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خالصهھ مباررززهه:  

جمهھورریی گيینهھ (کهھ براایی قابل تشخيیص بوددنن اازز هھھھمسايیهھ پرتغالی ززبانن ااشش٬، گيینهھ بيیسائو٬، گيینهھ ُکناکریی نيیز خوااندهه می شودد) 

تارريیخ سيیاسی پر فراازز وو نشيیبی ددااشتهھ ااست. پس اازز رردِد قانونن ااصالحی اامپرااتورریی فراانسهھ ٬، ٬France`s Loi Cadre، گيینهھ 

 Loiددرر تارريیخ ددوومم ااکتبر ٬1958، وو ددوو سالل پيیش اازز سايیر کشوررهھھھایی فراانسهھ ززبانن ددرر آآفريیقا٬، ااعالمم ااستقاللل کردد. قانونن

Cadre ددرر سالل 1956 وو پس اازز فشاررهھھھایی سنگيینی کهھ مستعمرهه هھھھایی فراانسهھ بهھ پارريیس وواارردد کرددند بهھ ااجراا ددررآآمد کهھ بهھ 

موجب آآنن ااختيیارر بسيیارریی اازز تصميیم گيیریی هھھھا رراا بهھ کشوررهھھھایی مستعمرهه منتقل می شد٬، ااما با ااستقاللی کهھ بسيیارریی اازز آآفريیقايیی 

هھھھا بهھ ددنبالل آآنن بوددند فاصلهھ ززيیاددیی ددااشت. بر ااساسس اايین قانونن فراانسهھ هھھھمچنانن رروواابط خاررجی٬، مسايیل ااقتصاددیی وو پولل ملی رراا 

کنترلل می کردد. ددرر پی آآنن٬، ررفرااندمی ددرر گيینهھ برگزاارر شد کهھ ااکثريیت مرددمم ددرر آآنن بهھ اادداامهھ حاکميیت فراانسهھ رراایی منفی ددااددند با 

اايین نگاهه کهھ ااجراایی اايین قانونن گيینهھ رراا ددرر موقعيیت شريیِک کوچک فراانسهھ قراارر می ددهھھھد. رراایی «نهھ» توسط شاخهھ گيینهھ اایی 

اانجمن ددموکرااتيیک آآفريیقا Rassemblement Democratique Africain کهھ يیک جنبش فرااملی تشکيیل شدهه اازز ااحزاابب وو 

گرووهه هھھھایی سيیاسی ددرر کشوررهھھھایی غربی وو مرکزیی آآفريیقا بودد هھھھداايیت می شد. تا ٬1958، شاخهھ گيینهھ رراادديیکالل تر شد وو پيیوند 

بيیشتریی با عمومم مرددمم برقراارر کردد وو بهھ هھھھميین سبب مطابق نظرRDA عمل نکردد وو بهھ ااستقاللل فورریی اايین کشورر رراایی دداادد وو 

ااحمد سکو توررهه معرووفف بهھ سکو توررهه رراا بهھ عنواانن ااووليین رريیيیس جمهھورر اايین کشورر اانتخابب کردد.  



با براانگختن آآتش خشم فراانسهھ بهھ سبب ااعالمم ااستقاللل٬، گيینهھ بايید بهھ ددنبالل حامی بزررگگ دديیگریی می بودد تا بهھ ساخت ااقتصادد 

نوپا وو ززيیرساخت هھھھایی الززمم براایی يیک ملت کمک کند. سکو توررهه٬، بهھ عنواانن يیک پانن-آآفريیقايیی برجستهھ٬، حمايیت گسترددهه اایی 

رراا ددرر سرااسر گيینهھ بهھ ددست آآوورردد. اايین کشورر يیک سالل بعد ااستقاللل ااشش رراا نيیز بهھ ددست آآوورردد. توررهه وو قواامم نکروومهھ٬، کهھ بعدهھھھا 

بهھ رريیاست جمهھورریی غنا ررسيید٬، ددووستانن شخصی وو شرکایی مباررززااتت پانن-آآفريیقايیی شدند کهھ بهھ ااستقاللل سايیر کشوررهھھھایی 

آآفريیقايیی نيیز کمک کرددند. گيینهھ هھھھميین ططورر اازز حمايیت شورروویی برخورردداارر شد وو بهھ سرعت بهھ يیکی اازز مرااکز جنگ سردد بدلل 

شد. حکومت توررهه علی ررغم ملی گراايیِی بسيیارر بهھ عنواانن حکومتی ااقتدااررگراا دديیدهه می شد کهھ ددرر توسعهھ ززيیر ساخت هھھھایی گيینهھ 

سهھم ااندکی ددااشت. ااوو تا ززمانن مرگگ ااشش ددرر سالل 1984 قدررتت رراا ددرر ددست ددااشت. 

پس اازز آآنن٬، هھھھمانن ططورر کهھ اانتظارر می ررفت يیک هھھھفتهھ پس اازز مرگگ سکو توررهه کوددتايیی نظامی بهھ ررهھھھبریی سرهھھھنگ لنسانا کنتهھ 

قدررتت رراا بهھ ددست گرفت. کنتهھ بهھ ررااهه سکو توررهه ررفت وو براایی نزدديیک بهھ يیک ددهھھھهھ حاکم بالمناززعع گيینهھ بودد تا ددرر سالل 1993 

بهھ مشاررکت چندحزبی تن دداادد. ددرر ددووررهه حاکميیت ااوو٬، گيینهھ فقيیرتر وو بی ثباتت تر شد وو ااعترااضاتت وو شوررشش هھھھایی مکررریی ددرر 

کشورر ااتفاقق می اافتادد ااما اايین ررووند اادداامهھ يیافت تا کنتهھ ددرر سالل 2008 ددرر مسند قدررتت ُمردد. مرگگ ااوو ررااهه رراا براایی کوددتایی بعدیی 

وو پس اازز آآنن دديیکتاتورریی نظامی موسی دداادديیس کامارراا بازز کردد. پس اازز تقريیبا يیک ددرر سالل حاکميیت يیک تالشش براایی ضد-کوددتا  

کامارراا رراا ززخمی کردد وو ااوو براایی ددررمانن ررااهھھھی مرااکش شد. معاوونن ااوو سکوبا کوناتهھ جایی خالی ااوو رراا پر کردد وو بهھ موسی 

دداادديیس کامارراا ااجاززهه باززگشت نداادد. کامارراا ااکنونن ددرر بوررکيینافاسو ددرر تبعيید بهھ سر می بردد. پس اازز آآنن کهھ فراانسهھ وو ررهھھھبراانن 

آآفريیقايیی ااعالمم کرددند کهھ ااوو براایی برددنن کشورر بهھ سمت ددموکرااسی متعهھد نيیست گيینهھ ددرر فضایی ملتهھب ددرر اانتظارر اانتخاباتت 

ااکتبر 2010 ااست.  

