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مقدمه 
پس از سرنگونی خالفت عثمانی به دست »مصطفی کمال آتاترک« در سال 1924 میالدی و 
پیادمدهای ناشی از آن ازجمله کم فروغ شدن جهان اسالم و مسلمانان، »شیخ حسن البنا« در سال 
1928 میالدی به تأسیس جمعیت »اخوان المسلمین« در مصر مبادرت ورزید تا این جمعیت به 
نوسازی فهم اسالم بپردازد. علت این مسأله هم آن بود که انحرافات زیادی در فهم اسالم ایجاد شده 
بود. هنوز دو دهه از عمر جمعیت »اخوان المسلمین« سپری نشده بود که دعوت آن به اسالم در 
بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی گسترش یافت. سودان یکی از کشورهایی بود که فعالیت های 
تبلیغی اخوان المس��لمین در دعوت به اسالم، در اواس��ط دهه 40 میالدی وارد مرزهای آن شد. از 
آنجایی که س��ودان در پذیرش اس��الم و فراگیری زبان عربی ویژگی ها و خصوصیات خاص خود را 
داشت، اسالم نه به صورت »یکباره« که به صورت »تدریجی« از طریق سلسله فعالیت های مبلغان 

و علماء، در آنجا گسترش یافت.
لذا اینگونه نبود که به یکباره بس��اط باطل در این کش��ور جمع شده و حق، جای آن را بگیرد. 
بنابراین، اس��الم به عنوان دینی که در طول سالیان متمادی در سودان گسترش یافت، تا به امروز 
در آن باقی ماند. اکنون نیز در این کش��ور، دین اس��الم و ادیان مختلِف دیگر به چشم می خورند. 
ب��ه همین ترتی��ب، زبان عربی نیز در کنار دیگر زبان های متنوع و متعدد در س��ودان � که در واقع 
نش��أت گرفته از وجود نژادها و قومیت های متعدد در آن اس��ت � گسترش یافت. براساس آنچه که 
گفته شد، بررسی و پژوهش تجربه سودان رنگ و بوی خاصی دارد؛ به ویژه اینکه سودان در جوانب 

متعدد نیز تقریبا ویژگی های خاص خود را دارد. 
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در سایه نگرش مذکور، تالش می کنیم به »جنبش اسالمی« در سودان، مراحل شکل گیری و 
تکوین آن و همچنین به مهمترین وجوه تمایز آن، اشاره کنیم. همچنین تالش خواهیم کرد تا به 
مواضع جنبش اسالمی در قبال جامعه، اقتصاد و حکومت از زمان شکل گیری تا تکیه زدن بر اریکه 
قدرت، بپردازیم. عالوه براین، مهمترین حوادث پس از به قدرت رسیدن جنبش اسالمی در سودان 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

شکل گیری
جنبش اس��المی در اواس��ط دهه 40 قرن گذش��ته به س��ودان راه یافت. این اتفاق از طریق 
دانشجویانی که در قاهره تحصیل می کردند و همچنین از طریق هیأت هایی که توسط حسن البنا 
با هدف دعوت به اس��الم به س��ودان اعزام می شدند، رخ داد. بدین ترتیب، جنبش اسالمی در سال 
1954 میالدی به صورت رسمی تأسیس شد. اما فضا و محیطی که این جنبش در آن متولد شد، 
در سیطره تعدادی از گروه های فعال نظیر »صوفیان«، »کمونیست ها« و »استعمارگران« بود که هر 
یک از آن ها قس��متی از حوزه های مختلف زندگی در سودان را در انحصار خود قرار داده بودند. به 
عنوان نمونه، صوفیان حضور گسترده ای در جامعه داشتند و زندگی دینی در سودان را تحت سیطره 
و در انحصار خود قرار داده بودند. درهمین ارتباط، دکتر »حس��ن الترابی« معتقد است: »صوفیان 
در سودان به مرحله ای رسیده بودند که درست به آنچه که کلیسا در اروپا در جریان قرون وسطی 
رس��یده بود، شباهت داشت، زیرا ش��یخ ]روحانی[ را راه رسیدن به خدا می دانستند؛ همچنان که 

کلیسا در آن زمان پاپ را اینگونه می پنداشت.«
افزون بر سیطره دینی، صوفیان حضور سیاسی گسترده ای نیز در جامعه داشتند. احزابی نظیر 
»امت« و »اتحادیه دموکراتیک« بر مبنای فرقه های مختلف آن ها شکل گرفتند؛ احزابی که همواره 

در طول دوران دموکراسی در سودان بیشترین کرسی ها را به دست می آوردند.
از س��وی دیگر، »کمونیس��ت ها« نیز بر زندگی فرهنگی سودان سیطره داشتند و سندیکاهای 
کارگری را تحت انحصار خود قرار داده بودند. کمونیس��ت ها احزاب قدرتمندی داشتند که عبور از 
آن ها به سادگی میسر نبود. جنبش اسالمی از همان ابتداء در برابر این احزاب به ویژه در دانشگاه ها، 
ایستاد و همین مسأله موجب شد تا این جنبش در ابتدای کار خود به سمت تئوری پردازی پیش 
برود. با این حال، این جنبش پس از مدتی به دلیل برخی مالحظات عملی از تئوری پردازی دست 
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کش��ید. مواجهه میان جنبش اس��المی و کمونیس��ت ها در دهه های 60 و 70 به اوج خود رسید؛ 
درست در همین زمان بود که حزب کمونیست با تصمیم جمعیت مؤسسان در سال 1965 میالدی 
منحل شد. بدین ترتیب، »کمونیست ها« از سندیکاها نیز کنار گذاشته شدند. پس از این اتفاقات، 

»کمونیست ها« از کودتای »جعفر نمیری« حمایت کردند.
افزون بر آنچه که گفته ش��د، س��ودان در آن زمان تحت اشغال بریتانیا نیز قرار داشت. بریتانیا 
سیاست جداسازی جنوب از شمال، غربی سازی اندیشه، نابودی زبان عربی از طریق تحمیل آموزش 
زبان انگلیس��ی به مراحل آموزشی مختلف در س��ودان را در دستور کار خود قرار داده بود. بریتانیا 
همچنین به غارت  ثروت ها و تعرض به کرامت بشری در سودان مبادرت می ورزید. چنین اقداماتی 
در آینده موجب ایجاد چالش های فراوانی برای جنبش اس��المی ش��د و در نهایت جدایی جنوب 

سودان از شمال آن در جوالی سال 2011 را به دنبال داشت.
عالوه بر آن، دانشگاه نیز علیرغم تسلط کمونیست ها بر آن یکی از مهمترین پایگاه های جنبش 
اسالمی محسوب می شد. دانشجویان � چه آن دسته که برای تحصیل به قاهره می رفتند و چه آن 
دسته که در دانشگاه خارطوم تحصیل می کردند � شور و اشتیاق زیادی نسبت به جنبش اسالمی 
از خود نش��ان می دادند. بنابراین، جنبش اسالمی در سال 1949 میالدی، در فضای دانشگاهی در 
دانشکده خارطوم تحت عنوان »جنبش آزادی بخش اسالمی« و در همین سال، در فضای مردمی 
نیز تحت عنوان اخوان المسلمین تشکیل شد. در سال 1954 میالدی نیز به منظور متحد ساختن 
دو بازوی دانش��جویی و ملی تحت نام اخوان المسلمین یک نشست تاریخی در مرکز فرهنگی »أم 

درمان« برگزار شد.
دکتر »الترابی« به این مسأله اشاره می کند که شکل گیری جنبش اسالمی به صورت خالص و 
یکدست اتفاق نیفتاد، چراکه گروهی از اسالم گرایان به تشکیل حزب »کمونیسم اسالمی«  مبادرت 
ورزیده و دعوت به »سوسیالیسم اسالمی« را در دستور کار خود قرار دادند. وی همچنین می گوید 
که جریاِن واحد اخون المس��لمین که در س��ال 1954 میالدی اعالم موجودیت کرد، تنها واکنشی 
به ظلم  و س��تم های عبدالناصر به اخوانی ها در مصر بود؛ یعنی درس��ت زمانی که گروه کوچکی از 
اخوانی ها در خارطوم حضور داشتند. به گفته دکتر الترابی جریاِن واحد اخوان المسلمین تنها یک 

جریاِن اخوانی نبود، بلکه جریانی بود که ادبیات اخوان المسلمین و دیگر گروه ها را دنبال می کرد.
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دوران »ابراهیم عبود«
از زم��ان کودتای »ابراهیم عبود« در س��ال 1956 میالدی، جنبش اس��المی به صورت کامال 
مخفیان��ه و محتاطانه به فعالیت های خود ادامه داد، چراکه س��رکوب گس��ترده اخوانی ها در مصر 
توس��ط عبدالناصر که طی س��ال های اندک پیش از کودتای عبود صورت گرفته بود، به خوبی در 
ذهن رهبران جنبش اس��المی باقی مانده بود. به همین دلیل، این جنبش تنها به برگزاری تعداد 
معدودی از گردهمایی ها و جلس��ات در دانشگاه ها اکتفاء می کرد. سال 1964 میالدی فرا رسید و 
جنبش اسالمی به فعالیت های مخفیانه خود پایان داد و کار خود را به صورت علنی و در بطن مردم 
ازس��رگرفت تا این سال، ساِل تولد سیاسی جنبش نام گیرد. این جنبش با قدرت در انقالب علیه 
رژیم عبود مش��ارکت کرد. حس��ن الترابی رهبر آینده جنبش اسالمی با سخنرانی آتشین خود در 
دانشگاه خارطوم و انتقاد شدیدش از مردم به دلیل سکوت در برابر اقدامات رژیم عبود، نقش اساسی 

