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مهم ترین ظرفیت
امیدبخش کشور
مهمی که باید آیــنــدهســازان در نظر
نکته ّ
داشــتــه باشند ،ایــن اســت کــه در کشوری
ظرفیتهای
زنــدگــی میکنند کــه از نظر
ّ
طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بسیاری
ظرفیتها با غفلت دستاندرکاران
از این
ّ
تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده مانده
همتهای بلند و انگیزههای جوان
اســتّ .
و انقالبی ،خواهند توانست آن ها را ف ّعال و
ـادی و معنوی کشور به معنی
در پیشرفت مـ ّ
ظرفیت
واقعی جهش ایجاد کنند .مهمترین
ّ
امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و
کارآمدبازیربنایعمیقواصیلایمانیودینی
جمعیت جوان زیر ۴۰سال که بخش
است.
ّ
جمعیتی ایجادشده
موج
نتیجه
آن
از
ی
مهم
ّ
ّ
در دهه  ۶۰است ،فرصت ارزشمندی برای
کشور است ۳۶ .میلیون نفر در سنین میانه
 ۱۵و  ۴۰سالگی ،نزدیک به  ۱۴میلیون
نفر دارای تحصیالت عالی ،رتبه د ّوم جهان
در دانشآموختگان علوم و مهندسی ،انبوه
جوانانی که با روحیه انقالبی رشد کــرده و
آماده تالش جهادی برای کشورند ،و جمع
چشمگیر جوانان مح ّقق و اندیشمندی که
به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی
و غیره اشتغال دارنــد؛ اینها ثروت عظیمی
مادی با آن
برای کشور است که هیچ اندوخته ّ
مقایسهنمیتواندشد.

...

ایرانباستان
سیاست خارجی اشکانیان
و هخامنشیان در بوته مقایسه

هنگامی که اشکانیان به قــدرت رسیدند،
دولت جدیدی را ایجاد کردند که با حکومت
هخامنشیان تــفــاوت داشـــت .بــه گــزارش
خبرگزاریایبنا،بهنظرمیرسدکهپارتها،از
یکسوازتجربهگذشتهسکاییخودکهآنرادر
دشتهایآسیایمیانهبهدستآوردهبودند،
جدا نشدند و از سوی دیگر ،مظاهر تمدن و
فرهنگ یونانی ،آنان را جذبکرد .ازاینرو،
بهنظرمیرسدکهآنانهیچرابطهایباسابقه
و تجربه دولت هخامنشی برقرار نکردند .اگر
بخواهیمتفاوتیرابینپارتیانوهخامنشیان
بجوییم ،باید به دیدگاه و تأثیر آنان به جهان
همعصر خودشان توجه کنیم .هخامنشیان،
بیشتر جهانی میاندیشیدند و در تکاپوی
قدرتسیاسیبرتردرمسابقهبینشرقوغرب
بودند« .داریــوش» و فرزندش «خشایارشا»،
تالش کردند در رابطه بازرگانی با غرب آسیا
و دولتشهرهای یونانی ،حرف اول را بزنند.
اما حاکمیت پارتها که دورهای از آن در عصر
سلوکیانگذشتودربخشیازآن،بهصورت
مستقل در ایــران به حکومت پرداختند ،با
پارسها متفاوت بود .به نظر میرسد آنان از
گذشته ،خاطرهای نداشتند و بیشتر متأثر از
ساختارقبایلیخودبودند.الگوهایسیاسی
آناندربسیاریازموارد،بیشترمبتنیبرتقلید
ازسازمانهاییونانیبود.تفاوتویژهوبسیار
مشخصی که آنان با هخامنشیان داشتند،
در رویــکــرد جهانی شــدن یا به صــورت یک
سرزمینمجزااماقدرتمندماندن،بود.تفاوت
دیگری که در شرایط و ویژگیهای پارتها
و هخامنشیان به چشم مـیخــورد ،مسئله
بسیار مهم جاده ابریشم بود .هخامنشیان
هرگز نتوانستند تجارت آسیا را با اروپا مرتبط
کنند .شرایط سیاسی و درگیریهای آنان
با یونانیها ،این نتیجه را در پی داشــت که
راه ارتباط بین شرق و غــرب ،مسدود شد.
پارسها میتوانستند تا سواحل دریای اژه و
دریایسیاهترددکنند،اماازارتباطاتتجاری
وروابطفرهنگیآنهابااقوامآنسویمرزها،
خبری در دست نیست .اما پارتها ،اگر چه
از سرزمین اصلی ایران خارج نشدند ،ولی
به اهمیت راهبردی این سرزمین پی بردند و
دستبهایجادجادهابریشمزدند.