پيیش اازز اايین شکست هھھھا٬، گيینهھ شاهھھھد بحراانن هھھھایی غيیرقابل کنترلی بودد کهھ اازز جانب مرززهھھھایی سيیراالئونن وو ليیبريیا بهھ اايین سویی 

مرززهھھھا می آآمد. رروویی هھھھم ررفتهھ٬، پس اازز پنج ددهھھھهھ ااستقاللل٬، گيینهھ هھھھمچنانن با فقر٬، نقض حقوقق بشر٬، فسادد وو بی کفايیتی سيیاسی 

ددست بهھ گريیبانن ااست. علی ررغم هھھھمهھ اايین چالش هھھھا٬، ددليیلی کهھ گيینهھ رراا بهھ باززگرددااندنن ددموکرااسی ااميیدوواارر می کند اايین ااست کهھ 

شهھروونداانن٬، ااجتماعاتت٬، ررهھھھبراانن مذهھھھبی٬، دداانشجويیانن٬، کليیساهھھھا وو مساجد بهھ صوررتت ووسيیعی بر حاکميیت اليیق وو حکومت 

ددموکرااسی ااصراارر می ووررززند. ددرر حالی کهھ بيیشتر اايین گرووهھھھا ددرر مقاوومت شانن ررااهه هھھھایی مسالمت آآميیز رراا برگزيیدهه ااند٬، 



حکومت هھھھایی نظامی وو غيیر نظامی حاکم براایی سرکوبب آآنهھا بهھ رربوددنن٬، شکنجهھ وو کشتارر متوسل شدهه ااند. برخی اازز نمونهھ هھھھایی 

کنش هھھھایی بی خشونت مدنی عباررتت ااند اازز ااعترااضاتت دداانشجويیی ددرر سپتامبر سالل 1990 وو ااعترااضض کاررکنانن بخش خدمت 

نظيیر معلمانن ددرر ااعالمم ناررضايیتی بهھ ووضعيیت معيیشتی اازز قبيیل حقوقق وو ااصالحح ووضعيیت کارریی وو اامکاناتت آآموززشی کهھ هھھھمهھ 

آآنهھا با گاززهھھھایی ااشک آآوورر وو گلولهھ هھھھایی پالستيیکی پاسخ ددااددهه شد. ددرر ماهه می سالل ٬1991، ااعتصاباتت بيیشتریی عليیهھ شراايیط بد 

ااقتصاددیی وو فرآآيیند آآهھھھستهھ گزاارر سيیاسی شکل گرفت. رريیيیس جمهھورر ُکنتهھ شورراایی نظامی ااشش رراا منحل کردد وو قولل دداادد بهھ 

ددموکرااسی چند حزبی ميیداانن ددهھھھد ااما ززمانی رراا براایی تحقق آآنن ااعالمم نکردد. ااعترااضاتت ددموکرااسی خوااهھھھانهھ ددرر سالل هھھھایی 

1992 وو 1993 بهھ صوررتت متناووبب اادداامهھ يیافت تا اانتخاباتت ددرر ددسامبر 1993 برگزاارر شد وو ددرر آآنن رريیيیس جمهھورر ُکنتهھ ددرر 

ميیانن ااتهھاماتی کهھ ددررباررهه تقلب اانتخاباتی ااوو مطرحح می شد پيیرووززیی ااشش رراا ااعالمم کردد. 

گيینهھ ددرر سالل هھھھایی بعدیی شاهھھھد ددااددگاهه هھھھایی فرمايیشی ررهھھھبراانن ااپوززسيیونن بودد کهھ برخی اازز آآنانن رراا بهھ ااجبارر ررااهھھھی تبعيید کردد. اايین 

تالشش هھھھا گرووهه هھھھایی ططرفداارر ددموکرااسی رراا براایی مدتی خاموشش کردد. با گذشت ززمانن ثابت شد رريیيیس جمهھورر ُکنتهھ قصدیی 

براایی ووااگذاارریی ددااووططلبانهھ قدررتت نداارردد. ناررضايیتی هھھھا مجددداا شدتت گرفت وو ااعترااضاتت بيیشتریی ساززمانن ددهھھھی شد. اايین بارر با 

اائتالفی ووسيیع تر متشکل اازز ررهھھھبراانن مذهھھھبی٬، ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی٬، ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی ززنانن٬، وو ساززمانن هھھھایی غيیر ددوولتی 

مانند شعبهھ محلی عفو بيین االملل ااعترااضاتت هھھھداايیت شد. 

 ددرر سالل ٬2006، ااتحادديیهھ هھھھا٬، دداانشجويیانن٬، گرووهه هھھھایی ززنانن وو ااحزاابب مخالف ااعترااضاتت بزررگتریی رراا کهھ بيیش اازز ددووهھھھفتهھ ططولل 

کشيید وو رريیيیس جمهھورر رراا بهھ ترميیم کابيیهھ مجبورر ساخت ترتيیب ددااددند. ووززاارریی جديید ااصالحح ططلب بوددند وو مورردد قبولل ااتحادديیهھ هھھھا 

وو ررهھھھبراانن مخالف بوددند. ُکنتهھ بهھ ززووددیی قولل هھھھايیش رراا فرااموشش کردد وو ااعتصاباتت سرااسریی بهھ تناووبب ددرر سالل 2007 وو 2008 

اادداامهھ يیافت. کنتهھ کهھ چاررهه اایی جز توسل بهھ ززوورر ندااشت اازز نيیرووهھھھایی نظامی خوااست تا تظاهھھھرااتت هھھھا رراا پايیانن ددهھھھند کهھ ددرر پی 

اايین برخوررددهھھھایی خشونت آآميیز ددهھھھهھا نفر کشتهھ وو صدهھھھا نفر ددستگيیر شدند. کنتهھ ددرر ددسامبر سالل 2008 ُمردد وو نظاميیانن ددووباررهه 

قدررتت سيیاسی رراا قبضهھ کرند وو هھھھمهھ ااصالحاتی رراا کهھ بهھ گزاارر قدررتت می اانجاميید رراا متوقف کرددند.  

تارريیخ سيیاسی: 



قلمروویی کهھ ااکنونن جمهھورریی گيینهھ نامم دداارردد بخشی اازز اامپرااتورریی غربب آآفريیقا بوددهه ااست٬، اازز نظر تارريیخی بهھ اامپرااتورریی غربب 

سودداانن معرووفف بوددهه ااست وو ددرر خاللل قروونن ددهه تا پانزددهه ميیالددیی حکمراانی می کرددهه ااست. ااووليین اايین اامپرااتورریی هھھھا٬، غنا بودد 

کهھ ضميیمهھ اامپرااتورریی سنغایی شد. اامپرااتورریی سنغایی نيیز ددرر رربع ددوومم قرنن ددووااززددهھھھم ددرر هھھھم شکست. پس اازز آآنن اامپرااتورریی 

مالی بهھ قدررتت ررسيید وو اايین برتریی اادداامهھ ددااشت تا ااستعماررگراانن ااررووپايیی ددرر ااوواايیل قرنن نوززددهھھھم اازز ررااهه ررسيیدند. بسيیارریی اازز 

مرددمم اامرووزز ددرر گيینهھ مانند سايیريین ددرر گامبيیا٬، گيینهھ بيیسائو٬، سنگالل٬، ساحل عاجج٬، جمهھورریی مالی وو سايیر کشوررهھھھا بهھ ددنبالل 

پيیشيینهھ خودد ددرر اامپرااتورریی مالی هھھھستند. جمعيیت فوالنی گيینهھ٬، بزررگتريین گرووهه قومی اايین کشورر ااست کهھ ااحتماال اازز قومم بربر 

اازز فالتت نيیجر منشعب می شودد. ددرر ميیانن بوميیانن آآفريیقا٬، اامپرااتورریی مالی بهھ «منديیگ» معرووفف ااست وو بهھ هھھھميین ددليیل ااست کهھ 

ااکثريیت قومی ددرر گيینهھ مانند گامبيیا٬، منديیکا٬، منديیگو يیا مليینکا٬، ناميیدهه می شودد کهھ ددرر لغت بهھ معنی مرددمانی اازز منديیگ ااست.  

