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جنبش:   

دداانشجويیانن٬، ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی وو اائتالفی اازز گرووهه هھھھایی ددموکرااتيیک مخالف بهھ ررهھھھبریی ااتحادد ددموکرااسی 

خوااهھھھی ددرر مالی 

خالصهھ مباررززهه:  

مخالفت با فسادد وو ررژژيیم دديیکتاتورریِی ژژنراالل موسی تراااارُرهه ددرر سالل هھھھایی ددهھھھهھ هھھھشتادد فزوونی گرفت. ددرر اايین 

ززمانن٬، برنامهھ رريیاضت ااقتصاددیی کهھ براایی پاسخ بهھ ددررخوااست هھھھایی صندووقق بيین االمللی پولل ااجراا می شد٬، 

سختی معيیشت رراا براایی بخش عمدهه اایی اازز جمعيیت مالی بهھ هھھھمرااهه آآووررددهه بودد٬، ااما گرووهھھھی اازز صاحبانن قدررتت 
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وو خانوااددهه هھھھایی نزدديیک بهھ آآنانن٬، ددرر ررفاهه کامل وو بهھ صوررتت تجملی ززندگی می کرددند. جنبش مخالفی کهھ 

توسط ااتحادد ددموکرااسی خوااهھھھی ددرر مالی ررهھھھبریی می شد٬، بهھ شدتت توسط ررژژيیم سرکوبب شد.  

ددرر سالل ٬1991، دداانشجويیانن يیک سریی تظاهھھھرااتت رراا با خوااست اانتخاباتت چند حزبی عليیهھ حکومت ااقتدااررگراا 

ساززماندهھھھی کرددند. پس اازز قتل عامم بيیش ااززصد تظاهھھھرکنندهه٬، نيیرووهھھھایی ااررتشی اازز سرکوبب وو کشتارر بيیشتر 

اامتناعع کرددند وو اايین موضوعع بهھ دداامنهھ ااعترااضاتت ددرر ررووززهھھھایی بعد اافزوودد. اافسراانن ااررتش ااصالحح ططلب٬، 

ررژژيیم رراا برکنارر کرددند وو ااجاززهه ددااددند «کميیتهھ اانتقالل براایی آآسايیش مرددمم» کهھ اازز ررهھھھبراانن غيیرنظامی ططرفداارر 

ددموکرااسی تشکيیل می شد٬، بهھ کارر بيیافتد. گرووهه هھھھایی مخالف قانونی شدند وو مجلس ملی  متشکل اازز 

غيیرنظاميیانن وو گرووهه هھھھایی سيیاسی٬، براایی تنظيیم پيیش نويیس قانونن ااساسی تشکيیل جلسهھ دداادد وو قانونن ااساسی 

جديید پس اازز ررفرااندمم ملی بهھ ررسميیت شناختهھ شد. ررهھھھبر مخالفانن آآماندوو توررهه Amandou Toure ددرر 

اانتخاباتت سالل بعد حائز ااکثريیت آآرراا شد وو مالی ددرر ميیانن ددموکرااتيیک تريین کشوررهھھھایی منطقهھ جایی گرفت.   

سابقهھ سيیاسی:  

جمهھورریی مالی کشورر فقيیریی ددرر منطقهھ ساحلی٬، ددرر شمالل غربب آآفريیقا ااست کهھ بهھ ددرريیا ررااهه نداارردد. کوددتایی 

نظامی موسی تراااارُرهه حکومت ملی وو چپ گراایی اايین کشورر رراا ددرر 1968 سرنگونن کردد؛ حکومتی کهھ اازز 

سالل 1960 وو اازز ززمانن ااستقاللل اازز فراانسهھ بر سر کارر بودد. پس اازز کوددتا چند حزبب ززيیرززميینی بهھ ووجودد آآمد٬، 

ااما تا سالل 1990 ااجاززهه فعاليیت علنی ندااشتند. پس اازز اانتقاددااتت بيین االمللی٬، ررژژيیم تراااارُرهه ااتحاددیی اازز "کميیتهھ 

