
گامبيیا: اازز 1994 تا اامرووزز 

آآليیيیو ددرربوئهھ  

فورريیهھ 2010 

ززمانن: 1994 تا اامرووزز  

مباررززهه ددموکرااسی خوااهھھھانهھ 

هھھھدفف: ررژژيیم سرهھھھنگ يیحيیی اایی جی جی َجَمح  

جنبش: دداانشجويیانن٬، ووکالیی ددعواایی٬، ساززمانن هھھھایی غيیرددوولتی٬، دديین وو ررهھھھبراانن جامعهھ٬، ررووززنامهھ نگارراانن٬، 

گرووهھھھایی سيیاسی مخالف وو يیهھودديیانن گامبيیا  

خالصهھ مباررززهه:  

سالل هھھھا پيیش اازز سرنگونی ددرر سالل ٬1994، حکومت سر دَدوودداا جورراا Sir Dawda Jawara بهھ مدتت بسيیارر 

ططوالنی ززمامم اامورر رراا ددرر ددست ددااشت وو با مباررززااتت پيیگيیر مرددمم عاددیی ددرر گامبيیا فرسوددهه شدهه بودد. جورراا 

کشورر رراا اازز ززمانن ااستقاللل٬، 18 فورريیهھ ٬1965، ااددااررهه می کردد وو حزبب ااوو٬، حزبب مرددمم مترقی يیا 

People`s Progressive Party (PPP) نيیز پيیرووزز هھھھمهھ اانتخاباتت هھھھا بودد. با ااجراایی برنامهھ هھھھایی 

ااصالحاتت ااقتصاددیی صندووقق بيین االمللی پولل وو بانک جهھانی کهھ بهھ اازز بيین ررفتن فرصت هھھھایی شغلی ززيیاددیی وو 

اافزاايیش ناررضايیتی ددرر ميیانن مرددمم گامبيیا اانجاميید صداایی مخالفت سيیاسی بلندتر اازز پيیش بهھ گوشش ررسيید. ززمانی 

کهھ ژژنراالل يیحيیی اایی جی جی جمح Yahya A.J.J. Jammeh وو هھھھمرااهھھھانن نظامی ااشش ددوولت جواارراا رراا ددرر 



22 جوالیی 1994 سرنگونن کرددند مرددمم با خيیالل اايین کهھ تغيیيیر فرااررسيیدهه ااست بهھ خوشحالی پرددااختند وو آآنن 

رراا «اانقالبی» خوااندند کهھ کشوررشانن مدتت هھھھایی ططوالنی ددرر اانتظارر آآنن بوددهه ااست. 

 ااندکی پس اازز کوددتا شورراایی حاکميیت موقت تاسيیس شد تا ددموکرااسی وو حکومت مرددمی رراا ظظرفف ددوو سالل 

ددرر کشورر حاکم کند. ددرر آآستانهھ اانتخاباتت ررهھھھبریی نظامی اازز ااررتش باززنشستهھ شد وو با تشکيیل اائتالفی تحت 

عنواانن ططرحح نو مهھيین پرستانهھ وو ساززندگی(APRC)  ددرر اانتخاباتت حائز ااکثريیت شد. اانتخاباتت با هھھھيیاهھھھویی 

بسيیارر هھھھمرااهه بودد٬، توسط ناظظراانن بيین االمللی ااززجملهھ ووززررااتت ااموررخاجهھ آآمريیکا وو کيیمسيیونن سيیاست خاررجهھ 

ااتحادديیهھ ااررووپا «هھھھمرااهه با تخلفاتت بسيیارر» ااررززيیابی شد وو ااپوززسيیونن آآنن رراا اانتخاباتی تقلبی خوااند. عالووهه بر آآنن 

برخی اازز سيیاستمداارراانن وو ااحزاابب سيیاسی هھھھم اازز مشاررکت ددرر اانتخاباتت منع شدهه بوددند.  

پس اازز اانتخاباتت ٬1996، نظاميیانِن سيیاسی شدهه ووعدهه هھھھایی خودد مبنی اازز حذفِف فسادد٬، پاررتی باززیی وو تجمل 

گراايیی حکومتگراانن وو ااتالفف هھھھزيینهھ مرددمم عاددیی رراا تکراارر کرددند ااما ررهھھھبراانن مرددمی متعقدااند آآنهھا علی ررغم 

اايین ووعدهه هھھھا پایی خودد رراا جایی پایی حکومتگراانن قبلی گذااشتند وو بسيیارریی اازز تحليیلگراانن معتقد ااند حکومت 

فعلی ددرر فسادد اازز حکومت جاوواارراا نيیز پيیشی گرفتهھ ااست. ددستگيیریی هھھھایی غيیر قانونی٬، سانسورر مطبوعاتت٬، 

مصاددررهه اامواالل شخصی بدوونن حکم ددااددگاهه٬، فشارر بر سيیاستمدااررنن پيیشيین وو شهھروونداانن عاددیی اازز ززمانن 

جابجايیی قدررتت اافزاايیش يیافتهھ ااست وو اايین موضوعع بهھ ناررضايیتی مرددمم وو براانگيیختهھ شدنن عدهه ززيیاددیی اازز 

گامبيیايیی هھھھا عليیهھ ررژژيیم جمح اانجاميیدهه ااست.  

ددرر آآوورريیل سالل ٬2000، يیک تظاهھھھرااتت مسالمت آآميیز دداانشجويیانن با خشونت بسيیارر سرکوبب شد کهھ ددرر جريیانن 

آآنن چند دداانشجو کشتهھ شدند وو تعداادد بيیشتریی توسط نيیرووهھھھایی اامنيیتی ززخمی شدند. ااگرچهھ بهھ سبب نرخخ باالیی 

بی سوااددیی٬، ترسس وو جهھل سيیاسی ررژژيیم ااوو هھھھمچنانن ططرفداارر دداارردد٬، بسيیارریی اازز شهھروونداانن اايین کشورر با ررژژيیم 

جمح بهھ سبب نقض گسترددهه حقوقق بشر وو فقداانن ااستقاللل ددرر ددستگاهه قضايیی مخالفت می کنند. اايین مباررززهه 

سيیاسی ااکنونن بهھ خاططر حضورر برخی اازز مباررززيین ددرر تبعيید٬، ددرر ااررووپا وو آآمريیکا وو کشورر هھھھمسايیهھ سنگالل٬، 



بُعد بيین االمللی هھھھم پيیداا کرددهه ااست. بهھ سبب اافزاايیش ترسس وو خفقانن٬، مخالفانن بهھ ددنبالل جلب محکوميیت هھھھایی 

بيین االمللی عليیهھ ررژژيیم هھھھستند. مرددمم تحت سرکوبب شجاعِت مخالفت با ررژژيیم ااوو رراا ندااررند وو تعداادد ااندکی بهھ 

حذفف ژژنراالل جمح بهھ صوررتت بی خشونت ااميیدووااررند.  