تمايیزااتت قوميیتی ددرر تحوالتت سيیاسی گيینهھ بسيیارر با ااهھھھميیت شد. ااحزاابب وو مناططق ااجراايیی بر ااساسس شهھرکک هھھھایی جداا شدهه بر 

ااساسس گرووهه هھھھایی قومی مختلف تقسيیم بندیی شدهه بودد وو اايین قوميیت بودد کهھ پيیشرفت ددرر مناصب سيیاسی رراا تعيیيین می کردد؛ 

ووااقعيیتی کهھ هھھھمچنانن پابرجاست. ررهھھھبریی سيیاسی٬، حتی پيیش اازز ااستقاللل٬، ددرر اانحصارر قومم بزررگگ مانديیگو بودد. با آآمدنن ااووليین 

کاووشگراانن ااررووپايیی وو پس اازز آآنن اازز ررااهه ررسيیدنن ااستعماررگراانن٬، اامپرااتورریی مالی بهھ ددوو بخش کوچکتر خودد تجزيیهھ شد کهھ هھھھر 

کداامم اازز آآنهھا نيیزددرر موااررددیی برااساسس عاليیق وو منافع ااستعماررگراانن خودد بعدهھھھا بهھ کشوررهھھھایی متعددد کوچتریی تجزيیهھ شدند. پس 

اازز کنفراانس برليین ددرر سالل 1984 کهھ بهھ فرآآيیند تقسيیم آآفريیقا منجر شد٬، ماليینکهھ حاکم مالی٬، با نيیروویی نظامی کم جانن تر٬، 

پيیمانی صلحی رراا با نيیروویی نظامی فراانسهھ اامضا کردد. بر ااساسس اايین پيیمانن فراانسهھ بهھ قلمروو اايین اامپرااتورریی ددسترسی پيیداا کردد٬، 

ااما بهھ٬، آآلمامی سمورریی توررهه٬، حاکم گيینهھ اايین آآززااددیی عمل رراا دداادد تا بر قلمروو خودد بيیافزاايید. ااگرچهھ ووقتی٬، سامورریی توررهه با ددوو 

حکومت پاددشاهھھھی توچولر وو سيیکاسو ددرر سالل 1898 هھھھم پيیمانن شد تا فراانسویی هھھھا رراا اازز منطقهھ بيیروونن کنند اازز آآنن شکست 

خورردد وو فراانسهھ کنترلل گيینهھ وو ساحل عاجج رراا بهھ ددست آآوورردد. ددرر ااووااخر قرنن نوززددهھھھم وو ااوواايیل قرنن بيیستم٬، فراانسویی هھھھا ضمن 

مذااکرااهه با هھھھمسايیهھ گانن اايین کشورر يیعنی سيیراالئونن کهھ تحت حاکميیت اانگلستانن بودد وو گيینهھ بيیسائو وو ليیبريیا کهھ تحت ااستعمارر 

پرتغالل بوددند مرززهھھھایی کنونی گيینهھ رراا تعيیيین کرددند.  



پس اازز مباررززااتت پی گيیر وو فعاليیت هھھھایی مسلحانهھ٬، گيینهھ سراانجامم ددرر ددوومم ااکتبر سالل 1958 مستقل شد. مرمم گيینهھ پيیشنهھادد فراانسهھ 

براایی ددااشتن خوددمختارریی نسبی وو عضويیت ددرر ميیانن کشوررهھھھایی مشترکک االمنافع فراانسهھ رراا رردد کرددند. موفقيیت ددرر کسب رراایی 

منفی اازز آآنن رروو بهھ ددست آآمد کهھ ددرر 1950 ااعضا گيینهھ اایی RDA ددرر پاررلمانن فراانسهھ پيیوندهھھھايیشانن رراا با حزبب کمونيیست 

فراانسهھ PCF  بعد اازز ااختالفف نظرهھھھايیی قطع کرددند. حزبب کمونيیست فراانسهھ اازز آآنجا کهھ ددرر سرشت خودد سوسيیاليیست ااست 

پيیوندهھھھایی ززيیاددیی با شورروویی ددااشت٬، ددرر کنارر آآنن سيیاست هھھھایی ررفاهه وو تمايیالتت پوپوليیستی٬، اايین حزبب رراا بهھ شريیک مهھمی براایی 

آآفريیقايیی هھھھا ددرر مستعمرااتت فراانسهھ تبديیل می کردد. ااما بهھ سبب شراايیط جهھانن ددووقطبی آآنن ررووزز مسوووليین RDA براایی قطع 

ااررتباططشانن با PCF تحت فشارر قراارر ددااشتند. مرددمم بيیداارر شدهه٬، تحت ررهھھھبریی وو حمايیت ددبيیرکل RDA سکو توررهه ددرر هھھھمهھ 

ااقشارر بسيیج شدند. ددرر سپتامبر ٬1958، ززمانی کهھ پيیشنهھادد چاررلز ددووگل براایی کنگرهه فراانسویی ددرر غربب آآفريیقا بهھ ررفرااندمم 

گذااشتهھ شد اايین ااعضا معمولی حزبب رراا براایی رراایی «نهھ» تحت فشارر گذااشتند وو بهھ اايین صوررتت ااستقاللل گيینهھ متولد شد.  

سکو توررهه٬، سيیاستمداارر چپ مزااجج٬، بهھ عنواانن ااووليین رريیيیس جمهھورر گيینهھ مستقل اانتخابب شد. حزبب ددموکرااتيیک گيینهھ PDG ااوو 

56 کرسی اازز 60 کرسی رراا ددرر اانتخاباتت سالل 1957 بهھ خودد ااختصاصص ددااددهه بودد. پس اازز آآنکهھ فراانسویی هھھھا تقريیبا هھھھمهھ منابع وو 

اامکاناتی رراا کهھ بهھ گيینهھ آآووررددهه بوددند بهھ عنواانن مايیملک ددستگاهه ااستعمارریی اازز گيینهھ بيیروونن کشيیدند٬، توررهه تالشش کردد تا با غنا وو 

مالی ااتحادد منطقهھ اایی اايیجادد کند وو اايین تالشش هھھھا بهھ تشکيیل ااتحاددیی ميیانن غنا٬، گيینهھ وو مالی اانجاميید کهھ بعدهھھھا اازز ميیانن ررفت. عالووهه 

بر آآنن٬، اانديیشمنداانن وو فعاليین آآفريیقايیی ررااهھھھی اايین کشورر آآفريیقايیی شدند تا براایی آآغاززیی قدررتمند آآنن رراا يیارریی کنند. ااگرچهھ تا سالل 

1960 هھھھمزمانن با ااستقاللل کشوررهھھھایی دديیگر وو تمايیالتت سرکوبگراانهھ یی توررهه اايین گرووهه اازز اانديیشمنداانن وو تکنسيین هھھھا گيینهھ رراا 

ترکک کرددند. ددرر پی آآنن گيینهھ براایی کسب حمايیت سيیاسی وو ااقتصاددیی بهھ جانب شورروویی ررفت وو بهھ يیکی اازز پايیگاهه هھھھایی شورروویی 

ددرر جنگ سردد تبديیل شد.  

تحت حاکميیت توررهه٬، گيینهھ يیک دديیکتاتورریی تک حزبی بودد کهھ ميیانهھ خوشی با آآززااددیی ررسانهھ هھھھا٬، حقوقق بشر وو مشاررکت عمومی 

ددرر فراايیندهھھھایی ددموکرااتيیک ندااشت. برخی اازز مفسراانن سيیاسی معتقدااند عجيیب ااست کهھ حمايیت توررهه وو حزبب ااشش ددرر پيیرووززیی 

هھھھا توسط مرددمم حمايیت شد. اازز ططرفف دديیگر ااوو دديیکتاتورریی نژااددگراا بودد کهھ تالشش می کردد هھھھرکهھ رراا کهھ اازز قومم مانديیگو نيیست اازز 



حکومت بيیروونن کند. ددرر ووااقع مطالعاتت جمعيیت شناسانهھ اازز ززمانن ااستقاللل نشانن می ددهھھھد٬، سرکوبب وو بهھ حاشيیهھ ررااندنن ااقليیت 

هھھھایی قومی بيیش اازز يیک سومم جمعيیت گيینهھ رراا مجبورر کرددهه ااست کهھ بهھ دديیگر کشوررهھھھایی هھھھمجواارر مهھاجرتت کنند.  