و محوری را در انقالب مذکور، ایفا کرد.
این اقدام به مثابه آغاز انقالبی بود که بخش های مختلف جنبش اس��المی در آن نقش آفرینی 
کردند. اسالم گرایان علیرغم مشارکت گسترده ای که در انقالب داشتند اما نتوانستند به دستاوردهای 
چشمگیری دست پیدا کنند؛ مسأله ای که کمونیست ها به شدت در آن موفق عمل کردند تا جایی که 
حسن الترابی می گوید: »اسالم گرایان انقالب کردند و کمونیست ها علیرغم اینکه در آن هیچ مشارکتی 
نداشتند، این انقالب را به یغما بردند و این اتفاق در سایه بی تجرگی اسالم گرایان در امور انقالب، رخ داد.«
پس از سقوط عبود تحرکات سیاسی جنبش اسالمی در سطوح گسترده آغاز شد. این جنبش 
به همراه شماری دیگر از گروه ها در مسیر تشکیل جبهه »میثاق اسالمی« گام برداشت؛ جبهه ای 
که عالوه بر اخوان المسلمین، طریقِت صوفِی »التیجانیه«، سلفی ها و همچنین افرادی را که در آن 
زمان خواستار تدوین قانون اساسی اسالمی بودند، دربرمی گرفت. هدف از تالش برای تشکیل جبهه 
و ائتالف مذکور اساسا بسیج نیروها برای تدوین قانون اساسی اسالمی بود. این جبهه در واقع شاخه 
سیاسی جنبش اسالمی به شمار می رفت. نه تنها عضویت اخوانی ها در جبهه »میثاق اسالمی« لغو 
نش��د، بلکه آن ها به یکی از اعضای اصلی تش��کیل دهنده این جبهه تبدیل شدند. جنبش اسالمی 
س��ودان از طریق جبهه »میثاق اسالمی« موفق شد درانتخابات جمعیت مؤسسان در سال 1965 
میالدی به 5 کرسی دست پیدا کند. با این حال، در جریان انتخابات سال 1968 جایگاه این جنبش 

و همچنین کمونیست ها رو به افول نهاد. 
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این برهه از تاریخ همچنین شاهد یکی از مهمترین مراحل نبرد میان جنبش اسالمی و کمونیسم 
بود. در این برهه بود که حزب کمونیسم سودان با تصمیم جمعیت مؤسسان در سال 1965 میالدی 
منحل شد و بدین ترتیب، جنبش اسالمی توانست با تشکیل اتحادیه ملی کارگران که در انتخابات 
اتحادیه ها پیروزی شده بود، کمونیست ها را از سندیکاهای کارگری کنار بگذارد. دکتر الترابی معتقد 
اس��ت: »این اقدامات جنبش اس��المی موجب شد تا کمونیست ها به حمایت از کودتای نمیری در 
سال 1969 و مشارکت در آن بپردازند. این اتفاق درحالی رخ داد که نمیری خود، کمونیست نبود 

بلکه کمونیست ها را وسیله ای برای تحقق اهدافش قرار داده بود.«

دوران »جعفر نمیری«
با کودتای »جعفر نمیری« در س��ال 1969 میالدی جنبش اس��المی وارد مرحله جدیدی از 
تاریخ خود شد؛ مرحله ای که در آن بیشترین رنج و محنت ها به این جنبش تحمیل شد. نمیری تا 
س��ال 1977 میالدی رهبران جنبش اسالمی و بسیاری از سیاستمداران را بازداشت کرده و آن ها 
را به زندان انداخت. این اقدامات او در واقع در چارچوب بخش��ی از نبرد میان جنبش اس��المی و 
کمونیست ها می گنجید. اما این بار، این اقداماِت نمیری به بدترین و خشونت بارترین شکل ممکن 
علیه جنبش اسالمی انجام شد. درهمین ارتباط، دکتر الترابی می گوید: »تأثیرات کودتای نمیری 
بسیار خطرناک بود تاجایی که ما گمان کردیم که آن بسیار کوبنده خواهد بود. این کودتا و تأثیرات 
آن گروه های سیاسی مختلف را تحریک کرد تا علیه رژیم حاکم با یکدیگر متحد شوند. با این حال، 
کمونیست ها نه تنها به گروه های مذکور نپیوستند، بلکه با رژیم نمیری همراه شده و با بسط هیمنه 

خود در امور امنیتی، به سلب گسترده آزادی ها و بازداشت صدها نفر مبادرت ورزیدند.«
 الترابی در ادامه می افزاید: »در این گیرودار، چپ گرایان فرصت را برای تسویه حساب با دشمنان 

خود به ویژه اسالم گرایان غنیمت شماردند؛ اسالم گرایانی که خود اولین قربانیان کودتا بودند.«  
در رابطه با ایستادگی جنبش اسالمی در برابر رژیم نمیری باید میان دو روش مختلف و دو برهه 

زمانی مختلف که در ذیل بدان اشاره شده است؛ تفاوت و تمایز قائل شد؛ 
دوره اول؛ س��ال 1969 تا س��ال 1977 میالدی را شامل می شود. ایستادگی جنبش اسالمی 
در برابر رژیم نمیری در این دوره جنبه نظامی و گروهی داشت، به طوری که این جنبش همراه با 
معارضان و به ویژه »أنصار« در برابر رژیم مذکور ایستاد. جنبش اسالمی در سال 1970 میالدی وارد 
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جنگ موسوم به »جزیره آبا« شد اما رژیم نمیری در جریان این جنگ توانست معارضان را شکست 
دهد و »امام هادی« رهبر »أنصار« را به قتل برساند. در سال 1976 نیز جنبش اسالمی تالش کرد 
از خارج از مرزهای سودان یعنی لیبی، رژیم نمیری را مورد هجوم قرار دهد که در این مرحله نیز این 
جنبش یکی از رهبران برجسته خود به نام »محمد صالح عمر« را از دست داد. پس از آنکه تمامی 
اقدامات مذکور با شکست مواجه شد، جنبش اسالمی در اندیشه یافتن راهکار و گزینه ای دیگر به 

منظور ایستادگی در برابر رژیم نمیری فرو رفت. 
دوره دوم؛ س��ال 1977 تا س��ال 1985 میالدی را دربرمی گی��رد. در طول این دوره جنبش 
اس��المی تالش کرد تا از طریق یک نقش��ه حساب شده، اس��تراتژی نفوذ در داخل رژیم نمیری و 
نهادهای وابس��ته به آن را پیاده س��ازی کند. این جنبش با هدف عملیاتی س��اختن نقشه خود به 
مصالحه با نمیری روی آورد تا بدین ترتیب، از فضای مناس��ب ب��رای تحرک در داخل ارکان رژیم 
نمیری و همچنین در جامعه، برخوردار باشد. این دوره � برخالف دوره اول � جنبه فردی پیدا کرد. 
لذا احزاب و اشخاص مختلف به صورت فردی و نه جمعی به مصالحه با رژیم نمیری روی آوردند و 

بدون حضور در ائتالف هایی که پیشتر وجود داشت، در امور سیاسی مشارکت کردند.

سیاست های کلی جنبش اسالمی:
جنبش اسالمی از همان روز اول دعوت به »اسالم جهانِی فراگیر« به عنوان یک دین سامان دهنده 
به تمامی امور زندگی را در دس��تور کار خود قرار داد. این جنبش به دور از ایدئولوژی صوفیان که 
میان زندگی معنوی و دینی از یک سوی، و مسائل سیاسی و حکومتی از سوی دیگر تفکیک قائل 
می ش��دند، کار خود را پیش می بُرد. افزون بر این، جنبش اسالمی در فعالیت های خود توجهی به 
سکوالرها که بر جدایی دین از سیاست تأکید داشتند، توجهی نداشت. برهمین اساس، این جنبش 
علیرغم راه و روش صوفیان، تنها به دعوت به تزکیه و تربیت در کالم و عمل بس��نده نکرد، بلکه 
فعالیت هایش در س��طوح مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی امتداد پیدا کرد. جنبش 
اس��المی تالش خود را به کار بس��ت تا تمامی امور مذکور را از طریق حاکم ساختن یک مرجعیت 
ش��رعی ساماندهی و سازماندهی کند. در اینجا به سیاس��ت های جنبش اسالمی در قبال جامعه، 

اقتصاد و حکومت سیاسی اشاره می کنیم؛ 
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اول( سیاست های »جنبش اسالمی« در قبال جامعه: 
جنبش اس��المی از همان ابتداء از واقعیت جامعه سودان و همچنین ماهیت گروه های موجود 
در آن و گرایش های آن ها مطلع بود و به همین دلیل می دانست که بهترین راه برای تعامل با این 
گروه ها چه راهکاری است. این جنبش همچنین به این واقعیت واقف بود که جامعه سودان برای هر 
نوع جنبش اسالمی عرصه ای از خطرناک ترین چالش هاست. از همین روی، جنبش اسالمی مواضع 

منعطفانه ای در قبال گروه ها و اقشار مختلِف جامعه سودان اتخاذ کرد که بدان اشاره می شود؛ 
احزاب و گروه های سنتی: علیرغم اینکه شیخ البنا در مصر، در ابتداء موضع سرسختانه ای در 
قبال احزاب اتخاذ کرد و خواستار انحالل تمامی آ ن ها شد، اما جنبش اسالمی در سودان تمام تالش 
خود را به کار می بست تا ضمن حفاظت و حراست از مرجعیت خویش، در صورت امکان به احزاب 
و گروه های مختلف نزدیک شده و با آن ها ائتالف کند. لذا موضع جنبش اسالمی درقبال گروه های 

مختلف در قالب یکی از اشکال ذیل اتخاذ شد؛
الف( جنبش اسالمی نزدیکی به گروه های متدیِّن سنتی همچون طریقت صوفیه و شاخه های 
مختلف این طریقت را که پیروان آن علیرغم وجود برخی انحرافات در تدین شان و همچنین عدم 
آگاهی درست از امکاناتشان احساس صادقانه ای درقبال دین داشتند، در پیش گرفت. اما با این حال، 
این انحراف و عدم آگاهی موجب ش��د تا پیروان طریقت صوفیه  قربانی رهبران سیاس��ی ش��وند؛ 
رهبرانی که از تالش های آن ها برای تحقق منافع ش��خصی و همچنین تأمین منافع سکوالرها به 
ویژه رهبران سکوالر حزب امت، بهره برداری کردند. بنابراین، جنبش اسالمی استراتژی را درقبال 
صوفیان در پیش گرفت که مبتنی بر نزدیک شدن به آن ها بود و نه مواجهه و مقابله. این جنبش 
برای تحقق هدف مذکور، در دستگاه رهبری مرکزی خود دفتر ویژه ای را جهت تعامل با صوفیان 
راه اندازی کرد. عالوه براین، در شاخه های زیرمجموعه جنبش اسالمی نیز دفاتری با هدف پیگیری 