ملی ااقداامم ددموکرااتيیک" وو سايیريین رراا قانونی ااعالمم کردد. اايین گرووهه هھھھا پس اازز ااتحادد٬، اائتالفف ددموکرااسی 

خوااهھھھی ددرر مالی يیا (ADEMA) رراا تشکيیل ددااددند.  
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رريیشهھ هھھھایی تارريیخی آآدِدما (ADEMA) وو ااثباتت اايین کهھ آآنن هھھھا تواانايیی اايیستاددگی ددرر براابر فشاررهھھھا وو ناماليیماتت 

سيیاسی رراا ددااررند٬، ددرر نظر مرددمم مالی بهھ آآنن هھھھا مشرووعيیت دداادد. بسيیارریی اازز ساززمانن هھھھایی ززيیرززميینی علی 

ررغم سخت گيیریی هھھھایی ررژژيیم نظامی٬، کنارر هھھھم جمع شدند٬، ااما هھھھستهھ ااصلی ساختارر٬، آآددما بودد کهھ با وويیژگی 

مرکز-گريیزیی ااشش٬، قوتت ساززمانی رراا بهھ حدااکثر ررساند. خودد اايین ساززمانن نيیز بهھ شکلی ددموکرااتيیک ااددااررهه 

می شد. اايین موضوعع بهھ اايین ساززمانن مشرووعيیت الززمم براایی ررهھھھبریی جنبش مقاوومت رراا می دداادد وو ددرر مرااحل 

بعدیی گذاارر٬، آآنن رراا بهھ عنواانن يیک حزبب سيیاسی مطرحح می کردد.  

ددرر سالل هھھھایی منتهھی بهھ سقوطط دديیکتاتورریی ددرر مالی٬، آآدِدما تواانست ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی وو گرووهه هھھھایی دداانشجويیی 

رراا ددرر ررااستایی اايیجادد جبهھهھ اایی ووااحد بسيیج کند. ددرر ماررسس ٬1991، آآددما يیکی اازز مشوقيین وو برنامهھ رريیزهھھھایی 

ااصلی تظاهھھھرااتت٬، ااعترااضاتت وو ااعتصابب هھھھا ددرر سرااسر کشورر بودد. اازز ططريیق ااتحادد ساززمانن هھھھایی مختلف کهھ 

سابقهھ تاسيیس شانن بهھ سالل 1968 می ررسيید٬، آآدِدما حوززهه تاثيیر خودد رراا اازز نظر جغراافيیايیی نيیز توسعهھ دداادد. 

هھھھميین ططورر اازز ططريیق معلم هھھھایی ُمسِن٬، پزشکانن وو کاررکنانِن بخش ددررمانن٬، پيیامم آآددما بهھ سرااسر کشورر وو بهھ 

وويیژهه مناططق ررووستايیی ررسيید. اايین ساززمانن تواانست با جذبب نيیروو وو منابع مالی بهھ جنبش ددموکرااتيیک کمک 

کند. گرووهھھھی اازز نقاالنن وو نوااززندگانن خيیابانی ططرفداارر آآددما٬،  ررووحح ددموکرااسی رراا ددرر جایی جایی مالی پرااکندهه 

کرددند. بسيیارریی اازز ااعضایی آآنن نيیز تحصيیل کرددگانن ططبقهھ متوسط بوددند کهھ بقایی چاررچوبب ساززمانی آآنن رراا 

تضميین می کرددند.  

ااعترااضض بی خشونت وو مسالمت آآميیز دداانشجويیانن ددرر ژژاانويیهھ سالل 1991 بهھ شدتت وو با بی ررحمی سرکوبب 

شد وو اايین سرکوبب با ددستگيیریی وو شکنجهھ ررهھھھبراانن وو شرکت کنندگانن ددرر آآنن اادداامهھ يیافت. ددرر پاررهه اایی مواارردد٬، 

حرکت هھھھایی پرااکندهه٬، شوررشش ووتخريیب اامواالل عمومی اانجامم شد٬، ااما عمدهه کنش هھھھایی ناررااضيیانن٬، بی خشونت 

باقی ماند. اازز 22 ماررسس تا 26 ماررسس هھھھمانن سالل٬، تظاهھھھرااتت ططرفداارراانن ددموکرااسی وو نيیز ااعتصابب هھھھایی 