حاکميیت سکو توررهه با فقر فرااگيیر وو خفقانن نيیرووهھھھایی مخالف تواامم بودد. ااوو ددرر 26 ماررچچ 1984 ددرر بر ااثر بيیمارریی ُمردد ددرر حالی 

کهھ کشورریی توسعهھ نيیافتهھ وو غوططهھ وورر ددرر فقر رراا اازز خودد بهھ جایی گذااشت. علی ررغم حکومت سرکوبگراايیانهھ اایی کهھ مدااررکک 

ززيیاددیی اازز آآنن بهھ جایی ماندهه ااست٬، اازز ااوو هھھھمچنانن بهھ عنواانن پانن-آآفريیقايیی متعهھد وو وو اازز مهھمتريین شخصيیت هھھھا ددرر جنبش ااستقاللل 

آآفريیقا نامم برددهه می شودد. ااوو هھھھميین ططورر بهھ عنواانن ررهھھھبریی ساددهه ززيیست کهھ وو بر خالفف بسيیارریی اازز ررهھھھبراانن آآفريیقايیی اازز منابع 

عمومی ثرووتت ااندووززیی شخصی نکردد شناختهھ می شودد.  

ددرر جريیاناتت پس اازز مرگگ ااوو٬، لويیيیس لنسانا بی ووگویی بهھ عنواانن رريیيیس جمهھورر موقت اانجامم ووظظيیفهھ کردد. اازز آآنن جايیی کهھ سکو 

توررهه ددرر توسعهھ ززيیرساخت هھھھا وو نهھادد هھھھایی الززمم براایی يیک گزاارر ددموکرااتيیک نا موفق بودد رريیيیس جمهھورر موقت ددرر سومم آآوورريیل 

1984 ددرر پی يیک کوددتایی نظامی بهھ ررهھھھبریی سرهھھھنگ لنسانا کنتهھ اازز کارر برکنارر شد.  

حاکمانن نظامی جديید کميیتهھ نظامِی بهھبودد ملی يیا CMRN رراا تاسيیس کرددند. اايین کميیتهھ قانونن ااساسی وو سايیر ددستوررااتت مقاماتت 

رراا بهھ حالت تعليیق ددرر آآوورردد. اايین کميیتهھ پس اازز آآنن تعهھد خودد بهھ حمايیت اازز حقوقق بشر رراا يیاددآآوورریی کردد وو تمامی ززنداانيیانن سيیاسی 

رراا آآززاادد کردد ددرر ررااستایی غيیرمرکزیی شدنِن فعاليیت هھھھا وو بهھ اانجامم ررساندنن خدماتت گامم هھھھايیی برددااشت. کميیتهھ نظامی قولل دداادد 

ااقتصادد رراا آآززاادد کند وو سرمايیهھ گذاارریی مستقيیم خاررجی رراا براایی بهھرهه بردداارریی اازز منابع ططبيیعی کشورر تشويیق کند. ددرر مرااحل بعد 

پاررلمانن اانتقالی کهھ بهھ شورراایی اانتقالی براایی بهھبودد ملی CTRN معرووفف شد٬، شکل گرفت کهھ بهھ نوشتن قانونن ااساسی جديیدیی 

مشغولل شد وو شورراایی عالی قضايیی گيینهھ ددرر سالل 1990 شکل گرفت. پس اازز اادداامهھ فشاررهھھھایی ددااخلی اازز جملهھ ااعترااضاتت وو 

ااعتصاباتت وو فشاررهھھھایی بيین االمللی٬، اازز جملهھ تعليیق عضويیت ددرر ECOWAS وو ااتحادديیهھ آآفريیقا٬، حاکمانن نظامی ااووليین اانتخاباتت 

چندحزبی رراا ددرر نوززددهه ددسامبر 1993 ترتيیب ددااددند. ددرر اايین اانتخاباتت النسانا کنتهھ با حزبب جديیداالتاسيیس ااشش ااتحادد وو پيیشرفت 

مدعی پيیرووززیی وو کسب بيیش اازز 51 ددررصد آآرراا شد. ددرر اانتخاباتت قوهه مقننهھ ماهه ژژووئن 1995 وو يیک سالل پس اازز تارريیخی کهھ 

اانتخاباتت برنامهھ رريیزیی شدهه بودد٬، حزبب ااوو مدعی کسب 76 کرسی اازز 114 کرسی کنگرهه ملی نيیز شد. ناظظراانن بيین االمللی 



اانتخاباتت رراا غيیر آآززاادد وو غيیر منصفانهھ ااررززيیابی کرددند ااما ددرر هھھھمانن ززمانن نيیز برگزاارریی اانتخاباتت قدمم رروو بهھ جلویی ددرر ررااستایی 

ااحتراامم بيیشتر بهھ حقوقق بشر وو ددموکرااسی ااررززيیابی می شد.  

بهھ ززووددیی ااميیدهھھھايیی کهھ براایی پيیشبردد ددموکرااسی وو حقوقق بشر بهھ اانتخاباتت 1993 بستهھ می شد بهھ يیاسس مبدلل شد چراا کهھ رريیيیس 

جمهھورر ُکنتهھ قولل هھھھايیش براایی توسعهھ وو تضميین حقوقق بشر براایی هھھھمهھ رراا ززيیر پا گذااشت. مانند دديیگر ررژژيیم هھھھایی نظامی ددرر 

آآفريیقا٬، ُکنتهھ وو حکومت ااوو ااصولی رراا کهھ مدعی بوددند بهھ خاططر آآنهھا ددست بهھ کوددتا ززددهه ااند رراا اازز يیادد برددند. ُکنتهھ سيیاست هھھھایی 

حدااقلی آآززااددیی ااقتصاددیی رراا معرفی کردد ااما آآنن رراا بهھ گونهھ اایی هھھھداايیت کردد کهھ االيیگاررشی وواابستهھ بهھ ااوو منابع ملی رراا بهھ جيیب 

خودد سرااززيیر کرددند وو فسادد ددرر کشورر فرااگيیر شد. کنتهھ مجددداا خودد رراا پيیرووزز ددووميین اانتخاباتت چند-حزبی 14 ددسامبر 1998 

ااعالمم کردد ددرر حالی کهھ مخالفانن ااوو رراا بهھ تقلب اانتخاباتی متهھم می کرددند. ااوو بهھ سرعت ددووررهه رريیاست جمهھورریی رراا اازز پنج سالل 

بهھ هھھھفت سالل ررساند وو اايین شائبهھ رراا بهھ ووجودد آآوورردد کهھ ااوو می خوااهھھھد خودد رراا بهھ عنواانن رريیيیس جمهھورر مادداامم االعمر گيینهھ بخوااند. 

ااعترااضاتت وو تالشش هھھھايیی براایی کوددتا عليیهھ ااوو اانجامم شد ااما ااوو قدررتت رراا تا ززمانن مرگگ ااشش ددرر سالل 1998 وو حتی پس اازز يیک 

اانتخاباتت جنجالی دديیگر ددرر ااختيیارر ددااشت. 