تارريیخچهھ سيیاسی:  

گامبيیا کشورر فقيیریی ددرر غربب آآفريیقا ااست. اايین کشورر کوچکتريین کشورر اايین قاررهه – بدوونن ااحتسابب جزاايیر 

کوچک ااططراافف بدنهھ ااصلی- ااست. گامبيیا ددرر سالل 1888 تحت االحمايیهھ اانگلستانن قراارر گرفت وو پس اازز 

مباررززهه اایی ططوالنی براایی کسب حق رراایی وو نيیز ااستقاللل باالخرهه ددرر سالل 1965 حق حاکميیت خودد رراا بهھ 

ددست گرفت وو ِسر ددوودداا جاوواارراا بهھ عنواانن ااووليین نخست ووززيیر اايین کشورر مستقل وواارردد ددفتر کاررااشش شد. ددرر 

آآوورريیل 1970 اايین کشورر بهھ جمهھورریی کامل تبديیل شد وو جاوواارراا بهھ عنواانن رريیيیس جمهھورر بر مسند قدررتت ماند. 

ااووااسط ددهھھھهھ هھھھفتادد هھھھمزمانن بودد با شکافف هھھھايیی کهھ ددرروونن حزبب مرددمم مترقی ( PPP) بهھ ووجودد آآمد وو خيیلی 

ززوودد ددوو حزبب جديید کهھ ررهھھھبراانن آآنهھا ززمانی ووززرراایی کابيینهھ بوددند اازز آآنن اانشعابب کرددند. ااوولی حزبب کنگرهه 

ملی شريیف مصطفی دديیبا وو ددوومی حزبب مرددمی گامبيیایی ااسن موسی کامارراا بودد. گرووهھھھی اازز ااحزاابب نهھ 

چنداانن مهھم هھھھم ددرر خاللل سالل هھھھایی 1975 تا 1985 نيیز بهھ ميیداانن آآمدند. علی ررغم ااضافهھ شدنن چند حزبب 

دديیگر حزبب کنگرهه ملی تنهھا حزبی بودد کهھ ااقتداارر حزبب حاکم رراا بهھ چالش می کشيید.  

تا پايیانن ددووررهه ددوومم پنج سالهھ توسعهھ جمهھورریی جديید٬، بسيیارریی اازز مرددمم اازز ووضعيیت ناااميید شدند وو ااحساسس 

کرددند ااميیدهھھھايیی کهھ بهھ بهھبودد ااووضاعع پس اازز ااستقاللل می ررفت بهھ يیاسس بدلل شدهه ااست. فقر اازز ددوورراانن پيیش اازز 

ااستقاللل هھھھم بيیشتر گسترشش يیافت وو پاررتی باززیی وو رراانت خواارریی هھھھم ددرر سطوحح باالیی حکومت رريیشهھ ددووااند. 

ددرر سالل ٬1981، اايین ناررضايیتی بهھ تالشی مسلحانهھ براایی کوددتا بهھ ررهھھھبریی کوکويیی سامبا سانيیانگ منجر شد 



کهھ گفتهھ می شد توسط سيیاستمداارراانی نظيیر پاپپ چيیاسيین سکا اازز حزبب اانن االل پی هھھھم حمايیت می شد. کشورر 

ددرر آآنن ززمانن ااررتش ندااشت وو رريیيیس جمهھورریی کهھ بهھ حمايیت لندنن متکی بودد اازز کشورر هھھھمسايیهھ٬، سنگالل٬، 

ددررخوااست کمک کردد تا بهھ مقابلهھ با شوررشيیانن برخيیزدد. صدهھھھا نفر کشتهھ شدند چنديین نفر باززددااشت شدند وو 

برخی براایی چنديین سالل ززنداانی شدند. ددرر سالل 1982 گامبيیا وو سنگالل وواارردد تفاهھھھم نامهھ اایی شدند کهھ کمتر اازز 

ددهه سالل ددوواامم آآوورردد. گامبيیايیی هھھھا معتقد بوددند ااستقاللل کشوررشانن ززيیر سايیهھ حضورر پرررنگ سنگالل بر اايین 

تفاهھھھم نامهھ بهھ خطر اافتاددهه بودد.  

ددووررهه بحراانن سيیاسی با ددشواارریی هھھھايیی ددرر عرصهھ ااقتصاددیی گامبيیا٬، بهھ وويیژهه ددرر خاللل سالل هھھھایی 1984 تا 

٬1987، هھھھمزمانن بودد. برنامهھ هھھھایی نظاررتِی ساختارریی وو پس اازز آآنن برنامهھ هھھھایی باززساززیی ااقتصاددیی کهھ با 

حضورر صندووقق بيین االمللی پولل وو نيیز بانک جهھانی هھھھمرااهه بودد غوغايیی رراا ددرر کشورر اايیجادد کردد. بدوونن 

حضورر يیک بخش خصوصی فعالل وو اايین ووااقعيیت کهھ حکومت بزررگتريین کاررفرما ااست٬، صدهھھھا شغل ددرر 

بخش خدماتت شهھریی اازز بيین ررفت. هھھھزيینهھ هھھھایی ااجتماعِی ااصالحاتی اازز اايین ددست بسيیارر ووسيیع بودد. ددرر سالل 

٬1987، ساززمانن خلق ااستقاللل وو سوسيیاليیسم (PDOIS) تشکيیل شد. ااگرچهھ اايین حزبب ددرر ووااقع کوچکتريین 

حزبب ددوورراانن خودد بودد٬، تاثيیر عمدهه اایی٬، بهھ وويیژهه بر جمعيیت جواانن وو تحصيیل کرددهه ددااشت. ررووززنامهھ فورروويیا 

(Foroyya  کهھ ددرر ززبانن بومی بهھ مفهھومم اارربابب خودد بوددنن ااست) بهھ کانالی براایی اافشایی فسادد حاکمانن تبديیل 

شد. سايیر ررووززنامهھ هھھھا مانند پونت کهھ منتشرکنندهه آآنن ددرر سالل 2005 کشتهھ شد٬، دديیلی آآبزرروورر وو ررووززنامهھ 

«ااخبارر وو گزااررشش هھھھایی گامبيیا» هھھھمهھ وو هھھھمهھ بهھ آآموززشش وو ااططالعع ررسانی شهھروونداانن کمک کرددند. (کنت بت 

صاحب ررووززنامهھ دديیلی آآبزرروورر کهھ تابعيیت ليیبريیايیی دداارردد بهھ کشورر خودد باززگرددااندهه شد چراا کهھ ررووززنامهھ ااشش 

اانتقاددهھھھایی تندیی اازز حکومت يیحيیی جمح می کردد.) اايین ددوورراانن تا ززمانن کوددتایی 22 جوالیی 1994 ددووررهه 

«بيیداارریی» لقب گرفتهھ ااست.  