ملی٬، هھھھم ددرر مناططق شهھریی وو هھھھم ددرر مناططق ررووستايیی کهھ بهھ «رروويیداادد» يیا لِـ-ااوِِومانن les evenements يیا 
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اانقالبب ماهه ماررسس مشهھورر شد بهھ اانجامم ررسيید. ددرر پاسخ بهھ تظاهھھھرااتت مرددمی کهھ ددررپايیتخت٬، باماکو٬، توسط 

دداانشجويیانن ساززمانن ددهھھھی می شد وو بعدتر ااتحادديیهھ هھھھایی صنفی هھھھم بهھ آآنن پيیوستند؛ سرباززاانن بهھ سویی 

تظاهھھھرکنندگانن بی خشونت آآتش گشوددند. ااگر چهھ تظاهھھھرکنندگانن بر مباررززااتت بی خشونت وو لزوومم پايیبندیی بهھ 

ااصولل وو اانضباطط آآنن تاکيید ددااشتند٬، ااما آآشوبب هھھھایی مختصریی پس اازز ددررگيیریی نظامی وو تيیرااندااززیی دديیدهه شد. 

اايیجادد مواانع وو بستن جاددهه هھھھا براایی اايیجادد ااختاللل ددرر حرکت سرباززاانن اادداامهھ يیافت. تراااارُرهه ووضعيیت فوقق االعاددهه 

وو حکومت نظامی شبانهھ ااعالمم کردد. علی ررغم کشتهھ شدنن سيیصد نفر ظظرفف چهھارر ررووزز٬، معترضيین بی 

خشونت براایی پافشارریی بر خوااستهھ شانن - برکنارریی دديیکتاتورر وو ااستقراارر ددموکرااسی- بهھ خيیابانن هھھھا آآمدند.  

تا 26 ماررسس٬، تمردد سرباززاانن براایی شليیک بهھ سمت مرددمم بهھ صوررتت فرااگيیریی ددرر ميیانن نيیرووهھھھایی مسلح دديیدهه 

شد. هھھھزاارراانن سربازز سالحح هھھھايیشانن رراا ززميین گذااشتند وو بهھ جنبش ططرفداارراانن ددموکرااسی پيیوستند. هھھھمانن 

ررووززبعد ااززظظهھر٬، سرهھھھنگ آآماددوو تومانی توررهه ددرر رراادديیو ااعالمم کردد٬، دديیکتاتورر موسی ترااااوُوررهه ددستگيیر شدهه 

ااست.  

توررهه نهھاددهھھھایی [اامنيیتی] موجودد رراا بهھ حالت تعليیق ددرر آآوورردد وو رريیاست حکومت اانتقالی کهھ بهھ نامم شورراایی ملی 

آآشتی معرووفف شد رراا بهھ عهھدهه گرفت. ااوو قولل دداادد براایی رريیاست جمهھورریی کانديیداا نشودد وو پس اازز اانتخابب 

ررئيیس جمهھورر توسط مرددمم ددرر اانتخاباتی آآززاادد٬، قدررتت رراا ووااگذااررکند. نامم شورراایی اانتقالی رراا بهھ «ررهھھھايیی مرددمم» 

تغيیيیر دداادد٬، توررهه يیک نخست ووززيیر غيیرنظامی معرفی کردد. ددرر کنگرهه ددوو ماهه پس اازز اانقالبب ماهه ماررسس٬، آآدِدما 

بهھ حزبب سيیاسی ررسمی تبديیل شد. بهھ سبب سابقهھ ططوالنی آآنن هھھھا ددرر کاررهھھھایی ساززمانی٬، آآدِدما تواانست بهھ 

سرعت اازز يیک جنبش مقاوومت بهھ يیک حزبب سيیاسی تغيیيیر کسوتت ددهھھھد.  

ررهھھھبر آآددما آآلفا عمر کوناررهه Alpha Oumar Konare اازز ططرفف اايین حزبب٬، کانديیداایی رريیاست جمهھورریی 

شد. وویی تا سالل 1980 ددرر ررژژيیم توررهه ووززيیر فرهھھھنگ بودد وو ددرر ااعترااضض بهھ عملکردد ااوو ااستعفا ددااددهه بودد. 