همین مأموریت، تأسیس شد. 
این استراتژی، در زمینه گسترش کّمی جنبش اسالمی و افزایش تعداد اعضای آن، پیروزی بزرگی 
را محقق ساخت. افزون براین، دفاتر مذکور، برقراری تماس با رهبران تصوف به منظور ایجاد ارتباط 
با آن ها را در دستور کار خود قرار دادند. آن ها همچنین از »مکتب خانه های قرآنی«، »امور مربوط به 
حفظ قرآن« و همچنین »فعال سازی تماس های فردی« حمایت کردند و همین استراتژی موجب 
افزایش 10 برابری تعداد اعضای جنبش اسالمی شد و به این جنبش در یافتن پایگاه مردمی کمک کرد.
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ب( از بین بردن موانع؛ جنبش اس��المی برعکِس موضعی که درقبال طریقت صوفیه داش��ت، 
در قبال کمونیسم گزینه مواجهه و مقابله را � که از همان ابتداء هم وجود داشت � در دستور کار 
خود قرار داد. این جنبش در ابتداء به منظور جلوگیری از افزایش نفوذ کمونیست ها در دانشگاه ها، 
راه تئوری پردازی را در پیش گرفت اما افزایش ش��دت نبرد با کمونیس��ت ها باعث شد تا این نبرد 
در دهه 60 شکل جدیدی پیدا کرده و در نهایت به اوج خود رسید. بدین ترتیب، حزب کمونیسم 
در سال 1965 میالدی با حکم جمعیت مؤسسان منحل شد و جنبش اسالمی از طریق ائتالف با 

اتحادیه های صنفِی ملی  گرا موفق شد به هیمنه کمونیست ها بر اتحادیه کارگری پایان بخشد.
علیرغم اینکه کمونیس��ت ها در کودتای نمیری در س��ال 1965 می��الدی � که در جریان آن 
بیشترین رنج ها به جنبش اسالمی تحمیل شد � مشارکت داشتند، اما جنبش اسالمی توانست از 
کمونیست ها عبور کرده و به نفوذ آن ها در سودان پایان دهد. مشابه چنین نبردی در دهه 80 قرن 
گذشته در مصر اتفاق افتاد و در نهایت به عقب نشینی بزرگ سوسیالیسم درقبال جنبش اسالمی 
منجر ش��د. اینجاس��ت که این واقعیت برای ما محرز می ش��ود که »درصورت برخورداری اندیشه 
اسالمی از آزادی عمل به ویژه در کشورهای عربی و اسالمی، حتی تفکر سوسیالیستی نیز با تمام 

صالبتی که دارد، نمی تواند با آن ]اندیشه اسالمی[ مقابله کند.« 

زنان: 
جنبش اسالمي سیاس��ت اعطای آزادی به زن و مشارکت دادن آن در فعالیت ها، کارها و امور 
اس��المی بر مبنای احکام شرعی را در پیش گرفت. به همین منظور، این جنبش مرزهایی را میان 
تعالیم دینی که به زنان آزادی کامل می داد از یک سوی، و آداب و رسوم جامعه که زنان را به اسم دین 
محدود می ساخت از سوی دیگر، ایجاد کرد. لذا پیام الشیخ الترابی تحت عنوان »زن در میان تعالیم 
دینی و سنت های جامعه«، با استناد به فقه دینی و احکام شرعی درخصوص مسائل مربوط به زن، 
میراث بزرگی از عادات و سنت ها را از بین برد. این مسأله مقدمات جذب زنان تحصیل کرده در جنبش 
اسالمی را فراهم آورد. این اتفاق پس از آن افتاد که نگاه  های منفی به دین اسالم و جنبش اسالمی 
وجود داشت و برای مدتی گرایش به سمت جریان های سکوالرِ رها شده از دین به چشم می خورد. 
جنبش اسالمی همچنین در چارچوب پایبندی به اسالم، به تأسیس انجمن های بانوان که نقش 
مهمی در پیش��رفت زنان سودان داشتند، مبادرت ورزید. ازجمله این  انجمن ها می توان به انجمن 
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»پیشگامان نهضت« اشاره کرد که در سال 1979 میالدی تأسیس شد. این انجمن در سال 1984 
میالدی ش��اهد تأسیس 67 ش��عبه برای خود بود. گستردگی فعالیت »بانوان پیشرو و پیشگام« و 
همچنین تالش های دفتر »دانش��جویان دختر« موجب ش��د تا مفهوم پیشرفت در حرکت زنان با 
مفهوم التزام و پایبندی به اس��الم ارتباط پیدا کند. این درحالی است که تالش های فرهنگ غربی 
و صاحبان تفکر سکوالریسم بر ارتباط دادن مفهوم پیشرفت زنان به مفهوم بی دینی، متمرکز بود. 
عالوه بر انجمن بانوان پیش��رو و پیشگام، انجمن هایی تحت عنوان »دختران مسلمان و نقش زنان 

متدین« تشکیل شد.
اس��تراتژی جنبش اسالمی در عرصه اعطای آزادی به زنان، اشکال قابل توجهی نیز داشت که 
نمونه آن در هیچ یک از دیگر جنبش های اسالمی مشاهده نشده است. به عنوان مثال، تعداد زنان در 
جنبش اسالمی سودان به ویژه در دوره های پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 بر تعداد َمردان فزونی 
یافت و این پدیده بی  نظیری محس��وب می ش��د. این درحالی است که برخی دیگر از جنبش های 
اسالمی � که همچنان شعارهای مردساالرانه سر می دهند � بدون استناد به احکام شرعی، بر عدم 
پذیرش عضویت زنانی که ازدواج نکرده بودند، تأکید داشتند. حزب »جماعت اسالمی« پاکستان در 

دوره های آغازین خود چنین موضعی اتخاذ کرده بود.
و این چنین عملکرد جنبش اس��المی در محافل زنان موفقیت آمیز بود و این جنبش توانست 
موجی ایجاد کند که زن و نهضتش را به س��مت اس��الم رهنمون می س��اخت. ش��اید این یکی از 
بزرگترین دس��تاوردهای جنبش اس��المی بود، چراکه زن، حافظ س��نت ها و پروش دهنده نسل ها 
محسوب می شود. زمانی که نهضت زن، محور گرایش به اسالم قرار می گیرد، علیرغم افزایش اقدامات 
توطئه آمیز سکوالرها، تمامی بخش های زندگی در آینده نیز به تبع آن، بر مدار اسالم باقی می ماند.

مسیحیان: 
جنبش اس��المی در س��ودان از همان ابتداء در مسیر جهانی س��ازی و فراگیر کردن اسالم گام 
برداشت؛ به گونه ای که این دین تنها به یک مرز جغرافیایی و یا قومیتی خاص تعلق نداشته باشد. 
ازهمین روی، این جنبش به اهمیت حرکت به س��مت مس��یحیان ساکن جنوب سودان پی برد و 
تالش کرد تا فهم خود از اسالم را برای مسیحیان جنوب جا بیاندازد. لذا جنبش اسالمی برخورد 
با مسیحیان بر مبنای عدل و احسان را � همچنان که قرآن کریم آن را اساس رابطه مسلمانان با 
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ادیان دیگر قرار داده اس��ت � در دس��تور کار قرار داد و در این مسیر، تمامی نگرش های فرقه ای و 
جغرافیایی به اسالم را کنار گذاشت. این سیاست موجب شد تا مسیحیان ساکن جنوب سودان به 
صورت گسترده به جنبش اسالمی ملحق شوند. با این حال، این جنبش به این اقدامات اکتفاء نکرد 
و در اقدامی شجاعانه، در اساسنامه خود جایی برای عضویت غیرمسلمانانی که اهداف عملی جنبش 
را می پذیرفتند، در نظر گرفت. این اقدام موجب ش��د تا الگویی از یک جامعه که بر اس��اس عدل و 

احسان زمینه فعالیت غیرمسلمانان را فراهم می کند، ارائه شود. 
عالوه  براین، موضع جنبش اسالمی در قبال جنوب سودان مبتنی بر یک درک عمیق و رویکرد 
منعطفانه بود، زیرا جنبش اسالمی به دنبال فعالیت تبلیغی و تأسیس شاخه ای برای خود و یا کسب 
تأیید سیاس��ی در جنوب سودان نبود، بلکه تنها به تثبیت اس��الم و حمایت از مسلمانان در آنجا 

می  اندیشید.

دوم( سیاست های جنبش اسالمی در قبال اقتصاد
جنبش اس��المی برخالف جنبش های اس��المی مختلف، به اتخاذ سیاست های سنتی درقبال 
اقتصاد بسنده نکرد. جنبش های اس��المی معموال سیاست هایی نظیر جمع آوری کمک های مالی 
جهت انجام فعالیت های خود و یا برآورده ساختن نیازهای جامعه و همچنین ممنوع کردن معامالت 
ربوی و احتکار کاال، روی می آوردند و هیچ توجهی به اصالح ساختار اقتصادی و لزوم بازسازی آن بر 
اساس قوانین اسالمی، نداشتند. با این حال، در زمان رژیم نمیری در سال 1977 میالدی، با تأسیس 
بانک اسالمی »فیصل«، حرکت در مسیر ایجاد اصالحات اقتصادی بر اساس شریعت اسالمی آغاز 
ش��د. در این دوره جنبش اسالمی موفق شد برنامه های اقتصادی بزرگی را آماده سازد اما به دلیل 
تهدیدات و پیامدهایی که ممکن بود برای این جنبش خطر آفرین باشند، جنبش اسالمی مجبور 
ش��د این برنامه ها را مخفی کند اما پس از به قدرت رس��یدن این جنبش، پرونده اقتصادی شاهد 

پیشرفت چشمگیری بود.

