارفور مسلمان می همانگونه که بی. عقالیی بیشتر تبیین گراست

بنابراین بر خالف منازعات شمال و جنوب در سودان که در آن نقش مذهب بسیار . باشند
در بحران دارفور . پررنگ بود و جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان مسیحی و روح پرست بود

وانی و هویتی، همواره اختالفاتی بین البته از نظر ر. با جمعیت یکپارچه مسلمانی روبرو هستیم
اعراب مسلمان و مسلمانان غیرعرب بوده است و مسلمانان غیرعرب در بهره برداري از منابع 

این عدم برابري در . عظیم سودان مخصوصاً بعد از اکتشاف نفت به شدت بی بهره بوده اند
. ن منطقه دارفور شده استبهره برداري از امکانات ملی سبب ایجاد نارضایتی و شورش در میا

عالوه بر این وجود خشکسالی، مسئله کمبود زمین و مهاجریت مسلمانان عرب کوچ نشین به 
خیز دارفور سبب شده است که بین این افراد و ساکنان بومی زمین دار بر سر  مناطق حاصل

الفات و شدت این اخت. تقسیم زمین و نحوه برخورداري از زمین نیز اختالفاتی صورت پذیرد
  . را فراهم کرده استکمبود منابع زمینه ایجاد بحران در منطقه دارفور 



  
  
  
  
  

 59.../بررسی عوامل موثر/ 1386، پاییزو زمستان 23سال نهم، شماره                                               

رقابتها براي کسب قدرت و طراحی یک بخوبی بیانگر دیدگاه واقع گرایانه در سطح ملی نیز 
  . دولت دیکتاتوري نظامی موجود در سودان استسیستم مبتنی بر تنش براي حفظ قدرت

ع گرایانه مبتنی بر تمرکز بر توازن قدرت در سطح منطقه و ، دیدگاه واقدر سطح کالن نیز
کامال تبیین کننده وضعیت همچنین توازن قدرت بین منافع، قدرتهاي بزرگ در منطقه آفریقا 

ی و قدرت محوري مبانی نظري تحقیق یبنابر این دیدگاه واقع گرایانه، مبتنی بر عقلگرا. باشد می
 .دهد را در سه سطح تشکیل می

         
   ) مردم اجتماعی و فرهنگی ویژگیهاي(بررسی بحران دارفور در سطح خرد. 2

هاي اجتماعی، فرهنگی و ارزشی مردم  لفهؤدر بررسی بحران در سطح خرد به بررسی م
منطقه دارفور بخش غربی کشور سودان است این منطقه بخش عظیمی . شود دارفور پرداخته می

        هزار کیلومتر مربع را شامل250ه مساحتی معادل از غرب سودان را در برگرفته است ک
منطقه دارفور .  میلیون نفر نیز در این منطقه سکونت دارد6می شود و از طرفی جمعیتی برابر 

 این منطقه از 1994از سال . داراي مرز مشترك با لیبی، چاد و جمهوري آفریقاي مرکزي است
 شامل شمال دارفور، جنوب دارفور و غرب نظر اداري به سه منطقه تقسیم شده است که

می باشد که از طرف ) حاکم(هر کدام از این تقسیم بندیها داراي یک والی . دارفور می شود
هر کدام از این والیها سیستم اداري خود را دارند . حکومت مرکزي خارطوم منصوب می گردد

می باشد  1فور جنوبی شهر نیاالمرکز دار. و هر یک از این سه منطقه داراي یک مرکز می باشند
       3می باشد و مرکز دارفور شمالی نیز شهر تاریخی الفشیر2مرکز دارفور غربی شهر الجنینا

. در عین حال بخش اعظم مردم دارفور در روستاها و دهات کوچک زندگی می کنند .می باشد
 و  گله داري می باشداقتصاد اصلی منطقه دارفور مبتنی بر کشاورزي محدود صنعتی و عمدتاً

  . (Mohamaed Suliman, 2004, p. 17-50)شود زندگی آنها به صورت بسیار بدوي اداره می
با توجه به وضعیت اقتصادي در منطقه دارفور موضوع زمین از اهمیت زیادي برخوردار 

منطقه دارفور داراي سلطنت بوده . است و همواره بحث زمین با سیاست آمیخته بوده است
 این 1917در سال  . وجود داشته است4 در فالت جبل مره1550 و به صورت مستقل ازاست

  . منطقه به تصرف انگلیسها در آمد و از آن زمان به بعد بخشی از سودان گردید
                                       
1. Nyala 
2. Elgeneina 
3. Elfashir 
4. Jabel Marrah 
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اي پایدارترین و ریشه دارترین ساختار در منطقه دارفور می باشد که در طول   ساختار قبیله
مذهب بخش عمده و قریب به اتفاق قبایلی که . سایه افکنده استسالیان متمادي بر این منطقه 

بحث مالکیت زمین . )UN Report, 2005, P.20(ه دارفور زندگی می کنند اسالم است در منطق
تقسیم سنتی زمین به سرزمینهایی بین . در منطقه دارفور رسماً به صورت مشترك بوده است

هایی را براي طرح ادعاهاي تاریخی از سوي برخی  می گویند زمینه 1»دار«ساکنان که به آن 
قبایل بر برخی از مناطق دارفور فراهم آورده است و به آن قبیله نوعی خود پنداري در مورد 

روش تخصیص زمین از زمان سلطان علی دینار در اوایل قرن . جمعیت قبیله اش ارائه می دهد
یل مختلف است و بر اساس این تقسیم بندي  تاکنون بدون تغییر باقی مانده و مورد قبول قبا20

مثالً در بخش شمال دارفور غربی و بخش غربی دارفور شمالی قبیله ذغاوي داراي اکثریت و 
هرچند به کل منطقه دارفور می گویند، اما . سلطه است و این مناطق را دار زغاوي می نامند

  . و حوالی جبل مره استسرزمین محل سکونت قبیله فور بیشتر در منطقه مرکزي دارفور
 همانگونه که گفته شد بخشی از ساکنین منطقه دارفور را نیز چادرنشینان تشکیل می دهند 
که داراي هیچ سرزمین خاصی نیستند و به صورت کوچ نشینی زندگی می کنند و گله ها و 

  ا استفاده احشام خود را از سرزمینهاي متعلق به سایر قبیله ها عبور می دهند و از مراتع آنه
از نظر تاریخی در داخل هر قبیله تقسیم زمین وجود ندارد و زمین به صورت دسته . می کنند

جمعی توسط افراد قبیله تحت ملکیت قرار دارد و رهبر قبیله نقش محوري در این خصوص 
زیرا اختصاص بخشی از زمین مشترك به فرد یا گروهی از افراد براي سکونت، چرا، . دارد

  . ي و سایر استفاده ها به عهده رئیس قبیله و از موارد اعمال قدرت وي می باشدکشاورز
 برخی امکان ها براي مالکیت فردي نیز فراهم شد 1970با تحوالت اخیر مخصوصاً در دهه 

و بخش عمده اي از زمینها به ملکیت دولت در آمد و افرادي که یک زمین را براي بیش از 
 که زمین در اختیار ناند می توانستند ادعاي ملکیت نمایند آمدت یکسال در تملک داشتن

ندارند براي اینکه قطعه زمینی بدست آورند وفاداري بیشتري به حکومت نشان می دهند تا 
ی صاحب بخشی از شاید از طریق ابراز این وفاداري بتوانند با استفاده از کمک و حمایت دولت

دارفور بخشی از صحراي بزرگ است و هر چند منطقه  ).Ibid,P.22(یک قطعه زمین شوند
 لم ،بیشتر قسمتهاي این سرزمین، داراي برخی بخشها در منطقه جبال مره براي کشاورزي است

 و گسترش بیابان شرایط را در این 1980 و 1970و خشکسالیهاي دهه . یزرع و بیابان است
                                       
1.Dar  
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از کشورهاي چاد، لیبی و این مسائل سبب مهاجرت کوچ نشینان . منطقه دشوارتر کرده است
در ابتدا روند مهاجرت مورد . سایر کشورها به مناطق قابل کشت و کار در دارفور شده است

 اما بدنبال افزایش این مهاجرتها و تشدید خشکسالی درگیري و تنش بین ؛پذیرش قرار گرفت
راهم بومیان و کوچ نشینان افزایش یافت و زمینه هاي ایجاد درگیري هاي موردي را ف

   (Mosely Lesch, 1988).ساخت
در منطقه دارفور، اختالفات از قبیل قتل و تجاوز بر طبق حقوق سنتی مورد بررسی و 

 اما ؛ساي قبایل کمک می کردؤرسیدگی قرار می گرفت و این مسئله به مهار اختالفات توسط ر
و سیستم قبیله اي از زمان رئیس جمهوري جعفر نمیري سیستم جدید اداري به منطقه ارائه شد 

بر طبق سیستم جدید منصوبین حکومتی که از طرف حکومت مرکزي به قدرت . از بین رفت
هر چند . می رسیدند هم داراي قدرت اجرایی بودند و هم از قدرت قضایی برخوردار بودند

 اما با ارائه سیستم جدید به شدت تضعیف ؛سیستم قبیله اي به صورت غیر رسمی ادامه یافت
مقامات منصوب حکومتی بیشتر براساس وفاداري آنها به حکومت مرکزي انتخاب می . دگردی

بنابراین عوامل حکومتی از . شوند تا اینکه به جایگاه واقعی آنها در قبیله و اجتماع توجه شود
سوي مردم بعنوان یک قاضی بی طرف در نظر گرفته نمی شدند بلکه بیشتر عوامل و عناصر 

این مسئله سبب می شد که اختالفات بین قبیله اي ماهیت و زمینه . شدندحکومتی منصوب می 
 که با دست به دامن شدن گروه ها و کشورهاي بکوشندبراي گسترش بیابد و برخی از قبایل 

ورود اسلحه و احساس مقابله با حکومت سبب تشدید . نمایندمبادرت دیگر به تهیه اسلحه 
  . درگیریها در دارفور گردید

 آغاز گردید مجموعه پیچیده اي را 2003هاي درگیریهاي اخیر دارفور که در سال ریشه 
تشکیل می دهد و در برگیرنده خصومتهاي قومی ناشی از گسترش بیابان و خشکسالی، در 
دسترس بودن سالحهاي جدید، بحث کمبود منابع، بحث دسترسی به زمین، نقش گرفتن دولت 

عمیق مربوط به هویت، حکومت و ظهور جنبشهاي جدید در حل و فصل اختالفات، الیه هاي 
  ).(Manock2004, pp. 3-4 می باشد(JEM) و (SLM)نظامی از جمله 

در عین حال باید توجه داشت که براي بررسی دقیق این بحران به کلیه این عوامل در سطح 
قیق بحران  نادیده انگاشتن یکی از این عوامل سبب می شود که بررسی د.خرد باید توجه کرد

