


 

 

www.Leninist.org 

 فهرست مطالب

 1…………….……………………بعد از عزل بشیر مروری بر تحوالت اخیر سودان

  2 .…………..…………….……… در سودانهای منطقه قدرت و امپریالیسمنقش 

 4  ……………….……………………………سودان  ونیسیاپوز یاسیس ۀنقش

 6  ………………….…….………………سودان ستیحزب کمون ۀمخمص

 8..…………………………………………مه 29و  28ارزیابی اعتصاب عمومی 

  9 ………………….…………………………اعتصاب یهاتهیکم لیتشک 

 12..…………………………..……………………که بر باد رفت یشورا: فرصت

 12…………………………..شد ریکه منجر به عزل بش یتحصن یسازمانده 

 13..…………………………………..………………محالت یهاتهیکم 

 14..………………………………….………………مقاومت یهاتهیکم 

 15..……………………………………………مقاومت یهاتهیکم ۀنیشیپ 

 16..……………………………………..……………………یانقالب تیموقع

 18………………..……هاتوده سازیمسلحاعتصاب عمومی نامحدود و  چه باید کرد؟

 

 

 

 

 



 

 
1 

 www.Leninist.org گرایش بلشویک لنینیستهای ایران  

 

 مروری بر تحوالت دوماهۀ اخیر سودان بعد از عزل بشیر:

اعتراضات مردمی نه فقط فروکش نکرد که اینبار  آوریل،  11البشیر به دست ارتش در تاریخ  عمر از عزل بعد

)از فرماندهان « بن عوف»انتصاب  ادامه یافت. العاده در خارطومفوقبا خواست پایان حاکمیت نظامی و وضعیت 

را برانگیخت و بدین ارتش و مشاوران نزدیک البشیر( به مقام رهبر موقت شورای نظامی گذار، خشم معترضان 

ساعت بعد از عزل البشیر، جای خود  48وادار به استعفا شد و ظرف  اعتراضاتتحت فشار  نیز بن عوف ترتیب

 گذار است. نظامی اکنون رئیس شورایداد که هم« عبد الفتاح برهان»به ژنرال  را

البشیر، علیرغم استمرار تظاهرات خیابانی، نه فقط شورای نظامی گذار عمر در طول دوماهۀ اخیر بعد از عزل 

ا هم پیوندهای قدرت نشد، بلکه از این فرصت و وقت تنفس دوماهه استفاده کرد ت اریکۀ حاضر به پایین آمدن از

« مذاکره از باال»اش تقویت کند و هم سر اپوزیسیون را با المللی خود را با حامیان ارتجاعیای و بینمنطقه

گیر بر سر راه اعتراضات خیابانی را ایفا کند. به همین خاطر گرم کند تا خودِ همین اپوزیسیون نقش مانع سرعت

در تقویت شورای نظامی گذار  اییروهای امپریالیستی و منطقهنقش ن -1به  دو قسمت ابتدایی این مطلب را

 ایم.کارنامۀ اپوزیسیون سودان اختصاص داده-2و 

ژوئن جای کمترین تردیدی باقی نگذاشت که  3روز دوشنبه ارتش در  معترضان به دست کشتار و خونریزی

اش احیای بود و کارویژهفقط به هدف برگرداندن اوضاع به عقب تعبیه شده« گذار»نظامی  رژیماین 

بکارگیری نهاد  کودکان،و  انآور و شالق علیه زن: شلیک مستقیم، استفاده از گاز اشکهای قبلی بودهسرکوب

تجاوز  ،بیمارستانضرب و شتم پزشکان  ،هاتیرانداز باالی ساختماناستقرار تک ،«نیروهای ضربت»بدنام 

و... بخشی  به داخل رود نیل شدگانکشتهو کشتار و انداختن اجساد  معترض های مسلح به برخی زنانگنگ

 .توحش رژیم بود که به نمایش گذاشته شد از ظرفیت

به معترضان، رژیم اقدام به قطع برق در منطقه و قطع اینترنت در سراسر  عیارتمام یورشاین اندکی پیش از 

حاکمیت با این سرکوب اخیر امیدوار بود که بتواند به تحصن پنج ماهه مقابل وزارت دفاع در  دان کرد.سو

آخرین اپیزود از این سریال سرکوب  پایان دهد. شدمحسوب می «تهدیدی برای کشور» شخارطوم که به زعم

های نین حکومت علیه تودهقلع و قمع خو شود در حال اجراست:درست در همین لحظاتی که این متن نوشته می

ژوئن. در واقع این موج سرکوب، اگر با یک اعتصاب سیاسی نامحدود و ورود  9کننده در روز میلیونی اعتصاب
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دیگر دیکتاتوری خونین نظامی  دورۀیک احیای درآمد پیشدر حکم  ای روبرو نشود،سازی تودهبه فاز مسلح

  است.

 سودان درهای منطقه قدرت و امپریالیسمنقش 

 است، پهلو به پهلوی فریقاآاین کشور در منطقۀ شاخ  است؛ استراتژیکای جغرافیایی منطقهسودان به لحاظ 

روسیه و چین از آمریکا تا  کند.دریای سرخ و ورودی کانال سوئز که بخش اعظم نفت منطقه از آن عبور می

و مصر  ترکیه و خلیج فارس حاشیۀ نتیهای سلطرژیماز  یعنی ای هر یک،و به همین نسبت متحدان منطقه

ها، آن میانرقابت  و این فریقا هستندآهمگی مشغول رقابت بر سر نفوذ بر شاخ  ،تا جمهوری اسالمی ایران

 .کرده است متأثرو  حاکم بر حیات سودان را نیز تشدید اقتصادی و سیاسی قدرت درون محافل نبرد

اش های سیاسیبارها ائتالف البشیر برای حفظ چند دهه قدرتمر توضیح دادیم که چطور ع 1در جزوۀ پیشین

عوض کرد. در طی دو دهه از قذافی و صدام به سوی جمهوری اسالمی ایران چرخید و در این  را در منطقه

یک های آمریکا از جمهوری اسالمی به سمت عربستان تغییر جبهه داد. بماند که هیچاواخر پس از فشار تحریم

 ادها دست آخر مانعی برای سقوطش نشدند.از این اتح

تقویت عربستان سعودی با مصر و  پیوندهایش راتالش کرد بالفاصله پس از عزل بشیر شورای نظامی گذار 