ددووررهه بيیداارریی برخی اافسراانن جواانن رراا بهھ ررهھھھبریی يیحيیی جمح براانگيیخت تا ططومارر حکومت سی سالهھ ِسر 

ددوودداا رراا ددرر هھھھم پيیچند. کوددتاچی هھھھا قانونن ااساسی جمهھورریی سالل 1970 رراا بهھ حالت تعليیق ددرر آآووررددند وو هھھھمهھ 

فعاليیت هھھھایی سيیاسی وو قواانيین نظامی بر (AFPRC) حاکم شد. اازز آآنجايیی کهھ حکومت ددوودداا ددرر ميیانن 

کشوررهھھھایی منطقهھ يیکی اازز باثباتت تريین هھھھا وو ددموکرااتيیک تريین حکومت هھھھا بودد٬، کوددتا اازز ااقبالل بيین االمللی 

برخورردداارر نبودد. کمک هھھھایی ااقتصاددیی متوقف شد وو اايین بهھ ووخيیم شدنن ااووضاعع ااقتصاددیی کمک کردد. اايین 

موضوعع سيیاست خاررجی ررژژيیم کوددتا رراا تحت تاثيیر قراارر دداادد. ددووستی با آآمريیکا وو ااررووپا کهھ بهھ ططورر سنتی 

ووجودد ددااشت براایی مدتی سردد نگهھ ددااشتهھ شد ددرر حالی کهھ ررژژيیم آآنهھا رراا اامپرااليیست می خوااند. ددرر عوضض 

ررژژيیم کوددتا رروواابط ددووستانهھ خودد با ررژژيیم هھھھايیی نظيیر معمر قداافی ددرر ليیبی٬،  کاستروو ددرر کوبا٬،  چاووزز ددرر 

وونزووئال وو ااحمدیی نژاادد ددرر اايیراانن رراا تحکيیم بخشيید.  

ددرر ططی ددووررهه ددوو سالهھ اایی کهھ براایی گزاارر بهھ حکومت مرددمی تعيیيین شدهه بودد ااووضاعع ااقتصاددیی بدتر شد وو 

کاالهھھھایی ااساسی بهھ شدتت گراانن شد. ستاررهه محبوبيیت ررژژيیم کوددتا رروو بهھ اافولل گذااشت وو کمک هھھھايیی کهھ اازز 

ططرفف ااتحادديیهھ ااررووپا وو آآمريیکا متوقف شدهه بودد فشارر بر ددوولت رراا اافزاايیش دداادد. ددستگيیریی هھھھایی غيیر قانونی٬، 

سانسورر مطبوعاتت٬، مصاددررهه اامواالل شخصی بدوونن حکم ددااددگاهه وو کميیسيیونن هھھھايیی کهھ بهھ ااصطالحح مامورر 

تحقيیق ددررباررهه مامورراانن پيیشيین حکومتی شدهه بوددند٬، آآتش خشم عليیهھ دديیکتاتورریی نظامی رراا براافرووخت. 

«کميیتهھ مشوررتی ملی» کهھ توسط شورراایی نظامی تعيیيین شدهه بودد پيیشنهھادد کردد کهھ قدررتت ظظرفف ددوو سالل بهھ 

ددوولتی کهھ اازز رراایی مرددمم برآآمدهه ااست منتقل شودد. ددرر سالل 1996 ررهھھھبراانن کوددتا اازز مشاغل نظامی ااستعفا 

ددااددند وو APRC ططرحح نو مهھيین پرستانهھ وو ساززندگی رراا تشکيیل ددااددند وو ددرر اانتخاباتت سپتامبر 1996 شرکت 

کرددند. ااحزاابب پيیش اازز کوددتا جز ساززمانن خلق ااستقاللل وو سوسيیاليیسم (PDOIS)٬، هھھھمهھ اازز فعاليیت منع بوددند. 

ددوو حزبب مخالف بهھ سرعت شکل گرفتند تا نظامی هھھھا رراا بهھ چالش بکشند. يیکی حزبب ددموااتيیک متحد 

(UDP) بودد کهھ تحت ررهھھھبریی ووکيیل ددعاوویی ااووسايینو ددرربوئهھ فعاليیت می کردد وو دديیگریی حزبب آآشتی ملی 



(NRP) بودد کهھ هھھھَمت اانن کی بهَھ کهھ هھھھتل دداارر بودد ررهھھھبریی آآنن رراا بهھ عهھدهه ددااشت. اانتخاباتت نزدديیک وو پرتنش 

بودد کهھ با ااتهھاماتت تخلف وو تقلب هھھھم اازز سویی مخالفانن وو هھھھم اازز سویی ناظظراانن بيین االمللی هھھھمرااهه شد وو باالخرهه 

حزبب جمح برندهه اانتخاباتت رريیاست جمهھورریی ااعالمم شد. اايین حزبب ااکثريیت صندلی هھھھایی پاررلمانن رراا نيیز بهھ 

ددست آآوورردد.  

پس اازز فشاررهھھھایی ددااخلی وو بيین االمللی بسيیارر قانونن نظامی 89 لغو شد وو ممنوعيیت ااحزاابب سيیاسیPPP  وو 

NCP نيیز اازز ميیانن ررفت. NCP کهھ پيیشتر متحد جمح بودد بهھ PPP کهھ پيیشتر ددرر قدررتت بودد پيیوست تا بهھ 

هھھھمرااهه سايیر نيیرووهھھھایی ااپوززسيیونن حاکميیِت ررژژيیم جمح رراا بهھ چالش بکشند. پس اازز اانتخاباتت هھھھایی 1996 وو 

2001 ( کهھ آآنن رراا هھھھم حزبب حاکم بردد) گامبيیا شاهھھھد ووااکنش هھھھايیی اازز ططبقهھ جديیدیی اازز سيیاسيیونن بودد وو خيیلی 

ززوودد ررووشن شد کهھ فسادد وو ددشواارریی ااقتصاددیی کهھ بنا بهھ گفتهھ کوددتاگراانن دداليیل ااصلی کوددتایی 94 بودد ددرر 

ددوولت جمح هھھھم گسترشش يیافتهھ ااست. ناووگانن هھھھایی ماشيین هھھھایی پرززقق وو برقق وو ززندگی هھھھایی تجملی مرددمم رراا اازز 

حمايیت ددوولت ددلسردد کردد. حکومت هھھھم بهھ ططورر فزاايیندهه اایی نسبت بهھ هھھھرگونهھ اانتقاددیی سخت گيیرتر وو کيینهھ 

ووررززتر شد. باززددااشت هھھھایی فلهھ اایی٬، رربوددهه شدنن مخالفانن سيیاسی وو ررووززنامهھ نگارراانن مستقل ررووااجج پيیداا کردد. 

حتی ررهھھھبراانن دديینی کهھ عليیهھ فسادد وو سرکوبب حکومت صحبت می کرددند ططعم خشم حکومت رراا چشيیدند. 