ااعترااضاتی کهھ ددرر سالل هھھھایی بعدیی وو پيیش اازز پايیانن ددووررهه کنتهھ اانجامم می شد بيیشتر توسط بخش هھھھایی مختلف جامعهھ مدنی وو 

ااحزاابب سيیاسی هھھھداايیت می شد. اازز هھھھمهھ شاخص تر٬، ااتحادد نيیروویی هھھھایی ددموکرااتيیک گيینهھ ٬UFDG، ااتحادد براایی ترقی ددرر گيینهھ٬، 

جنبش ااجتماعی گيینهھ ٬MSG، نيیرووهھھھایی نويین ددموکرااتيیک٬، وو گرووهه هھھھایی دداانشجويیی وو مذهھھھبی بوددند. جنبش هھھھایی مرددمی اازز 

ااحزاابب مخالف٬، سيیاستمداارراانن پيیشيین ددرر تبعيید٬، ررهھھھبراانن مذهھھھبی٬، کاررگراانن٬، ززنانن٬، شهھروونداانن عاددیی وو فعاليین حقوقق بشریی وو 

ددموکرااسی خوااهه تشکيیل می شدند. آآنهھا اازز ززميینهھ هھھھایی ناررضايیتی وو ااعترااضی ددهھھھهھ نودد بر آآمدهه بوددند ااگر چهھ ددرر آآنن ززمانن اايین 

جنبش هھھھا خيیلی ساززمانن يیافتهھ نبوددند وو هھھھماهھھھنگی ااندکی ميیانن ااحزاابب مخالف وو ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی ووجودد ددااشت وو ددرر ووااقع 

ددرر ميیانن بخش هھھھایی مختلف ااپوززسيیونن عدمم ددررکی ووجودد ددااشت. ددرر ططی اايین سالل هھھھا٬، ررووززنامهھ نگارراانن ررسانهھ هھھھایی مستقل 

بخش خصوصی مواارردد نقض حقوقق بشر رراا گزااررشش ددااددهه ااند وو آآتش ناررضايیتی عليیهھ ررژژيیم کنتهھ وو جانشيین نظامی ااوو رراا شعلهھ 

ووررتر کرددهه ااند.  



بهھ محض اايین کهھ موسی دداادديیس کامارراا پس اازز مرگگ ُکنتهھ کوددتايیی رراا ترتيیب دداادد٬، بخش هھھھایی مختلف جامعهھ مدنی بسيیج شدند وو 

قويیا يیک ددووررهه گزاارر شش ماهھھھهھ رراا بهھ ددموکرااسی ططلب کرددند. ززمانی کهھ شوااهھھھدیی نشانن دداادد کهھ نظاميیانن مايیل بهھ باززگشت بهھ 

قولل هھھھایی خودد٬، شفافيیت وو حرکت بهھ سویی ددموکرااسی هھھھستند٬، اايین بخش اازز جامعهھ ددرر خوااست هھھھايیشانن بيیشتر مصمم شدند. يیک 

ااعترااضض ددوو-هھھھفتهھ اایی ددرر سرااسر گيینهھ تدااررکک ددااددهه شد کهھ فعاليیت هھھھایی ااقتصاددیی رراا بهھ حالت تعليیق ددرر آآوورردد وو کامارراا رراا بر آآنن 

ددااشت تا ددستورر سرکوبب بی ررحمانهھ ااعترااضاتت رراا ددرر سپتامبر 2009 صاددرر کند. بر ااساسس گزااررشش هھھھا اايین بزررگتريین 

ااعترااضض مخالفانن ددرر تارريیخ معاصر گيینهھ ااست وو حدااقل 200 نفر کشتهھ شدند وو بهھ ددختراانن وو ززنانن تجاووزز شد. ااعترااضاتت 

پيیگيیر وو سوااستفاددهه اازز قدررتت توسط موسی دداادديیس کامارراا يیکی اازز محافظانن ااوو رراا بر آآنن ددااشت تا ااوو رراا بکشد ااما ااوو ززخمی شد 

وو براایی مرااقبت هھھھایی ددررمانی ررااهھھھی مرااکش شد. معاوونن ااوو٬، سکوبا ُکناتهھ٬، ددرر آآنن ززمانن ددرر لبنانن بودد بهھ کشورر برگشت وو کنترلل 

ااووضاعع رراا ددرر ددست گرفت.  

ددرر ددسامبر سالل ٬2010، ُکناتهھ ددرر هھھھمکارریی با جامعهھ مدنی وو شرکایی بيین االمللی٬، يیک ددووررهه شش ماهھھھهھ براایی گزاارر بهھ حکومت 

مدنی ددموکرااتيیک رراا تعريیف کردد وو نيیرووهھھھایی نظامی رراا اازز ررقابت ددرر اانتخاباتت هھھھایی برنامهھ رريیزیی شدهه منع کردد. ددرر ططی ددووررهه 

گزاارر شورراایی نظامی مواافقت کردد تا قدررتت رراا با نخست ووززيیریی غيیرنظامی کهھ ااپوززسيیونن معرفی می کردد سهھيیم شودد٬، جيین-

مریی دُدررهه اازز حزبب «ااتحادد براایی ترقی ددرر گيینهھ» براایی اايین پست اانتخابب شد. پس اازز آآنن کهھ موسی کامارراا اازز بيیماررستانن ااشش ددرر 

مرااکش مرخص شد بر مبنایی پيیشنهھادد فراانسهھ وو سيیاستمدااررنن محلی اازز وورروودد ااوو بهھ گيینهھ ددرر تارريیخ ژژاانويیهھ 2010 جلوگيیریی شد 

با اايین تصورر کهھ ااوو ددرر ررووند گزاارر ااخاللل اايیجادد می کند. ااوو ددرر حالل حاضر ددرر تبعيید وو ددرر بوررکيینافاسو ززندگی می کند.  

ددرر ماهه می ٬2010، رريیيیس شورراایی عالی قضايیی گيینهھ٬، ممدوو سيیال٬، ااعالمم کردد 24 نامزدد شراايیط قانونی براایی ررقابت ددرر ااووليین 

اانتخاباتت آآززاادد رريیاست جمهھورریی گيینهھ رراا بهھ ددست آآووررددهه ااند. برخی اازز ساززمانن هھھھایی بيین االمللی کهھ بهھ اايین پرووژژهه گزاارر کمک 

کرددهه ااند شامل RADHO مخفف فراانسویی جبهھهھ ددفاعع اازز حقوقق بشر کهھ ددرر ددااکارر مستقر بودد وو سايیر شرکایی بيین االمللی کهھ 

بهھ لحاظظ مالی حمايیت اازز اايین اانتخاباتت آآززاادد رراا بهھ عهھدهه گرفتند. تا ماهه می 2010 شرکایی بيین االمللی 27 ميیليیونن ددالرر براایی 

هھھھزيینهھ هھھھایی اانتخاباتی کمک کرددهه بوددند.  



بر ااساسس مهھلت شش ماهھھھهھ ددوولت کنتهھ اانتخاباتت بايید ددرر ژژووئن سالل 2010 برگزاارر می شد. ااما پيیش اازز تارريیخ مقررر٬، با اايین 

بهھانهھ کهھ تدااررکاتت وو مقدماتت ااجراايیی برگزاارریی اانتخاباتت مهھيیا نيیست اانتخاباتت بهھ تعويیق اافتادد. ددرر ززمانن برگزاارریی٬، اابتداا بهھ ماهه 

ااووتت وو سپس بهھ ماهه سپتامبر منتقل شد چراا کهھ ااحزاابب مخالف اازز رريیاست کميیسيیونن اانتخاباتی ناررااضی بوددند وو برخوررددهھھھایی 

خشونت آآميیزیی نيیز ميیانن هھھھوااددااررنن مخالف برووزز کرددهه بودد. اازز آآنجا کهھ هھھھيیچ نامزددیی بيیش اازز پنجاهه ددررصد آآرراا رراا بهھ خودد 

ااختصاصص نداادد٬، پس اازز ددوو بارر تعويیق٬، مرحلهھ ددوومم اانتخاباتت بايید ددرر نواامبر 2010 برگزاارر شودد.  