نظام به یمن برای با ارسال چندین هزار سرباز پیاده 2015بشیر از سال عمر الارتش سودان زیر نظارت  .کند

رسماً پیوند قوی با این کشور ایجاد کرده بود. بنابراین  های یمن،در ائتالف جنگی عربستان علیه حوثی نبرد

عربستان سعودی خود نیست که بشیر صرفاً صورت استمرار و تقویت پیدا کرد. بیالاین ارتباط از فردای عزل 

پول نقد، غذا، دارو و محصوالت نفتی( در قالب میلیارد دالری ) 3 یکمک بشیر،الپس از عزل و امارات متحده 

 به سودانی باز است، معترضانبه این رژیم نظامی هدیه دادند. البته دست عربستان سعودی برای بسیاری از 

 «.خواهیمما حمایت سعودی را نمی»دادند میشعار در خیابان  همین خاطر هم

که از شورای نظامی گذار اعالم حمایت  یکی از اولین کسانی بود هم سیسی در مصرژنرال از سوی دیگر  

محمد مرسی بود،  المسلمینیِوزیر دفاع حکومت اخواندر دوران بعد از خیزش عمومی مصر، سیسی که  کرد.

در قدرت باقی  2030که بتواند تا کرد قوانینی تصویب و سرکوب خونبار معترضان تا همین اواخر پس از کودتا 

                                                           
1 . https://leninist.org/1398/01/28/2019-مبارزه-طبقاتی-سودان/ 
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برداری از کودتای نظامی مصر است. سیسی رسماً و بی هیچ ابایی گذرد، کپیدر واقع آنچه در سودان می بماند.

دهد، اتفاقی نیست که اولین سفر خارجی رئیس شورای به نظامیان سودان برای ماندن در قدرت مشاوره می

بود که پس از توصیۀ  مین خاطردانند و به هرا می های مصرخطرات دخالت معترضانبه مصر بود.  نظامی گذار

این مقابل سفارت مصر در خارطوم علیه  سیسی به ماندن حداقل سه ماهۀ شورای نظامی در قدرت، بالفاصله

 .دادندشعار سر ها دخالت

های منطقه حساب های امپریالیستی مهم و دیکتاتوریقدرتروی تواند بر داند که میشورای نظامی گذار می

، اما ترسشان از طبقۀ کارگر و دهقانان فقیر به با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارندها تاین قدرباز کند. هرچند 

 .مراتب باالتر است

به این بهانه بودند و اش ایهای منطقهو ائتالفهای مدیدی مخالف البشیر مدت هرچند مریکا و اتحادیۀ اروپاآ

  بشیر به سمت منافعالچرخش ائتالفی  اما ،کردنددفاع میالمللی علیه او از کیفرخواست دادگاه جنایات بین

ترس  های اخیر مبنای این مخالفت را از بین برد. به عالوه بعد از خیزش مردمی اخیر،ها در سالای آنمنطقه

موج جدید پناهندگی از این کشور به سمت از خارج شدن کنترل اوضاع، ورود بازیگران جدید سیاسی و احیانًا 

عمالً به معنای حمایت آنان از شورای نظامی سودان است. همین سیاست عیناً دربارۀ ژنرال سیسی در  اروپا،

 است.مصر، ژنرال حفتر در لیبی و این اواخر سلطۀ نظامیان بر الجزایر پس از اعتراضات مردمی اِعمال شده
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 نقشۀ سیاسی اپوزیسیون سودان 

ای که دوره البی مجال تردید و درنگ نیست.که برای نیروهای انقبشیر تأکید کرده بودیم عمر الپس از خلع 

کننده اند و خواستار انتقال قدرت از شورای نظامی هستند کوتاه ولی به شدت تعیینها ماندهمردم در خیابان

 . 2است

زنی با درگیر مذاکره و چانه« ائتالف برای آزادی و تغییر»در این مدت دوماهه، جبهۀ بورژوایی موسوم به 

قدرت بود و با دادن این وقت تنفس به نظامیان برای بازسازی خود های صندلیشورای نظامی بر سر تقسیم 

 خانه نظامیان فرستاد.های مردمی را به سالخعمالً دوشنبۀ گذشته توده

دهندۀ شکیلبرای آنکه تصویر درستی از دینامیسم طبقاتی این جبهۀ ائتالفی داشته باشیم، مروری بر نیروهای ت

 کنیم.آن می

های کارگری و حزب کمونیست این جبهۀ ائتالفی که از احزاب بورژوایی اسالمگرا و لیبرال گرفته تا اتحادیه

 گیرد، متشکل از چهار ائتالف زیرمجموعه است:های نظامی در مرزها را در بر میو حتی گروهک

ها و سندیکاهای معلمان، عنوان کنفدراسیونی شامل اتحادیه)به انجمن متخصصان سودان -1

پزشکان، وکال، خبرنگاران، دامپزشکان، استادان دانشگاه، مهندسان، حسابداران، داروسازان، 

 متخصصان آزمایشگاهی و...(

بخش جنبش آزادی»شامل حزب اسالمگرای اُمت، حزب «: نیروهای اجماع میهنی»ائتالف حزبی  -2

ارتش آزادیبخش مردمی »)شاخۀ شمالی منشعب از گروهک نظامی موسوم به « دانمردمی سو

)منشعب از حزب کنگرۀ ملی سودان به ریاست عمر « کنگرۀ مردمی سودان»، حزب اخوانی «(سودان

 بشیر( و نهایتاً حزب کمونیست سودان )استالینیست(.ال

 .ًا فعال در دارفورسابق های نظامیمتشکل از برخی گروهک«: ندای سودان»ائتالف  -3

                                                           
 اورد،یدوام ب تواندیتا ابد نم تیوضع نیبر ارتش هم ندارد. اما ا یکنترل کامل یحت است که یتوخال ۀپوست کیاکنون فقط  ینظام یشورا»  2

 همان -« کند میو ترم ایرا اح اشیدارهیسرما جانمهین نیماش نیاست تا ا ابتکارعمل ضدانقالب مدام درحال
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 پیشینۀبا دمکرات عمدتًا شامل احزاب سابقًا سوسیال«: ایاتحادیه»ائتالف نیروهای موسوم به  -4