جواد نوائیان رودسری

با فرماندهی «ابراهیم عبود» ،کودتا کردند و او به
عنوان اولین رئیسجمهور سودان معرفی شد .به
این ترتیب ،کمتر از سه سال بعد از اعالم استقالل
سودان ،نخستین کودتا در این کشور اتفاق افتاد
و اولین دیکتاتوری سودانی شکل گرفت« .عبود»
ارتشی مجهز را برای حفظ و تثبیت قدرت خود
تأسیس کرد؛ اما نفرت عمومی از «عبود» باعث
شد که وی ناچار به کنار هگیری از قدرت شود
و مقام خود را در سال  ،1344به «اسماعیل
ازهری» بسپارد.
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ســودان بخش مهمی از تاریخ خود را زیر سایه
مصر گذرانده است؛ سرزمینی پهناور که تا پیش
از جدایی سودان جنوبی و استقالل آن ،در سال
 1390هـ.ش ،بزرگ ترین سرزمین عربزبان
محسوب میشد؛ کشوری با  115زبان و لهجه
و حدود  597قبیله که مجموعهای شگفتانگیز
از عالیق و سلیقهها را زیر یک پرچم گرد آورده
است .با این حال ،سودان از زمان استقالل ،در
میانه دهه 1950میالدی ،تاکنون ،هیچگاه روی
آرامش و ثبات را به خود ندیده و شاهد پنج کودتا،
طی  60سال اخیر بــوده اســت .نفوذ و دخالت
عوامل خارجی و اختالفات قبیلهای و نژادی از
مهم ترین دالیل این بیثباتی محسوب میشود.
پیامد این وضعیت ،فقری است که گریبان مردم
سرزمین زرخیز سودان را گرفته است و رهایشان
نمیکند .شرایط بی ثبات حاکم بر کشور ،مجال
مناسبی را برای دخالت غرب و به ویژه آمریکا ،در
مقدرات سودان فراهم کرده است که مهم ترین
جلوه بیرونی آن ،تجزیه کشور در سال  2011و
واگذاری بخش جنوبی به اقلیت مسیحی سودان
بود .آنچه این روزها در این کشور بزرگ آفریقایی
مشاهده میکنیم ،در واقع نتیجه بیش از 200
سال کشمکش داخلی و خارجی است.