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک:  

جنبش هھھھایی مقاوومت مدنی وو ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی ددرر مباررززااتی کهھ بهھ ااستقاللل آآفريیقا منجر شد اازز ااهھھھميیت بسيیارریی برخورردداارر 

ااست. ددرر هھھھر کشورریی ررااهه منحصر بهھ فرددیی بر ااساسس ووااقعيیت آآنن کشورر ططی شدهه ااست. ااگرچهھ مشابهھت هھھھايیی ميیانن ااسترااتژیی 

هھھھایی مقاوومت هھھھایی ددرر کشوررهھھھایی فراانسویی ززبانن دديیدهه می شودد کهھ بيیشتر بهھ سبب سيیاست هھھھایی يیکسانن ساززیی فراانسهھ بوددهه 

ااست. کشوررهھھھایی پرتغالی ززبانن نيیز تجربيیاتت مشابهھ ااستعمارریی ددااشتهھ ااند وو بهھ ررووشش مشابهھی اازز پس آآنن برآآمدهه ااند. بهھ هھھھميین 

سبب٬، توجهھ بهھ ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی وو مقاوومت مدنی ددرر قرنن نوززددهھھھم ددرر مستعمرااتت فراانسهھ وو پرتغالل پيیوندیی با جنبش هھھھایی 

ااعترااضی ددرر کشوررهھھھایی فراانسهھ وو پرتغالل ددااشتهھ ااست.  

ددرر مورردد گيینهھ-کوناکریی پايیهھ هھھھایی جنبش هھھھایی مدنی متتوعع ااست. برخی اازز اايین جنبش هھھھا بهھ صوررتت فراامرززیی وو خاررجج اازز 

قلمروو کشورریی خاصص بهھ ووجودد آآمدهه ااند مانند RDA يیا ااتحادديیهھ کاررگراانن ررااهه آآهھھھن ددرر سنگالل ٬، کشورریی کخ کرسی ددوولت 

ااستعمارریی فراانسهھ ددرر غربب آآفريیقا بودد. حزبب کمونيیست فراانسهھ RDA نيیز ددرر شکل گيیریی جنبش هھھھایی مدنی ددرر آآفريیقا تاثيیر 

ددااشت٬، عالووهه بر آآنن بهھ سبب گراايیشاتت چپ شعبهھ اايین حزبب ددرر آآفريیقا بر تاثيیر آآنن اافزووددهه شد. تارريیخ ططوالنی اایی اازز مقاوومت 

ددرر فرهھھھنگ گيینهھ نيیز ووجودد دداارردد. مرددمم گيینهھ ضد برددهه دداارریی وو سپس ااستعمارر جنگ ااند وو سراانجامم نيیز بر آآنن پيیرووزز شدند. 

ااووليین جنبش هھھھایی مقاوومتی ددرر ااوواايیل قرنن هھھھجدهھھھم وو ززمانی کهھ مرددمم گيینهھ جلو پيیشروویی ااستعمارر بهھ ددااخل آآفريیقا رراا گرفتند. ددرر 

قرنن نوززددهھھھم٬، اايین جنبش هھھھایی مقاوومت مسلحانهھ شد وو بهھ جنگ با سراانن قبيیلهھ هھھھايیی کهھ با ددوولت ااستعمارریی فراانسهھ هھھھمکارریی می 

کرددند اانجاميید. ززمانی کهھ جنبش ااستقاللل گيینهھ آآغازز شد٬، کهھ اازز پيیشيینهھ مقاوومت ددرر گيینهھ نشئت گرفتهھ بودد٬، سکو توررهه وو حزبب 



PDG ااوو براایی ااووليین بارر ددرر ميیانهھ ااعترااضاتت 1955 وو بعدهھھھا ددرر اانتخاباتت 1957 ااشتيیاقق ااستقاللل رراا ددرر ميیانن مرددمم 

براانگيیختند. ااعترااضاتت 1955 ددرر پی اانتخاباتت 1954شکل گرفت کهھ ددرر آآنن مرددمم گيینهھ نمايیندهه اایی ددرر اانجمن فراانسهھ اانتخابب 

کرددند ااما تا نتايیج اانتخاباتت تايیيید شودد بيیش اازز شش ماهه ططولل کشيید وو سراانجامم نامزدد متمايیل بهھ فراانسهھ بریی دديیاووااندوو بهھ عنواانن 

برندهه کرسی معرفی شد کهھ پيیشتر ددرر ااختيیارر يیاسيین دديیالو بودد. 

 ددرر ططی اايین ااعترااضاتت سکو توررهه٬، نمادد حزبب ااشش – فيیل- رراا ااستفاددهه می کردد کهھ بعدهھھھا ااهھھھميیت ملی پيیداا کردد وو تواانست 

ااحساساتت ملی رراا تحريیک کند. بهھ عنواانن يیک ااسترااتژیی٬، اايین جنبش هھھھایی ااعترااضی بسيیارر خالقق بوددند. آآنهھا اازز ررقص براایی 

جمع آآوورریی پولل ااستفاددهه می کرددند وو کميیتهھ هھھھايیی اايیجادد کرددهه بوددند کهھ بهھ ددااووططلبانی کهھ توررهھھھایی ااعترضی رراا ددرر ااستانن هھھھا 

ساززمانن ددهھھھی می کرددند غذاا ددهھھھند. بخشی اازز شعریی کهھ ااررززشش نمادديین براایی آآززااددیی پرستانن ددااشت اايین چنيین می گفت:  

آآنهھا می گويیند «فيیل» ووجودد نداارردد.  

ااما «فيیل» آآنجاست .  

فيیلی کهھ هھھھيیچ کس يیارراایی شکست ااشش رراا نداارردد. 

ددرر اايین تراانهھ٬، مرددمم معترضض کهھ توسط سکو توررهه ررهھھھبریی می شدند «فيیل» ااند وو اايین ااستعماررگراانن وو سرکوبگراانن ااند کهھ تواانن 

شکست آآنهھا رراا ندااررند. اايین مدلل اازز مقاوومت٬، شعارر ددااددنن٬، ددرر غربب آآفريیقا بی سابقهھ نبوددهه ااست٬، اايین منطقهھ اازز نظر فرهھھھنگ 

شفاهھھھی بسيیارر غنی ااست. سنت شفاهھھھی آآفريیقا شهھامت وو ااستقاللل رراا می ستايید. سکو توررهه٬، با معرفی ٬، سيیف هللا دديیالو٬، هھھھمرااهه 

مباررززااتی ااشش کسی رراا معرفی کردد کهھ رريیاست قبيیلهھ وو هھھھمهھ قدررتی کهھ هھھھمرااهه آآنن مقامم بوددهه ااست ررهھھھا کرددهه ااست تا براایی آآززااددیی 

مباررززهه کند. ددرر هھھھميین ررااستا ااوو اازز مرددمم گيینهھ خوااست «تا ميیانن بندگی وو آآسمانی آآززاادد وو ميیانن ززنجيیر وو اافق يیکی رراا اانتخابب 

کنند.» اايین فرهھھھنگ وو سنت جنبش رراا با عمومم مرددمم پيیوند دداادد.  

متاسفانهھ٬، سکو توررهه بعد اازز ررسيیدنن بهھ مقامم رريیاست جمهھورریی ااررتباطط خودد با عمومم مرددمم رراا قطع کردد. حکومت ااوو بهھ سویی 

دديیکتاتورریی بهھ سبک شورروویی ررفت. ااوو هھھھمهھ مخالفانن سيیاسی رراا سرکوبب کردد صدهھھھا هھھھزاارر وو پس اازز آآنن ميیليیونن هھھھا نفر اازز مرددمم 

گيینهھ مجبورر بهھ مهھاجرتت بهھ کشوررهھھھایی هھھھمسايیهھ شدند. بزررگتريین ااعترااضض عليیهھ حکومت سکو توررهه ددرر سالل 1962 ررقم خورردد٬، 



ااوو آآنن رراا اازز چشم شورروویی دديید وو براایی ددووستی بهھ سمت آآمريیکا ررفت٬، ااما ددووباررهه بهھ سویی حمايیت مسکو باززگشت. ااوو با ددوو 

اابرقدررتت تا ززمانن مرگگ ااشش ددرر سالل 1984 با هھھھميین ررووشش اادداامهھ دداادد.  