 .همکاری با عمر البشیر

از میان چهار گروه ائتالفی باال، تنها گروه اول یعنی انجمن متخصصان سودان است که هم اعتبار مردمی دارد 

های این انجمن همگرایی عملی دارند های طبقۀ کارگر سودان با فراخوانبخش و هم قدرت بسیج باال. اغلبِ

 کسب چنین جایگاهی شدهکه چرا انجمن متخصصان قادر به دهند. اینرد به آن پاسخ مثبت میو در اغلب موا

یابی برای کارگران یدی با سرکوب بیشتری توان به این موضوع نسبت داد که در سودان تشکلمی است،

دهد. به همین فرمایان رخ میو متخصصان و حتی خویش« یقه سفید»سبت به کارگران فکری، کارگران ن

تری دارند. این موضوعی است که کمابیش در مصر یابی منسجمخاطر این اقشار آزادی بیشتر و سابقۀ تشکل

 .  3و اردن هم صادق است

گیرد و هم بین های صنعتی طبقۀ کارگر میهم پاسخ مثبتی در بین بخش ،های انجمن متخصصانفراخوان

ها و جهتدهی به های معترض حاضر در خیابان. از این حیث این انجمن تأثیر مهمی در صدور فراخوانتوده

 اعتصاب عمومی شود.محسوب می« ائتالف آزادی و تغییر»است و اساساً وزنۀ اصلیی داشتهافکار عموم

 انجمن. اما رهبران این بود که جلوتر به آن خواهیم رسید فراخوان این انجمنبه  ،سوداناخیر  آمیزموفقیت

 و مدام در نوسانند. دارندنروشنی برای تسخیر قدرت سیاسی برنامۀ هیچ 

هیچ آلترناتیوی  «آزادی و تغییر»بزرگتر ائتالف متخصصان و هم  نجمناهم البشیر، عمر  عزلاز زمان در واقع 

عمر  سابق های رژیمهمان عناصر و قصاببا  مذاکره گذار، یعنینظامی ه با شورای جز مذاکر ندارائه نکرد

های کارگر و نه هدایت توده هدفِ این مذاکرات صراحتاً سازش و تقسیم قدرت با نیروهای نظامی بوده .البشیر

 به سمت تسخیر قدرت.

آن فراتر از یک برنامۀ رفرمیستی است و منشور سیاسی  یک جبهۀ خلقی «آزادی و تغییر»در واقع ائتالف 

اصطالح مدنی و نظامی هدف این ائتالف از ابتدا تشکیل دولتی با مشارکت نیروهای به. 4رودبورژوایی نمی

                                                           
نقش پررنگی ایفا کردند و  (وکال و مهندسانباالخص پزشکان، خبرنگاران، )های متخصصان های بعد از کودتای سیسی در مصر اتحادیه. هم در اعتراض 3

های متخصصان روی داده بود که البته با همسویی طبقۀ کارگر اردن مواجه شد و به سرعت آن اعتصاب عمومی اردن به فراخوان اتحادیه هم آخرین اعتصاب
 عمومی را تبدیل به خیزش عمومی سیاسی کرد.

4 https://www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration-of-freedom-and-change/ 

https://www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration-of-freedom-and-change/
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 زنی پشت درهای بسته برایبشیر سر خود را به چانهعمر البوده، به همین دلیل در این دوماهۀ بعد از عزل 

 .تقسیم صندلی قدرت با ارتش گرم کرد

حضور  ینظام 3و  یمدن تیشخص 8گذار  شورای عالیکه در مطالبۀ این ائتالف در جریان مذاکره آن بوده 

بوده است. این ائتالف در  یمدنچهرۀ  4و  ینظامچهرۀ  7 خواهان حضورارتش  در صورتی که ند،باشداشته 

. وقتی مده بودآکوتاه  ینظامشخصیت  5برابر  در یمدنشخصیت  6 جریان مذاکراتش حتی تا سر حد حضور

، فراخوانی به «انجمن متخصصان»و در مرکز آن  «ائتالف آزادی و تغییر»کشد، مذاکرات به جای باریک می

 دهند.ای در اواخر ماه مه با هدف فشار از پایین بر ارتش میروزه 2اعتصاب عمومی 

از درون ائتالف به نفع ارتش « امت»حزب اسالمگرای در زمان فراخوان به اعتصاب عمومی، صدای اعتراض 

کار و عنوان یک اپوزیسیون محافظهبه را شاچهرۀ واقعیدارد و برمینقاب شود. این حزب رسماً بلند می

کند. تا سرحد آنکه رئیس حزب امت در آن ایام رسمًا اعالم کرد می آشکار ضدانقالبی و وفادار به رژیم قدیم

 . 5«شودضدانقالب میاعتصاب عمومی باعث تقویت »که 

 مخمصۀ حزب کمونیست سودان

تر است. از یکسو اما وضعیت حزب کمونیست سودان به خاطر حضورش در این جبهۀ خلقی از این هم بغرنج

داد که ارتش امتداد نظام سابق است و از سوی دیگر قدم به یک ائتالف سیاسی گذاشت این حزب شعار می

 که با همین ارتش مشغول مذاکره پشت درهای بسته شد. 

از ابتدا با هرگونه مذاکره مخالف بوده، در طی مذاکرات کوچکترین نقدی به حزب کمونیست که مدعی است 

اصل مذاکره با ارتِش ضدانقالب نکرد و تازه وقتی مذاکرات به نتیجه نرسید اعالم کرد که نتیجه ناامیدکننده 

دست توهم  ! انگار نه انگار که همین6رسدشد که مذاکرات به نتیجه نمیبینی میبوده است و به هرحال پیش

 ها را در انتظار و بالتکلیفی نگه داشته بود. پراکنی نسبت به مذاکرات بوده که توده

ای حضوِر عالئم کودتای ارتش آشکار شد، همین حزب با صدور بیانیهزمانی که ژوئن و  3عام نهایتاً بعد از قتل

« حفظ اتحاد در ائتالف»به خاطر « کبرخوردی پراگماتی»عنوان به ،اش را در مذاکرات با ضدانقالبتاکنونی

                                                           
5 . https://www.alhurra.com/a/496487/-السودان-انقسام-داخل-الحرية-والتغيير.html 
6 . https://sudancp.com/index.phpبيانات/3474-الى-اين-تقودنا-المفاوضات-مع-المجلس-العسكري/ 
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داده بود، حزب کمونیست هم با « سازش طبقاتی». به عبارت دیگر چون اکثریت ائتالف رأی به 7توجیه کرد