با توجه به موارد فوق الذکر و گسترش دامنه اختالفات و سطح درگیریها . صورت نگیرد
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 SLM(1(شکل گیري کرد ارتش آزادیبخش سودانگروههاي نظامی در منطقه دارفور شروع به 
 شروع به مخالفت با حکومت 2002 و 2001 در سالهاي JEM(2(و جنبش عدالت و برابري

. ز نظر این گروهها ریشه اصلی نابرابري و مشکالت در منطقه دارفور بودخارطوم نمودند که ا
دو گروه شورشی مباحث مربوط به حاشیه راندان مردم در منطقه دارفور و موضوعات 

اعضاي گروههاي شورشی از مردم . اقتصادي اجتماعی را دلیل شورش خود مطرح کردند
ا مشارکت بیشتر در حکومت و منابع کل روستاها و قبایل مخالف دولت بودند و خواست آنه

 UN. با برخی از مناطق و مردم توسط حکومت عادالنه رفتار نمی شوداناز نظر آن. سودان بود
Report,2005,p23) ( اساس مبارزات این گروههاي شورشی طبق معیارهاي قبیله اي نبود بلکه

لی مشکالت براي کل مردم اساس و محور مبارزات آنها مقابله با حکومت، بعنوان منشاء اص
از نظر این گروههاي شورشی بخش اعظم مردم و مناطق سودان از منابع . دارفور و سودان بود

  . و قدرت بی نصیب هستند و عامل این بی عدالتی نیز حکومت می باشد
درگیري بین گروههاي شورشی و دولت آغاز گردید و گروههاي شورشی در ابتدا به 

تند علت این امر هم غافلگیري نیروهاي دولتی و شدت و حجم نیروهاي پیروزیهایی دست یاف
شورشیان به سالحهاي پیشرفته مسلح بودند و ظاهراً قواي حکومتی آمادگی و . شورشی بود

علت این امر این بود که بیشتر نیروهاي دولتی درگیر . منابع الزم جهت سرکوب آنها را نداشت
وهاي دولتی مستقر در دارفور نیز بیشتر در بخش شهرنشین منازعات جنوب سودان بودند و نیر

مستقر بودند در حالیکه هیچ کنترلی در قسمتهاي ده نشین نداشتند و به همین دالیل در اوایل 
عمل آورند و بر بخشهاي زیادي از دارفور ه شورش، شورشیان توانستند پیشرفتهاي زیادي را ب

ت از پیشرفت شورشیان داشت و براساس کمبود براساس نگرانیهایی که دول. تسلط یابند
منابعی که براي مقابله با آنها داشت، دولت تصمیم گرفت تا یک درخواست عمومی از قبایل 

  .محلی را مطرح کند تا به دولت کمک نمایند تا به مقابله با شورشیان برخیزند
میت با سیاست این مداخله عامدانه دولت براي حل شورش دارفور سبب شد که مسئله قو

آمیخته و موضوعی سیاسی شود و کار مدیریت بحران را پیچیده تر و مسئله قومیتها در منطقه 
در پاسخ به درخواست (Tar, 2006 pp 411-412). حساس و پیچیده دارفور را غامض تر کرد

حکومت، چادرنشینان که بیشتر آنها عرب بودند و فاقد مالکیت بر زمینهاي سنتی بودند با 

                                       
1. Sudan Liberation Movement 
2. Justice and Equality Movement 
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دف دستیابی و اختصاص بخشی از زمین وارد میدان شدند و به کمک حکومت و نیروهایش ه
ساي قبایل بر اساس افراد و نیروهایی که ؤبراساس گزارش کمیسیون سازمان ملل، به ر. شتافتند

   (The UN Report, p 24). براي کمک به دولت ارائه می دهند پول پرداخت شده است
ل عمرالبشیر با توجه به شناخت از بافت قومی، کمبود نیروهاي این تصمیمی بود که ژنرا

دولتی، مداخله در امور قومیتی و اتکا به وضعیت ناپایدار اعراب چادرنشین و هم سنخی 
ژنراف عمر البشیر که نزدیکی شدیدي با نیروهاي . مذهبی و فرهنگی این قومیتها اتخاذ کرد

 می داند به بسیج این نیروها بسیار توجه اناز آنمذهبی اسالمی دارد و منابع قدرت خود را 
در عین حال با توجه به اینکه رقابت بین گروههاي قومی همواره این اهرم را در اختیار . دارد

 براي خنثی کردن گروههاي یاغی و ایجاد توازن استفاده نماید اندولت قرار می دهد تا آز آن
مقابله با شورشیان دولت از همه قبیله ها نیرو براي تصمیم به ایجاد نیروهایی مردمی براي 

استخدام نکرد چون بیم این را داشت که ورود برخی قبایل سبب شود که تنها از این فرصت 
. عنوان یک دولت یاغی در برابر دولت مطرح شونده استفاده کرده و مسلح شوند و بعداً خود ب

رغم ارائه پیشنهاد  مثالً علی.  بوداتکاي دولت در این خصوص بیشتر بر اعراب و مسلمانان
قبیله مازالی براي ارائه هزار جنگجو جهت کمک به دولت، ژنرال عمرالبشیر از پذیرش این 

   .)Ibid, P24(خودداري کردپیشگفته نیروها به 
 1»جنجاوید«بدین ترتیب با اتخاذ تصمیم ژنرال عمر البشیر یک نیروي نظامی مردمی به نام 

که به زبان محلی جنگجویان فراقانون سوار بر اسب معنی می دهد و تشکیل شد نیرویی 
بدین .  منجر به وضعیتی شد که حسن وجه تسمیه آنها را نشان می دهدانتوصیف عملکرد آن

 و نیروهاي شورشی 2003ترتیب بحران دارفور از مبارزه بین این نیروي تازه تاسیس در سال 
 ؛رشیان و پایگاههاي ارائه کمک به آنها معرفی شدهدف این مبارزات نابودي شو. شکل گرفت

اما در نهایت شدت تلفات ناشی از این درگیریها و کشتار مردم بیگناه وضعیتی را پیش آورد که 
 کنگره آمریکا نیز براي آن واژه نسل کشی آنجا کهمنجر به یک بحران تمام عیار انسانی شد تا 

مت سودان ارتباط رسمی خود را با جنجاوید هر چند به صورت رسمی حکو. کار برده را ب
گران معتقدند که گروه جنجاوید ساخته دولت است و با   تحلیلبا این همهاعالم نکرده است 

را  اگر روستایی دید که به شورشیان کمک می کند آن« این دستور العمل ایجاد شده است که 

                                       
1. Janjaweed 
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اگر گاوي پیدا شد آن گاو متعلق را بکشند و  بسوزاند اگر شهروندي به شورشیان کمک کرد آن
   Lintand, 2005, P.83). ( »به خودتان است

ژنرال عمرالبشیر در یکی از صحبتهایش به صورت تلویحی این ارتباط را تایید کرد وي 
اولویت اولیه ما از هم اکنون این است که شورشیان را نابود کنیم و هر عنصر « : گفت

 مجاهدین و سوار بر اسبها استفاده می کنیم تا ، ارتش، پلیسما از.... غیرقانونی هدف ما است 
 در خصوص انگیزه رهبران Human Right Watch,2004, p16)(» .از شر شورشیان رهایی یابیم

سودان و دالیل انتخاب روشهاي سختگیرانه براي سرکوب کامل شورشیان می توان گفت که 
اوید، استفاده از تجربه بهره برداري از هدف عمرالبشیر از مسلح کردن و ایجاد گروه جنج

حساسیتهاي قومی و جلوگیري از متحد شدن نیروهاي حاشیه اي و ناراضی براي حفظ قدرت 
عمرالبشیر فردي که به شدت و به صورت تهاجمی سیاست عربی کردن سودان . خود می باشد

ت اسالمی درصدد بود و اسالمی کردن کل کشور را دنبال می کرد و با استفاده از قانون شریع
پایگاه اصلی خود را نیروهاي افراطی مسلمان می . که یک کشور یکپارچه اسالمی را ایجاد کند

عمرالبشیر .  و به قدرت رسیدن وي بود1989 یعنی همان جریانی که پشت کودتاي ؛دانست
ي همان کار. دلیل وجودي خود را مخالفت با سازش با نیروهاي غیرمسلمان جنوب می داند

 ,Idris, 2005(سرنگون شد ام آن بود و با کودتاي عمرالبشیرکه صادق المهدي در صدد انج

p.33(.در عین حال با .  بنابراین عمرالبشیر به شدت بدنبال اسالمی و یکپارچه کردن سودان بود
اطالع از پیچیدگیهاي قومی منطقه دارفور و با استفاده از تجربه سیاست موفق استفاده از 

فریقایی تبار دارفور در جنگهاي جنوب و قرار دادن یک گروه غیر عرب در برابر انان مسلما
گروه غیر عرب دیگر بدنبال جلوگیري از اتحاد غیر عربها و نیروهاي حاشیه اي و تضعیف آنها 

همین سیاست به وي این امکان را داد تا با استفاده از گروههاي قومی مختلف در منطقه . بود
  .د حذف نیروهاي شورشی برآیددارفور درصد

بنابراین می توان در سطح خرد از دو دیدگاه تئوریک رفتار و تصمیم گروههاي شورشی از 
یک طرف و ژنرال عمرالبشیر و نیروهاي دولتی در مقاومت در برابر شورشیان را از طرف دیگر 

  . را مورد تحلیل قرار داد
   از دیدگاه سمبلیک تئوري -1
  قع گرایی و انتخاب عقالیی  از دیدگاه وا-2
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گروههاي شورشی که عمدتاً نیروهاي غیر عرب هستند بر طبق اصول سمبلیک تئوري داراي 
. افسانه هاي خصمانه و سمبلهاي تاریخی هستند که خصومت آنها را با اعراب نشان می دهد

ور همچنین گروههاي شورشی با توجه به سیاستهاي دولت عمرالبشیر براي عربی کردن کش
این گروهها با بیان اینکه . وحشت از بین رفتن و به حاشیه رفتن بیشتر تا حد نابودي را داشت

اعراب و گروههاي اسالمی عرب تسلط کامل بر منابع و سرمایه هاي سودان را دارند و با بیان 
 این سمبلها و افسانه هاي قومی که خطر انقراض و نابودي کامل را در پی داشت بدنبال ایجاد

شورش و استفاده از فرصت درگیري نیروهاي دولتی در جنوب براي بدست آوردن قدرت، 
. فریقایی خود و صیانت از فرهنگ قومی خود با تحریک و بسیج توده ها بودنداحفظ هویت 

عنوان ابزاري ه  همچنین از بحث خصومتهاي دیرینه و کهن و تحریکات میهن پرستانه نیز بانآن
در مقابل نیروهاي حکومتی نیز با استفاده از سمبلها و افسانه هاي اعراب . استفاده می کردند