▪تداوم کودتاها

عمر البشیر

سوار الذهب

▪سودان باستانی

سرزمین سودان ،تاریخی کهن و نسبت ًا شناخته
شده دارد .این کشور در ازمنه باستان بیشتر با
نام «نوبه» یا «نوبیه» شناخته میشد و به لحاظ
سیاسی ،معمو ًال تحت سیطره حاکمان سرزمین
مصر قرار داشت .اما یکبار ،یکی از خاندانهای
«نوبه»،موسومبه«کوشی»،توانستبهمصربتازدو
پسازتصرف«ممفیس»،پایتختمصرباستان،به
عنوان بیست و پنجمین دودمان فراعنه ،حکومت
این کشور را به دست بگیرد؛ حکومتی که البته،
پایدار نماند و توسط «سارگون» ،پادشاه مقتدر
آشور ساقط شد و او ،کوشیها را از مصر راند و به
نوبه بازگرداند .در تاریخ آمده است که سپاهیان
ایران ،در دوره کمبوجیه ،پسر کورش بزرگ ،پس
از فتح مصر ،راه سرزمین «نوبه» را پیش گرفتند
و توانستند پس از فتح شهر «نپته» که امــروزه در
استان «شمالیه» کشور سودان قرار دارد ،شمال
«نوبه» را به یکی از ساتراپهای هخامنشی تبدیل
کنند .این ساتراپ ،به تدریج نفوذ و قدرت خود را
بهبخشهایجنوبیگسترشدادوقسمتاصلی
سرزمین ســودان امــروزی را از آن خود کــرد .اما
اقتدارهخامنشیاندیرینپاییدوباحملهاسکندر
بهمستملکاتایرانیدرخاورمیانهوشمالآفریقا،
ایرانیان نفوذ خود را در «نوبه» از دست دادند .در
دورههــای بعدی ،حاشیه شرقی رود نیل ،عموم ًا
شاهد مهاجرت و سکونت قبایل عربتبار بود .این
مهاجرتها ،به ویژه پس از طلوع خورشید اسالم،
شتاببیشتریپیداکرد.ساکنانسرزمینسودان،
اسالمرابراثرفعالیتهایتبلیغیهمینمهاجران
پذیرفتند .نفوذ اسالم در ســودان تدریجی بود؛
از اواسط قرن پنجم تا اواسط قرن هفتم هجری،
بیشتر قبایل سودانی دین اسالم را پذیرفتند و به
این ترتیب ،مسیحیانی که پیشتر با حمایت دولت
«حبشه» ،برای خود جایگاهی ایجاد کرده بودند،
عقب رانــده شدند و زبــان عربی ،به عنوان زبان
مشترکساکنانمنطقه،تثبیتشد.طیچندقرن
بعد،حکومتهایمحلیمتعددیدرسودانپدید
آمدکهدوامچندانینداشت.
▪آغاز دوره تاریخی جدید

دوره تاریخ جدید سودان با حمله محمدعلیپاشا،
فــرمــانــروای نیمه مستقل مــصــر کــه ظــاهــر ًا
دستنشانده عثمانیها بود ،آغاز میشود .در
سال  1199هـــ.ش ،سپاهیان وی به سودان
حمله کردند و تمام این سرزمین را به اشغال
خود درآوردند .از این تاریخ ،تا سال  1335که
سودان توانست استقالل خود را به دست بیاورد،

▪آغاز دیکتاتوری  30ساله ُعمرالبشیر

جعفر نمیری

احمد عوض بن عوف

سودان  ،کشوری با  115زبان
و لهجه و حدود 597قبیله که
مجموعهای شگفتانگیز از عالیق
و سلیقهها را زیر یک پرچم گرد
آورده است .با این حال ،سودان
از زمان استقالل ،در میانه دهه
 1950میالدی ،تاکنون ،هیچگاه
روی آرامش و ثبات را به خود ندیده
و شاهد پنج کودتا ،طی  60سال
اخیر بوده است
اداره کشور در اختیار بیگانگان بــود؛ هرچند
در این برهه تاریخی ،گاه قیا مهایی سراسری
شکل میگرفت و مقدمات تشکیل یک سرزمین
مستقل را فراهم مـ ـیآورد ،امــا دستاوردهای
این قیامها به دالیل مختلف و به ویژه اختالفات
قومی و قبیلهای ،پایدار نبود .اوایل دهه 1260
هـ.ش ،همزمان با سلطنت ناصرالدینشاه در
ای ــران ،انگلیس توانست استیالی خــود را بر
مصر تثبیت و این کشور را مبدل به مستعمره
خود کند .در پی این اقــدام ،حاکمیت سودان
نیز به دست انگلیسیها افتاد و «گــوردون» ،به
عنوان نخستین حاکم انگلیسی ،وارد سودان
شــد .با ایــن حــال ،قیام سودانیها به رهبری
فــردی به نام محمد احمد ،معروف به «مهدی
سودانی» شکل گرفت و به طور موقت ،مانع از
تسلط استعمارگران بر سودان شد .قیام «مهدی
سودانی» به سرعت همه سرزمین سودان را فرا
گرفت و در سال  ،1264تقریب ًا جایی در سودان
نبود که نیروهای «مهدی سودانی» بر آن دست
نیافته باشند .او در سال  ،1265شهر «امدوران»
را پایتخت خود قرار داد ،اما بیمار شد و چندی بعد
درگذشت .با مرگ «مهدی سودانی» ،جانشین
وی «عــبــدا ،»...به سختی توانست اعتراضات
را سرکوب کند ،اما در سال  ،1266از ارتش
نیروهای مستعمراتی بریتانیا ،شکست سختی
خورد .انگلیسیها در سودان پیشروی کردند
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«ابراهیم عبود» ،نخستین کودتاچی سودان نبود.
در سال « ،1348جعفر نمیری» ،سرهنگ ارتش
سودان ،کودتایی انجام داد و زمام امور این کشور
را به مدت  16سال در اختیار گرفت .در دوران
«نمیری» پای آمریکاییها کام ً
ال به سودان باز شد
و روابط آن ها با دولت سودان به اوج خود رسید.
اما در سال « ،1364سوار الذهب» ،یک نظامی
دیگر ،کودتایی آرام را با استفاده از نارضایتی
عمومی مــردم ترتیب داد و «نمیری» را به زیر
کشید و قول داد که رئیسجمهور کشور را طی
برگزاری یک انتخابات آزاد ،به مردم معرفی کند.
این انتخابات یک سال بعد برگزار شد و «صادق
المهدی» از حزب «االمه» ،به عنوان رئیس جمهور
انتخاب شد؛ اما عمر حکومت «صادق المهدی»
هم طوالنی نشد.
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ابراهیم عبود