توانست از همان ابتدا بیرون از ائتالف بایستد، اما به امتنان به آن گردن نهاد! حال آنکه حزب کمونیست می

که  تر ائتالفجناح کارگری عنوانانجمن بهبپردازد. « انجمن متخصصان» حمایت عملی، انتقادی و مشروط از

بین فشار خیابانی برای  دو ماهِ تمام، داشتهدر سازماندهی اعتصابات و اعتراضات  انکاریو غیرقابل نقش مهم

درست در  .بوددر نوسان  از باال ها به مصالحه و توافقو متقاعدسازی ژنرال نظامیپایین کشیدن شورای 

شدن هدایت ها را به سمت اعتصاب عمومی نامحدود و مسلحتوده های انقالبیاتی که باید کمونیستلحظ

 کردند، حزب کمونیست سودان به اسم پراگماتیسم مشغول مذاکره با ضدانقالب بود.می

در مقابل « ی مدنینافرمان»و « آمیزگذار مسالمت»، «آمیزمبارزۀ مسالمت»پافشاری حزب کمونیست سودان بر 

توان تعبیر کرد مگر بیگانگی ماهوی این حزب با برنامۀ انقالب سوسیالیستی. را به هیچ چیز نمی« ضدانقالب»

تا بن  نظامیانِها در برابر هیچ چیز نیست جز بستن دست توده« آمیزمسالمت»های معنای عملی این فرمول

 دندان مسلح.

در « آزادی و تغییر»ائتالف خلقی  دست آورد.ه که آن را بقت تنفس بود گذار خرید ونظامی تنها نقش شورای 

اً یا های کارگران و دهقانان و محرومانی را که مستقیمسودای توافق با شورای نظامی گذار عمالً توده

  .به سمت یک سرکوب خونین هدایت کرد ایستاده بودند، غیرمستقیماً پشتش

اعالم کرد که  ظاهر شد و تلویزیون ( دررئیس شورای نظامی گذار) برهانژوئن، ژنرال  3عام بعد از قتل

و فسخ توافقات قبلی و برگزاری انتخابات  "و تغییر یائتالف آزاد"شورای نظامی تصمیم به قطع مذاکرات با »

نوز و امروز این پیام را تا سطح دستگیری مخالفان سیاسی گسترانده. اما ه «عمومی ظرف ُنه ماه گرفته است

 رسد که حزب کمونیست درسی را که باید از این سرنوشت بگیرد، گرفته باشد.به نظر نمی

  

                                                           
7 . https://www.liberationnews.org/massacre-in-sudan-revolutionaries-vow-to-fight-on-despite-deadly-repression/ 
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 مه 29و  28ارزیابی اعتصاب عمومی 

با شورای نظامی گذار به جاهای باریک کشید و از پیشرفت « ائتالف آزادی و تغییر»چنانکه گفتیم وقتی مذاکرۀ 

سیاسی  فراخوان به اعتصاب عمومی« انجمن متخصصان سودان»ائتالف مذکور و در رأس آن  بازایستاد،

 زنی در باال بود.به هدف فشار از پایین برای چانه ونمادین  دوروزه داد؛ اعتصابی که در حقیقت

، محمد حمدان قبلحیات اقتصادی کشور را متوقف کرد و این در حالی بود که از چند روز  ،اعتصاب عمومی

گذار( تهدید کرده بود که اگر کسی وارد نظامی شورای  کنونی و معاون «تبضر ینیرو» بدنام دقلو )رئیس

د، وه باعث ارعاب شیش از آنکاما ب هاگشت به سر کار ندهد. این تهدیدرزحمت ب به خودش اعتصاب شد، دیگر

 بیشتر کرد.اعتصاب  بهها را توده ۀخشم و اراد

درصد بود و در نوحی روستایی اندکی کمتر. تمام  100تقریباً در خارطوم استقبال و تبعیت از فراخوان اعتصاب 

ها تعطیل شدند. رانندگان اتوبوس و کامیون دست از کار ها، مدارس و بیمارستانهای دولتی، وزارتخانهارگان

وارد اعتصاب خارطوم  هو مهندسان پرواز همراه با اعتراضات گسترده در فرودگا هکشیدند. کارگران فرودگا

 شدند.

ها بود. به ، شاهد تعطیلی تمام فعالیتاستترین بندر کشور مهمدارای ( که بور سودان) «بندر سودان»شهر 

ها، بارگیری و تخلیۀ بار، ترخیص گمرک، دفاتر برق، بانکشرکت ها، فرودگاه، بیمارستان عملیاتطوری که 

« سواکن»تر متوقف شدند. فقط بندر کوچکهای دولتی همه و همه ها و آژانسمالیات و شماری از وزارتخانه

 بود که به خاطر حمل و نقل حجاج به مکه فعالیت داشت.

در عین  نیز به اعتصاب پیوستند.« پتروانرژی»و « پترودار»های نفت و گازِ ها کارکنان شرکتبنا به گزارش

رگران تأسیسات نیرو مانند حال به خاطر تعطیلی هزاران شعبۀ بانکی، نقل و انتقاالت مالی ناممکن شد. کا

 کارگران بخش برق و معادن و اکثر کارگران بخش صنایع کوچک دست از کار کشیدند.

، «فریقاآشرکت بیواتیک »، «گاردن سیتی»، دانشگاه «شرکت صنایع نظامی»ها کارگران طبق گزارش

گان سیگار و مواد غذایی، های آرد و سازند، کارخانه«فارمالند»داروسازان و کارکنان کارخانۀ داروسازی 

ل کار حکارگران بعد از اعتصاب در مقابل م های سیمان و غیره، به اعتصابات و اعتراضات پیوستند.کارخانه

 خود صف )پیکت( بستند و شعار دادند.



 

 
9 

 www.Leninist.org گرایش بلشویک لنینیستهای ایران  

 

داران و بسیاری از دستفروشان نیز به اعتصاب ، کارکنان دانشگاه، مغازهپژوهشگرانهمچنین وکال، خبرنگاران، 

های در بانک مرکزی نیز منجر به تعلیق کامل کلیۀ معامالت مالی کشور شد. یگانمه  28روز  اعتصابِ یوستند.پ

در بیرون  مرکزی مبستگی با کارکنان بانکهاعتراض وسیعی در  ،مسلح ساختمان را محاصره کردند. روز بعد

خارطوم و کارکنان وزارت مالیه  برق، صنعت نفت، شرکت «مخابرات زین»شکل گرفت که کارگران  ساختمان

 در آن حضور داشتند.