پس اازز مرگگ سکو توررهه٬، شورراایی نظامی کهھ جانشيین ااوو رراا اانتخابب کردد بهھ مرددمم ااجاززهه مشاررکت ددرر فرآآيیند سيیاسی رراا نداادد. ددرر 

ططی اايین ددوورراانن گزاارر٬، تب قديیمی مقاوومت ددووباررهه گرمم شد. تبعيیديیانن تالشش کرددند برگرددند تا چالش جديیدیی رراا براایی دديیکتاتورریی 

جديید فرااهھھھم کنند. تا ااوواايیل ددهھھھهھ نودد ميیالددیی٬، فشارریی کهھ اازز سویی کاررگراانن معدنن٬، معلمانن وو دداانشجويیانن بر شورراایی نظامی آآمد 

مقدماتت اانتخاباتت 1993 رراا فرااهھھھم کردد ااما يیک ررهھھھبر نظامی خودد رراا پيیرووزز اانتخاباتت ناميید. ددرر آآستانهھ قرنن جديید٬، حکومت 

النسانا ُکنتهھ بهھ ااندااززهه اایی کم باززددهه وو فاسد شد کهھ ااتحادديیهھ هھھھا وو ااحزاابب مخالف ااعترااضاتت ووسيیعی رراا عليیهھ فقر٬، توررمم وو قيیمت 

هھھھایی باال ساززمانن ددااددند. کنتهھ اازز ااختيیاررااتت ااشش ااستفاددهه کردد وو ااعتصاباتت رراا ددرر هھھھم شکست. اايین برخورردد هھھھا معموال با ددخالت 

پليیس وو نيیرووهھھھایی نظامی هھھھمرااهه بودد وو ددستگيیریی هھھھایی ددست جمعی٬، حبس٬، شکنجهھ وو ااخرااجج آآنهھايیی کهھ ددرر ااعتصاباتت شرکت 

ددااشتند هھھھمرااهه بودد.  

ااما گرووهھھھایی جامعهھ مدنی٬، ااحزاابب مخالف ووااتحادديیهھ هھھھا خستهھ نشدند وو تا سالل ٬2005، بهھ ساختن وو توسعهھ جنبش اادداامهھ ددااددند وو 

 USTG وو ااتحادديیهھ کاررگراانن گيینهھ CNTG ددوو ااتحادديیهھ موااززیی کهھ ززمانی ررقيیب هھھھم بوددند٬، کنفدررااسيیونن ملی کاررگراانن گيینهھ اایی

با هھھھم اائتالفف کرددند. ااسترااتژیی جنبش هھھھموااررهه بر اايیجادد وو توسعهھ اائتالفف بودد ددرر حالی کهھ تالشش می کردد ااتحادد ميیانن هھھھواادداارراانن 

فعلی ااشش رراا نيیز حفظ کند. کليیسایی کاتوليیک وو مساجد ددرر شهھر کوناکریی وو دديیگر شهھرهھھھا٬، دداانشجويیانن٬، ساززمانن هھھھایی 

غيیرددوولتی٬، ددرر ميیانن جنبش هھھھایی شهھرووندیی. مرددمم گيینهھ اازز هھھھمهھ ااقشارر تالشش کرددند تا پا رراا اازز حلقهھ نزدديیکانن وو هھھھمفکراانن خودد 

فرااتر بگذااررند وو گرووهه هھھھایی قومی وو سيیاسی مختلف رراا عليیهھ دديیکتاتورریی بسيیج کنند.  

ددرر سالل ٬2007، اائتالفف مخالفانن ااعتصابی بزررگگ رراا ترتيیب دداادد کهھ ررهھھھبراانن مذهھھھبی کليیسا وو مسجد وو ززنانن ددرر آآنن مشاررکت 

ددااشتند وو بهھ رريیيیس جمهھورر کنتهھ فشارر آآووررددند تا ااختيیاررااتت رريیاست جمهھورریی رراا محدوودد کند وو نخست ووززيیریی کهھ مورردد تايیيید 

ااتحادديیهھ هھھھا٬، ررهھھھبراانن مذهھھھبی وو ساززمانن هھھھایی مخالف باشد رراا برگزيیند. اادداامهھ دداارر بوددنن اايین ااعترااضاتت وو نيیز وواابستگی کنتهھ بهھ 

قدررتت ددرر سرمقالهھ ژژاانويیهھ ررووززنامهھ لِپايیس چاپپ پايیتخت بوررکيینافاسو اايین گونهھ منعکس شدهه ااست: «پس اازز آآسمانن اابریی٬، 

توفانی ااجتماعی گيینهھ رراا ددرر هھھھم نورردديید کهھ ثباتت ررژژيیم حاکم رراا با خطر رروو بهھ رروو کردد. هھھھر چند کهھ اازز برکنارر کرددنن رريیيیس 



جمهھورر ژژنراالل موفق نبودد ااما بيیداارریی رراا براایی مرددمم بهھ ااررمغانن آآوورردد. تومارر کنتهھ ددرر هھھھم نپچيید وو تظاهھھھرااتت هھھھایی مرددمی 

نتواانست غرووبب حکومت ااوو رراا ررقم بزند.» اايین نوشتهھ بهھ خوبی لجاجت کنتهھ رراا نشانن می ددهھھھد. ااوو پس اازز يیک بيیمارریی ططوالنی 

مدتت ُمردد ااما مرگگ ااوو نيیز ثباتت رراا بهھ گيینهھ نيیاوورردد.  

نيیرووهھھھایی نظامی ددرر مدتت کوتاهھھھی پس اازز مرگگ کنتهھ کوددتا کرددند وو شورراایی نظامی تشکيیل ددااددند. ااما اايین کوددتا مورردد حمايیت 

مرددمم نبودد چراا کهھ مرددمم ااميیدوواارر بوددند مرگگ کنتهھ نويیدبخش آآيیندهه اایی ددموکرااتيیک باشد. بهھ هھھھميین مناسبت٬،  مرددمم تحت ررهھھھبریی 

مخالفانی نظيیر سلو ددليین دديیالو٬، آآلفا کندهه وو ررهھھھبراانن مذهھھھبی کليیسا عليیهھ دديیکتاتورریی جديید بسيیج شدند. آآنهھا جنبش ااجتماعی گيینهھ 

MSG وو « نيیرووهھھھایی فعالل» کهھ اائتالفی اازز ااحزاابب مخالف٬، ااتحادديیهھ هھھھا وو گرووهه هھھھایی مختلف ددااخل جامعهھ مدنی بودد رراا تشکيیل 

ددااددند تا پيیشبردد ددموکرااسی ددرر گيینهھ رراا کمک کنند. اايین ااتحادد صداایی مخالفانن رراا بلندتر٬، ررساتر وو قویی تر اازز پيیش کردد. عالووهه 

بر ااستفاددهه اازز عناصر فرهھھھنگی مانند شعر وو ررقص٬، جنبش بخش تجاررتت رراا نيیز قانع کردد تا بستهھ بمانند وو بهھ نوعی عدمم 

هھھھمکارریی با ددوولت کوددتا رراا تمريین کنند. آآنهھا هھھھميین ططورر خوااستند تا حمايیت بيین االمللی اازز حکومت کاهھھھش پيیداا کند٬، مگر حمايیت 

هھھھايیی کهھ بهھ صوررتت مستقيیم وو اازز ططريیق ساززمانن هھھھایی غيیر ددوولتی ددرر ااختيیارر مرددمم قراارر می گيیردد. اايین هھھھزيینهھ هھھھایی ااقتصاددیی کهھ 

بر گرددنن حکومت نظامی گذااشتهھ می شد٬، چهھ ددااخلی وو چهھ خاررجی٬، وو عدمم شناسايیی آآنن ددرر بيیشتر قسمت هھھھایی جهھانن ضربهھ 

هھھھایی کارریی بهھ بدنهھ دديیکتاتورریی ززدد چراا کهھ شورراایی نظامی مجبورر بودد بهھ تعرفهھ هھھھا وو ماليیاتت هھھھا براایی پرددااخت هھھھزيینهھ هھھھا ااکتفا 

کند.  