خشونت پليیس وو نظامی هھھھا بهھ ووفورر گزااررشش می شد وو ساززمانن هھھھایی غيیر ددوولتی٬، فعاليین حوززهه قضايیی٬، 

ررووززنامهھ نگارراانن وو برخی اازز دداانشجويیانن بهھ تاسيیس ساززمانن هھھھايیی براایی گسترشش ددموکرااسی رروویی آآووررددند. 

حزبب ااصلی مخالف UDP نيیز اانتخاباتت سالل 2001 رراا بهھ ددليیل نبودد آآززااددیی وو شراايیط منصافهھ برگزاارریی 

اانتخباتت تحريیم کردد.  

ددرر سوميین اانتخاباتت عمومی بعد اازز کوددتا٬، ددرر سالل 2006 با حمايیت وو تشويیق يیهھودديیانن گامبيیا مخالفانن 

سيیاسی ددرر اايین کشورر بهھ اايین نتيیجهھ ررسيیدند کهھ براایی اافزاايیش فشارر بهھ حکومت جمح نيیاززمند ااتحادد با يیکديیگر 

هھھھستند. اايین تالشش هھھھا بهھ اايیجادد اائتالفف ملی ددموکرااتيیک يیا (NADD) اانجاميید. ااگر چهھ پس اازز آآنن اائتالفف بهھ 



سبب ااختالفف نظر بر سر اايین کهھ چهھ کسی ررهھھھبریی آآنن رراا بهھ عهھدهه گيیردد وو شراايیطی کهھ ددرر صوررتت پيیرووززیی 

اائتالفف بهھ ووجودد می آآمد تا حدووددیی اازز هھھھم پاشيید. ددوو حزبب مخالف اائتالفف خودد رراا تشکيیل ددااددند وو ددررميیانن 

ااختالفِف مخالفانن٬، جمح بارر دديیگر بهھ پيیرووززیی ررسيید. ددرر اانتخاباتت سالل 2006 کمتر اازز نيیمی اازز ووااجديین 

شراايیط ددرر اانتخاباتت شرکت کرددند کهھ نتيیجهھ ترکيیبی اازز بی ررغبتِی رراایی ددهھھھندگانن وو ااجبارر وو تشويیق حکومت 

بهھ مشاررکت ددرر اانتخاباتت اازز ططرفف حزبب حاکم بودد.  

ددرر حالی کهھ ددوولت جمح ددرر ززميینهھ هھھھایی حقوقق بشر وو ددموکرااسی کاررنامهھ ضعيیفی دداارردد ددرر ززميینهھ هھھھایی 

بهھدااشت وو آآموززشش بهھ موفقيیت هھھھايیی ددست يیافتهھ ااست. کشاووررززیی وو تورريیسم ( بزررگتريین بخش هھھھایی ااقتصادد 

گامبيیا) شرووعی خوبی ددااشتهھ ااست ااما پيیشرفت متوقف شد وو بهھ عقب برگشت بهھ صوررتی کهھ کشاووررززهھھھایی 

گامبيیايیی ددرر شراايیط سختی ررووززگارر می گذرراانند. ددرر حالی کهھ ااقتصادد بهھ خاططر تجاررتت ددووباررهه- صاددرر 

کرددنن٬، پرووژژهه هھھھایی ساختمانی بزررگگ توسط ددوولت وو خدماتت بانکی کهھ بهھ صوررتت قاررچچ گونهھ اایی ررشد کرددهه 

ااند بزررگگ تر شدهه ااست٬، مرددمم بهھ نسبت سالل 1998 ددرر فقر بيیشتریی فروو ررفتهھ ااند. هھھھزيینهھ هھھھایی ززندگی 

اافزاايیش يیافتهھ ااست وو متوسط ددررآآمد مرددمم منطبق با توررمم اافزاايیش نيیافتهھ ااست.  

حکومت جمح هھھھرگز ددووررهه اایی با ثباتت وو قانونمندیی رراا تجربهھ نکرددهه ااست٬، ااخرااجج وو برکنارریی ووززرراا وو دديیگر 

مسوووليین حکومتی عاددیی ااست. گزااررشش هھھھايیی هھھھست کهھ ااوو اازز ززمانن بهھ قدررتت ررسيیدنن تا کنونن بيیش اازز 120 

ووززيیر رراا برکنارر کرددهه ااست. حمايیت سيیاسی رراانت خواارراانن٬، فسادد وو سوءمديیريیت ددرر سطح گسترددهه اایی ددرر 

حالل اانجامم ااست. با يیک ااپوززسيیونن ملی ضعيیف گامبيیايیی هھھھا براایی تغيیيیر نگاهھھھی بهھ خاررجج ددااررند. ررووززنامهھ 

هھھھایی آآنن-اليین کهھ بهھ اافشاگریی ددررباررهه فسادد هھھھایی حکومت می پرددااززند اافزاايیش ددااشتهھ ااند وو تعداادد بيیشتریی اازز 

مرددمم آآنن هھھھا رراا می خواانند. هھھھرچند کهھ مخالفت با حکومت جمح وو حزبب APRC  ااوو تا ااندااززهه ززيیاددیی پرااکندهه 

ماندهه ااست وو بخش عمدهه آآنن بهھ صوررتت غيیر ساززمانن ددهھھھی شدهه وو خاررجج اازز مرززهھھھا شکل می گيیردد. ررژژيیم 

يیک ااتحادديیهھ دداانشجويیی موااززیی بهھ کارر ااندااختهھ ااست تا ااتحادديیهھ دداانشجويیانن گامبيیايیی (GAMSU) رراا کهھ 



ززمانی فعالل بودد وو تظاهھھھرااتت هھھھایی سالل 2000 رراا ساززمانن ددهھھھی کردد خنثی کند. ااتحادديیهھ دداانشجويیی تحت 

نظاررتت ررژژيیم اانجمن ملی  دداانشجويیانن ميیهھن پرست يیا (NAPSA) خوااندهه می شودد وو توسط عضو مجلس 

قانونن گذاارریی گامبيیا سيیدیی نيیجهھ ررهھھھبریی می شد کهھ هھھھمچنانن بر اايین گرووهه تاثيیرگذاارر ااست. اايین گرووهه ااکنونن بهھ 

شبحی اازز آآنچهھ بوددهه بدلل شدهه ااست.  

ددووررهه بعدیی اانتخاباتت ددرر سالل هھھھایی 2011 وو 2012 برگزاارر می شودد٬، ددرر حالی کهھ بسيیارریی ااميیدووااررند 

مخالفانن بتواانند متحد شوند ااما نشانهھ خوبی ددرر اايین ززميینهھ دديیدهه نمی شودد وو کشورر هھھھمچنانن تحت حاکميیت 

نيیمهھ- ااسبتدااددیی يیحيیی اایی جی جی جمح اادداامهھ حيیاتت می ددهھھھد.  