 های اعتصابکمیتهتشکیل 

از سراسر کشور در حمایت از اعتصاب  -اییابی اتحادیهرغم فقدان تشکلعلی–کارگری های اعتصاب کمیته

 ای اعالم کردند:عنوان مثال کارگران بنادر در قطعنامهقطعنامه صادر کردند. به

عنوان نمایندۀ ما و پس از اتمام آخرین اعالمی توسط انجمن متخصصان سودان به زمانبندیِ طبق جدول »

داریم که آماده و پذیرای کلیۀ ساعات اعتصاب، کار در بندر بالفاصله از سر گرفته شد. ما مجدداً تأکید می

تا زمان تفویض  ریحصتصمیمات انجمن هستیم ... و آمادگی خود را برای نافرمانی مدنی و اعتصاب سیاسی 

 «.ایم، تصمیمات از شما و اجرا از ماطور که قباًل گفتهداریم. همانت غیرنظامیان اعالم میسقدرت به د

 کوچک( در صنعت قطعات خودرو منتشر شد: هایکارگاهۀ مشابهی نیز از سوی کارگران و مالکان )اکثرًا یبیان

با تصمیم به اعتصاب اش را همبستگیهای قطعات و لوازم یدکی خودرو ... کمیتۀ کارگران و مالکان شرکت»

سودان ابراز  ندر پاسخ به فراخوان انجمن متخصصا 2019مه  29و چهارشنبه  2019مه  28از روز سه شنبه 

 .داریممردم آزادۀ سودان اعالم میما همچنین آمادگی خود را به اجرای هر گونه تصمیم مورد توافق  دارد.می

ما همچنین بر عزم خود به تحقق آمال و آروزهای ملت بزرگ سودان که همانا انتقال قدرت از حکومت شورای 

ند مکنیم. ما عمیقاً بابت از دست رفتن جان شهدای انقالب شکوهنظامی به دست غیرنظامیان است، تأکید می

ها به عبث ریخته نشده است و رستگاری نزدیک است... ما به خون آن دسامبر سوگواریم و تأکید داریم که

 های قطعات و لوازک یدکی وکمیتۀ کارگران و مالکان شرکت - تاریخ درس مقاوت و ایثار خواهیم داد

 «.2019مه  30 -هاکارگاه
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 28سعی کردند به زور اعتصاب را بشکنند. مثالً روز  (اکثراً وابسته به نیروی ضربت) در چند مورد قوای مسلح

مه نیروی ضربت و سایر قوای مسلح به دفاتر شرکت برق محلۀ الریاض واقع در شرق خارطوم هجوم بردند و 

تن از کارکنان اعتصابی را بازداشت کردند. سایر کارگران با تهدید به قطع برق نهایتاً باعث آزادی  10

ن کارگران برای پاکسازی شرکت از پادوهای رژیم قدیم وارد اعتصاب نامحدود شدند و همکارانشان شدند. ای

 ای به دنبال اعتصاب عمومی چنین نوشتند:در بیانیه

 ی:مردم روزیمقاوم و پ یهاتوده به، خطاب برق عیانجمن کارکنان متخصص بخش توزاز »

دست به اعتصاب  رییو تغ یآزاد یروهایبه فراخوان متخصصان سودان و ن بنا مه 29و  28 ی... ما در روزها

 ازیتا در صورت ن میو مشترکانمان رساند انیو زمان اعتصاب را به گوش مشتر وهیقبلتر ش نی. همچنزدیم

 .نندیتدارکات الزم را بب

 :میکنیرا خدمتتان عرض م ریز حاتیتوض یسازشفاف محض، زیعز انیمشتر

وجود دارد که از زمان وزارت  "شرکت حراست"برق سودان به نام  عیدر شرکت توز رمشروعیغ یبازو کی-1

و  یتیعبارتست از نهاد امن یسرطان ۀغد نی. ادهدیبدنام اسامه عبداهلل شکل گرفت و منابع شرکت را هدر م

هستند که  یکسان مانه نانی. ا"یگروهک دفاع مردم"منتسب به  یهاینظام سابق و لباس شخص یایبقا

 دشانیو تهد کشندیمسالح کارکنان شرکت برق  یرو ،زنندیم زیآمدست به سرکوب تظاهرات مسالمت

 نظام سابق را دنبال کنند. یهااستیس دیکه با کنندیم

بخش از شرکت و انتقال کارکنانش  نیقرار بر انحالل ا ره،یمد أتیه ۀما، طبق بخشنام ییبعد از تحصن ابتدا-2

که  یشود. امر لیبخش تشک نیا یاعضا تیصالح یبررس یبرا یاتهیمختلف شد و قرار بود کم یهابه اداره

کارکنان  هیخشونت عل عمالو اِ دیدست به تهد عوامل نامبردهاست. بعد از آنکه  افتهیلحظه تحقق ن نیتا ا

وزارت  ۀندیکه نما میمه زدند، ما درخواست انتقال آنان را از شرکت به وزارتخانه کرد 28کننده در روز اعتصاب

 خواسته مخالفت کرد. نیبا ا

نظام سابق از شرکت برق در  یایبقا یۀتصف یدر نبرد ما برا میکنیشما درخواست م ازی، گرام هموطنان

 یخدمات عذرخواه ۀارائ ییخاطر عدم تواناه ب زیاز شما هموطنان عز میمجبور بیترت نیبه ا د،یستیبا نکنارما

 .کنندیم دیکارکنان شرکت برق را تهد اتیهستند که ثبات و ح یچون کسان م،یکن
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 یاجانبهکارمندان و کارگران، اعتصاب همه ها،نیما کارکنان شرکت برق، شامل مهندسان، تکنس بیترت نیا به

. میکنیبرق اعالم م عیوابسته به شرکت توز یهاها و کارخانهکارگاه ،یبانیپشت ،یادارات عموم یرا در تمام