سوم( سیاست جنبش اسالمی در قبال حکومت سیاسی و پروژه رسیدن به قدرت
جنبش اسالمی از زمان شکل گیری تا سال 1989 میالدی که به عنوان اولین جنبش سنی مذهب 
به قدرت رسید، نقش سیاسی بزرگی را ایفا کرد. این درحالی است که حدود یک دهه پیش از به 
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قدرت رسیدن این جنبش، حکومت اسالمی شیعی در ایران برقرار شده بود. پیشتر به نقش جنبش 
اسالمی در ایستادگی در برابر رژیم عبود و کودتا علیه آن و همچنین سیاست این جنبش در قبال 
نمیری اشاره کردیم. اما نقش جنبش اسالمی در مراحل و دوره های دموکراتیک سه گانه یعنی در 
حد فاصل سال های 1956 تا 1958 میالدی، 1964 تا 1969 میالدی و 1985 تا 1989 میالدی، 
جنبه رقابت برای دستیابی به قدرت پیدا کرد. درهمین راستا، جنبش اسالمی در انتخابات پارلمانی 
شرکت کرد و پس از کسب 5 کرسی در انتخابات سال 1965 میالدی، به تدریج به پیشرفت خود 
در این مسیر ادامه داد تا اینکه در سال 1985 میالدی در رتبه سوم انتخابات قرار گرفت. عملکرد 
سیاسی جنبش اسالمی از زمان تأسیس آن در سال 1954 میالدی تا زمان به قدرت رسیدن این 

جنبش در سال 1989 میالدی را می توان به 2 دوره زمانی اصلی تقسیم کرد؛
دوره اول؛ این دوره از سال 1954 تا سال 1977 میالدی را شامل می شود. در این دوره جنبش 
اسالمی در تمامی رویدادهای سیاسی در سودان مشارکت کرد اما عملکرد سیاسی این جنبش تنها 
در »واکنش نش��ان دادن به حوادث و رویدادها« محدود و محصور می ش��د. این بدان معناست که 
هیچ برنامه ریزی واضحی از سوی جنبش اسالمی برای مدیریت عرصه سیاسی در آینده به چشم 
نمی خورد. در این دوره زمانی، مشارکت جنبش اسالمی در عرصه سیاسی غالبا در قالب عضویت در 

ائتالف ها به ویژه ائتالف های سنتی و داراِی گرایش اسالمی، انجام می شد.
دوره دوم؛ این دوره از س��ال 1977 تا سال 1989 میالدی را دربرمی گیرد. این دوره از لحاظ 
اقدام جنبش اسالمی در واکنش نشان دادن به حوادث و رویدادها در امتداد دوره اول قرار دارد. با 
این حال، در این برهه نوعی تحول در نحوه عملکرد سیاسی این جنبش به وجود آمد، چراکه جنبش 
اسالمی به شکل اساسی بر قدرت درونی خود تکیه کرد. در این دوره، جنبش اسالمی برنامه ریزی 
دقیق در راستای رسیدن به قدرت و همچنین سوق دادن حوادث و رویدادها به سمت و سوی منافع 
خود را آغاز کرد. در نهایت نیز این جنبش درست در زمان حضور رهبران خود در زندان در اوایل 
دوره حکمرانی نمیری، طرح دقیق و مستحکمی را برای تکیه زدن بر کرسی قدرت آماده ساخت. 

جنبش اسالمی با هدف عملیاتی ساختن نقشه و طرح خود، به مصالحه با نمیری روی آورد تا 
از فضای مناس��ب برای تحرک در داخل ارکان رژیم نمیری و همچنین در جامعه، برخوردار باشد. 
بدین ترتیب، این جنبش موفق شد در جامعه و همچنین در داخل نهادهای رژیم نمیری به ویژه در 
ارتش، نفوذ کند. جنبش اسالمی همچنین استراتژی اقتصادی مناسبی را در جهت آمادگی برای 
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مقابله خطرات احتمالی، طراحی کرد. استاد »محمد بن المختار الشنقیطی« دستاوردهای جنبش 
اسالمی در این دوره پس از مصالحه با رژیم نمیری را اینگونه بازگو می کند؛ 

� توسعه و امتداد یافتن سریع 
� برخورداری از آزادی عمل مطلق

� نفوذ در دستگاه های امنیتی و ارتش 
� ایجاد یک فضای اسالمِی عمومی 

� کسب تجربه و مهارت سیاسی 
� ایجاد ساختار اقتصادی قدرتمند 

� ترویج الگوی مشارکت در ائتالف ها و انجام اقدامات مثبت
در نتیجه همین سیاست های متمایز در مقایسه با دیگر جنبش های اسالمی، جنبش اسالمی 
سودان توانست از زمان مصالحه با رژیم نمیری برخی دستاوردهای سیاسی و اجتماعی که پیشتر 
بدان اشاره شد، محقق سازد. این جنبش موفق شد از طریق انجام یک کودتای نظامی موفقیت آمیز 
در صبح جمعه ژوئن سال 1989 به قدرت برسد. این کودتا با نقش آفرینی افسران نفوذی جنبش 
اس��المی در س��اختار ارتش و همچنین مشارکت ش��ماری از غیرنظامیان که لباس نظامی بر تن 
داشتند، انجام شد. همانطور که جنبش اسالمی موفق به انجام کودتا شد، توانست هویت اسالمی 
خود را نیز تا یک سال و نیم پس از به قدرت رسیدن مخفی نگاه دارد و سپس از آن رونمایی کند. 
علیرغم اینکه سیاس��ت های خارجی جنبش اس��المی در قبال جامعه، اقتصاد و حکومت که 
پیشتر درباره آن سخن گفته شد، مهمترین بخش در زمینه پژوهش عملکرد این جنبش در مرحله 
پیش از به قدرت رس��یدن محس��وب می شود، اما سیاس��ت های داخلی جنبش و همچنین روابط 
آن با ش��اخه های مختلف خود، مهمترین بخش � البته از دیدگاه ما � پس از دس��تیابی جنبش به 
قدرت به شمار می رود. علت این مسأله هم آن است که این سیاست ها تعیین کننده آینده جنبش 
اسالمی بودند. لذا در اینجا به رابطه میان نهادها و دستگاه های وابسته به جنبش اسالمی به ویژه 
نهادهای نظامی و مدنی و همچنین رابطه میان این جنبش و مردم می پردازیم، زیرا این مسأله یکی 
از مهمترین عواملی است که می تواند به فهم دقیق از سیر حرکتي جنبش اسالمی کمک کرده و 
ما را درشناسایی ریشه های نتایجی که این جنبش به دست آورد و اوضاعی که رقم زد، یاری کند.
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الف( رابطه میان جنبش اسالمی و ارتش 
رابطه جنبش اس��المی با ارتش به صورت خاص و فعالیت نظامی و جهادی به صورت عام در 
کشورهای مختلف جهان اسالم، یکی از مهمترین و خطرناک ترین پرونده های این جنبش را تشکیل 
داد. در مصر حسن البنا در مسیر ایجاد تشکیالت نظامی گام برداشت و در نهایت سازمانی را تحت 
عنوان »سازمان ویژه« که از غیرنظامیان تشکیل می شد، تأسیس کرد. او همچنین از طریق ارتباط با 
جمال عبدالناصر گروهی از نظامیان ارتش را تحت عنوان سازمانی به نام »افسران آزاد« سازماندهی 
کرد. این گروه همان گروهی اس��ت که در جوالی سال 1952 میالدی کودتا در مصر را رقم زد. با 
این حال، 2 سازمان مذکور پس از مدتی معضالت بزرگی را برای اخوان المسلمین ایجاد کردند. به 
عنوان نمونه، »سازمان ویژه« به دلیل انجام برخی عملیات های حساب نشده، اخوان المسلمین را در 
شرایط بسیار بدی قرار داد. عالوه براین، تالش ها برای انحالل این سازمان به فتنه بزرگی تبدیل شد 
و چیزی نمانده بود که وحدت اخوانی ها را متالشی کند. سازمان دیگر یعنی گروه افسران آزاد نیز در 
نهایت توسط جمال عبدالناصر کنترل شد. در طول دهه 90 قرن گذشته نیز ارتش به بزرگترین مانع 
در مس��یر به قدرت رسیدن اسالم گرایان در ترکیه و الجزایر تبدیل شد. ارتش در دو کشور مذکور 
همچنین مانع از آن شدند تا اسالم گرایان به منظور تحقق اهداف خود در جامعه نفوذ داشته باشند.  
لذا تجربه سودان یکی از ارزشمندترین و بی نظیرترین تجربه ها در این عرصه به شمار می رود، 
چراکه جنبش اسالمی اساسا از طریق ارتش و با انجام یک کودتای نظامی در 30 ژوئن سال 1989 
میالدی موفق ش��د در س��ودان به قدرت دست پیدا کند. با این حال، نمی توان رابطه میان جنبش 
اس��المی و ارتش را تنها مربوط به مرحله کودتای نظامی دانس��ت، زیرا این رابطه پیشتر نیز وجود 
داش��ت؛ یعنی زمانی که »الطاهر بابکر« یکی از رهبران جنبش اسالمی تالش کرد در نوامبر سال 
1959 میالدی � درست یک سال پس از کودتای اول در سال 1958 � کودتایی را علیه رژیم عبود 

صورت دهد.
بنابراین، می توان س��ال های طوالنِی روابط میان جنبش اس��المی و ارتش را به 3 دوره زمانی 
مختلف بر اساس ماهیت استراتژی این جنبش در قبال ارتش در هر برهه، تقسیم کرد که در ذیل 

بدان اشاره شده است؛    
دوره اول( این دوره از س��ال 1959 تا 1976 میالدی را ش��امل می شود. در این دوره، جنبش 
اس��المی اس��تراتژی حمله به ارتش از خ��ارج را در دس��تور کار خود قرار داد و در همین راس��تا 
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عملیات هایی را نیز انجام داد. به عنوان نمونه می توان به تالش »الطاهر بابکر« برای انجام کودتای 
نظامی علیه عبود اشاره کرد. با این حال، به نظر می رسد که عملیات های مذکور ناشی از تصمیمات 
ش��خصی بوده و جنبش اسالمی به طور کامل در آن دخیل نبوده است. عالوه براین، پیشتر نیز به 
مشارکت جنبش اسالمی در نبرد جزیره آبا و همچنین تالش آن برای انجام حمله نظامی از لیبی 

در دوران حکمرانی نمیری، اشاره کردیم. 
افزون براین، از س��ال های اولیه این دوره زمانی )از سال 1959 تا 1976 میالدی( تا پایان دهه 
60 شاهد کنار گذاشتن ارتش از عرصه سیاسی بودیم. اما هیچیک از این استراتژی ها � نه حمله به 
ارتش و نه کنار گذاشتن آن � نتوانست موفقیتی به دنبال داشته باشد. از همین روی، جنبش اسالمی 