و پس از اشغال «امدوران» ،به عمر دولت نوپای
سودانی پایان دادند و این سرزمین ،مستعمره
انگلیس شد و  60سال تحت انقیاد استعمار پیر
قرار گرفت.
▪حرکت به سوی استقالل

با استقالل مصر از انگلیس ،در سال ،1301
نسیم استقال لطلبی به سرزمین ســودان نیز
وزید .افسری سودانی به نام «علی عبداللطیف»،
با کمک مصر یها ،پرچم استقال لطلبی را در
سودان بلند کرد .شاید این تحلیل چندان مقرون
به صحت نباشد ،اما برخی از مورخان معتقدند
که شروع فعالیتهای استقال لطلبانه توسط
نظامیها ،عرصه را برای دخالت و حضور بیشتر
آن ها در عرصه سیاست ســودان ،فراهم کرد.
با تشکیل احــزاب «العشقاد» و «االمــه» در سال
 1322و در بحبوحه جنگ جهانی دوم ،مسیر
استقالل هموارتر شد .تا اینکه در سال ،1332
سودانیها برای نخستین بار ،انتخابات مجلس
ملی خود را برگزار و متعاقب آن ،در سال ،1333
با تشکیل مجلس مؤسسان ،استقالل کشورشان
را از انگلیس اعــام کردند و جشن استقالل
سودان در دی ماه سال  1334برگزار شد .در
سال « 1335اسماعیل ازهری» ،به عنوان اولین
نخستوزیر سودان ،زمام امور را به دست گرفت؛
اما کمتر از دو سال بعد ،در سال ،1337نظامیان

روز  9تیرماه سال  ،1368ژنرال «عمر البشیر»،
با یک کودتای بدون خونریزی ،حکومت «صادق
المهدی» را ساقط کرد و با عنوان «دولت نجات
ملی» قدرت را به دست گرفت« .البشیر» تا سال
 ،1375بــدون بــرگــزاری انتخابات ،قــدرت را
در دست داشت و در این سال ،پس از برگزاری
انتخابات ،خود را رئیسجمهور قانونی سودان
اعــام کــرد .در دوران طوالنی حکومت «عمر
البشیر» کــه  30ســال طــول کشید ،سرزمین
سودان حوادث تلخ بسیاری را از سر گذراند که
مهم ترین آن ها ،تجزیه این کشور به دو سرزمین
سودان و سودان جنوبی در سال  1390و جنگ
داخلی «دارفـــور» بــود .بسیاری از کارشناسان
بر این باورند که بحرانهایی مانند «دارفــور» که
تا مرز یک فاجعه انسانی هم پیش رفــت ،نتیجه
اختالفات قومی و قبیلهای میان عربتبارها و
آفریقاییتبارهاست .موضوعی که با وجود سقوط
حکومت «عمر البشیر» ،با کودتای ژنرال «احمد
عوضبنعوف»،هنوزهممیتواندبهعاملیجدی
برایبروزبحرانهایفراگیردرسودانتبدیلشود.
منابع:
جمهوری ســودان؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی وزارت امور خارجه؛ 1368

اســــــام و س ــی ــاس ــت در ســـــــودان مــعــاصــر؛

سیداحمدعبدالسالم؛ ترجمه :محمدتقی اکبری؛
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی؛ 1381

تــاریــخ ســــودان؛ پیتر مــالــکــوم هــالــت؛ ترجمه :

محمدتقی اکبری؛ بنیاد پژوهش های آستان قدس
رضوی؛ 1366

...