کوناررهه ساززمانن ددهھھھی وو هھھھماهھھھنگی مقاوومت هھھھایی دداانشجويیی وو صنفی رراا کهھ بهھ ماررسس 1991 منجر شد٬، بهھ 
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عهھدهه ددااشت. ااوو کهھ اازز بنيیانگذاارراانن آآدِدما بودد٬، بهھ جایی جایی مالی سفر کردد تا گفتگو ميیانن مقاماتت حکومت وو 

مرددمم رراا برقرااررکند. ااوو بر اايین نکتهھ تاکيید می کردد کهھ بايید بهھ عقالنيیت مرددمم مالی براایی ااجراایی عداالت٬، اايیمانن 

ددااشتهھ باشيیم. اانتخاباتت 12 وو 26 آآوورريیل٬، بهھ پيیرووززیی آآدِدما ددرر هھھھر پنج منطقهھ مالی وو ددرر نتيیجهھ اانتخابب کوناررهه 

اانجاميید. پس اازز آآنن توررهه بهھ عنواانن رريیيیس شورراایی اانتقالی اازز قدررتت کناررهه گيیریی کردد. 

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک: 

مرددمم مالی تارريیخ کشوررشانن رراا اازز ططريیق نقالل هھھھا می دداانند. اايین اافراادد ررسانهھ اایی براایی اانتقالل ضربب االمثل 

هھھھا٬، ددااستانن هھھھا وو ااشعارر وو سنت هھھھایی شفاهھھھی هھھھستند. اازز ززمانن ااستقاللل٬، نقالل هھھھا ددرر فراايیند تاسيیس ملت وو 

سيیاست٬، تاثيیرگذاارر بوددند. آآنن هھھھا اازز ططريیق اانتقالل پيیامم هھھھایی سيیاسی٬، اانتقاددهھھھایی ااجتماعی وو آآموززشش مرددمم٬، بهھ 

وويیژهه ددرر ميیانن مرددمم بی سواادد مناططق ررووستايیی٬، بهھ اايین فرآآيیند کمک بسيیاررموثریی کرددند. عليیهھ دديیکتاتورریی 

تراااارُرهه وو ددرر بسيیج مرددمی کهھ هھھھفتادد ددررصد اازز آآنانن بيیسواادد هھھھستند٬، نقالل هھھھا بر ددااستانن معرووفف قديیمی – 

1300 سالهھ- تاکيید می کرددند. برااساسس اايین ددااستانن قديیمی: پس اازز اايین کهھ ررووسایی قبايیل نيیزهه هھھھايیشانن رراا بهھ 

اامپرااتورر سونجاتا کيیتا٬، بنيیانن گذاارر اامپرااتورریی مالی ددرر غربب آآفريیقا٬، وو بهھ نشانهھ تسليیم وو فرمانن پذيیریی تقديیم 

کرددند٬، اامپرااتورر نيیزهه هھھھا رراا بهھ ررووسایی قبايیل برگرددااند تا نشانن ددهھھھد آآنن هھھھا بايید مستقل اازز ااوو٬، حاکميیت قبيیلهھ 

شانن رراا ددرر ددست ددااشتهھ باشند. بر پايیهھ اايین ددااستانن٬، مرددمم مالی معتقدند ددموکرااسی ررااهھھھی براایی حاکميیت 

مستقل فرددیی ااست. مارراا سجی mara segi کهھ بهھ معنی «بهھ خانهھ آآووررددنن قدررتت» ااست يیک سنت ملی ااست. 