تصمیم گرفت تا استراتژی جدیدی را در قبال ارتش در پیش گیرد. 
دوره دوم( این دوره در اواس��ط دهه 70 و پس از اطمینان یافتن جنبش اس��المی از بی فایده 
بودن استراتژی های مذکور درقبال ارتش و کشور، آغاز شد. بنابراین، رهبران جنبش اسالمی که در 
این دوره در زندان به سر می بردند، استراتژی رخنه کردن در صفوف داخلی ارتش را طراحی کردند 
و از اعضای جنبش خواستند تا وارد دانشکده نظامی شوند. جنبش اسالمی در این دوره موفقیت 
بزرگی را در زمینه نفوذ در صفوف ارتش، دستگاه های امنیتی و همچنین نهادهای حکومتی، محقق 
س��اخت تا جایی که تعداد افس��ران وابسته به این جنبش در ارتش در جریان کودتای سال 1989 
میالدی به حدود 150 افسر رسید. در نهایت جنبش اسالمی با بهره برداری از شماری از این افسران 
و همچنین مش��ارکت گروهی از غیرنظامیان با لباس های نظامی و نفوذ در دستگاه های امنیتی و 
حکومتی، توانست نقشه کودتا را بدون نقص عملیاتی سازد؛ به طوری که در این مسیر خسارت های 

جانی قابل ذکری را هم متحمل نشد.
دوره سوم( این دوره زمانی را می توان مرحله »تداخل و سرگردانی« نامید. این مرحله از زمان 
وقوع کودتای نظامی در سال 1989 میالدی آغاز شد و تا سال 2019 ادامه داشت. در طول این بازه 
زمانی ارزشمندترین و عمیق ترین تحول در روابط میان جنبش اسالمی و ارتش اتفاق افتاد. می توان 
این مرحله را از منظر نگرش ارتش به ماهیت روابط خود با جنبش اسالمی مورد بررسی قرار داد. در 
این دوره جایگاه جنبش اسالمی درمقابل ارتش به تدریج از »تأثیرگذاری« به »تأثیرپذیری« تبدیل 
شد. لذا می توان گفت که افسران ارشد ارتش در تعامل با رهبران مدنی جنبش اسالمی دو روش را 

در پیش گرفتند؛ هرچند که حداقل در ابتداء ابعاد این مسأله واضح و شفاف نبود. 
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در ابتدای امر این دس��تگاه های وابسته به جنبش اسالمی بودند که تحت رهبری دبیرکل و یا 
معاون دبیرکل جنبش و از طریق دفتر عملیاتی � که نظامیان در آن هیچ مشارکتی نداشتند � تمامی 
امور را مدیریت می کردند. رهبران ارتش نیز تمامی دستورالعمل های صادره از سوی جنبش اسالمی 
را مو به مو اجرایی می ساختند. به عنوان مثال، اسامی تمامی وزراء و کارمندانی که در دستگاه های 
مختلف منصوب می شدند توسط جنبش اس��المی اعالم می شد. عالوه بر این، تمامی قوانین � که 
البته پیش از انجام کودتای نظامی آماده ش��ده بودند، توس��ط جنبش اس��المی وضع می ش��دند. 
اما با این حال، فرمانبرداری س��ران ارتش از جنبش اس��المی زمان زی��ادی دوام نیاورد. ارتش 
به تدریج مخالفت با برخی از امور، نش��ان دادن واکنش تند به برخی نقدها، نفوذ در دس��تگاه های 
مختلف و تالش برای دس��ت یافتن به استقالل را آغاز کرد. لذا ارتش به صورت تدریجی به سمت 
منفعت محوری و حمایت از مصالح خود در برخورد با جنبش اس��المی و رهبران آن، پیش رفت. 
هرچند در اینجا نمی توانیم تاریخی مشخص یا حادثه ای معین را با قاطعیت به عنوان سرآغاز حرکت 
ارتش به س��مت بسط سیطره خود بر امور مش��خص کنیم، اما برای ما کامال واضح و شفاف است 
که تالش های افس��ران ارشد ارتش برای استقالل یافتن خود و حامیانشان خیلی زود کلید خورد. 
این تالش های ارتش به ویژه در سایه ناپدید شدن حسن الترابی دبیرکل جنبش اسالمی در زندان 
با هدف گمراه کردن دش��منان و همچنین به دنبال فعالیت های مخفیانه کودتاچیان در دوره های 
آغازین پس از کودتا به منظور ممانعت از فاش شدن هویت  اسالمی شان، بیش از پیش شدت یافت.
ش��اید آنچه که گفته های ما درخصوص تفاوت روش تعامل ارتش با جنبش اس��المی را تأیید 
می کند، سخنان خوِد حسن الترابی درباره افسران ارشد ارتش باشد. وی در این خصوص می گوید: 
»افس��ران ارتش به چیزی بیش از ابالغ تصمیمات به آن ها پیش از علنی سازی ش��ان در نزد مردم، 
چشم داش��ت نداش��تند.« وی همچنین ادامه می دهد: »اگر تاریخ اس��الم را مطالعه کنیم از تاریخ 
نظامیان نیز مطلع می ش��ویم. ما از آنچه که در ترکی��ه اتفاق افتاد و همچنین آنچه که برای خوِد 
عثمان بن عفان )رضی اهلل عنه( رخ داده بود، درس عبرت گرفته بودیم. همچنین می دانستیم که 
چرا خالد بن الولید درحالی که انساِن با بصیرتی بود توسط عمر بن الخطاب برکنار شد. اما با تمامی  
این ها، این مسأله به طور کامل برای ما عیان نگشته بود که ارتش به قدری می تواند فریفته قدرت و 

حکومت شود که از تعهداتش تنها به دلیل هویت نظامی اش، دست بکشد.« 
از سوی دیگر، »طیب زین العابدین« یکی از دیگر از اعضای برجسته جنبش اسالمی که جدایی 
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این جنبش از رژیم موسوم به »رژیم نجات« در سال 2002 را خواستار شده بود، می گوید: »افسران 
ارتش در سال های اولیه پس از کودتا تابع رهبران جنبش اسالمی بودند و به چیزی بیش از ابالغ 
تصمیمات به آن ها پیش از علنی سازی ش��ان در نزد مردم، چشم داشت نداشتند. بنابراین، رهبران 
جنبش اسالمی مسئول سیاسی کودتایی هستند که دموکراسی را از بین برد. رهبران این جنبش 
همچنین مسئول تمامی اشتباهات خود درقبال غیرنظامیان از جمله زندانی کردن، تحت تعقیب 
قرار دادن، شکنجه کردن آن ها، مصادره دارایی های عمومی، سلب آزادی ها، قتل و کشتار و تضییع 
اموال عمومی، هستند. زمانی که ارتش رشد کرد و ارتقاء یافت، اختالفات میان آن و جنبش اسالمی 
آشکار شد و حتی شماری از اعضای این جنبش به ارتش ملحق شدند. هیچ قدرتی هم نتوانست 
اختالفات میان دو طرف را حل و فصل سازد. بنابراین، افسران ارشد ارتش عدم فرمانبرداری خود از 

جنبش اسالمی را اعالم کردند.«

ب( رابطه میان جنبش اسالمی، حکومت و حزب: 
با موفقیت کودتای نظامی که جنبش اس��المی در صبح جمعه ژوئن س��ال 1989 ترتیب داد، 
این جنبش از جایگاه یک جنبش عادی در حکومت به جنبش��ی تبدیل ش��د که اداره حکومت را 
در دس��ت گرفته، به قدرت دس��ت یافته و بر جامعه مسلط شده است. لذا اداره حکومت به بخشی 
از مأموریت های جنبش اس��المی تبدیل شد. به همین دلیل نوعي تداخل در مأموریت جنبش به 
عنوان یک جنبش اسالمی و همچنین به عنوان طرفی که به قدرت دست یافته است، ایجاد شد. 
با این حال، جنبش اسالمی توانست حکومت و نهادهای وابسته به آن را در دست گیرد. این مسأله 
با بررسی نهادهای تشکیل شده توسط جنبش اسالمی و مأموریت های آن ها از یک سوی، و بررسی 
جایگاه اعضای آن در جنبش و حکومت از س��وی دیگر، بیشتر آشکار می شود. در اینجا به صورت 

ذیل به این مسأله می پردازیم؛ 

نهادها و مؤسسات:
بررسی ساختار اساسنامه ای که جنبش اسالمی در طول این دوره بنا نهاد یکی از پیچیده ترین 
کارها در زمینه پژوهش درباره این جنبش محسوب می شود، چراکه در این ساختار تداخل زیادی 
میان امور مش��ورتی و امور اجرایی وجود دارد. عالوه بر این، در س��اختار مذکور تداخل زیادی میان 
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مأموریت های جنبش اسالمی و عملکردش در حکومت و همچنین امور مربوط به احزاب، به چشم 
می خورد. افزون بر این، وجود تعداد زیادی از ش��وراها تحت عنوان ش��ورای مشورتی � هرچند که 
در ش��کل گیری و ماهیِت مأموریت با یکدیگر متفاوتند � و همچنین متمرکز ش��دن بس��یاری از 
مأموریت های ش��وراهای مذکور در دستان نفراتی ثابت، کار را پیچیده تر می سازد. لذا این نهادها و 

مؤسسات را بر اساس برهه زمانی که در آن تشکیل شدند، به این صورت تقسیم بندی می کنیم؛  
دوره انتقالی مخفیانه: این دوره از زمان آماده سازی برای انجام کودتای نظامی آغاز شد و تا 
9 ماه پس از وقوع کودتا یعنی زمانی که الش��یخ الترابی از س��فر بازگشت، ادامه پیدا کرد. نهادها و 

مؤسسات در طول این دوره بدین صورت بودند: 
 1� ش�ورای مشورتی جنبش اسالمی: این شورا 300 عضو داشت که به عنوان نمایندگان 
جنبش اسالمی در تمامی والیت های سودان انتخاب می شدند. این شورا عالی ترین نهاد وابسته به 
جنبش اسالمی محسوب می شد و تقریبا اداره تمامی امور مربوط به این جنبش را برعهده داشت. 