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک: 

گامبيیا با ااسترااتژیی هھھھایی بی خشونت براایی جابجايیی قدررتت سيیاسی بيیگانهھ نيیست. ااوواايیل قرنن بيیستم٬، پس اازز 

تقالهھھھايیی براایی تجزيیهھ آآفريیقا٬، وو متعاقب آآنن ااعالمم گامبيیا بهھ عنواانن مستعمرهه اامپرااططورریی بريیتانيیا ددرر سالل 

٬1888، گرووهھھھی اازز گامبيیايیی هھھھا با حکومت ااستعمارریی بهھ مباررززهه برخوااستند وو براایی حقوقق براابر گامبيیايیی 

هھھھا تالشش کرددند. ددرر اايین ززمانن٬، جنبش ططرفداارر ااستقاللل ددرر بقيیهھ مستعمرهه هھھھایی بريیتانيیا نظيیرغنا٬، نيیجريیهھ وو 

سيیراالئونن قویی بودد. گامبيیايیی هھھھایی تحصيیل کرددهه با ررهھھھبراانن جنبش ددرر اايین کشوررهھھھا ااررتباطط برقراارر کرددهه 

بوددند ساززمانن پانن-آآفريیقايیست هھھھا رراا تشکيیل ددااددند وو براایی براابریی وو ااستقاللل مباررززهه کرددند. شاخهھ اایی اازز 

کنگرهه ملی آآفريیقایی غربی جی اايیی کسلی هھھھيیفورردد (NCBWA) رراا اازز ررااهه اايیجادد يیک کميیتهھ نمايیندگی 

(GRC) ددرر سالل 1926 تشکيیل ددااددند. ددرر سالل 1927 تحت ررهھھھبریی ااددوواارردد فراانسيیس ااسمالل٬، گامبيیا بهھ 

ااتحادديیهھ ضد اامپرااليیسيیم (LAI) وو نيیز ااتحادديیهھ صنفی بيین االمللی کاررگراانن سيیاهه (ITUC-NW) پيیوست. 



ااسمالل هھھھميین ططورر ااتحادد ددفاعع بومی رراا ددرر سالل 1917 تاسيیس کردد وو پس اازز آآنن ااتحادديیهھ صنفی بثرووست رراا 

بنيیانن گذاارریی کردد وو بهھ موااززااتت آآنن ددرر برنامهھ هھھھایی وو ساززمانن هھھھایی سيیاسی دديیگر هھھھم فعاليیت می کردد.  

ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی وو گرووهھھھایی فعاليین مدنی کهھ بومی گامبيیا هھھھستند مانند ااتحادد ددفاعع بومی وو ااتحادديیهھ صنفی 

بثرووست کهھ اایی اافف ااسمالل بنيیانن گذاارریی کردد بر پايیهھ ااجتماعاتت ددووستانهھ وو ددرر مرااسم هھھھایی تدفيین ساختهھ شد. 

ااما ددرر سالل ٬1921، جامعهھ نجارراانن وو کشتی ساززاانن ااووليین ااعتصابب خودد رراا تجربهھ کرددند. پس اازز ااعتصابب 

هھھھایی بعدیی گرووهه ااسمالل ددرر ااووااخر ددهھھھهھ بيیست٬، فعاليین حقوقق صنفی بهھ حاشيیهھ ررفتند تا ددرر سالل 1937 کهھ 

ااتحادديیهھ معلم هھھھایی گامبيیايیی توسط اامم اايیی جالو تشکيیل شد. اايین ااتحادديیهھ کم وو بيیش بهھ عنواانن ساززمانن چانهھ ززنی 

براایی حقوقق وو مزاايیایی معلمانن فعاليیت می کردد وو بهھ هھھھميین سبب برنامهھ ملی وو سيیاسی وويیژهه اایی ندااشت. 

ااگرچهھ ااصراارر آآنهھا بر يیک سریی اازز حقوقق معلمانن سايیر بخش هھھھایی جامعهھ مدنی رراا نيیز بهھ پيیش بردد وو آآنهھا 

رراا بهھ پيیگریی مطالباتشانن تشويیق کردد. يیکی اازز مهھمتريین موفقيیت هھھھایی اايین ااتحادديیهھ هھھھا تحت ررهھھھبریی جالو 

ززمانی بودد کهھ بهھ مخالفانن براایی ددررخوااست يیک ررفرااندااررمم عمومی کمک کرددند. بريیتانيیا با ااستقاللل محدوودد 

ددرر فورريیهھ 1965 مواافقت کردد ااما مقامم سلطنتی بريیتانيیا هھھھمچنانن رريیيیس حکومت بودد. مخالفيین ررفرااندمم رراا 

برددند ااما ددرر ساختن آآنچهھ بهھ ددنبالل ااشش بوددند ناموفق ظظاهھھھر شدند. 

اازز ااوواايیل تا ااووااسط ددهھھھهھ هھھھفتادد٬، اايین ااتحادديیهھ هھھھا بيیشتر شبهھ نظامی وو چريیکی شدند. آآنهھا چند ااعتصابب ترتيیب 

ددااددند. ددوو تا اازز موفق تريین آآنهھا ددرر جوالیی 1975 توسط ااتحادديیهھ صنفی کاررگریی وو پس اازز آآنن ددرر نواامبر 

1976 توسط گرووهھھھی اازز کاررگراانن ددرر شرکت تاسيیساتی گامبيیا شکل گرفت. اايین ااعتصاباتت ددرر ررااستایی 

ااحقاقق حقوقق وو بهھبودد شراايیط ااقتصاددیی کاررگراانن اانجامم گرفت. ددرر سالل ٬1985، فدررااسيیونن کاررگراانن گامبيیايیی 

اايیجادد شد وو تا ااندااززهه ززيیاددیی تنهھا ااتحادديیهھ اایی کهھ بهھ ددنبالل براابریی سيیاسی وو ااقتصاددیی براایی کاررگراانن وو 

شهھروونداانن بودد باقی ماند. اايین ااتحادديیهھ اازز آآنن پس توسط پا موددوو فالل هھھھداايیت می شودد.  



دداانشجويیانن بعد اازز ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی فعاليین تريین بخش جامعهھ مدنی ااند. ااتحادديیهھ صنفی دداانشجويیانن 

گامبيیايیی يیا (GAMSU) وو ااتحادديیهھ ملی دداانشجويیانن گامبيیايیی (NUGS) ددرر محورريیت اايین حرکت قراارر 

ددااشتند. ددرر ددهھھھم وو يیاززددهھھھم آآوورريیل سالل ٬2000،GAMSU تظاهھھھرااتت بزررگی رراا ساززمانن دداادد کهھ حکومت جمح 

رراا تهھديید کردد. ددرر ددهھھھم آآوورريیل دداانشجويیانن بهھ مرگگ اابريیما بارریی بهھ ددست مامورراانن ددرر بريیکاما ااعترااضض 

کرددند. بارریی يیک دداانش آآموزز ددبيیرستانی بودد وو ظظاهھھھراا معلم ااوو اازز مامورريین آآتش نشانی خوااستهھ بودد ددرر تنبيیهھ 

ااوو کمک کنند. اايین دداانش آآموزز کتک خوررددهه بودد٬، شکنجهھ شدهه بودد وو بعدتر ددرر گذشت. جداایی اايین کهھ 

ددررخوااست معلم اازز آآتش نشانی آآتش خشم بسيیارریی رراا براانگيیخت٬، ددوولت هھھھم ددرر تحقيیق وو برررسی ماجراا بی 

ليیقاتی نشانن دداادد. GAMSU خوااستارر اارراائهھ گزااررشش ااتوپسی ( کهھ بهھ باوورر عدهه ززيیاددیی مخفی شدهه بودد وو 

مرگگ اايین دداانش آآموزز رراا ططبيیعی عنواانن می کردد) شد وو هھھھمزمانن با آآنن  تظاهھھھرااتی اازز سویی دداانشجويیانن ددرر 

محيیط دداانشگاهه شکل گرفت.  