با عرضهھ ددموکرااسی بهھ عنواانن باززگشت بهھ سنت٬، مرددمم مالی اازز برچسب هھھھایی ااررتباطط با غربب وو غربب 

ززددگی ددرر فراايیند ددموکرااتيیزهه کرددنن ددرر اامانن ماندند. جنبش با عباررتت «مبوکک» شناختهھ می شد کهھ معنی 

هھھھمبستگی٬، ملت وو ووظظيیفهھ ااجتماعی ااستفاددهه اازز حقوقق شهھرووندیی براایی حفظ ددموکرااسی رراا ددرر خودد مستتر 

ددااشت.  
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دداانشجويیانن دداانشگاهه ساززمانن ددهھھھندگانن ااصلی تظاهھھھرااتت هھھھايیی بوددند کهھ ططومارر ررژژيیم رراا ددرر هھھھم پيیچيید. آآنن هھھھا 

تالشش ززيیاددیی براایی تشويیق ززنانن براایی شرکت ددرر تظاهھھھرااتت رراا بهھ عنواانن ررااهھھھی براایی کاهھھھش خطر براایی 

دديیگرتظاهھھھرکنندگانن می کرددند. تظاهھھھرکنندگانن هھھھميین ططورر بهھ سویی ساختمانن هھھھایی ددوولتی ررااهه پيیمايیی می 

کرددند وو تا جايیی کهھ با مامورريین وو مواانع موااجهھ می شدند٬، اادداامهھ می ددااددند. علی ررغم تيیرااندااززیی هھھھایی ززيیادد٬، 

موجج هھھھایی ااعترااضض اادداامهھ يیافت وو ررهھھھبراانن ااعترااضض بهھ گرووهه هھھھایی کوچکی کهھ ووااکنش هھھھایی خشونت آآميیز بهھ 

کشتاررهھھھا می ددااددند٬، ااعترااضض می کرددند.  

ووضعيیت اامرووزز: 

علی ررغم فسادد٬، فقر وو ززيیرساخت هھھھایی ضعيیف٬، مالی يیکی اازز ددموکرااتت تريین کشوررهھھھایی آآفريیقا باقی ماندهه 

ااست. براایی آآموززشش مرددمم وو بهھبودد ووضعيیت حقوقق وو مسئوليیت هھھھایی شهھروونداانن ااشش ٬، ددوولت برنامهھ اایی تحت 

عنواانن "مامورريیت تمرکزززدداايیی" رراا ددرر سالل 1993 بهھ ااجراا ددررآآوورردد کهھ بهھ موجب آآنن مرددمم تشويیق می شدند 

ددرراانتخاباتت محلی وو ملی شرکت کنند. ددرر حالل حاضر مالی بهھ هھھھشت منطقهھ ااجراايیی تقسيیم شدهه ااست کهھ آآنن 

هھھھا هھھھم بهھ بخش هھھھایی منطقهھ وو شهھرستانن تقسيیم شدهه ااست. ددرر حالل حاضر 702 شهھردداارر ددررمناططق شهھریی 

توسط مرددمم اانتخابب می شوند. رراادديیو وو ررووززنامهھ هھھھایی آآززاادد ددرر کشورر ووجودد ددااررند وو فضایی سيیاسی سرززندهه 

اایی ددرر کشورر ووجودد دداارردد. اانتقالل قدررتت ددرر اايین کشورر آآرراامم وو صلح آآميیز بوددهه ااست.  

ددرر فاصلهھ کمی پس اازز اانقالبب ماهه ماررسس ددرر سالل ٬1991، حکومت مالی مذااکرااتت صلح با شوررشيیانن مسلح 

توآآررگگ Tuareg رراا آآغازز کردد کهھ ددرر پی آآنن٬، آآنن هھھھا مباررززااتت مسلحانهھ رراا بهھ شرطط ددرريیافت ددررجهھ اایی اازز 

خوددمختارریی متوقف کرددند. ددرر ماررسس ٬1996، مرااسمی نمادديین اازز سوززااندنن سالحح هھھھایی شوررشيیانن ددرر باماکو 

برگزاارر شد.  
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ااتفاقاتت ٬1991، هھھھر سالل يیاددآآوورریی می شوند. سالگردد قتل عامم 26 آآوورريیل٬، تعطيیلی ملی ااست وو مجسمهھ هھھھايیی 

ددرر سرااسر پايیتخت بهھ يیاددبودد ااتفاقاتت سالل 1991 دديیدهه می شودد.  