این شورا به ریاست الشیخ الترابی مسئول انتخاب رئیس شورای اجرایی نیز بود.  
2� شورای مشورتی: می توان از این شورا تحت عنوان »شورای مشورتی کوچک  یا موقت« یا 
»شورای مشورتی کودتا« یاد کرد. این شورا تنها به منظور فراهم آوردن مقدمات انجام کودتا تشکیل 
ش��د. شورای مشورتی 60 عضو داشت که در راستای مأموریت مذکور فعالیت می کردند. این شورا 
در رسانه ها و همچنین در نزد نویسندگان و پژوهشگراِن تجربه سودان به عنوان »شورای مشورتی 
جنبش اس��المی« شناخته می شد. از همین روی، بعد از آنکه این شورا 9 ماه پس از وقوع کودتای 
نظامی، به دنبال پایان مأموریتش ]کودتا[ خود را منحل ساخت، اینگونه استنباط شد که جنبش 
اس��المی خود را منحل کرده اس��ت. این استنباط درس��تی نبود، چراکه شورای مشورتی جنبش 
اسالمی همچنان به قوت خود باقی بود و به گفته الشیخ الترابی منحل نشده بود. »جنبش اسالمی« 
در این برهه زمانی تعدادی دیگر از نهادها و مؤسسات را تأسیس کرد که به آن خواهیم پرداخت. 

3� ش�ورای اجرایی: این شورا توس��ط مجلس مشورتی موسوم به »الستین« تشکیل شد و 
مأموریت پیاده س��ازی طرح های »شورای مشورتی کوچک« یا »شورای مشورتی کودتا« را برعهده 
داشت. تعدادی از کمیته های فنی و متخصص در زمینه های مختلف، این شورا را همراهی می کردند. 
ریاس��ت این شورا را حسن الترابی برعهده داشت. این ش��ورا تا 9 ماه پس از وقوع کودتا اداره امور 
حکومت را عهده دار بود. در زمان حضور حسن الترابی در زندان، این »علی عثمان«، معاون دبیرکل 
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و 7 تَن از اعضاء بودند که اداره ش��ورای اجرایی را برعهده داش��تند. مدیریت »علی عثمان« در این 
شورا حتی تا پس از بازگشت الترابی از سفر ادامه پیدا کرد تا اینکه شورای مشورتی و شورای اجرایی 

منحل شده و جای خود را به نهادهای دیگر دادند.
مرحله پس از دوره انتقالی: همزمان با بازگشت حسن الترابی از سفر، این مرحله آغاز شد. 
در این مرحله نهادها و مؤسس��ات جدید جایگزین نهادها و مؤسسات قدیمی شدند و بدین تر تیب 
از هویت انقالب رونمایی شد. نهادها و مؤسسات وابسته به جنبش اسالمی در طول این مرحله به 

این شکل بودند: 
1� ش�ورای مش�ورتی؛ این شورا یک ش��ورای کوچک بوده که پس از انحالل شورای سابق 
تشکیل شد. همانطور که اشاره کردیم، علیرغم تشکیل این شورا، شورای مشورتی عمومی همچنان 
پابرجا بود. اعضای این شورا را 20 نفر از نظامیان و 20 نفر از غیرنظامیان تشکیل می دادند. نفرات 
دیگر نیز با انتخاِب اعضاء برای عضویت در این شورا، نامزد می شدند. مأموریت این شورا نظارت بر 

شورای اجرایی و اقداماتش بود و ریاست آن را رئیس جمهور عمر البشیر برعهده داشت.
2� ش�ورای اجرایی؛ اعضای این شورا را 4 نفر از رهبران جنبش اسالمی و 4 نفر از نظامیان 
تش��کیل می دادند. عالوه بر این، 4 نفر دیگر نیز بر اس��اس موضوع هر جلسه در آن جلسه شرکت 
می کردند. به تدریج تعداد اعضای این شورا افزایش یافت و نفرات زیادی به عضویت آن درآمدند. در 
هر صورت باید گفت که شورای مشورتی که عمر البشیر یکی از اعضای آن بود، تمامی امور حکومت، 

جنبش اسالمی و جامعه را مدیریت می کرد و ریاست آن برعهده الترابی بود. 
3� ش�وراهای مشورتی وزارتخانه ها؛ جنبش اس��المی در کنار هر وزارتخانه یک شورای 
مشورتی الزام آور و در کنار هر وزیر یک کمیته ویژه برای نظارت بر عملکرد او داشت. با این حال، این 
شوراها مورد اهمال واقع شدند و تنها نقش مشورتی پیدا کردند. افزون بر این، کمیته های ویژه نیز 
به حاشیه رانده شدند، چراکه وزراء به دنبال برخورداری از استقالل در کار خود بودند و می خواستند 

با رأی و نظر خود، احکام عزل و نصِب افراد را صادر کنند. 
4� دس�تگاه امنیتی؛ علیرغم اینکه در ساختار دس��تگاه های امنیتی گذشته تداخل زیادی 
میان مأموریت های جنبش اسالمی و حکومت وجود داشت و موجب شد تا این دستگاه ها به سمت 
ادغام در یکدیگر پیش بروند، اما رهبران جنبش اسالمی تمام تالش خود را به کار بستند تا دستگاه 
امنیتی شان تابع این جنبش و مستقل از حکومت باقی بماند. پس از مدتی،  دستگاه امنیتِی رسمی 
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حکومت تحت فرماندهی »نافع علی نافع« تأس��یس ش��د. وی از اعضای جنبش اسالمی و یکی از 
اساتید دانشکده کشاورزی بود. »نافع علی نافع« بسیاری از اعضای »جنبش اسالمی« را علیرغم عدم 

برخورداری آن ها از تجربه نظامی به عضویت دستگاه امنیتی حکومت درآورد.
 با تأس��یس دس��تگاه امنیتی مذکور، تخلفات آشکار، آغاز و بازداش��تگاه های ویژه ای که پس 
از مدتی به »خانه های ارواح« معروف ش��دند، راه اندازی ش��د. همچنین روند فزاینده بازداشت های 
کورکورانه آغاز ش��د و بس��یاري از افراد در بازداشتگاه مذکور تحت شکنجه قرار گرفتند. با تمامی 
این ها، وجه تمایز میان دو دس��تگاه امنیتی مذکور تا زمان ظهور و بروز انشقاق، همچنان به قوت 
خود باقی ماند تا اینکه از یکدیگر جدا شدند. بدین ترتیب، حکومت توانست به حیات دستگاه امنیتی 
وابسته به جنبش اسالمي پایان بخشیده و اداره امور امنیتی را در دست خود گیرد. این اتفاق پس از 
آن رخ داد که الترابی حاضر نشد از دستگاه امنیتی جنبش اسالمی علیه دشمنان آن یعنی اعضای 

ارشد حکومت، استفاده کند.

اشخاص: 
مأموریت ها و اختیارات زیادی که اعضای جنبش اس��المی در طول این دوره برعهده داشتند، 
حجم باالی تداخِل کاری میان این جنبش و حکومت را آش��کار س��اخت و نش��ان داد که چگونه 
این جنبش اداره و رهبری بس��یاری از امور را برعهده گرفته اس��ت. علیرغم اینکه جنبش اسالم از 
عمر البش��یر � که پیش��تر عضو حزب بعث بود � حمایت زیادی کرد، اما او بسیاری از اختیارات و 
مسئولیت ها را خود به تنهایی در دست گرفت. به عنوان نمونه، وی ریاست جمهوری، نخست وزیری، 
عضویت در شورای اجرایی و ریاست شورای مشورتِی ناظر بر شورای اجرایی را برعهده گرفت. افزون 
بر این، عمر البش��یر در سال 1994 میالدی نیز ریاست شورای مشورتی حزِب حاکم یعنی حزب 
»کنگره ملی« را عهده دار شد. این مسأله حاکی از عمق بی برنامگی بود و این سؤال را ایجاد کرد که 
چگونه یک فرد در آن واحد می تواند عضو شورای اجرایی باشد و همزمان ریاست شورای مشورتی 

ناظر بر همین شورای اجرایی را نیز برعهده داشته باشد. 
الشیخ الترابی نیز از سال 1969 میالدی تا زمان وفاتش در تاریخ 5 مارس سال 2016 دبیرکل 
جنبش اسالمی، رئیس شورای مشورتی، رئیس شورای اجرایی، عضو شورای مشورتِی ناظر بر شورای 
اجرایی و دبیرکل شورای مشورتی »کنگره ملی« باقی ماند. وی در فاصله سال های 1996 تا 1998 
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میالدی نیز رئیس پارلمان بود. در سال 1999 میالدی نیز برخی او را برای تصدی پست معاونت 
ریاس��ت جمهوری نامزد کردند تا در صورت استعفای رئیس جمهور، او جایگزین شود و بدین سان، 

جنبش اسالمی از طریق دبیرکل اداره تمامی امور را خود به صورت مستقیم در دست گیرد. 
درهمین  حال، بسیاری دیگر از اعضای جنبش اسالمی پست های متعددی را در چه در داخل 
جنبش و چه در حکومت به دست آوردند و برخی نیز هم در جنبش و هم در حکومت مسئولیت هایی 
را عهده دار شدند. ازجمله این افراد می توان به »علی عثمان محمد طه«، »نافع علی نافع«، »غازی 
صالح الدین العتبانی« و ... اشاره کرد.  این ماهیت رابطه ای بود که در 10 سال اوِل به قدرت رسیدن 

جنبش اسالمی، میان این جنبش و حکومت برقرار شد. 
اما رابطه مذکور پس از مدتی به شدت تغییر کرد و حتی شاید بتوان گفت که کامال در مسیر 
معکوس قرار گرفت. پس از س��یطره جنبش اس��المی بر تمامی نهادها و مؤسسات و اداره مستقل 
آن ه��ا، حکوم��ت به تدریج بخش بزرگی از این جنبش را ج��ذب کرد و بخش های باقی مانده را به 
حاش��یه راند. ازجمله بخش های به حاش��یه رانده شده می توان به دستگاه امنیتی اشاره کرد که تا 
زمان ظهور و بروز انش��قاق، تابع جنبش اس��المی باقی ماند. حکومت موفق شد به حیات دستگاه 
امنیتی وابسته به جنبش اسالمی پایان داده و امور امنیتی را در انحصار خود درآورد و بدین سان، 

این جنبش را به یک جنبش تابع حکومت تبدیل کند. 
بدین ترتیب، حکومت کاری کرد که جنبش اسالمی دیگر قدرت تأثیرگذاری بر رهبران حکومت 
و یا اعضای کنگره ملی را نداش��ته باش��د، چراکه آن ها براساس سازوکارهای نهادهای اجرایی شان 
)حکومت( و یا نهادهای سیاسی شان )احزاب( انتخاب می شدند. لذا این جنبش اسالمی بود که از 
س��اختار سیاس��ی تبعیت می کرد و نه برعکس. این تنها به مثابه برتری عددی بر جنبش اسالمی 
نبود، بلکه به این معنا بود که رهبران و سیاستمداران مختلف در واقع نمایندگی ساختار حکومت و 
قدرت را عهده دار هستند. به دنبال این شرایط، درخواست ها جهت انحالل جنبش اسالمی به دلیل 

بی فایده بودن حضور آن در زندگی سیاسی و اجتماعی، آغاز شد.
براساس آنچه که پیشتر گفته شد، به طور خالصه می توان ماهیت رابطه میان جنبش اسالمی 
و حکومت را در دو دوره زمانی متفاوت بررس��ی کرد؛ در دوره زمانی اول )س��ال 1989 تا 1999 
میالدی( جنبش اسالمی تالش کرد حکومت را مهار و آن را اداره کند. اما در دوره زمانی دوم )سال 
1999 میالدی تا کنون( حکومت توانست جنبش اسالمی را مهار کند و به قدرت تأثیرگذاری اش 
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پایان بخشد. این درحالی است که نمی توان با قطعیت به تاریخ مشخصی که این دو برهه زمانی را 
از یکدیگر تفکیک می کند، اشاره کرد.