ه عنوان افرادي که درصدد مسلمان، بحث هاي میهن پرستانه و بزرگنمایی خطر شورشیان ب
 ,Kaufman( رداریهاي الزم را بعمل آورندلمان هستند از آن بهره بکامل اعراب مسنابودي 

2006,pp62-65( .عدم  نتخاب عقالیی یا واقع گرایی، بحث سیاسی امنیت وبر طبق تئوري ا
اطمینان صرف نسبت به بقا نیز از جمله عواملی است که در کنار بحث یغماگري حاکمان، 
فریب توده مردم و اقدامات انجام شده توسط حکام و نخبگان براي حفظ یا کسب قدرت 

فمن معتقد است که در خصوص هرچند کا). Ibid p.66-68(بعنوان عوامل اصلی مطرح می شود
-Ibid. p. 81 (بحران جنوب شمال تئوري سمبلیک به نحو بهتري توضیح دهنده بحران است

اما در خصوص بحران دارفور که ماهیتاً با بحران جنوب و شمال در سودان متفاوت است ، )85
 بیشتر تبیین به نظر می رسد که مفروضات و آموزه هاي دیدگاه واقع گرایانه و انتخاب عقالیی

بنابراین بر . همانگونه که بیان شد از نظر مذهبی همه مردم دارفور مسلمان می باشند. گراست
خالف منازعات شمال و جنوب در سودان که در آن نقش مذهب بسیار پررنگ بود و جنگ 

در بحران دارفور با جمعیت یکپارچه . بین مسلمانان و غیر مسلمانان مسیحی و روح پرست بود
البته از نظر روانی و هویتی، همواره اختالفاتی بین اعراب مسلمان و . سلمانی روبرو هستیمم

مسلمانان غیرعرب بوده است و مسلمانان غیرعرب در بهره برداري از منابع عظیم سودان 
این عدم برابري در بهره برداري از . مخصوصاً بعد از اکتشاف نفت به شدت بی بهره بوده اند

عالوه بر این . ی سبب ایجاد نارضایتی و شورش در میان منطقه دارفور شده استامکانات مل
وجود خشکسالی، مسئله کمبود زمین و مهاجریت مسلمانان عرب کوچ نشین به مناطق 

خیز دارفور سبب شده است که بین این افراد و ساکنان بومی زمین دار بر سر تقسیم  حاصل
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که شدت این اختالفات و .  اختالفاتی صورت پذیردزمین و نحوه برخورداري از زمین نیز
بنابراین در سطح . فراهم کرده استبراي ایجاد بحران در منطقه دارفور الزم کمبود منابع زمینه 

خرد احساس تبعیض و عدم برابري در برخورداري از منابع ملی توسط مسلمانان غیرعرب 
یه تحقیق در این خصوص به اثبات عامل اصلی ایجاد بحران در سطح خرد بوده است و فرض

  . می رسد
  
  ) ساختار حکومتی  ( ملی  بررسی بحران دارفور در سطح. 3

مرتبط با ساختار حکومتی  و مولفه هاي مل امنظور از بررسی بحران در سطح ملی، تحلیل عو
 بحران موثر هستند و در ادامه به بررسی آنها پرداخته سودان است که در شکل گیري و تداوم

تحت ) 1820-1885 (19فریقایی است که در قرن اسودان بزرگترین کشور . خواهد شد
این کشور سپس توسط کندومینیوم انگلیس و مصر از . حکومت ترکها و مصریها قرار داشت

کشور مزبور با مساحتی معادل .  اداره می شد1959 تا زمان استقالل کشور در سال 1899سال 
این کشور از شمال با . فریقا از نظر سرزمینی استابزرگترین کشور  میلیون کیلومتر مربع 5/2

مصر هم مرز است در شرق با دریاي سرخ، اریتره و اتیوپی هم مرز است و در جنوب با 
فریقاي مرکزي، چاد ااوگاندا، کنیا، جمهوري کنگو همسایه است و در منطقه غرب با جمهوري 

جمعیت آن شهرنشین، % 32.  میلیون نفر دارد39 سودان جمعیتی معادل. و لیبی همجوار است
دین اسالم مذهب غالب در سودان مخصوصاً در . چادرنشین هستند% 7روستایی و % 68

بخشهاي شمالی کشور است در حالیکه مسیحیت و روح پرستی بیشتر در بخشهاي جنوبی 
ی است سودان یک کشور جمهوري است که داراي سیستم فدرال حکومت. کشور رواج دارد

  )استان( والیت 26الیه هاي چندگانه حکومتی و اداري در سودان وجود دارد، سودان داراي 
 تقسیم می شوند 1»محلیات «که هر کدام از این والیات به زیر مجموعه هایی به نام . می باشد

 عناصر هویتی ملی سودان بسیار پیچیده است، جمعیت .2عدد می باشد120که جمعاً شامل 
 زبان و لهجه 130از چندین قبیله تشکیل شده است و ساکنان سودان به بیش از سودان 

فریقایی در طول سالیان متمادي در بخش شمالی ا –یک فرهنگ اسالمی . صحبت می کنند
را  زبان عربی در بیشتر قسمتهاي سودان زبان رسمی است و مردم آن. کشور شکل گرفته است

                                       
1. Mahaliyaat 
2. 2004 UNDP, Development Report, http:// www.undp.org. 

http://www.undp.org
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است و رتبه آن در بین ) توسعه نیافته(1ر توسعه یافتهسودان جزء کشورهاي کمت. می فهمند
 به اندازه کافی زیرساختهاي جوامع 2 امین کشور دنیا می رسید139 به 2004کشورها در سال 

بخش هاي عمده مردم سودان . مدرن از جمله راههاي مواصالتی در کشور سودان وجود ندارد
عاش می کنند هر چند کشاورزي صنعتی،  مرتع داري و کشاورزي امرار م از طریق دامداري،

توسعه صنعت و بهره برداري و استخراج منابع زیرزمینی بدنبال کشف نفت در بخشهاي 
  . جنوبی و مرکزي کشور گسترش یافته است

 تاکنون، تمام توجهات متوجه پیشرفت و 1956از زمان استعمار انگلیس یعنی قبل از سال 
مثل خارطوم شده است ه نیل آبی و سفید با هم تالقی دارند آبادانی در دو منطقه مرکزي جائیک

چون پنبه محصول اصلی کشور .  پنبه کاري رونق داردکه در آنجاومنطقه حاصل خیز الجزیره 
 اما به استثناي این دو ؛محسوب می شود اهمیت منطقه نیز براي دولت سودان افزایش می یابد

دارفور و .  کمتر مورد توجه حکومتی می باشد،ه شدهمنطقه، سایر مناطق سودان، به حاشیه راند
 و 3سایر مناطق مانند کردفان، نوبا، منطقه شرق و جنوب سودان از جمله این مناطق می باشند

این مسئله تبعیض در اختصاص منابع و توسعه از جمله نارضایتی هاي مناطق محروم در 
  . می دهندسودان می باشد که همواره دولت را مورد انتقاد قرار 

در زمینه ساختار حکومتی سودان و نقش آن در بحران توجه به پیشینه تاریخی سودان از 
 مصري در اول –سودان استقالل خود را از حکومت انگلیسی . اهمیت زیادي برخوردار است

بعد از استقالل کشور همواره بین حکومتهاي نظامی و دیکتاتوري .  به دست آورد1956ژانویه 
در خالل نیم قرن حکومت ملی در سودان، این . اي دموکراتیک در نوسان بوده استو رژیمه

 ، 1956 -1958هم در خالل سالهاي   سال طعم دموکراسی را چشیده است و آن10کشور تنها 
 سالها، کشور سودان جز این.  بوده است1989 تا 1985 و سالهاي 1965 تا 1969سالهاي بین 

 این حکومتهاي نظامی از طریق کودتا، زمام امور را در دست .استحکومتی نظامی بوده داراي 
 سال حکومت دموکراتیک متعاقب استقالل سودان، ژنران ابراهیم عبود با 2بعد از . گرفته اند

ژنرال عبود گسترش زبان عربی و دین .  قدرت را در دست گرفت1958یک کودتا در سال 
. شد سبب مقاومت مناطق جنوب و تحریک آنها همین امر. اسالم را سرلوحه خود قرار داد

 توسط شبه نظامیان جنوب علیه دولت مرکزي صورت 1963 و 1962شورشهایی در سال 
                                       
1. Least Developed Country 
2. UNDP,REPORT, Opcit 
3. International Crisis Group (ICG) Darfur Rising Sudan’s new crisis, African reports, 76, 
Brussels 25 March 2004.   
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همین فشار و سرکوبی .  اما این شورشها با سرکوب سخت دولت مرکزي مواجه شد؛گرفت
سودان  گردید که منجر به یک بی نظمی عمومی در 1964سبب اعتراضات دانشجویی در سال 

 نارامیها سبب شد که ژنرال عبود استعفا داد و یک دولت انتقالی براي حراست از این. شد
 برگزار کرد و 1965 این دولت انتقالی انتخاباتی را در سال شودقانون اساسی سودان تشکیل 

 تشکیل 1965یک دولت ائتالفی به رهبري حزب امه و محمد احمد محجوب در ژوئن سال 
حکومت محجوب نتوانست سیاستهاي اصالحی خود را به صورت موثر به اجرا  اما چون ؛شد

در آورد گروهی از افسران به رهبري ژنرال جعفر نمیري قدرت را از طریق یک کودتا در سال 
آنها سیاست تک حزبی با مرام سوسیالیستی را پیشه خود کردند بعداً این .  بدست گرفت1969

.  اسالم تغییر دادند و مشی حکومتی خود را اسالم اعالم کردندگروه از احزاب مرام خود را به
این موافقتنامه به .  ژنرال نمیري موافقتنامه صلح با شورشیان جنوب امضاء کرد1972در فوریه 

با این . توافقنامه آدیس آبابا شهرت یافت و نوعی خودمختاري به شورشیان جنوب می داد
 اما در سالهاي آخر حکومت نمیري، کشف نفت ،د سال محقق گردی11توافق صلح به مدت 

در جنوب کشور سبب شد که وي قرارداد آدیس آبابا را لغو و با ملغی کردن خودمختاري 
جنوب درصدد الحاق بخشهایی از سرزمینهاي جنوب که داراي ذخایر نفت هستند به مناطق 

اخوان المسلمین، نمیري زمان  عالوه بر آن تحت تأثیر حسن الترابی رهبر آن. شمالی برآید
همه این مسائل سبب شورش . مبادرت به اعمال قوانین شریعت اسالمی در سراسر کشور کرد

این قدمها در کنار قواعد مربوط به . شدو بروز جنگ دوم بین منطقه جنوب و شمال سودان 
  1.نحوه مالکیت زمین برپیچیدگی جامعه سیاسی و نحوه حکومت در سودان می افزاید