ددرر هھھھميین گيیر وو دداارر يیک دداانش آآموزز ددختر سيیزددهه سالهھ توسط يیک يیونيیفرمم پوشش نيیروویی هھھھایی نظامی موااززیی 

ددرر ااستادديیومم ااستقاللل٬، جايیی کهھ يیک مرااسم ووررززشی دداانش آآموززیی ساالنهھ برگزاارر می شد٬، مورردد تجاووزز قراارر 

گرفت. يیک پزشک گزااررشش تجاووزز رراا تايیيید کردد وو GAMSU ددررخوااست توضيیح کردد. پس اازز يیک تاخيیر 

 GAMSU ،ططوالنی براایی آآووررددنن نيیرووهھھھایی نظامی مستقر ددرر ااستادديیومم براایی شناسايیی شدنن توسط قربانی٬

تقاضایی ااجاززهه براایی برگزاارریی يیک تظاهھھھرااتت عمومی رراا تسليیم پليیس کردد. اايین ددررخوااست رردد شد. با توجهھ 

بهھ حقوقق مقر ددرر قانونن ااساسی براایی ااعترااضض دداانشجويیانن تصميیم گرفتند تظاهھھھرااتت آآرراامی رراا بهھ سویی 

پايیتخت گامبيیا ٬، بانجولل٬، اانجامم ددهھھھند. اايین تظاهھھھرااتت بهھ شدتت توسط پليیس وو نيیرووهھھھایی نظامی سرکوبب شد. 

شانزددهه نفر اازز جملهھ يیک ددااووططلب صليیب سرخخ کهھ ررووززنامهھ نگارر رراادديیويیی هھھھم بودد وو يیک کوددکک سهھ سالهھ٬، 

کهھ بهھ ااشتباهه مورردد ااصابت گلولهھ قراارر گرفتهھ بودد٬، کشتهھ شدند. چهھاررددهه دداانشجو کشتهھ شدند وو بسيیارریی دديیگر 

ززخمی شدند. اايین ساززمانن دداانشجويیی کهھ ددرر سرااسر کشورر شعبهھ ددااشت عقب نشست. با دديیدنن ووااکنش 



خشونت بارر حکومت بهھ تظاهھھھرااتت آآرراامم دداانشجويیانن٬، دداانش آآموززاانن تنهھا ددبيیرستانن شبانهھ ررووززیی وو چند منطقهھ 

ررووستايیی ددرر ررووزز 11 آآوورريیل تظاهھھھرااتت هھھھايیی رراا ساززمانن ددااددند. آآنهھا نيیز مانند دديیگر دداانشجويیانن با خشونت 

سرکوبب شدند وو چند صد دداانشجودد ددستگيیر شدند.  

پيیش اازز ووقايیعی کهھ بهھ قتل عامم دداانشجويیانن ددرر سالل 2000 بيیانجامد GAMSU اازز ززمانن تاسيیس ااشش ددرر سالل 

1967 براایی براابریی وو عداالت ددرر ميیانن دداانشجويیانن وو ددرر جامعهھ تالشش کرددهه بودد. ددرر مجموعع٬، بيیشتر 

ااعترااضاتت دداانشجويیی ددرر گامبيیا با محورريیت موضوعاتی خاصص اانجامم گرفتهھ بودد٬، مضوعاتی نظيیر باال 

ررفتن قيیمت هھھھا٬، تصفيیهھ ااستادداانن وو کسب حقوقق سيیاسی ااما محورريیت کارر سيیاسی با هھھھدفف تروويیج ددموکرااسی 

نبودد. تا سالل ٬2000، بزررگتريین ااعترااضی کهھ GAMSU ترتيیب دداادد ددرر سالل 1977 وو توسط دداانشجويیانن 

کالج گامبيیا بودد ااما کسی کشتهھ نشد٬، ااگر چهھ ررهھھھبراانن اايین جنبش اازز دداانشگاهه ااخرااجج شدند وو بسيیارریی اازز آآنهھا اازز 

کارر کرددنن براایی ددوولت منع شدند. ااما ااعترااضض ددهھھھم وو يیاززددهھھھم آآوورريیل اازز جنس دديیگریی بودد. پس اازز آآنن کهھ 

دداانشجويیانن با خشونت ددرر خيیابانن هھھھا سرکوبب شدند٬، GAMSU بهھ مباررززهه اادداامهھ دداادد ااما اايین بارر تالشش کردد 

موضوعع رراا بهھ ددااددگاهه ببردد وو ززميینهھ رراا براایی آآززااددیی ااعضایی ددستگيیرشدهه ااشش فرااهھھھم کند وو اازز ددااددگاهه عالی 

حکمی ددرريیافت کند تا بهھ موجب اانن جلویی آآززاارر وو ااذذيیت ااعضايیش توسط حکومت رراا بگيیردد. اايین موضوعع بهھ 

هھھھمکارریی هھھھایی بيیشتر ميیانن ووکالیی ددعاوویی وو فعاليین حقوقق بشر ددرر گامبيیا منجر شد. شهھروونداانن مسووولل وو 

کسانی کهھ بهھ صوررتت حرفهھ اایی ووکيیل ددعاوویی بوددند بهھ هھھھم پيیوستند تا تيیمی براایی ددفاعع قانونی اازز دداانشجويیانن 

تشکيیل ددهھھھند. اايین ووکالیی مداافع وو هھھھمکارراانن شانن ددرر گرووهھھھایی مداافع حقوقق بشر نظيیر عفو بيین االملل گامبيیا 

گرووهھھھی رراا تشکيیل ددااددند تحت عنواانن اائتالفف مداافعانن حقوقق بشر. برخی اازز ااعضایی اايین گرووهه ااکنونن ددرر 

خاررجج اازز گامبيیا بهھ سر می برند٬، بهھ وويیژهه پس اازز آآنن کهھ يیکی اازز ررهھھھبراانن آآنن جلو خانهھ ااشش هھھھدفف گلولهھ قراارر 

گرفت وو بهھ شدتت ززخمی شد. ااگرچهھ اايین اائتالفف با باززددااشت ااعضا ااشش تضعيیف شد٬، سايیر ااعضا فعاالنهھ ددرر 

حوززهه تواانايیی هھھھایی فرددیی شانن بهھ ددفاعع ددرر ززميینهھ حقوقق بشر اادداامهھ می ددهھھھند.  