انشقاق در ساختار جنبش اسالمی
پدیده جدایی و انش��قاق حزبی و جنبشی یکی از مهمترین ویژگی های احزاب و جنبش ها در 
س��ودان به ش��مار می رود تا جایی که تقریبا هیچ حزب و جنبش��ی در این کشور وجود ندارد مگر 
اینکه دچار انشقاق گسترده شده باشد. این انشقاق حتی در دِل احزاب و جنبش های انشقاق یافته 
نیز رخ داده است. پیشتر به گرایش های فکری و سازمانی که ایدئولوژی جنبش اسالمی در سودان 
را شکل داد و اینکه شکل گیری این جنبش به صورت خالص و یکدست اتفاق نیفتاد، اشاره کردیم. 
در نتیجه گروه ها و تشکیالتی شکل  گرفتند که مدعی برخورداری از گرایش به اخوانی ها بودند اما 
این گرایش همچون گرایش به طریقت صوفیه رنگ و بوی شخصی داشت. بدین ترتیب، افراد زیادی 
بودند که وفاداری خود به جنبش اس��المی را اعالم کردند و در عین حال، هیچ تعارضی میان این 

اعالم وفاداری و عضویتشان در دیگر جنبش های سیاسی مانند جنبش »االشقاء« نمی دیدند.
یکی از مهمترین انش��قاق هایی که در جنبش اسالمی رخ داد به تحوالت سال 1954 میالدی 
بازمی گردد که در نشست موسوم به »نشست العید« اتفاق افتاد. این نشست پس از افزایش اختالفات 
میان رهبران اخوان المس��لمین و رهبران »جنبش آزادی بخش« در سودان، برگزار شد. در جریان 
نشست مذکور، پس از اختالفات فراوان بر َسر انتخاب یک نام واحد از میان »اخوان المسلمین« و 
»جنبش آزادی بخش اسالمی«، بر نام »اخوان المسلمین« تأکید شد. پس از آن، »محمد عبدالقادر« 
به عنوان دبیرکل جمعیت اخوان المسلمین انتخاب شد. به دنبال این مسأله، گروه »بابکر کرار« از 
این جمعیت جدا شد و خود را »جماعت اسالمی« � که بعدها حزب سوسیالیسم اسالمی خوانده 

شده � نامید. 
این درحالی است که »علی طالب اهلل« به نتایج »نشست العید« اعتراض کرد و با استناد به حکم 
صادره از س��وی شیخ البنا بر تداوم رهبری اش در اخوان المس��لمین اصرار ورزید. پس از مدتی، با 
میانجی گری مصر رهبران جدیدی از یاراِن طالب اهلل برای  اخوان المسلمین انتخاب شدند. درهمین 

ارتباط، »رشید طاهر بکر« به عنوان »ناظر کل« در اخوان المسلمین برگزیده شد. 
پ��س از انتخاب الترابی به عنوان دبیرکل اخوان المس��لمین در س��ال 1969 میالدی، گروهی 
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تحت رهبری »محمد صالح عمر« با این انتخاب مخالفت کردند. عملیاتی ش��دن این انش��قاق به 
دلیل کودتای نمیری 10 سال به تأخیر افتاد و پس از آن نیز »صادق عبداهلل عبدالماجد« و دکتر 
»الحبر یوسف نور الدایم« در سال 1979 میالدی به صفوف گروه تحت رهبری محمد صالح عمر 
ملحق شدند. این گروه، هسته های اخوان المسلمین را تشکیل داده و در ساختار بین المللی نیز به 
رسمیت شناخته شدند اما پس از مدتی هر دو جبهه یعنی جبهه های وابسته به الترابی و الصادق 

دچار انشقاق شدند. 
در سال 1991 میالدی که »الشیخ سلیمان أبو فارو« به عنوان رئیس جمعیت اخوان المسلمین 
انتخاب شد، گروه »الصادق عبداهلل عبدالماجد« دچار انشقاق جدیدی شد. بنابراین، دو گروه جداگانه 
یکی تحت رهبری » الصادق عبداهلل عبدالماجد« و دیگری تحت رهبری » الشیخ سلیمان أبو فارو« 
به وجود آمدند. الشیخ سلیمان أبو فارو 10 سال پس از انشقاق از گروه الصادق عبدالماجد، نام گروه 

تحت رهبری خود را به جماعة االعتصام بالکتاب تغییر داد.
جبهه الترابی نیز که در سال 1989 میالدی به قدرت رسید، یک سال بعد یعنی در سال 1999 
میالدی دچار انش��قاق شد. این رویداد را می توان مهمترین رخداد سیاسی در عصر جدید سودان 
پس از کودتای موس��وم به »کودتای نجات« در س��ال 1989 میالدی دانست، زیرا این رویداد تنها 
انشقاق یک حزب سیاسی و یا خروج برخی رهبران از یک جنبش اسالمی نبود، بلکه اتفاقی بود که 
بر مبنای آن آینده سودان و همچنین آینده جنبش اسالمی پس از تاریخ مذکور، رقم خورد. این 
رویداد همچنین یکی از جنجالی ترین اتفاقات در تاریخ سودان به شمار می رود که تفسیرهای متعدد 
و البته متناقضی درباره علل و ریشه های آن مطرح شد. همگان به تأثیر منفی این رویداد ]انشقاق[ 
بر آینده سودان و جنبش اسالمی اذعان دارند. از همین روی، به بررسی دالیل رویداد مذکور، ماهیت 

مسائل مورد اختالف و مناقشه و همچنین تأثیر آن بر جنبش اسالمی و حکومت، می پردازیم؛ 

علل انشقاق و نقطه آغاز آن 
دیدگاه ه��ای متفاوتی در خصوص نقطه آغازین انش��قاق وجود دارد. برخ��ی بر این باورند که 
این انش��قاق از زمان س��وء قصد به جان الشیخ الترابی در کانادا در سال 1992 میالدی توسط یک 
کاراته کار به نام »هاشم بدرالدین«، آغاز شد؛ به ویژه اینکه نکات مبهمی نیز پیرامون حادثه مذکور 
وجود داش��ت. ازجمله این نکات مبهم می توان به سخن گفتن درباره تشدید حمایت و حراست از 



25
جنبش اسالمے 

در سودان
شڪل گیری

و تڪوین 

الشیخ الترابی پیش از سفر به کانادا و همچنین توصیه برخی از رهبران جنبش اسالمی به وی در 
خصوص لزوم در نظر گرفتن تدابیر پیشگیرانه پیش از سفر به کانادا و ایاالت متحده آمریکا، اشاره 

کرد. با این حال، الترابی هیچ توجهی به این توصیه ها نکرد. 
از دیگر نکات مبهم پیرامون این حادثه، کوتاهی نیروهای امنیتی فرودگاه در کمک رساندن به 
الشیخ الترابی و عدم تسریع روند اعزامش به بیمارستان و همچنین تبرئه فرد سوءقصدکننده به جاِن 
وی، اس��ت. این درحالی اس��ت که عامِل ترور یعنی فرد کاراته کار 3 ضربه ُکشنده به الشیخ الترابی 
زد که موجب بیهوش��ی 3 هفته ای او ش��د. اما مهمتر از این موارد، تالش هایی بود که برخی برای 
نگاه داشتن الشیخ الترابی در کانادا و پنهان کردنش در زمان بازگشت به سودان پس از آن حادثه، 
انجام می دادند. با تمامی آنچه که گفته شد، الترابی می گوید که برخی از چپ گراها در کانادا جوان 

کاراته کار را علیه او تحریک کرده بودند.
برخی دیگر معتقدند که این انشقاق از زمان سوء قصد به جان »حسنی مبارک« رئیس جمهور 
س��ابق مصر در اتیوپی در س��ال 1995 میالدی، آغاز شد. این افراد بر این باورند که دبیرکل »علی 
عثمان محمد طه« و همچنین »نافع علی نافع« رئیس دستگاه امنیتی حکومت بدون اطالع الترابی 

و البشیر از ترور حسنی مبارک حمایت مالی و امنیتی به عمل آوردند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد. صاحبان این دیدگاه معتقدند که انشقاق پس از دیدار الترابی با 
»الصادق المهدی« در ژنو آغاز شد؛ دیداری که هیچگاه از محتوای آن پرده برداشته نشد. با این حال، 
برخی این گمانه زنی را مطرح کردند که در دیدار مذکور، الترابی با الصادق المهدی بر َس��ر ایجاد 
پس��ت نخست وزیری و سپردن آن به الصادق المهدی توافق کردند و همین مسأله خشم و انزجار 