گزارش تاریخی
چرا دولت ازهاری
هویدا را بازداشت کرد؟
با تشکیل کابینه ارتشبد ازهــاری در آبان
 ،1357برخی از ســران رژیــم پهلوی ،از
جملهامیرعباسهویدا،نخستوزیرپیشین،
دستگیر شدند و تحت نظر قرار گرفتند .به
گزارشمؤسسهمطالعاتتاریخمعاصرایران،
در پی این سیاست نمایشی که بــرای آرام
کردن اوضاع اجرا شد ،افرادی که محبوبیتی
میان مردم نداشتند یا به فساد و سوءاستفاده
مالی متهم بودند ،محاکمه شدند .بر این
اساس ،هویدا نیز ،به عنوان یکی از متهمان
اصلی فساد سیاسی و اقتصادی در جامعه،
بازداشتشد.دردورههویدا،دربارونزدیکان
محمدرضاپهلوی،بیشازپیشواردمعادالت
سیاسی و اقتصادی کشور شدند .در دوره
نخستوزیری هویدا ،تسلط سیاسی شاه
بر کشور ،نسبت به دورههای قبل ،افزایش
یافت و او بر بسیاری از سازمانها و نهادهای
حکومتی کشور مسلط شد .هویدا تالش
کرد در زمینه فرهنگی و مدنی ،ارتباط خوبی
با نهادهایی مانند مطبوعات و نشریات
پیدا کند .اما این روند پایدار نماند و او ،در
سالهای میانی نخستوزیری خود ،عرصه
را برای فعالیتهای مطبوعاتی ،به شدت
محدود کــرد .طبق آمارهای موجود ،طی
سالهای نخستوزیری هویدا 33 ،درصد
واردات ،مربوط به واردات خودرو و کاالهای
لوکس 29 ،درصــد مربوط به مــواد اولیه
موردنیاز کارخانهها و  24درصــد مربوط
بــه تجهیزات نظامی مـیشــد .همچنین،
 12درصــد از واردات نیز شامل واردات
مــواد غذایی بــود .فساد اقتصادی دوران
هویدا نیز ،مثال زدنی است؛ در یک مورد
میتوان از تحلیل «سینیا هلمز» درباره فساد
اقتصادی در دوره نخستوزیری وی یاد کرد.
هلمز مینویسد«:اعضای خاندان سلطنت
و بسیاری دیگر ،دستاندرکار معامالت
مربوط به پروژههایی بودند که به مبالغ
ســرســامآوری سر م ـیزد  ...فساد ابعادی
بسیار گسترده پیدا کرد .مبالغ پیمانها به
قدری باال بود که حتی درصد کوچکی رشوه
هم،پولکالنیمحسوبمیشد».فردوست،
از دوستان نزدیک شاه هم که از بسیاری از
اتفاقات دربار و کشور آگاه بود ،در این باره
میگوید«:در دوره نخستوزیری هویدا همه
میچاپیدند و هویدا کامال نسبتبهاینوضع
بیتفاوتبود...درهیچزمانیبهاندازهدوران
هویدافسادگستردهنبود ».امیرعباسهویدا،
ت نخستوزیری ،اداره کشور
 13سال در ُپس 
را بر عهده داشت .این دوران ،بهرغم آرامش
ظاهری و نسبی سیاسی و اقتصادی ،یکی از
دورههــای پرچالش و بحثبرانگیز سیاسی
و اقتصادی ایران محسوب میشود .در این
دوره،عالوهبرگسترشفساد،درابعادمختلف
سیاسی و اقــتــصــادی ،وابستگی سیاسی
به آمریکا در قالب خریدهای تسلیحاتی،
استخداممستشاراننظامیوگرفتنوامهای
خارجی،افزایشیافتومسائلیچونجدایی
بحرینازایراننیزاتفاقافتاد.