عالووهه بر آآنن٬، مخالفانن ددرر اايیجادد ااختالفف ميیانن شورراایی نظامی موفق بوددند تا آآنجا کهھ موسی دداادديیس کامارراا توسط محافظ ااشش کهھ 

قصد ددااشت ااوو رراا بکشد ززخمی شد. معاوونن ااوو مهھلت شش ماهھھھهھ اایی براایی اانتخاباتت تعيیيین کردد٬، نظاميیانن رراا اازز شرکت ددرر آآنن 

برحذرر ددااشت وو مانع باززگشت موسی کامارراا بهھ گيینهھ شد.  

ددرر پی اايین تحوالتت٬، مخالفانن وو جامعهھ مدنی تجربهھ اازز پيیرووززیی رراا چشيیدند ااما هھھھمچنانن هھھھشيیارر ماندند تا مانع هھھھر گونهھ کج رروویی 

اازز مسيیر ددموکرااسی خوااهھھھی شوند. سکوبا کوناتهھ قولل ددااددهه ااست کهھ پس اازز اانتخاباتت ژژووئن اازز قدررتت کناررهه گيیریی کند. 

اانتخاباتی کهھ با تاخيیر ددرر ماهه ااووتت برگزرراا شد وو مرحلهھ ددوومم آآنن ددرر نواامبر برگزاارر می شودد. اايین کهھ ااوو پيیش اازز اانتقالل قدررتت بهھ 



غيیرنظاميیانن توسط نظاميیانن برکنارر شودد يیا نهھ مشخص نيیست ااما ررهھھھبراانن جنبش می گويیند ددرر اايین صوررتت مقاوومت مدنی با 

شدتت بيیشتریی اادداامهھ پيیداا می کند.  

شراايیط کنونی:  

شراايیط کنونی کشورر گيینهھ نشانن ددهھھھندهه يیکی اازز بزررگتريین تناقض هھھھایی کشوررهھھھایی آآفريیقايیی ااست کهھ با ددرر ااختيیارر ددااشتن منابع 

کالنن ططبيیعی ددرر فقر بهھ سر می برند. گيینهھ ااگرچهھ اازز نظر منابع ططبيیعی بسيیارر غنی ااست٬، اازز هھھھمهھ نظر کشورر فقيیریی ااست. 

غيیر اازز شراايیط ززندگی ددرر شهھرهھھھا٬، بيیشتر گيینهھ اایی هھھھا ددرر فقر شديید بهھ سر می برند. ددرر شراايیطی کهھ گيینهھ با فقر شديید ددست بهھ 

گريیبانن ااست ررهھھھبراانن آآنن ددرر تجمل غوططهھ می خوررند. عالووهه بر آآنن بخش بزررگی اازز ااقتصادد گيینهھ وو ززيیرساخت هھھھایی سيیاسی آآنن 

توسعهھ نيیافتهھ باقی ماندهه ااست کهھ توليید آآنن رراا بهھ کمتر اازز معدلل پس اازز ااستقاللل کاهھھھش ددااددهه ااست. ددرر حالل حاضر٬، بيیش اازز چهھل 

ددررصد مرددمم گيینهھ ددررآآمد ساالنهھ کمتر اازز سيیصد ددالرر ددرر سالل ددااررند.  

علی ررغم٬، اايین شراايیط ااقتصاددیی سخت وو تارريیخی اازز دديیکتاتورریی گيینهھ باررهھھھا براایی مقاوومت مدنی ددرر سطح مرددمی بسيیج شدهه 

ااست وو اايین ددرر ترکيیب با فشاررهھھھایی بيین االمللی٬، بهھ دديیکتاتورریی کامارراا ددرر سالل 2008 پايیانن دداادد وو برنامهھ اایی براایی اانتخاباتت چند 

حزبی رراا ددرر سالل 2010 فرااهھھھم کردد. پس اازز تاخيیرهھھھا اانتخاباتت ددرر ماهه ااووتت اانجامم گرفت. ددرر مرحلهھ ددوومم اانتخاباتت سلو ددااليین 

دديیالو اازز حزبب نيیرووهھھھایی ددموکرااتيیک گيینهھ وو آآلفا کندهه اازز حزبب پشتيیبانی مرددمم گيینهھ با هھھھم ررقابت می کنند. اايین اانتخاباتت سهھ بارر 

بهھ تعويیق اافتادد ووسراانجامم برنامهھ آآنن براایی نواامبر 2010 نهھايیی شد. ددرر حالی کهھ اايین موفقيیت بزررگی ااست برخی ااحزاابب وو 

گرووهه هھھھایی قومی قديیمی با ترسس اازز اايین کهھ منديیگوهھھھا کهھ اازز ززمانن ااستقاللل اايین کشورر بر سر کارر بوددهه ااند ددووباررهه می خوااهھھھند 

اانتخاباتت رراا بربايیند ددرر حالل ساززمانن ددهھھھی خودد هھھھستند.  

ددرر سویی دديیگر ساززمانن هھھھایی غيیر ددوولتی ددرر شورراایی ملی ساززمانن هھھھایی جامعهھ مدنی ددرر کنارر سايیر ساززمانن هھھھایی حقوقق بشریی 

وو ااتحادديیهھ هھھھا ددرر حالل اافزاايیش فشارر بر ااحزاابب مخالف ااند تا دديیگر ااحزاابب نزدديیک بهھ نظاميیانن رراا بهھ چالش بکشند.  



نتايیج اايین ددوورراانن حساسس براایی گيینهھ رراا بايید صبر کردد وو دديید. ددرر حالی کهھ گيینهھ با مشکالتی نظيیر فقر٬، توررمم٬، بيیکارریی وو 

دديیکتاتورریی نظامی ددست وو پنجهھ نرمم می کند ااميیدهھھھايیی بهھ آآيیندهه هھھھست. علی ررغم تاخيیرهھھھايیی ددرر ررووند برگزاارریی اانتخاباتت٬، 

ااحتمالل گزاارر بهھ حکومتی برآآمدهه اازز رراایی مرددمم ووجودد دداارردد کهھ ددرر صوررتت تحقق ساززمانن ددهھھھی هھھھایی مدنی وو تظاهھھھرااتت هھھھا ددرر 

آآيیندهه بيیشتر دديیدهه می شودد تا ددموکرااسی ددرر گيینهھ رراا تحکيیم وو تضميین کند.  

[مترجم: سراانجامم ددرر اانتخاباتت هھھھفتم نواامبر ٢۲٠۰١۱٠۰  آآلفا کندهه بهھ عنواانن ااووليین ررئيیس جمهھورر اانتخابی گيینهھ ددرر اانتخاباتت بهھ 

پيیرووززیی ررسيید. وویی پس اازز پيیرووززیی بهھ تمامم ااقواامم وو گرووهههھھھایی گيینهھاایی پيیشنهھادد هھھھمکارریی ددااددهه وو ااعالمم کردد کهھ قصد تشکيیل 

حکومت ووحدتت ملی دداارردد.] 