دولتمردان و رهبران ارشد سودان را به دنبال داشت.  
فارغ از آنچه که گفته ش��د، الترابی خود معتقد اس��ت که روابطش با البش��یر در طول زمان 
ریاست او در پارلمان )1996 تا 1998 میالدی( تیره و تار شد. او می گوید که علت این تیرگی در 
روابط، نارضایتی شدید البشیر از پیگیری پرونده های فساد و همچنین بازخواست دقیق وزراء توسط 
پارلمان، بوده است. به گفته الترابی تالش پارلمان در دوره او برای تصویب برخی قوانین در حوزه های 
مختلف مطبوعاتی، احزاب و مس��أله انتخاب والیان، احتماال به مذاق البش��یر خوش نیامده است. 
با تمامی آنچه که پیشتر ذکر شد، معتقدیم که تمامی حوادث یادشده در مسیر انشقاق اتفاق 
افتاده و هیچ یک نقطه آغازین این انشقاق نبوده اند. لذا بر این باوریم که انشقاق از زمان کودتای صبح 
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جمعه روز 30 ژوئن س��ال 1989 میالدی به ویژه در سایه فعالیت های مخفیانه جنبش اسالمی و 
تالش آن برای سرپوش نهادن بر هویت اسالمی اش در دوره های آغازین کودتا، آغاز شد. در این دوره 
بود که الشیخ الترابی در زندان ناپدید شد و نهادهای وابسته به جنبش اسالمی نیز برای جلوگیری 
از برانگیخته ش��دن شک و شبهات، مخفی شدند. برهمین اساس، هرچند که این اقدامات موجب 
پنهان ماندن هویت واقعی ]اسالمی[ جنبش اسالمی تا یک سال و نیم پس از کودتا شد، اما در نقطه 
مقابل، فضایی را فراهم آورد تا برخی به بهانه فعالیت های مخفی کارانه، امور را خود به صورت فردی 

پیش ببرند تا بدین ترتیب، اولین مراحل انشقاق در سال 1999 میالدی شکل گیرد.

مسائل مورد اختالف:
برخ��ی اختالفات میان البش��یر و ترابی را در قالب نبرد ب��رای تصاحب قدرت و نفوذ به تصویر 
می کشند و به همین دلیل تمامی تحرکات هر یک از آن ها را اقدامی علیه دیگری قلمداد می کنند. 
شواهد زیادی نیز در تأیید این دیدگاه وجود دارد. اما به نظر می رسد که ابعاد این اختالفات فراتر از 

مسأله قدرت و نفوذ است و بدان نیز خواهیم پرداخت. 
برخی نیز بر این باورند که ریش��ه اختالفات میان الترابی و البش��یر اساس��ا در مسأله انتقال از 
»مش��روعیت انقالبی« به »مش��روعیت سیاسی« نهفته اس��ت. به اعتقاد این افراد، مسائل دیگری 
همچون انتخاب والیان، تصویب قانون آزادی مطبوعات، ش��کل دادن به کنگره ملی به عنوان یک 
حزب سیاسی علنی و برکناری تمامی فرماندهان نظامی و امنیتی و دیپلمات ها و کارمندان ارشد از 
آن، در اختالفات میان الترابی و البشیر دخیل بوده است. به گفته صاحبان این دیدگاه، ایجاد پست 
نخست وزیری و از بین بردن آزادی های عمومی ازجمله دیگر موارد اختالفی میان دو طرف به شمار 
می رفت. شاید مهمترین چیزی که می تواند تأییدکننده این دیدگاه باشد، برهه زمانی است که در 
آن از فرامین ده گانه رونمایی شد. این فرامین در واقع پس از تصویب قانون احزاب در پارلمان و یک 
ماه پیش از اجرایی شدن آن، پیش از اجرایی شدن قانون مطبوعات و همچنین چند روز پیش از 
تصویب قانون انتخاب والیان، صادر شدند. پس از این فرامین نیز تصمیماتی نظیر انحالل پارلمان 
و برقراری حالت فوق العاده در سودان اتخاذ شد تا به این صورت تمامی راه ها برای عملیاتی شدن 

تصمیمات پارلمان مسدود شوند. 
»بابک��ر عوض« رئیس دفتر الترابی در آن زمان، ضمن تأیید مس��أله مذکور، می گوید: »در آن 
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زمان، جنبش اسالمی برای خروج از فعالیت های نظامی و انتقال به فعالیت های عمومی و تأسیس 
یک حزب سیاس��ی علنی آماده می ش��د. بنابراین، دستگاه های وابسته به جنبش مرحله انتقالی را 
س��پری می کردند. جنبش اسالمی خواس��تار آن بود تا تمامی افرادی که در دستگاه های امنیتی، 
نظامی و پلیس عضویت داشتند از کنگره ملی اخراج شوند و برای تحقق این هدف نیز لیستی از 
اف��راد را آماده کرده بود. در این گیرودار بود که فرامین ده گانه با هدف مس��دود کردن راه به روی 

مرحله انتقالی، صادر شدند.«
براساس آنچه که گفته شد، ما بر این باوریم که اختالف میان البشیر و الترابی در واقع ریشه در 
نبرد بر َس��ر 2 طرز تفکر و نگرش داشته؛ 2 طرز تفکری که هریک در فضایی که تقریبا دیگری را 
برنمی تابد، شکل گرفته بوده است. به عنوان نمونه، البشیر یک فرد نظامی است که به خوبی می داند 
اوامر صادره چگونه بر اساس سلسله مراتب قانونی از باال به پایین منتقل می شوند. این درحالی است 
که الترابی فردی است که به داشتن روحیه منعطفانه درقبال تمامی مسائل شناخته می شود و از 
سوی دیگر، صاحب آراء و دیدگاه های فقهی است که از سوی دیگران مطرح نشده است. او همچنین 
در عرصه اسالمی، سبکی از عملکرد سیاسی را از خود برجای گذاشت که نمونه آن در تاریخ گذشته 
سودان دیده نمی شود. لذا با وجود این تناقض آشکار در طرز تفکر و نگرش این 2 َمرد و محیطی که 
هریک در آن شکل گرفته اند، طبیعی است که تقریبا درباره همه چیز با یکدیگر اختالف پیدا کنند. 
در این شرایط، همچنین طبیعی است کسی که بر اریکه قدرت تکیه زده است، دیگری را از میدان 

به در کرده و اختیاراتش را سلب کند. 

تأثیر انشقاق بر حکومت و جنبش اسالمی:
ایجاد انش��قاق به مثابه پایان عصر قدرت جنبش اسالمی در عرصه های سیاسی و تبلیغی بود. 
حکومت نیز بس��یاری از طرفداران خود را از دس��ت داد؛ طرفدارانی که جنبش اس��المی به دلیل 
حضورش در قدرت آن ها را به س��مت حکومت کشانده بود. بدین ترتیب، طرفداران حکومت دچار 
انشقاق شدند و افراد منفعت طلب و تشنه قدرت پیرامون آن ]حکومت[ گردآمدند. به همین دلیل، 
قدرت حکومت در برخورد با معارضان و دش��منان سیاس��ی اش کاهش پیدا کرد. پیوس��تن حزب 
»کنگ��ره مردمی« به معارضان، قدرت حکوم��ت را بیش از پیش تضعیف کرد. کنگره مذکور پس 
از انش��قاق، توسط الترابی تأسیس شد و پس از مدتی به مهمترین گروه معارض مبدل گشت. لذا 
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حکومت از یک سوی با امضای معاهدات به سمت پایان جنگ با جنبش های مسلح حرکت کرد و 
از سوی دیگر، با ورود به گفتگو و مذاکره با گروه های سیاسی در مسیر حل و فصل اختالفاتش با 

آن ها گام برداشت. 
بدین ترتیب، حکومت در سال 2005 یک توافقنامه صلح فراگیر را با »جنبش مردمی برای آزادی 
س��ودان« که در جنوب می جنگید، امضاء کرد. این توافقنامه در نهایت در س��ال 2011 به جدایی 
جنوب سودان از این کشور منجر شد. عالوه بر این، در همین سال یعنی سال 2005 نیز حکومت 
توافقنام��ه دیگری را تحت عنوان »توافقنامه قاهره« با »ائتالف ملی معارض« امضاء کرد. در میان 
اعضای این ائتالف، احزاب »االمة« و »کنگره مردمی« که با »جنبش مردمی برای آزادی سودان« 
همپیمان بودند، حضور داشتند. در سال 2006 نیز »توافقنامه آسمرا« را با اریتره و »توافقنامه صلح 
ابوجا« را در دارفور به امضاء رساند. حکومت سودان همچنین احزاب سیاسی و جنبش های مسلح 
را به انجام گفتگوی ملی فراخواند؛ گفتگویی که بر مبنای آن حکومت وحدت ملی از سال 2005 

تشکیل شد و تا زمان برگزاری انتخابات در سال 2010 به حیات خود ادامه داد.
از س��وی دیگر، جنبش اس��المی نیز دچار انشقاق شد؛ گروهی از این جنبش از البشیر تبعیت 
می کردند و پشتوانه نظام سیاسی بودند و گروهی دیگر از الترابی پیروی می کردند و جزو معارضان 
بودند. لذا جنبش اسالمی که قدرت اول در عرصه های سیاسی و اجتماعی شناخته می شد، قدرت 
خود را از دس��ت داد. هر دو گروه جنبش اس��المی � چه وابستگان به حکومت و چه معارضان � از 
س��وی حکومت مورد هدف قرار گرفتند. در واقع، حکومت تالش کرد تا گروه اول را تحت اراده و 
اختیار خود قرار دهد و البته در این زمینه زیاد هم به زحمت نیفتاد. درهمین حال، با تشدید اقدامات 
امنیتی علیه گروه دوم تالش کرد تا قدرت آن را مهار س��ازد. به عنوان نمونه، الش��یخ الترابی در 
سال های 2001، 2003، 2004، 2005، 2008، 2009 و 2010 میالدی بازداشت شد. عالوه براین، 

تدابیر امنیتی دیگری همچون اقامت اجباری و ... علیه معارضان به کار گرفته شد. 
نظام سیاسی در سودان موفق شد نقش جنبش اسالمی در این کشور را از بین ببرد؛ جنبشی 
که خود ]نظام سیاسی[ از آن متولد شده بود. به عبارت دیگر، نظام سیاسی در سودان موفق شد 
جای��گاه خود در قبال جنبش اس��المی را از حالت تبعیت از آن به حالت تحکم بر آن تغییر دهد. 
بنابراین، جنبش اس��المی به یکی از جریان هایی تبدیل شد که نظام سیاسی تحکم در سرنوشت 

آینده آن را به دست گرفت.