برق  عیاز بخش توز شیو اعضا گرددمنحل ن "شرکت حراست"بخش موسوم به  کهیاعتصاب تا زمان نیا

 8«2019مه  30 ،برق عیانجمن کارکنان متخصص بخش توز یروابط عموم- افتیمنتقل نشوند، ادامه خواهد 

  

                                                           
8 https://www.sudaneseprofessionals.org/2-تجمع-المهنيين-بقطاع-الكهرباء/ 
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 شورا: فرصتی که بر باد رفت

توانست محقق شود مگر به ای، اعتصاب و اِشغال و تظاهرات در سودان نمیپنج ماه تحصن خیابانی توده

 ،ای. در این قسمت نگاهی به اشکال مختلف این سازماندهی داریم و در پی آنپشتوانۀ خودسازمانیابی توده

کنیم که چطور فرصت برای تشکیل شوراها در سودان وجود داشت اما به دلیل رهبری این ادعا را مطرح می

حاکم بر حزب کمونیست، حتی امکان تشکیل شوراها مشی استالینیستی و « آزادی و تغییر»سازشکار ائتالف 

 ها مطرح نشد.هم رو به توده

 سازماندهی تحصنی که منجر به عزل بشیر شد 

بشیر عمر الآوریل مقابل ستاد فرماندهی مرکزی در خارطوم که چند روز بعد به عزل  6به دنبال تحصن عظیم 

های عظیمی تحصن پشتِ انجامید، پدیدۀ اشغال و تحصن در شهرهای اصلی کشور آغاز شد. نحوۀ سازماندهیِ

نفر و گاه جمعیتش به نیم میلیون گرفتهکه تا پیش از سرکوب اخیر هر روز عصر مقابل ستاد فرماندهی شکل می

 شود. رسیده، از زبان یکی از سازماندهانش توضیح داده میهم می

 :نوع کمیتۀ مختلف دارند 7ن منظور به گفتۀ او فعاالن داوطلب برای ای

 «ها هستند.که مسئول سازماندهی و تقسیم اعضای سایر کمیته« کمیتۀ سازماندهی 

 «های بازرسی دایر آوریل برای محافظت از معترضان، ایست 6 که اولین بار« کمیتۀ محافظت

ها مانع ورود نیروهای امنیتی به داخل جمع به قصد برهم زدن نظم و ایجاد تنش کردند؛ این کمیتهمی

 شوند و ضمناً در سنگربندی هم نقش دارند.می

 «که مسئول تأمین غذا و آب برای معترضان است.« کمیتۀ تدارکات 

 «به منظور رسیدگی پزشکی به مصدومان.«کیکمیتۀ پزش ، 

  برای افزایش سطح آگاهی سیاسی و آموزش دربارۀ موضوعات آزادی، « کمیتۀ آموزشی»همچنین

های بحث شکل صلح، عدالت، دموکراسی و غیره. به گفتۀ این فعال از همان روز اول تحصن، حلقه

 اند.گرفتهمی

 ی.و در آخر دو کمیتۀ مسئول نظافت و هماهنگ 

 اند.های تحصن مقابل ستاد فرماندهی کامالً داوطلبانه و نه انتخابی بودهبه گفتۀ این فعالِ سازمانده، کمیته
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های نیز برای بسیج حمایت از معترضان و سایر تحصن« های مقاومتکمیته»از سوی دیگر نهادهایی موسوم به 

طرحی پیشنهاد کرده « جمن متخصصان سودانان»اند و حتی های گذشته در محالت و شهرها پدید آمدهماه

های مجلس گذار را به خود اختصاص بدهند. درصد کرسی 30ها بود که به موجب آن نمایندگان این کمیته

 گیری و کارکردشان بازخواهیم گشت.ها، نحوۀ شکلدر ادامه به این نوع کمیته

 ی مجاز یهاشبکه

شده و حتی خبرنگاران خارجی هم اجازۀ پوشش سانسور می های اصلی سوداناساساً در شرایطی که رسانه

 یعرب یها. گزارشاندتهدر تحوالت سودان داش پررنگی ارینقش بس یاجتماع یهابکهاند، شیافتهخبری نمی

 یبرا یمترجمان سودان»برسد.  یشتریتا تحوالت به گوش مخاطبان ب شدندیترجمه م سبوکیو ف تریدر توئ

  .است داشته ینقش نیاست که چن سبوکیو ف تریدر توئ یانام صفحه 9«رییتغ

خاطر کاربران  نیو به هم شدندیم لتریمداوماً ف ریالبشعمر  هیاعتراضات عل انیدر جر یاجتماع یهارسانه

ی هاپالتفرم ریو واتساپ و سا تریو توئ سبوکی. فکردندیان استفاده میپیاز و نگیلتریدور زدن ف یبراناگزیر 

همان از اکنون هم یحال حکومت نظام نیا با .رفع فیلتر شدند ریالبشعمر روز اعالم عزل  مشابه، همگی در

 .کندیاستفاده م یاجتماع یهاشبکه ینگلتریو ف نترنتیروش قطع ا

 های محالتکمیته

را دربارۀ وضعیت سیاسی کنونی  «سمیناری»مه، یک کمیتۀ محله واقع در یکی از نواحی خارطوم،  11روز 

نشان از حال و هوای انقالبی  توانست رخ بدهد وکه سابق بر این نمی بودی سودان برگزار کرد. این رویداد

ده انرتها و روستاهای سراسر کشور گسهای بسیاری از این دست در شهرها و شهرککمیته جامعه داشت.

هایی از این دست از پایین محصول همین سازماندهی مداوم کمیتهها نیز تاکنون اند و موفقیت تحصنشده

 بوده است.

به « های مقاومتکمیته»ها را از انجمن متخصصان سودان پیشنهاد تغییر اسم این کمیته چند هفته قبلتر

برابر رژیم ای فراتر از صرفاً مقاومت در ها وظیفهاین کمیته این معنی کهداد. به « های مقاومت و تغییرکمیته»

 هم باشند.« تغییر»و باید به دنبال  دارند

                                                           
9 https://twitter.com/SudaneseTc 

https://twitter.com/SudaneseTc
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 ها صرفاً یک زائدۀ کمکی نیستند که رهبران انجمن از باال ساخته باشند. نکتۀ مهم اینجاست که این کمیته

ها بتوانند انتخابات برای تعیین نماینده برگزار کنند، حق عزل و نصب داشته باشند، شبکۀ خود اگر این کمیته

محیط های کار و اراضی بزرگ کشاورزی و ادارات و غیره بکشانند، در هر سطحی با هم هماهنگ شوند، را به 

توانند بنیان حکومت انقالبی مستقل کارگران و فقرا را تشکیل بدهند و و یک بار و برای همیشه در واقع می

 رژیم کنونی را جارو کنند.