 توسط گروهی از افسران 1985 سال، حکومت ژنرال نمیري در آوریل 16نجام پس از سرا
 گرفت و دست مدیریت کشور را به 2شوراي نظامی به رهبري ژنرال سیوار الدهب. سقوط کرد

با برگزاري انتخابات آزاد زمینه پیروزي حزب امت فراهم شد و صادق المهدي نخست وزیر 
جنگ در جنوب خشکسالی و گسترش . ه طول نینجامید سال بیشتر ب4شد که حکومتش 

نهایتاً رئیس جمهور فعلی . بیابانها از جمله مهمترین چالشهاي حکومت صادق المهدي بود
 با همکاري اخوان المسلمین حکومت را در 1989سودان عمرالبشیر با یک کودتا در سال 

  . حکومت نظامی سختگیریهاي خود را تشدید کرد. دست گرفت

                                       
1. Douglas, Johnson, opcit. 
2. SIwar Al-dahab 
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مت فعلی سودان یک حکومت نظامی است که در آن افسران نظامی و مخصوصاً حکو
سرکوب مخالفان، زندانی کردن معترضان و .  عمرالبشیر از قدرت زیادي برخوردارندصشخ

. مصادره اموال آنها بخشی از اقداماتی است که عمرالبشیر براي سرکوب مخالفان بکار گرفت
حسن الترابی بود و از   بسیار تحت تاثیر جبهه اسالمی وعمر البشیر نیز مانند ژنرال نمیري

 سیستم قضایی و قانونی به نحو چشم گیري تغییر یافت تا مطابق نقطه نظرات 1989همان سال 
بنابراین گسترش قواعد اسالمی مورد نظر حکومت در . حزب حاکم از اسالم سیاسی باشد

اکم با تدوین و اجرایی شدن قانون پایگاه ایدئولوژیک حزب ح. سراسر کشور ادامه یافت
 اما قانون ؛ و انتخاباتی در همین سال برگزار شدشد اصالح 1998اساسی جدید در سال 

 همچنان بیانگر ایدئولوژي سختگیرانه اي است که تا حدودي حقوق اساسی را 1998اساسی 
 1998ل انتخابات سا. وجود می آورده فراهم و تضمین و یک سیستم حکومتی فدرال را ب

توسط بیشتر احزاب مخالف مورد تحریم واقع شد و همین مسئله سبب انتخاب عمرالبشیر 
 کرسی پارلمان را به 360 کرسی از 340و حزب مورد حمایت وي . براي پنج سال دیگر شد

 کلیدي و قومی را در ترابی رئیس مجلس گردید و اعضاي حزب پستهاي. دست آوردند
 تی، قضایی و مطبوعاتی و نهادهاي آکادمیک بدست آوردندنیروهاي امنی حکومت ارتش،

)Jendia, 2002 .(نبردهاي داخلی بین حزبی سبب انشقاق در کنگره ملی شد که 1999ر سال د 
. حالت تعویق درآورده عمرالبشیر حالت فوق العاده در سودان اعالم کرد و قانون اساسی را ب

بی با جدایی از حزب حاکم مبادرت به تاسیس ترا. در نتیجه سیستم فدرالی هم از بین رفت
 همگی از 2001همراهان دوستان و نزدیکان ترابی در سال . حزبی تحت عنوان کنگره خلق کرد

و در همین سال حسن الترابی بازداشت شد و وي و تعداد زیادي . پستهاي دولتی اخراج شدند
  .داشت به سر می برنداز همفکرانش هنوز هم متهم به انجام کودتا هستند و در باز

 تاریخ به بعد حکومت دیکتاتوري عمرالبشیر در سودان تثبیت شد و ساختار حکومتی آن
با توجه به این ساختار . سودان به نحوي است که تاثیر قدرت نظامیان خیلی زیاد می باشد

 حکومتی کلی سودان، نحوه توزیع قدرت در ایاالت و نحوه ارتباط ایاالت با حکومت مرکزي
نیز می تواند در زمینه ریشه هاي اختالف در دارفور بیشتر روشنگر باشد دارفور منطقه اي به 

این منطقه از .  میلیون در منطقه غرب سودان قرار دارد6 هزار کیلومتر و جمعیت 250مساحت 
      شود که هر یک از بخشهاي آن توسط یک والی اداره  نظر اداري به سه بخش تقسیم می

مردم دارفور اکثراً مسلمان هستند . شود  والی نیز از سوي حکومت مرکزي منصوب می.می شود
اما از نظر قومیت و زبان و فرهنگ و شغل با یکدیگر متفاوت هستند معیار تمایز مردم در 
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برخی از اهالی دارفور عرب زبانند برخی دیگر زبان .  دو عامل زبان و قومیت است دارفور،
عامل تمایز دوم آنها بیشتر . قط عربی را بعنوان زبان رسمی صحبت می کنندفریقایی دارند و فا

ماهیت شغلی دارد و اهالی دارفور را به کشاورزان و کسانی که مرتع دارند و دامدارند تقسیم 
می کند ترکیب این دو معیار به شرح ذیل است کشاورزان بومی که افراد غیرعرب هستند، 

که گروههاي عرب بیشتر  ، زغاوي و مانسالیت هستند در حالیبیشتر از سه نوع قومیت فور
 اما در عین حال برخی از گروههاي غیر عرب نیز براي خود ؛چادرنشینان دامدار عرب هستند

بنابراین در دارفور . دامدارند و برخی از عربها نیز در نتیجه تحوالت اخیر زمین دار شده اند
  ).(Dewaal,1989, p20می شودِ ان استفادهبراي آن 1واژه شبه چادرنشین و شبه کوچ نشین

حکومت مرکزي سودان همانطور که بیان شد یک حکومت دیکتاتوري نظامی است که ژنرال 
 است که 2»جبهه ملی اسالمی«این حکومت پایگاه اصلی اش . عمرالبشیر در رأس آن قراردارد

شتر مردم جنوب و مرکز در حالیکه بی. متشکل از مسلمانان عرب شمال سودان می باشند
بحث مربوط به . فریقایی هستند که مذهبشان مسیحی یا روح پرستی استاسودان گروههاي 

 .)International Report,1995(ت جنگهاي شمال و جنوب اسعللاختالفات مذهبی یکی از 
اما در خصوص بحران دارفور باید این نکته را یادآور شد که غالب مردم دارفور مسلمان 

وضعیتی که در . شود می عنوان عامل بحران کم رنگه بحث اختالفات مذهبی ب تند بنابراینهس
 بدین نحو است که دارفور منطقه اي است که از نظر مذهبی یکپارچه مسلمان  دارفور حاکم

 گروه قومی در 30بیش از .  اما از نظر قومیتی ترکیبهاي متفاوتی در آن وجود دارد؛هستند
فریقایی تقسیم ا -2 عرب -1اما از نظر کلی آنها را برخی منابع به دو دسته . رددارفور وجود دا

که در مرکز  در حالی. عربها بیشتر در شمال و جنوب دارفور زندگی می کنند. می کنند
  .(Ofahey, 2004)فریقائیها زندگی می کنندا

دن قومیتهاي بحران اخیر دارفور ریشه در دهه هاي متمادي بی عدالتی و به حاشیه ران
بر این عوامل باید بحث کمبود منابع آب و . آفریقایی از سوي حکومت مرکزي و عربها دارد

زمین حاصلخیز گسترش خشکسالی و نزاع بر سر منابع را نیز باید افزود این عوامل به تفصیل 
در این بخش نقش حکومت در بحران . در بررسی بحران از نظر سطح خرد توضیح داده شد

   .می شود بررسی

                                       
1. Semi nomadic 
2. National Islamic Front (NIF) 
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مین  هو به. والی و حاکمان مناطق مختلف دارفور از سوي حکومت مرکزي تعیین می شوند
دلیل هرگونه عمل آنها به حکومت مرکزي نسبت داده می شود و تبعیضها و نابرابریهایی که 

خشکسالیهاي متمادي . بین اعراب و غیر عربها وجود دارد به حساب حکومت گذاشته می شود
 گسترش بیابان در این مناطق دارفور سبب شد که چادرنشینان شمال به سمت در شمال و

جنوب حرکت کنند در جنوب درگیریها بین قبایل کشاورز و دامداران شمال بر سر منابع شکل 
در این میان نقش حکومت و مداخله آن در این وضعیت سبب پیچیده تر شدن . گرفت

  . وضعیت گردید
این دو جنبش . ط شورشیان در قالب دو جنبش ظهور یافتساختارهاي تشکیل شده توس

فریقایی بودند که داراي نژاد غیرعرب می باشند و هویت خود را در اعمدتاً از گروههاي 
مبارزه با حکومت مرکزي و جلوگیري از تداوم سلطه اعراب بر کشور و تخصیص منابع به نفع 

 و (SLM)از جنبش آزادیبخش سودان این دو جنبش که عبارت بودند . آنها اعالم داشتند
هر دو گروه بر این نکته تاکید .  ظهور یافتند2003 در سال (JEM)جنبش عدالت و برابري 

 کردند که منطقه دارفور از تخصیص منابع حکومت مرکزي چه از نظر سیاسی و چه از نظر 
 از نظر داخلی در بررسی ساختاري منازعه ).Youngs, 2004, P.8( اقتصادي دور افتاده است

نویسندگان غربی معتقدند که ساختار شورشیان یک ساختاري است که با استفاده از واقعیتهاي 
موجود سعی در جلب حمایت نیروهاي منطقه اي دارد آنها اهداف ساختاري جنبش را به 
 نحوي تعریف کرده اند که منطقه دارفور را به عنوان یک منطقه پیرامونی در نظر می گیرند که
خود را قربانی تبعیضات اعمال شده از سوي ساختار حکومتی مرکز یعنی حکومت البشیر و 

دخالت والیهاي منصوب حکومت در منطقه دارفور نیز مزید . سیستم والیهاي حکومتی می داند
بر علت شده است که هرگونه بی عدالتی و تبعیضی به حساب حکومت گذاشته شود پایان 

ات از طریق سنتی و بحث خاتمه دادن به بحث اختالفات توزیع مسئله حل و فصل اختالف
زمین از طریق دخالت حکومت سبب شده است که مردمی که مورد ستم واقع شده اند ریشه 
این بی عدالتیها را در حکومت ببینند و به همین دلیل به شدت جذب گروههاي شورشی 

 از جمله تبعیض عینی بین دهکده از طرف دیگر وجود حقایق زیاد) (ICG report,2004.شدند
هاي عرب در دارفور و دهکده هاي غیرعرب، حرفهاي جنبشهاي شورشی را براي مردم به 

  . حقیقت نزدیکتر کرده است
از طرف دیگر گروههاي شورشی اقداماتی جهت سازماندهی خود و جذب نیروهاي مردمی 