ااستفاددهه اازز مباررززااتت بی خشونت ددرر مالی اادداامهھ دداارردد. ددرر چند مورردد٬، ااعترااضض هھھھايیی بهھ ررهھھھبریی دداانشجويیانن 

ددرر ددهھھھهھ نودد دديیدهه شد. ااعترااضض هھھھايیی بهھ نرخخ باالیی بيیکارریی وو سايیر تاثيیرهھھھایی منفی تنظيیماتت ساختارریی کهھ اازز 

سویی نهھادد هھھھایی مالی بيین االمللی تشويیق می شد وو بهھ سقوطط يیکی اازز ددوولت هھھھا پس اازز رراایی عدمم ااعتمادد مجلس 

اانجاميید. سنت مقاوومت بی خشونت عليیهھ خوددکامگی ددررسالل2001 هھھھم بهھ صف ااوولل آآمد. ررئيیس جمهھورر آآلفا 

عمرکوناررهه تغيیيیرااتی رراا براایی قانونن ااساسی پيیشنهھادد دداادد٬، ااما ررفرااندمم آآنن ددرر پی ااعترااضض آآنانی کهھ  می 

ترسيیدند اايین تغيیيیرااتت ااستقاللل قوهه قضايیيیهھ رراا بهھ خطر ااندااززدد وو ررئيیس جمهھورر رراا اازز تعقيیب قضايیی ددرر اامانن 

نگهھ دداارردد٬، بهھ تعويیق اافتادد. ااعترااضض هھھھايیی کهھ عليیهھ سيیاست هھھھایی ااقتصاددیی نئو-ليیبراالل ددرر سالل 2005 بهھ ووقوعع 

پيیوست. صدهھھھا تظاهھھھرکنندهه بی خشونت ددرر جريیانن باززدديید نيیکوالیی ساررکوززیی – کهھ بعداا ووززيیر کشورر وو 

ررئيیس جمهھوررفراانسهھ شد- بهھ سيیاست هھھھایی سخت گيیراانهھ ااوو عليیهھ مهھاجراانن ااعترااضض کرددند. هھھھمانن سالل مالی 

ميیزبانن ااجالسس جهھانی ااجتماعع World Social Forum بودد کهھ تجمع هھھھایی بزررگی اازز فعاليین جامعهھ مدنی 

رراا ااززصدهھھھا ساززمانن مختلف بهھ خودد جلب کردد. 

مالی نمونهھ خوبی اازز يیک کشوررددررحالل توسعهھ ااست کهھ علی ررغم اايین کهھ ددرربسيیارریی ااززمنابع اازز سايیر 

جواامعی کهھ مباررززااتت بی خشونت عليیهھ حکومت هھھھایی ااقتدااررگراا رراا تمريین کرددهه ااند٬، عقب تر ااست٬، قاددرر 

بوددهه اانقالبب ددموکرااتيیک بی خشونتی رراا بهھ سراانجامم برساند. عالووهه برآآنن٬، نهھاددهھھھایی ددمکرااتيیک مالی علی 

ررغم مشکالتی نظيیر ددررگيیریی هھھھایی مسلحانهھ ددرر شمالل٬، برنامهھ تنظيیم ااقتصاددیی سخت گيیراانهھ٬، فسادد فرااگيیر وو 

نرخخ باالیی بی سوااددیی تواانستهھ ااند بهھ بقایی خودد اادداامهھ ددهھھھند. با بهھرهه مندیی اازز سنت هھھھایی فرهھھھنگی کشورر وو 

توسعهھ پيیامم هھھھایی سيیاسی- ااجتماعی توسط نقاالنن وو دديیگر ررسانهھ هھھھایی سنتی٬، بهھ جایی جایی کشورر٬، جنبش 

پايیداارر ددموکرااسی خوااهھھھی نهھ تنهھا پيیرووززمنداانهھ اازز سرکوبب هھھھایی ووحشيیانهھ ماررسس 1991 عبورر کردد٬، بلکهھ اازز 
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خشونت وو عدمم ثباتت ددوورراانن اانتقالل حکومت بهھ ددموکرااسی هھھھم ددرر اامانن ماند؛ دداامی کهھ بسيیارریی اازز کشوررهھھھایی 

هھھھمسايیهھ مالی ددرر آآنن گرفتارر شدند. 
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