  10های مقاومتکمیته *

اوایل ماه فوریه و زمانی که هنوز  البشیر شکل گرفته بودند.عمر های مقاومت، در زمان اعتراضات علیه کمیته

از این کرد. هایی را از طریق فیسبوک و توئیتر منتشر میسر کار بود، انجمن متخصصان سودان فراخوان وی

های خودجوش به سازماندهی ایجاد کمیتهبا  هادر پاسخ به این فراخوان مخاطبان بودند که مرحله به بعد،

 ها پرداختند.اعتراضات و راهپیمایی

واقع در « 60خیابان »البشیر در محلۀ عمر علیه  یمثالً وقتی انجمن برای اولین بار فراخوان به برپایی تظاهرات

همراه دوستش به محل  ، بهبپیوندد ه بود به اعتراضتصمیم گرفتکه ساله  20شرق خارطوم داد، دانشجویی 

عماًل لغو شد.  کند. منتها چون تعداد کمی آمده بودند، بنابراین تظاهراترود و چند ساعتی صبر میتجمع می

های دانشکدۀ خودم پیام فرستادم و سؤال کردم که چه بچه به یروز در یک گروه تلگرامهمان»گوید: او می

 «.کنندکسانی در محلۀ المعموره و ارکویت زندگی می

کردند و همگی تشنۀ شرکت در اعتراضات بودند، ش که در آن محالت زندگی میهایایدانشکدهتعدادی از هم

مطمئن »گوید: او می به او پیام دادند و تصمیم بر آن شد که اولین اعتراض را در خیابانی در ارکویت برپا کنند.

آورد. به خاطر مسائل امنیتی فقط دو  ستکم دو نفرنبودم که مردم بیایند. اما آمدند و هر کسی با خودش د

 بعد نفر جمع شدند، اما دفعۀ 18در آن مقطع فقط  «.ها فرستادمساعت قبل از اعتراض محل تجمع را به آن

این دانشجو در طول ماه اعتراضات  و افراد غریبه از خارج گروه هم به آن پیوستند. رسید نفر 32این تعداد به 

 28کنندگان رو به افزایش گذاشت. روز ان ناحیه سازماندهی کرد و به این ترتیب تعداد تجمعدیگری را در هم

 فوریه اعتراض به قدری بزرگ بود که سه باند خیابان را پر کرد.

محور داد، انجمن متخصصان سودان فراخوان به راهپیمایی محله هیا مثال دیگر اینکه وقتی در همان ماه فوری

و یک  ندشروع به سازماندهی در محله کرد« رمانم دُاُ»از محالت قدیمی « ود نوباوی» دو دوست در محلۀ
                                                           

 لجان المقاومه السودانيه . 10
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شروع کردند به تقسیم وظایف و هماهنگی با دو محلۀ نزدیک  بعد. ندها شکل دادایمحلهکمیته را با سایر هم

 محله داده بودند. عنوانی بود که خودشان به مجموع این سه« مثلث وحشت» المال و ابو رئوف.خود یعنی بیت

ها ساده بود: اگر محلۀ خودشان موقع اعتراض خیابانی تحت محاصرۀ پلیس و نیروهای امنیتی طرح آن

کردند که با ریختن به خیابان و شلوغ کردن، تمرکز و های دو محلۀ همسایه حساب میآمد، روی کمیتهدرمی

 ها را پایین بیاورند. فشار امنیتی بر آن

آور در گاز اشک پیاپیروز  14و  یورش بردندزیاد شد، نیروهای امنیتی به آن « ود نوباوی»در  وقتی اعتراضات

زاپاسی های کارتانداختند. در این دوره این دوستان مخفی شدند، از سیممی ی مسکونیهاخانه اخلو د همحل

خانواده و  دلهرۀ اوضاع و احوالخوابیدند. در آن ها را جاهای مختلف میزدند و شببه هم زنگ می که داشتند

 اگر دانستندمی ، چونکردندمی شان از آنان حمایتخانواده و محله ، اما به گفتۀ خودشانرا داشتند شانبستگان

 تر.شود و رژیم وحشیمتوقف بشود اوضاع بدتر می اعتراضات

 های مقاومتپیشینۀ کمیته 

شکل دادند در طول خیزش اخیر شکل  این دو دوستا دانشجو ی آنهای متعددی شبیه به آنچه هرچند گروه

گردد. یعنی زمانی که تظاهرات بازمی 2013در سودان به سال « های مقاومتکمیته»گرفتند، اما تشکیل 

معترض  200ضدحکومتی علیه حذف سوبسید سوخت و گاز، به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد و 

 اشت شدند.به ضرب گلوله کشته و صدها تن بازد

هایی در محالت برای سازماندهی در برابر حکومت کردند. هر بعد از این سرکوب فعاالن شروع به ایجاد گروه

گل  یها به هم پیوستند و ائتالفبسیاری از این گروه 2016تا  2013از سال  .عضو داشت 5ا ت 3گروه عمومًا 

ها برای شهرت یافت. این گروه« کمیتۀ مقاومت»و گشاد ایجاد کردند. این همان چیزی بود که بعدتر به 

کردند. به خاطر ترس از تجدید مقاومت در مقیاس کوچک در سطح محالتشان یک دیگر را پشتیبانی می

 ها آهسته بود.سرکوب نیروی امنیتی کار میدانی این گروه

شد. ماه نوامبر  شاندهیها برای بهبود سازمانبخش این گروهرویداد مهم رخ داد که الهامدو  2016اواخر سال 

یک کارزار سه روزۀ نافرمانی مدنی زدند. در حول و حوش همان زمان پزشکان و ایجاد فعاالنی دست به 

 داروسازان هم به دلیل افزایش بهای دارو و وخامت محیط پزشکی دست به اعتصاب زدند.
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، خواستیم که فعال بشویم. 2017سال »کند: از اعضای سابق شورای رهبری کمیتۀ مقاومت تعریف مییکی 