شیه رانده شدن و عدم توجه به هدف اعالم شده همه آنها شورش علیه تبعیض و به حا. کردند
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مردم روستاهاي تحت ستم از قبایل غیرعرب به . قومیتهاي غیرعرب در منطقه دارفور بود
 انزودي جذب نیروهاي شورشی شدند و این نیروهاي شورشی با بسیج مردم و مسلح کردن آن

هر دو گروه شورشی هدف خود را محدود به . نیروي عظیم علیه حکومت ایجاد کردند
 Moham(مبارزات قبیله اي نکردند بلکه با طرح شعارهاي کلی مانند برابري براي همه گروهها

Suleiman, pp 39-50( ،از لحاظ پایگاههاي حمایتی . دامنه طرفداران خود را گسترش دادند
 که بنا بر شواهد و مدارك و گزارشهاي محققین بین المللی کرداین دو حزب نیز باید توجه 

ارتباطاتی با شورشیان جنوب کشور سودان دارد و از نظر  (SLM)بخش سودان جنبش آزادی
. گرایشهاي سیاسی به آنها نزدیک و تا حدودي می توان گفت از آنها خط دهی فکري می شود

 .UN Report( سیاسی دارد  پایگاههاي در طرفداران اسالم(JEM)اما جنبش عدالت و برابري 

2004, p.12 .( بنا به برخی منابع، ارتباطاتی بین جنبشهاي شورشی و شخصیتهاي ناراضی
سودانی از جمله شخصیتهاي با نفوذ اسالمی مخالف ژنرال عمر البشیر، با گروههاي شورشی 

فریقاي وزارت امور خارجه آقاي چارلز ادر این زمینه توجه به گزارش معاون امور . وجود دارد
حمایت «:  ژوئن کامالً گویا است که می گوید15جی سنا در تاریخ اسنایدر به کمیته روابط خار

براي جنبشهاي عدالت و برابري و جنبش آزادیبخش سودان از میان جمعیت غالب مسلمان در 
 بین وي و 1999روحانی تندرو سودانی حسن الترابی که در سال . دارفور صورت می گیرد

عالوه بر آن بیش .  داردJEMنبش عدالت و برابري عمرالبشیر اختالف افتاد نیز ارتباطاتی با ج
.  درصد از ارتش سودان از منطقه دارفور است و این منطقه خیلی از خارطوم دور نیست50از 

 همین هیک شورش موفق در دارفور سبب گسترش شورش در سایر مناطق شمال می شود و ب
ان در پیش گرفته است و دولت سودان چنان روش بی رحمانه اي را در سرکوب شورشیدلیل 

 ,Snyder) زینه اي شورش در دارفور را سرکوب نماید هحکومت سودان مصمم است که به هر

.(2004  
همانطور که بیان شد حساسیت منطقه دارفور و رقابتهاي ساختاري که بین سیاستمداران در 

ات عمرالبشیر اختالف. دستگاههاي حکومتی سودان وجود دارد نیز از عوامل ایجاد بحران است
 جهت اعمال فشار به رژیم حکومتی سودان که با لغو ترانی و تالشهاي حسن ترانیو حسن 

قانون اساسی، عمر البشیر، یکه تاز میدان آن است از جمله عواملی است که سبب تشدید 
 مخصوصاً به شدت تحت تاثیر رهبر تندرو JEMجنبش عدالت و برابري . بحران شده است

از طرف دیگر جنبش در دارفور و شورش در این منطقه نیز یک . قرار داردمذهبی سودان 
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ناآرامی صرف نیست بلکه چون در زمینه رقابتهاي سیاسی عمرالبشیر و رقیب سرسخت آن 
حکومت نیز با تحریک سایر قبایل و ایجاد گروههاي شورشی . حسن الترابی معنا پیدا می کند

در راستاي این . ممکن این شورش را فروکش نمایدجنجاوید در صدد است که از هر طریق 
رقابتها شبه نظامیان جنجاوید از هر وسیله اي استفاده کردند تا نسبت به سرکوب شورشی و 

از طرف دیگر شورشیان نیز با اعالم دستور . حامیان آنها در روستاهاي مختلف جلوگیري کنند
  . ا دامن زدندکارهاي گسترده و بسیج عامه مردم جنگی تمام عیار ر

گزارشهایی که فجایع انسانی را در دارفور مورد بررسی قرار می دهد به حمالت متعدد و 
غیر متناسب شورشیان و نیروهاي مورد حمایت سودان علیه غیرنظامیان، قتل و کشتار غیر 

 دهکده ها، از بین بردن منابع، مصادره اموال و به آتش کشاندننظامیان، تجاوز به نوامیس، 
عمده انتقاد گزارشهاي بین المللی متوجه بی رحمی . دارائیها و چارپایان و مزارع اشاره دارند

   1.بی اندازه و غیر قابل پیگیري نیروهاي شبه نظامی جنجاوید مورد حمایت دولت است
بعد از تشدید بحران در منطقه دارفور ساختار نیروهاي درگیر در بحران را می توان به شکل 

 سرویس   تمام بخشهاي نیروهاي مسلح سودان، از طرف حکومت سودان،. کردزیر بیان 
اطالعات و امنیت ملی سودان که مسئول طراحی و اجراي سیاستهاي مقابله با شورشیان را به 
عهده داشت و به باالترین مقامات سودان و شخص عمر البشیر از نظر سازمانی در تماس بود 

  . که مورد حمایت حکومت بود، ایفاي نقش می کردندو گروههاي شبه نظامی جنجاوید 
از طرف گروههاي شورشی نیز دو جنبش آزادیبخش سودان و جنبش عدالت و برابري با 

  . جذب نیروهاي مردمی و حامیان قبیله اي ایفاي نقش می کردند
ارتش سودان یک ارتش متعارف است که طبق قانون اساسی سودان وظیفه آن حفاظت از 

 ارتش داراي سه بخش نیروهاي دفاعی مردمی و 2.اخلی و حراست از کشور استامنیت د
 هزار 200تعداد ارتش سودان . نیروهاي اطالعاتی مرزي، نیروي دریایی و نیروي هوایی است

فرمانده کل نیروهاي .  هزار نیرو را دارند60نفر است نیروهاي پشتیبانی آن قدرت پشتیبانی 
 است هر چند وي برخی دستورات عملیاتی را به وزیر دفاع ارتش شخص ژنرال عمرالبشیر

ستاد کل نیروهاي مسلح، مرکب از پنج معاونت است که از طریق وزیر دفاع . واگذار می کند
      اداري، آموزشی و روحیه نظامی   می شوند و شامل معاونت عملیات، لجستیک،بمنصو

                                       
1. Situation of human right in the darfur region of the Sudan, report of the high commissioner 
for Human Rights E/CN4/ 2005/3, 7 May 2004.  
2. Article 122 part VII constitution of Sudan.  
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ندهی نیروهاي دفاعی و نظامی سودان را به این پنج معاونت و وزیر دفاع ستاد فرما. می باشد
   (UN report, 2005, p27). عهده دارند

 اما ؛آماردقیقی از ساختار و تعداد نیروهاي مشارکت کننده در جنبشهاي شورشی وجود ندارد
براساس گزارشات موجود این نیروها مانند همه شبه نظامیان و شورشیان ارتباطات پیچیده 

. اشته و فرماندهان آنها نیز ارتباطات خود را با ناراضیان حفظ کرده انددرون گروهی خود را د
 را متهم به داشتن ارتباط با جنبش ترابیدر این زمینه حکومت سودان در موارد زیادي حسن 

 وي را به همراه تعدادي از افسران عالیرتبه نظامی 2004عدالت و برابري کرد و در سال 
 ,CRS report) انجام طراحی براي یک کودتا علیه دولت سودان کردبازداشت و آنها را متهم به 

2004.(  
 
 

  . ساختار نیروهاي دولتی درمنازعه دارفور را می توان در نمودار ذیل خالصه کرد
                   
  نیروي هوایی -                          
   نیروي دریایی-       : نیروهاي مسلح- 1                            
 نیروي دفاع مردمی   -                                                    
            وزیر کشور        -                

   نیروهاي اطالعاتی داخلی-    :یروهاي اطالعاتین -2____    دفاع وزیر –   ____  معاون رئیس جمهور  _  ژنرال عمرالبشیر
   نیروهاي اطالعاتی فرامرزي-                 وزیر دولت -              )   علی عثمان طاها(        )رئیس جمهور(
                                           

   شبه نظامیان سواره- :  گروههاي شبه نظامی جنجاوید-3                
   شبه نظامیان پیاده-                       
   نیروهاي داوطلب-                        

 
  . ورشیان در منازعه دارفور را نیز می توان در نمودار ذیل خالصه کردساختار نیروهاي ش

  
  برخی ارتباطات با شورشیان جنوب- :  مردم شاکی از تبعیضات قبیله اي-1       

  (SLM)   جنبش آزادیبخش سودان_            
                :مردم ناراضی و معترض

    
   نیروهاي تندرو مسلمان غیرعرب-  : المی مردم ناراضی با گرایشهاي اس-2                  
  حسن الترابی و برخی افسران -                  

    (JEM)  جنبش عدالت و برابري_         
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به هر حال در خالل بحران این دو ساختار در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و بنا به 
یروهاي دیگر خود وضعیت نبرد و حجم کسب پیروزي توسط یکی از طرفین، طرف مقابل از ن

اما در جبهه شورشیان نوعی اتحاد وجود دارد و مبارزات خود را با هدف کسب . استفاده کرد
 در منطقه 2003بعد از پیروزیهاي اولیه شورشیان در سال . برابري و رفع تبعیض ادامه می دهند

ورشی الفشیر، رئیس جمهوري سودان تصمیم گرفت که به هر قیمتی که شده است نیروهاي ش
ارتش نقش کم رنگ تري . را در هم بکوبد و به همین دلیل از تمام نیروهایش استفاده کرد

گرفت و نیروهاي اطالعاتی نقش پررنگ تري یافتند و با طراحی نیروهاي جنجاوید و انجام 
عملیاتهاي اطالعاتی نقش محوري را در هماهنگیها گرفت و علی عثمان طاها نیز از طرف 

ئولیت هماهنگی سرکوبی کامل شورشیان و هماهنگی همه نیروهاي اطالعاتی رئیس جمهور مس
  (Ibid CRS4). و نظامی را به عهده گرفت

همانگونه که بیان شد بحث بحران دارفور و عوامل موثر در آن از پیچیدگی خاص خود 
برخوردار است و الیه هایی از مباحث رقابتهاي قومی، رقابتهاي مذهبی تا حدودي، بحث 

 دخالت دولت در (Tar, 2006, p423). ابرابري و تبعیض در اختصاص منابع را در بر می گیردن
بحران دارفور و سیستم حکومتی دیکتاتوري که خود را فعال مایشاء می داند سبب شد که بر 
پیچیدگی بحران افزوده شود و شدت فجایع انجام شده در منطقه دارفور نیز به حد غیرقابل 