جداايیی اازز ااتحادديیهھ هھھھا٬، گرووهه هھھھايیی هھھھم بوددند کهھ براایی حقوقق شهھرووندیی وو عليیهھ فسادد ددرر حکومت مباررززهه می 

کرددند. اايین هھھھا معموال کلوبب هھھھایی محلهھ اایی وو ااجتماعی بوددند کهھ بحث می کرددند وو بعضی موااقع براایی 

موضوعاتت سيیاسی نيیز مقاوومت می کرددند. ااعضا اايین گرووهه هھھھا مانند گرووهه کنت ااستريیت کهھ ددرر سالل 1967 

ددرر پايیتخت تشکيیل شد٬، اازز فسادد بعد اازز ددوورراانن ااستقاللل خستهھ بوددند وو بهھ ددنبالل اايین بوددند کهھ تاثيیر خودد رراا ددرر 

عرضهھ سيیاسی گامبيیا بهھ نمايیش بگذررااند. برخی حتی شبنامهھ هھھھایی خودد رراا تکثيیر می کرددند وو يیکی اازز 

ااعضایی آآنن٬، موموددوو مومر تا٬، بهھ عنواانن قانونگذرراا اانتخابب شد.  

مرااحل پايیانی مباررززهه براایی ااستقاللل وو عليیهھ بريیتانيیايیی هھھھا توسط ااحزاابب سيیاسی گامبيیايیی ررهھھھبریی شد. تا اايین 

ززمانن٬، بسيیارریی اازز حقوقق کاررگریی با مباررززااتت ساززمانن هھھھایی اایی اافف ااسمالل بهھ ددست آآمدهه ااست وو مرددمم 

خوااست هھھھايیی فرااتر اازز حقوقق کاررگریِی صرفف رراا تقاضا می کنند. آآنهھا براایی ااستقاللل کامل تالشش کرددند. 

 PPP ااحزاابب سيیاسی نظيیر٬، کنگرهه مسلمانانن گامبيیا٬، حزبب متحد٬، وو جامعهھ حمايیت مرددمی کهھ بعد تر بهھ

تغيیيیر يیافت کاررهھھھايیی رراا توسط اایی اافف ااسمالل٬، اامم اايیی جالو وو موموددوو گارربا جاهھھھومپا شرووعع شدهه بودد رراا اادداامهھ 

ددااددند. ااگرچهھ کارر اافرااددیی نظيیر ااسمالل وو سايیر ساززمانن هھھھایی کاررگریی بهھ اايین ااحزاابب نوپایی سيیاسی کمک 

بسيیارریی کردد آآنهھا نسبت بهھ اايین فعاليیت هھھھا ناخشنودد بوددند وو پس اازز کسب قدررتت سيیاسی سرکوبب اايین ااتحادديیهھ 

هھھھا رراا آآغازز کرددند.  

ااعتصابب 1929 کاررگریی کهھ توسط اایی اافف ااسمالل وو ااتحادديیهھ کاررگریی بثرووست هھھھداايیت می شد وو نيیز تاسيیس 

ررووززنامهھ هھھھايیی براارریی ررساندنن صداایی آآفريیقايیی هھھھا عليیهھ حکومت هھھھایی ددست نشاندهه٬، نقطهھ عطفی ددرر 

مباررززااتت بی خشونت گامبيیا براایی آآززااددیی وو ددموکرااسی ااست. ااگرچهھ اايین مباررززااتت عليیهھ ااستعماررگراانن تلخ وو 

ددشواارر بودد هھھھموررااهه بی خشونت باقی ماند. فعاليین اايین مباررززااتت ددرر کتابب هھھھایی تارريیخ وو مطالعاتت ااجتماعی 

گامبيیايیی هھھھا مورردد مطالعهھ قراارر می گيیرند بنابراايین نسل جواانانن نسبت بهھ اايین ميیرااثث ااحساسی تواامم با تحسيین 



وو قدرردداانی دداارردد. آآنهھا تصورر می کنند مقاوومت مشابهھی می توااند عليیهھ حکومت يیحيیی جمح نيیز بهھ کارر گرفتهھ 

شودد.  

مخالفت هھھھایی ااخيیر با حکومت جمح اازز ددووررنن گامبيیا حزبب UDP وو چند تن اازز سيیاسيیونن دديیگر نظيیر هھھھليیفا 

صالح کهھ NADD رراا ددرر ددوورراانن متنهھی بهھ اانتخاباتت سالل 2006 ررهھھھبریی می کردد٬، عمر اایی جالو٬، ووززيیر 

سابق ددرر کابيینهھ PPP وو نيیز چند مخالف جنجالی دديیگر می آآيید. اايین منتقداانن وو UDP گاهھھھا ددستوررااتت غيیر 

ددموکرااتيیک حکومت رراا رردد می کنند کهھ معموال بهھ ددااددگاهھھھی شدنن شانن می اانجامد. مخالفت با ررژژيیم جمح 

براایی يیهھويیانن گامبيیا بهھ سبب مشکالتی کهھ ددرر ساززماندهھھھی ددرر ددااخل کشورر ووجودد دداارردد با مشکل رروو بهھ 

ررووااست. مخالفانن ددرر ددااخل توسط جمح بهھ بدااخالقی متهھم می شوند وو بهھ شدتت سرکوبب می شوند. عالووهه بر 

آآنن بسيیارریی اازز يیهھودديیانن گامبيیا بهھ دديیگر کشوررهھھھا ددرر ااررووپا وو يیا آآمريیکا مهھاجرتت کرددهه ااند. اايین ررووززنامهھ 

نگارراانن٬، سيیاستمداارراانن وو کاددرر سابق نيیرووهھھھایی نظامی بهھ شدتت اازز ررژژيیم جمح اانتقادد می کنند. آآنهھا کهھ بهھ کشورر 

بر می گرددند با خطر ددستگيیریی٬، آآززاارر وو ددرر بعضی موااقع شکنجهھ بهھ سبب اانتقاددتشانن اازز ددوولت رروو بهھ رروو 

هھھھستند.  