سرکوب شدید نیروهاي شورشی که شعارشان عدالت و برابري بود توسط . تصوري برسد
 1دستگاههاي دولتی سبب شد که مردم معترض دولت را مقصر اصلی همه نابرابریها تلقی کرده

که حاضر نیست نه تنها کاري براي رفع نابرابري انجام دهد، بلکه برعکس با استفاده از تمام 
   (Ibid). ردم می پردازدساختار دولتی به سرکوب خواسته م

  
  بررسی بحران دارفور در سطح کالن. 4

سپس . پرداخته شد به بررسی بحران دارفور ي سطح فردودر دو قسمت قبلی در سطح خرد 
موضوع و ریشه هاي بحران را در سطح میانی یعنی در چارچوب پیچیدگیهاي ساختار 

 و نقش ساختار و می شودسی حکومتی و داخلی سودان و ساختار مبارزاتی شورشیان برر
در این قسمت به . می گیردنحوه تمرکز قدرت و بازیگران عمده داخلی را مورد بررسی قرار 

                                       
1. Sudan crisis, in our silence, Amnesty Report 18 June 2004.  
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 را در بحران دارفور مورد 1بحران در سطح کالن می نگریم و عوامل موثر کالن بین المللی
  . بررسی قرار می دهیم

زیر  و 2 در سطح سیستمبراي بررسی موضوع در سطح کالن و سیستمی باید موضوع
در سطح سیستم باید معادالت کالن سیستم را و در سطح . شود منطقه اي بررسی 3سیستمهاي

بعد از پایان جنگ سرد در سطح . گرددزیر سیستم نیز رقابتهاي دول منطقه اي را بررسی 
ژه سیستم نقطه عطف بسیار مهمی در تغییر ساختارهاي سیاست بین الملل، نقش ها و کار وی

  .هاي دولت ملتها و همچنین سازمانهاي بین المللی بوجود آمد
بسیاري از اندیشمندان ساختار نظام بین الملل را یک کلیت می دانند و معتقدند که ساختار 

    شکل گرفتن رفتار دولتها را تعیین اما بعد از؛در وهله اول با تعامل واحدها شکل می گیرد
  (Waltz, 1979, pp 74-80). کندمی 

 اصل سازمان :لفه تعریف می شدندؤساختارهاي سیاسی در نظام بین الملل براساس سه م
اصل سازمان دهنده در نظام بین .  و توزیع توانمندیها دهنده، تعیین کارکردهاي واحدها یا اجراء

 در نظام بین الملل بر خالف نظام داخلی .الملل آثارش است بنابراین سیستم خودیار می باشد
بنابراین در سیستم بین الملل بیشترین و موثرترین . یک وظایف براي کشورها وجود نداردتفک

ها و نحوه توزیع قدرت ویژگی اثرگذاري که وجود دارد بحث توزیع توانمندیهاي کشور
   (Ibid pp 88-101).کشورها است

اد که بعد از فروپاشی شوروي تغییرات گسترده اي در سطح ساختار نظام بین الملل رخ د
  :توان آنها را به نحو ذیل خالصه کرد  می

  فروپاشی یکی از ابرقدرتها و پایان نظام دو قطبی؛ .1
 تحول در نقش بین المللی آمریکا و گرفتن نقش رهبري جهان؛ .2
  روند بین المللی آزادسازي سیاسی و اقتصادي؛ .3
 قومی و مذهبی و تالش جهت خودمختاري واحدهاي   احیاء هویتهاي ملی، .4

 ).Faour, 1993, p7( ترکوچک

                                       
1. System International system.   
2. System level. 
3.Subsystem level 
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سیستم بین المللی جنگ سرد شکل دهنده عمده مناسبات غیر متقارن و متقارن در هر منطقه 
اما با پایان جنگ سرد، الگوي مناسبات بین المللی تغییر کرد و نظم جدید شکل دهنده . بود

ز جنگ سرد بنابراین نوعی منطقه گرایی نیز از دل نظم بعد ا. روابط در سطح منطقه گردید
و نوعی مجموعه ها و نظمهاي منطقه اي شکل گرفت که بازیگران در سطح منطقه . پدید آمد

  (Lake, pp 47-51). نیز به تأثیرگذاري بر روي هم پرداختند
با توجه به این مقدمه بررسی کالن بحران دارفور باید نقش، منافع و اهداف بازیگران 

  .دادرفور مورد بررسی قرار سیستمی و زیر سیستمی را در منطقه دا
منطقه شاخ آفریقا همواره شاهد رقابت شدید قدرتهاي بزرگ مخصوصاً آمریکا و شوروي 

 نفوذ شوروي افزایش 1974با کودتاي نظامی در اتیوپی در . در دوران جنگ سرد بوده است
ز دسترسی بدنبال آن آمریکا با ترغیب سومالی این کشور را واردار کرد که شوروي را ا. یافت

این رقابتها . به پایگاههاي دریایی محروم و آنها را در اختیار نیروي دریایی آمریکا قرار دهد
همواره ادامه یافت تا اینکه با فروپاشی شوروي رقابتها شکل دیگري گرفت و با گسترش و 

 و دست یافتن کشورهاي منطقه به تروریسمتوسعه تهدیدات جدید از جمله بزرگ شدن خطر 
سودان با بیش از . مند شدنده ت، کشورهاي بزرگ به منطقه، مخصوصاً کشور سودان عالقنف
 میلیون کیلومتر مربع بزرگترین کشور آفریقایی است که در منطقه حساس شاخ آفریقا واقع 5/2

عنوان هژمون دوران ه آمریکا ب. شده و از اهمیت ویژه اي براي قدرتهاي بزرگ برخوردار است
در اواسط دهه . رد منافع ویژه اي در منطقه شاخ آفریقا و مخصوصاً سودان داردبعد از جنگ س

 با اکتشاف نفت در منطقه سودان و همچنین گسترش بنیادگرایی و موج ناشی از حوادث 1990
یازده سپتامبر و احتمال وجود ارتباطات بین تروریستها و عناصري در سودان منافع آمریکا در 

عنوان یکی از مکانهاي هدف براي اقدامات ضد ه بنابراین سودان ب. سودان افزایش یافت
  . تروریستی مورد توجه آمریکا واقع شد

 و اوایل قرن جدید در معرض 90کشورهایی که قبالً مستعمره آمریکا بودند در اواخر دهه 
 منافع 1990از اواسط دهه  ).ICG report, 2003, p16(کمکهاي نظامی آمریکا قرار گرفتند

مریکا در تهیه و تضمین نفت از جاهاي متفاوت سبب شد که بحث تامین نفت از افریقا در آ
به همین دلیل برآورد انرژي آمریکا این است . محاسبات انرژي آمریکا جایگاه خود را پیدا کند

 برسد% 25فعلی در کمتر از یک دهه به % 14که تضمین نفت آمریکا از آفریقا از 
(Morrison,2004,p22) جنگ شمال و جنوب سودان و بحران دارفور سبب افزایش توجه و 

منافع آمریکا در منطقه سودان شد تا از طریق آن بتواند اهرمی براي اعمال فشار و یافتن جاي 
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در این زمینه عالقه گروههاي غیردولتی مسیحی در . پاي محکمی در منطقه استفاده نماید
روههاي نفتی و گروههاي تسلیحاتی، سبب شد که در آمریکا و اعمال فشار آنها به همراه گ

تا جایی که . سیاست خارجی آمریکا مسائل مربوط به سودان و دارفور اهمیت ویژه اي بیابد
 نام برد تا بتواند با بسیج 1»نسل کشی« عنوان ه این کشور از جنایات انجام شده در دارفور ب

 دخالت در بحران و رسیدن به اهداف افکار عمومی داخلی و خارجی نیروي عظیمی را جهت
 :کندبه همین دلیل خانم رایس در صحبتهایی اشاره می (Ibid, p74). مورد نظر خود ایجاد نماید

 سال کشورم آمریکا، ثبات را به قیمت دموکراسی در منطقه پیگیري می کرد اما 60براي  «
یم از خواستهاي دموکراتیک هیچکدام را بدست نیاوردیم اکنون ما روش دیگري انتخاب کرده ا

 عنوان با بنابراین آمریکا از جنبشهاي شورشی 2» کنیمحمایت میهمه مردم در هر کجاي دنیا 
عمل آورد و تالش کرد با مداخله در بحران دارفور ضمن ه حمایت از دموکراسی حمایت ب

زمینه . کندضعیف کردن دولت بنیادگراي عمرالبشیر که سودان را محل امنی براي تروریستها 
 از این  وتحقق دموکراسی و خواست گروههاي شورشی و به نوعی تجزیه سودان دست یابد

 بنیادگرایی و اسالم گرایی کند عالوه برآنطریق حکومتهاي قابل کنترل تري براي آمریکا ایجاد 
در قالب مسائلی مانند قومیت گرایی، عدالت، مساوات، دموکراسی و بهره برداري از حقوق 

  . کنداسی اقتصادي برابر به نوعی تضعیف سی
پس از اوجگیري درگیریهاي مسلحانه بین شورشیان و نیروهاي دولتی و افزایش روزافزون 
تلفات و فجایع انسانی کشورهاي غربی، سازمانهاي بین المللی و دول قدرتمند وارد میدان 

ر بحران دارفور و حمایت از آمریکا نقش برجسته اي را با اهدافی که از قبل بیان شد د. شدند
 با طرح جنبه هاي حقوقی، فجایع انسانی در دارفور، نسل کشی آمریکا. شورشیان ایفا کرد

نامیدن جنایات جنجاویدها و اعالم اینکه جنجاویدها از سوي دولت حمایت می شوند و 
ه مسئولیت این نسل کشی و جنایات به عهده دولت سودان است نقش رهبري تالشهاي جامع

در نتیجه تالشهاي آمریکا و سایر دول قدرتمند نماینده ویژه اي . جهانی را علیه سودان ایفا کرد
از سوي دبیرکل در سودان تعیین شد تا با بررسی بحران دارفور زمینه کاهش آالم مردم را 

شوراي امنیت مبادرت به صدور چندین قطعنامه نمود که از (Plenge,2006,p15-17). فراهم آورد
 19 در 1564، قطعنامه 2004 ژوئن 30 در 1556جمله این قطعنامه ها می توان به قطعنامه 

                                       
1. Genocide 
2. Reuters, Cairo, 20 June 2005. 
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، قطعنامه 2005 آوریل 1 در 1593، قطعنامه 2005 مارس 29 در 1591، قطعنامه 2004سپتامبر 
در تصویب این قطعنامه ها که سبب بین المللی شدن .  اشاره کرد2006 آگوست 31 در 1706

به هر حال باید توجه . ور شد آمریکا و انگلیس نقش محوري را داشتندشدید بحران دارف
. داشت که دولت اسالمگراي سودان در مرکز سیاستهاي خاورمیانه اي آمریکا قرار داشت

آمریکا تالش کرد که برنامه هاي بازسازي یا دیگر سازي حاکمیت را در قبال این کشور در 
 از سوي آمریکا، حمله به یک داروخانه در سمتروریدرج نام این کشور در لیست . پیش گیرد

خارطوم به اتهام کمک به تروریستها، توسط آمریکا و دیگر فشارهاي جهانی در راستاي تغییر 
ایاالت متحده با تمسک به . رژیم سودان یا تغییر رویکرد سیاسی این کشور اتخاذ شده است

 تالش خود را براي تجزیه این کشور  مخصوصاً بحران دارفور بحرانهاي داخلی این کشور،
 ساله دولت مرکزي سودان با شورشیان جنوب و امضاي پیمان 20 جنگ .متمرکز کرده است

 زمینه را براي جدایی جنوب سودان ،صلح با جنوبی ها که ابتکار عمل آن در دست آمریکا بود
  بسیار2011سال ات اقدامی که احتمال آن در هنگام انجام انتخاب. از این کشور مهیا ساخت

 در 2006سال اگر دخالتهاي آمریکا و انگلیس نبود بحران آمریکا می توانست در . محتمل است
 اما آمریکا و انگلیس عالوه بر هدف دستیابی به ؛ابوجا با مشارکت اتحادیه آفریقا خاتمه یابد

جلوگیري از رشد تجزیه سودان، بدنبال دستیابی به ذخایر نفت سودان، کنترل منطقه دارفور، 
در شایان توجه است که سودان . اسالمگرایی، دستیابی به ذخایر اورانیوم و مس سودان است

عالوه بر . است سه کشور اول داراي ذخایر اورانیوم و چهارمین کشور داراي ذخایر مس زمره
همه، این دالیل همجواري سودان و همسایگی آن با هفت کشور آفریقایی، موقعیت 

   اتژیک ممتازي را براي سودان بوجود آورده است که آمریکا و به تبع آن انگلیس ژئواستر
   .)1385امیري ،(نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند

از جمله سایر قدرتهایی که در سطح سیستمی در این بحران نقش آفرین بودند کشورهاي 
ی در خصوص تحوالت سودان و این دو کشور تقریباً مواضع مشابه. چین و روسیه می باشند

 اما هدفشان این ؛بحران دارفور دارند اگر چه چین با اعزام فرستاده ویژه به سودان موافقت کرد
 نرمش نشان از خودبود که به نوعی سودان را وادار کنند که در مقابل تالشهاي بین المللی 

بتهاي چین و آمریکا بر سر  اما بخاطر رقابتهاي بین آمریکا و این دو کشور مخصوصاً رقاد؛ده
دستیابی به منابع نفتی سودان سبب شد که این کشور با تالشهاي آمریکا جهت انزواي بیشتر 

 چین از طرف دیگر خواهان یافتن جاي پا در منطقه آفریقا براي کسب .سودان همراهی نکند
ه این کشور را ببازار مصرف و بازار وسیع مواد اولیه است که بخاطر اقتصاد رو به رشد چین 
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عنوان رقیب جدي آمریکا مطرح می سازد به همین دلیل دو کشور چین و روسیه تالش کردند 
تا با مانع تراشی و اتخاذ سیاستهاي تأخیري در مقابل تالشهاي آمریکا براي بسیج جامعه بین 

قطعنامه  مههآنها در . المللی در بحران دارفور، از نفوذ آمریکا در این منطقه حساس کم کنند
هاي اتخاذ شده در شوراي امنیت رأي ممتنع دادند و به نوعی رسماً نارضایتی خود را از اعمال 

  .)85امیري ،آذر(فشارهاي زیاد در خصوص بحران دارفور سودان اعالم داشتند
؛ فرانسه از جمله سایر کشورهایی است که نسبتاً منافع و عالیق زیادي در منطقه آفریقا دارد

ین حال از مقابله مستقیم با آمریکا در بحران دارفور پرهیز کرد و تالشهاي آمریکا را در اما در ع
شایان توجه است که سودان نسبتاً مستعمره انگلیس . سطح بین المللی مورد حمایت قرار داد

در کشورهاي حاشیه اي و هم مرز با البته  ؛بوده و فرانسه در این کشور سوابق استعماري ندارد
 تا از طریق برگزاري اجالس کن کوشیده استفرانسه همواره . شور داراي عالیقی استاین ک

در این اجالس که بنا به . زمینه را براي مهار بحران و افزایش نفوذ خود در سودان فراهم سازد
دعوت ژاك شیراك انجام شد، رؤساي جمهور سودان چاد و آفریقاي مرکزي موافقت کردند 

ژاك شیراك همچنین . به خاك سایر کشورها حمله می کنند حمایت نکنندکه از شورشیانی که 
، سم مقابله با تهدیداتی که از سودان ناشی می شود مخصوصاً در زمینه تروریرايتالش کرد تا ب

  .درخواستهاي جامعه بین المللی را براي پذیرش نیروهاي حافظ صلح بپذیرد
 بیانیه هایی موضوع دارفور را همواره در اتحادیه اروپا نیز با برگزاري جلسات و صدور

کانون توجه خود داشته است و با صدور قطعنامه هاي متعدد و اعمال تحریمهاي متعدد علیه 
 Plenge, 2006, pp) سودان، خواستار تن دادن این کشور به قطعنامه هاي شوراي امنیت است

.(17-20  
 آمریکا و انگلیس بویژههاي غربیها بندي کرد که در سطح سیستمی تالش می توان چنین جمع

در اعمال فشار و کمک به تجزیه سودان، کمک به شورشیان و بین المللی کردن بحران با هدف 
در مقابل این روند مقاومت .  و اسالم گرایی استسمدست یافتن به منابع، مقابله با تروری

این اهداف و در مقابل روسیه و چین وجود دارد که آنها هم بخاطر عدم دستیابی رقیب به 
از نظر ژئوپلتیک نیز . یافتن جاي پایی براي نفوذ و بهره برداري از منابع آفریقا تالش می کنند

سودان براي آمریکا هم در قالب طرح خاورمیانه بزرگ و ریشه کن کردن افراط گرایی اهمیت 
جزیه سودان عالوه بر با فراهم آوردن زمینه ت» گام به گام«دارد هم در قالب سناریوي تجربه 

م و تهدید منافع آمریکا نیز از بین سیافتن جاي پا براي اعمال نفوذ، خطر افراط گرایی، تروری



  
  
  
  
  

 81.../بررسی عوامل موثر/ 1386، پاییزو زمستان 23سال نهم، شماره                                               

برخی تحلیل گران معتقدند که بزرگنمایی آمریکا در خصوص بحران دارفور با این . می رود
ینه آن فراهم  زم2005هدف صورت پذیرفته که مسئله جدایی و تجزیه جنوب که با موافقتنامه 

از طرف دیگر اکتشاف و استخراج نفت در  .)86امیري مهر (  تحت الشعاع قرار گیرد،شد
شرکت ملی نفت چین به نام .  توجه چین را به این منطقه دو چندان کرد1996سودان از سال 

ساینوپک کنسرسیومی با شرکت ملی نفت سودان و شرکتهایی از هند و مالزي تشکیل داد که 
با پیگیري شدید این کنسرسیوم اولین .  سهام این شرکت در اختیار چین قرار گرفتاز% 40

در حال حاضر حجم سرمایه گذاري چین در بخش .  صادر شد1999 در سال  محموله نفتی،
     میلیارد دالر می رسد و عمده نفت تولید شده نیز به چین صادر 5نفت سودان به بیش از 

   .یري می نمایدمایت زیادي از سودان موضوع بحران دارفور را پیگمی شود بنابراین چین با ح
 نیز اقداماتی از سوي کشورهاي همسایه سودان و  و منطقه ايدر سطح زیر سیستمی

  . به بررسی آنها می پردازیم در ذیل کشورهاي آفریقایی انجام شد که
 نزدیکیهاي قومی و  همجواري و ارتباطات وبه دلیلدر سطح منطقه اي مهمترین کشوري که 

با توجه به اینکه بحران . قبیله اي در بحران دارفور نقش آفرین است کشور چاد می باشد
 بنابراین.  آن تنش بین دو کشور سودان و چاد گره خورده استپس ازدارفور با معارضه چاد و 

رضه امري ورود این کشور در منازعه دارفور و تالش براي عدم حل بحران و ناکام گذاشتن معا
 زیرا مقامات چاد از این طریق می توانند اهرم فشار الزم را براي رسیدن به 1.طبیعی است

به همچنین . توافق با سودان در زمینه عدم حمایت این کشور از شورشیان چاد به دست آورند
 ارتباطات قومی و قبیله اي دو سوي مرز و نزدیکی دارفور به این کشور سبب شده است دلیل

 Prunier, 2005, pp)  کمکهاي نظامی فراوانی از سوي مقامات چاد به شورشیان ارائه شودکه

در این زمینه اهمیت نقش قبیله زغاوي و افرادي که از این قبیله در ارتش چاد وجود  46-48).
 اما باید به این موضوع توجه کرد که رئیس جمهور چاد .)Ibid. p49(، حائز اهمیت است دارند

بی سعی می کند عالوه بر استفاده از اهرم دارفور به نوعی با انجام یک معامله مسئله ادریس د
  (Ibid.pp49-63). کندحمایت سودان از شورشیان چادي را نیز حل و فصل 

مرز مشترك داراي  کشور 10در سطح منطقه اي باید به این موضوع توجه کرد که سودان با 
 دارد و همین مسئله سبب شده است که آنها از مخالفان  با اکثر این کشورها اختالفات مرزيو

. ریشه اختالفات سودان با همسایگانش به دو عامل باز می گردد. دولت سودان حمایت کنند

                                       
1. Human Rights wath, opcit. P. 10. 
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این مسائل .  سودان و دیگري روابط نزدیک کشور سودان با ایراناسالم گرایییکی سیاستهاي 
 لیبی، چاد، آفریقاي مرکزي، زئیر،  کشور مصر،10موجب نگرانی همسایگان سودان یعنی 

 بنابراین در سطح منطقه اي .)65 ص ،ینجعفري ولدا(کنیا، اریتره و اتیوپی شده است  اوگاندا،
کمک کشورها به   باید به این موضوع توجه کرد که تعامالت قومی در فراسوي مرزها،

قه اي سبب شده است قومیتهاي مشابه خود، اختالفات مرزي و رقابتهاي سیاسی اقتصادي منط
و از طرف دیگر سعی کنند که با کمک کنند که کشورهاي منطقه به نوعی به شورشیان دارفور 

   .کنندمداخله در بحران به نوعی آن را در جهت اهداف و مقاصد خود هدایت 
اولین اقدام در زمینه مواجه با بحران دارفور برگزاري نشست انجامنا در چاد در آوریل سال 