اايین گرووهه هھھھايیی سيیاسی ددرر غربت کمک کرددهه ااند کهھ چند گرووهه ططرفداارر ددموکرااسی ددرر گامبيیا خاررجج اازز 

مرززهھھھایی اايین کشورر شکل بگيیردد وو اافکارر عمومی بيین االمللی رراا عليیهھ حکومت جمح براانگيیزااند. ااعترااضض 

هھھھايیی ددرراايیاالتت متحدهه وو اانگلستانن٬، آآخريین آآنن ددرر ااکتبر ٬2009، شکل گرفتهھ ااست. اايین تظاهھھھرااتت بهھ بهھانهھ 

ددستگيیریی هھھھفت ررووززنامهھ نگارر کهھ يیکی اازز آآنهھا ماددرر کوددکک هھھھفت ماهھھھهھ بودد شکل گرفت. تمرکز اايین گرووهه هھھھا 

بی ااعتبارر کرددنن حکومت ددوولت جمح وو تشويیق مرددمم بهھ اايیستاددگی ددرربراابر آآنن ااست. اانجمن هھھھایی آآنن-اليینی 

ددرر اايینترنت هھھھست کهھ بهھ بحث ددرر اايین رراابطهھ ااختصاصص دداارردد وو بهھ ددنبالل بهھ چالش کشيیدنن حکومت جمح ااست 

ااما اايین گرووهه هھھھا بسيیارر کوچک وو پرااکندهه ااست کهھ ااميیدیی بهھ تغيیيیر سريیع ددرر حکومت گامبيیا بهھ ووسيیلهھ آآنهھا 

ااندکک ااست. هھھھنوزز يیک جنبش متحد وو يیکپاررچهھ مرددمی براایی مقابلهھ با حکومت جمح ووجودد نداارردد وو تمرکز 



گرووهه هھھھایی موجودد ددرر جامعهھ مدنی گامبيیا مقطعی وو موضوعع–محورر ااست. فرهھھھنگ ددموکرااسی وو سواادد 

سيیاسی ددرر گامبيیا رريیشهھ نگرفتهھ ااست وو اايین ددشواارریی هھھھایی ررووبروويیی با دديیکتاتورریی وو برقراارریی ددمکرااسی ددرر 

اايین کشورر رراا ددوو چنداانن کرددهه ااست.  

ووضعيیت اامرووزز:  

گامبيیا هھھھمچنانن کشورریی بسيیارر فقيیر ااست وو حکومت نسبت بهھ نيیازز هھھھایی مرددمم پاسخگو نيیست. ددرر ووااقع٬، 

اامسالل هھھھواادداارراانن حزبب حاکم APRC پيیشنهھادد می ددهھھھند کهھ اانتخاباتت سالل 2011 ملغی ااعالمم شودد وو جمح بهھ 

عنواانن رريیيیس جمهھورر مادداامم االعمر بر سر کارر باقی بماند. برخی صدااهھھھا اازز ددووررنن حزبب حاکم هھھھم اازز گزيینهھ 

هھھھايیی نظيیر سلطنت مشرووططهھ صحبت می کنند. شوااهھھھدیی اازز اايین کهھ جمح بهھ ددنبالل پيیگيیریی اايین پيیشنهھاددهھھھا 

باشد ووجودد نداارردد. با هھھھمهھ اايین ووجودد مخالفانن هھھھمچنانن نتواانستهھ ااند جبهھهھ اایی متحد وو منسجم ددرر براابر حکومت 

تشکيیل ددهھھھند. ررووززنامهھ نگارراانن٬، ووکالیی مداافع وو سيیاستمداارراانن ااحزاابب مخالف اازز موااضع خودد کوتاهه نيیامدهه ااند 

وو بهھ اانتقاددااتت خودد اادداامهھ می ددهھھھند.  

ددرر حالل حاضر٬، گامبيیا باثباتت ااما پرتنش ااست. رريیيیس جمهھورر اازز قدررتت مطلقهھ برخورردداارر ااست. ااوو وو اافراادد 

حلقهھ نزدديیک بهھ ااوو بيیشتر ثرووتت وو تجاررتت گامبيیا رراا کنترلل می کنند. فسادد وو سوءااستفاددهه اازز قدررتت ووجودد 

دداارردد وو رروو بهھ گسترشش ااست. هھھھر کسی حتی ددرر حزبب حاکم کهھ با جمح مخالفت می کند اابتداا ساکت می شودد 

وو سپس صندلی ااشش ددرر پاررلمانن رراا اازز ددست می ددهھھھد. بنابراايین تقريیبا هھھھيیچ ررااهه سيیاسی براایی مخالفت با 

حاکميیت ووجودد نداارردد ااگرچهھ سايیر ررااهه هھھھایی فشارر اازز جملهھ مقاوومت مدنی بی خشونت می توااند بهھ صوررتت 

بالقوهه اايین ووضعيیت رراا تغيیيیر ددهھھھد.  



پيیرووززیی کوچک مخالفانن ددرر اايین ااووااخر اايین بوددهه ااست کهھ دديیواانن عالی نظر رريیيیس قوهه قضايیيیهھ رراا ددرر حمايیت 

اازز ددوو حزبب مخالف UDP وو NRPرراا ددرر ااررتباطط با اانتخابب حکومت هھھھایی محلی ددرر سالل 2007 رراا باططل 

شمردد. ااگرچهھ اايین ااتفاقق بسيیارر دديیرتر اازز آآنن چهھ می تواانست بر سرنوشت اانتخاباتت تاثيیر بگذاارردد ااتفاقق اافتادد 

ااما نشانن اازز تغيیيیر تدرريیجی بهھ سویی حاکميیت قانونن ددرر ددااددگاهھھھی کهھ ااعضا ااشش توسط رريیيیس جمهھورر ددستچيین 

شدهه ااند دداارردد. حکم ددااددگاهه نيیروویی تاززهه اایی بهھ مخالفانن ددااددهه ااست. UDP مکهھ رريیيیس اازز يیک ووکيیل تراازز ااوولل 

ااست معموال بهھ ددنبالل ااحکامم ددااددگاهه براایی محدوودد کرددنن حوززهه عمل حکومت ااست ااما ااوو معموال بهھ عدمم 

تحرکک کافی وو معتدلل بوددنن بيیش اازز ااندااززهه ددرر بهھ چالش کشيیدنن جمح متهھم می شودد.  

مخالفانن هھھھمچنانن بهھ ررسانهھ هھھھایی ددوولتی ددسترسی ندااررند وو بسيیارریی براایی ددرر اامانن ماندنن ددست بهھ خودد 

سانسورریی می ززنند. تاکنونن بسيیارریی جانن وو يیا آآززااددیی خودد رراا بهھ سبب تالشش براایی برقراارریی ددموکرااسی ددرر 

گامبيیا اازز ددست ددااددهه ااند وو بهھ هھھھميین ددليیل ددموکرااسی ددرر گامبيیا  پرووژژهه اایی ددرر حالل پيیشرفت ااست وو شانس 

موفقيیت آآميیز بوددنن آآنن ززيیادد ااست. ااما فقداانن ااتحادد٬، ترسس٬، خفقانن٬، رراانت خواارریی وو جهھل سيیاسی وو فقر کارر رراا 

ددشوااررتر کرددهه ااست. مباررززااتت بی خشونت بهھ ططورر کامل توسعهھ نيیافتهھ ااست وو فضایی ددموکرااتيیک ددرر گامبيیا 

هھھھمچنانن بهھ شدتت بستهھ ماندهه ااست.