 بعداً توسط اتحادیه افریقا پیگیري البته.  چاد برگزار شدکشوراین نشست با ابتکار . بود 2004
همه این .  در ابوجا، نیجریه برگزار شداجالسهاي بعدي آن.  شدمنجر  به نشست آدیس آباباو

   ,De Waal(ا نوعی میانجیگري مسئله مهار گرددتالشها با این هدف صورت گرفت که ب
pp29-131.(پیچیدگی بحران وجود بازیگران با سالئق متفاوت در سطح داخلی،  به دلیل اما 

  .منطقه اي و کالن هیچیک از این تالشهاي منطقه اي به نتیجه اي نرسید
. ود ب1 اتحادیه افریقاي اجالس خاص در قالب برگزار،از دیگر اقدامات در سطح منطقه اي

مان ملل و آمریکا، نمایندگان دولت مقابل فشارهاي ساز پس از مقاومت دولت سودان در
سودان، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل طی نشستی در آدیس آبابا براي اجراي طرح سه مرحله 

این طرح شامل ارائه کمکهاي فنی و مواد غذایی به نیروهاي مستقر در . موافقت کردنداي 
سودان روي . به دارفور بوددارفور و آورگان و اعزام یک نیروي مشترك آفریقایی و بین المللی 

سودان معتقد است فرماندهی باید با نیروهاي آفریقایی . فرماندهی این نیروها نگرانی دارد
این اقدام اتحادیه آفریقا راه را براي آغاز طرح سه مرحله اي و اعزام اقدامات لجستیکی . باشد

قدام مهمی در جهت ترغیب  آفریقا ابه این ترتیب می توان گفت با کمک اتحادیه. فراهم آورد
 سودان به پذیرش نیروهاي بین المللی و کمک به آوارگان و قربانیان صورت گرفت

(Ibid.p133).  
این کشور با هدف اعمال . همچنین می توان به اقدامات لیبی در بحران دارفور اشاره کرد

الس سران در نفوذ مبادرت به دعوت از سران مصر، الجزایر، لیبی و چاد براي برگزاري اج
یکی از دستورکارهاي این اجالس راه حلهاي حل و فصل بحران دارفور و . طرابلس کرد

                                       
1. African Union (AU) 
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این اجالس به دلیل عدم حضور عمرالبشیر موفقیت چندانی . میانجیگري بین چاد و سودان بود
 اما پس از چندي رئیس جمهور سودان با سفر به لیبی با رهبران شورشیان دارفور ؛نداشت

 صورت گرفت و نماینده سازمان ملل در سودان و نیز 2006این دیدار در سال . ددیدار کر
رئیس جمهور اریتره که در گذشته از سوي دولت سودان به حمایت از شورشیان متهم شده بود 

پیچیدگی موضوع، رسیدن به یک راه حل فوري را میسر نمی سازد هرچند . نیز شرکت کرد
 لیبی با هدف حل و فصل بحران در سطح منطقه و ولی اقدامات همسایگان مخصوصاً

چنانچه قذانی از سیاستهاي آمریکا در . جلوگیري از بین المللی کردن آن صورت می گیرد
 ؛ بحران دارفور به دست خود دولت سودان قابل حل استتاکید کرد کهدارفور انتقاد کرد و 

  1.بع نفت استمناولی این منطقه محل رقابت آمریکا و چین براي دستیابی به 
اریتره نیز از دیرباز نقش برجسته اي در تحوالت شرق سودان و نیز بحران دارفور ایفا کرده 

 برغماریتره و سودان .  واسمره درایتره به عنوان مقر اصلی شورشیان دارفور بوده است.است
 هم فاصله  اختالفات ایدئولوژیک از به دلیلحمایتهاي اولیه عمرالبشیر از استقالل اریتره

مقامات اریتره بیشتر گرایشهاي سوسیالیستی دارند و ارتباطات نزدیکی نیز با اسرائیل . گرفتند
اختالفات مرزي و . دارند در حالیکه در سودان اسالم گرایی و ارتباط با ایران پیگیري می شود

 ی،صنولدا(. حمایت از شورشیان طرف مقابل سبب تیرگی روابط این دو کشور شده است
با مقامات عالیرتبه این کشور دیدار 2/2/1386رئیس جمهور اریتره در سفري به سودان در  .)67

این سفرها و اقدامات دیگر نیز در راستاي . و پیرامون حل و فصل بحران دارفور مذاکره کرد
  . بهره برداري از بحران دارفور براي حل و فصل اختالفات بین دو کشور بوده است

نیت و استقالل سودان را در امتداد امنیت ملی خود می داند همواره تحوالت و مصر نیز که ام
این کشور تالش کرده است که نوعی نقش . بحرانهاي سودان را با حساسیت دنبال کرده است

 حضور رئیس جمهور مصر در .براي خود در حل و فصل بحرانهاي منطقه اي حفظ نماید
مصر حتی آمادگی . قدامی در این راستا ارزیابی می شودطرابلس براي حل بحران دارفور نیز ا

 سرباز به دارفور براي مشارکت در برقراري امنیت و ثبات را اعالم 800خود را براي اعزام 
  2 .کرده است

                                       
   .18/12/85 خبرگزاري ایرنا  عمرالقذافی با شبکه خبري الجزیره،مصاحبه م. 1
 11/6/86خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران . 2
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در مجموع می توان گفت که اقدامات زیادي در سطح زیر سیستم منطقه اي براي مواجه با 
و با نشستهاي شد  موافقتنامه انجامنا در چاد آغاز بحران دارفور صورت گرفته است که از

 همه همسایگان سودان در تالشند که به نوعی در منازعه .بعدي متعددي ادامه یافته است
پیچیدگی منافع و عالیق گروههاي درگیر در بحران دارفور در سطح . دارفور نقشی داشته باشند

ح منطقه و عالوه بر آن منافع متعارض ملی، همچنین منافع متعارض کشورهاي همسایه در سط
در سطح سیستمی رسیدن به یک راه حل جامع براي حل و فصل سریع بحران دارفور با مشکل 

  . مواجه ساخته است
  

  نتیجه گیري
به . استفرضیه هر سه و تائید اثبات دهنده  نشانشواهد جمع آوري شده در این تحقیق 

ر داراي ویژگیهاي بسیار پیچیده اي است که طور خالصه می توان گفت که بحران دارفو
 ناگزیر پیچیده ،شدت پیچیدگی این بحران. نشاندهنده چند الیه اي بودن این بحران می باشد

براي این کار .  منطقه اي و بین المللی در پی دارد–را در چند الیه داخلی  بودن راه حل آن
 وجود احساس تبعیض ، خشکسالی ین، بحث کمبود زم باید توجه داشت که در بحران دارفور،

بین مسلمانان عرب و غیر عرب، اختالف بین کوچ نشینان و کشاورزان بر سرزمین و مراتع، 
عدم توزیع عادالنه منابع ملی کشور مخصوصاً نفت، احساس عقب ماندن از چرخه توسعه، 

ولت از قبایل فشارهاي روانی و سیاسی و پیدایش ذهنیت منفی علیه دولت به دنبال حمایت د
عربی مسلمان از جمله عوامل موثر در سطح خرد در بحران هستند، سیاست حزبی کردن 
ادارات دولتی، قراردادن شرط عضویت و هواداري از حزب حاکم بعنوان معیاري براي 
استخدام در ادارات دولتی، به هم زدن سیستم سنتی حل اختالفات ناشی از تقسیم زمین، 

ئل روزمره مردم با هدف تضعیف سیستم قبیله اي، ساختار حکومتی دخالت دولت در مسا
دیکتاتوري و تمرکز قدرت در دست یک فرد، دولتی کردن منازعه و ایجاد شبه نظامیان 
جنجاوید توسط دولت، ساختار نامتقارن حکومت در مقابل ساختار مردمی شورشیان از جمله 

  . ن و حل آن می افزایندعوامل در سطح میانی هستند که بر پیچیدگی بحرا
رقابت قدرتهاي بزرگ مخصوصاً آمریکا و چین در دستیابی به منابع نفتی سودان، اهمیت 

 در منطقه سودان، تبدیل شدن سودان به محلی براي اسالمگراییاستراتژیک سودان، رشد 
از آن  رقابت دول همسایه براي اعمال نفوذ در بحران دارفور و بهره برداري سم تروریاجتماع
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براي حل و فصل اختالفات مرزي و ارضی با سودان، برنامه ریزي جهت تجزیه سودان و 
تر نیز از جمله عواملی است که در سطح کالن سیستم و در  تبدیل آن به دولتهاي قابل کنترل

  . سطح زیر سیستم منطقه اي بر شکل گیري و تداوم بحران دارفور موثر است
صل می شود این است که بحرانهاي بین ا، از این تحقیق حديعنوان نتیجه کاربره آنچه ب

لفه هاي روانشناسی ؤاي هستند که در هزارتوي م المللی معموال داراي الیه هاي پیچیده
ساختارهاي حکومتی و اي آنها،  اسطورهسمبلهاي باوري مردم، اجتماعی مردم، نظام ارزشی و 

 نهفته شده و ریشه دوانیده ،الملل ظام بینبروکراتیک و رقابتهاي قدرتهاي بزرگ در سطح ن
لفه ها در ؤاگر قرار بود بحرانها با یک نگاه یک سویه و با بررسی یک سري الیه ها و م. است

یک سطح، تجزیه وتحلیل شوند، دیگر تبدیل به بحران نشده و در همان مراحل اولیه قابل حل 
گیري و تدوام آنها  یه بودن علل شکلویژگی بحرانهاي بین المللی پیچیدگی و چند ال. بودند
اگر قرار است راه حلی براي حل بحران ارائه شود باید راه حل مزبور الیه هاي بنابراین،. است

 را در نظر گرفته و جامع و فراگیر باشد تا همه پیچیدگیها را در برگیرد و پیشگفتهمختلف 
 همراه با عدالت انهاي مشابه یا بحرمسیري براي صلح و آرامش فراگیر و مداوم در سودان

  .ایجاد نماید
شوند که زمینه براي   غیرقابل حل می،بحرانهاي بین المللی وقتی مانند یک کالف سردرگم

بدین .  خرد، ملی و کالن سیستمی فراهم شودنقش آفرینی متغیرهاي مختلف در سه سطح
لفه هاي ؤ به همراه م ویژگیهاي فرهنگی،ارزشی و اجتماعی افراد درگیر در بحرانصورت که 

و مربوط به ساختار حکومت و رقابتهاي گروهها و احزاب براي کسب قدرت در یک جهت 
 زمانی ،پیچیدگی بحرانعالوه بر این . بحران را فراهم آورندزمینه تداوم قرار گرفته، راستا 

 به فراهم شدنالملل،  شود که رقابتهاي قدرتهاي بزرگ در سطح منطقه و بین مضاعف می
    .بحران کمک کندداوم براي تمساعد شرایط 
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