های مقاومت سودان را شکل دادیم و بر مبنای یک برنامۀ عمل، آغاز فراخوان به یک نشست دادیم و کمیته

 «.ها در سطح شهر و محله کردیمبه ساخت کمیته

دربارۀ  اعالمیهها هزار ده و بعدتر به توزیع را با کمپین گرافیتی آغاز کرد اشکار میدانی 2017این کمیته سال 

 .روی آورد)مثل مسألۀ آب و تصرف زمین از سوی دولت(  زیستشانموضوعات محل 

های اما با شروع اعتراضات، گروه ؛مقاومت فعال در خارطوم وجود داشتگروه  30بالغ بر  2018تا دسامبر 

. به قول یکی از فعاالن این تر تماس گرفتندگرفتۀ بزرگکمیتۀ شکل این ند و باظاهر شد دیگری خاموش

ها و افراد به تدریج کاغذ و الستیک و اسپری رنگ انبار کردیم و شروع کردیم به حمایت از سایر گروه»کمیته 

 .11«که داشتیم هاییبا ابزار

هایی شاخه ،همراه با شورای رهبری منتخب ،هستندیافته مقاومت سودان یک نهاد سازمان هایهامروز کمیت

هر شهر برای خودش یک )ضمن آنکه  12هزار الیک  74 با رسمی صفحۀ فیسبوک و یک در سراسر کشور

 است. «منشور آزادی و تغییر»یکی از امضاکنندگان  «های مقاومت سودانکمیته»(. صفحۀ مجزا دارد

 موقعیت انقالبی

نیست. چرا که انقالب به معنی « انقالب»عنی دقیق و مارکسیستی کلمه آنچه در سودان جریان دارد، به م

است. حال  تسخیر قدرت سیاسیهای انقالبی و با هدف حضور طبقۀ کارگر در مرکز تحوالت به واسطۀ ارگان

آنکه اکنون هرچند انزجار عمومی از رژیم بورژوایی شورای نظامی گذار و خواست سرنگونی آن بسیار باال است، 

 یهاانیبن کالیراد رییتغما آگاهی و ارادۀ عمومی طبقۀ کارگر نه به سمت تسخیر قدرت سیاسی به دست خود و ا

« دمکراتیکِ»و « غیرنظامی»ی، که معطوف به واگذاری قدرت به یک حکومت بورژوایی اجتماع-یاقتصاد

 دیگر است.

 دفعتیهای اعتراضی از طرف دیگر وضعیت کنونی سودان بسیار جلوتر از یک بحران سیاسی گذرا یا شورش

دهندۀ یک موقعیت ویژۀ های تحصن نشانهای اعتصاب و کمیتهکمیتههای محالت، است. پیدایش کمیته

ست که قدرتی در تقابل های سازماندهی، به آن معناها و ارگانگیری این کمیتهاجتماعی و سیاسی است. شکل

                                                           
11 https://www.aljazeera.com/news/2019/05/sudan-neighbourhoods-mobilised-al-bashir-190506182950504.html  
12 https://www.facebook.com/SUDANESERESISTANCECOMMITTEES/ 

http://lijan.org 

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/sudan-neighbourhoods-mobilised-al-bashir-190506182950504.html
https://www.facebook.com/SUDANESERESISTANCECOMMITTEES/
http://lijan.org/
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ها که دارد قدرت حاکم نظامی را به چالش ها و کارخانهبا قدرت حاکم در حال پیدایش است. قدرتی در خیابان

 ای و آغازینِ آن است.کشد. این در واقع همان قدرت دوگانه، منتها در شکل نطفهمی

انقالب »دانست. به قول لنین، « قالبیموقعیت ان»توان یک به همین دلیل موقعیت کنونی در سودان را می

اما یک «. شودبدون موقعیت انقالبی ناممکن است و به عالوه هر موقعیت انقالبی به انقالب منجر نمی

 گیرد:هایی دارد و چه زمانی شکل میموقعیت انقالبی به طور کلی چه ویژگی

نیست. زمانی که بحران به اشکال مختلف . زمانی که طبقۀ حاکم کما فی السابق قادر به حفظ حاکمیت خود 1»

شود و این گسل شود. بحران در سیاست طبقۀ حاکم باعث ایجاد یک گسل میظاهر می "طبقات باال"میان 

شود برای فوران نارضایتی و خشم طبقات تحت ستم. برای آنکه انقالب رخ دهد کافی نیست که مجرایی می

همچون  "نتوانند"همچون گذشته زندگی کنند، بلکه ضروری است که طبقات باال  "نخواهند"طبقات پایین 

 به زندگی ادامه دهند.گذشته 

 . زمانی که زجر و نیاز طبقات تحت ستم حادتر از همیشه شده باشد.2

ای که پیشتر در شود. تودهها دستخوش افزایش چشمگیر می. و در نتیجۀ علل فوق، زمانی که فعالیت توده3

به عمل مستقل تاریخی د، اکنون در دوران طغیان گذاشت که چاپیده شوبی هیچ شکایتی می "دورۀ صلح"

 د...شوکشیده می

 .13«شودخوانده میموقعیت انقالبی مجموعۀ کلیۀ این تغییرات عینی است که 

دارد. در  های عینی و بسی بیش از آن را به طور فشرده در خودشرطموقعیت کنونی سودان تمام این پیش

ترین فاکتوری است که بتواند این موقعیت انقالبی را به انقالب مبدل کند: حزب عوض آنچه غایب است، مهم

 انقالبی.

توانست با اند، یک حزب انقالبی میعمالً ایجاد شدههای اعتصاب های محالت و کمیتههدر شرایطی که کمیت

ها، بنادر، معادن ها کارگران را به اشغال و به دست گرفتن مدیریت کارخانههای بابرنامه درون این کمیتهدخالت

 های اعتصاب به شوراهای محیط کار بدل شوند. و... ترغیب کند تا عمالً کمیته

 

                                                           
13 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/csi/ii.htm 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/csi/ii.htm
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 هاتودهفوری  سازیمسلحو  ، تشکیل شوراهااعتصاب عمومی نامحدودچه باید کرد؟ 

مداوم البشیر معترضان بدون هیچ برنامۀ روشنی کف خیابان بودند. پنج ماه تحصن عمر دو ماه بعد از سقوط 

 انقادر به پایان حاکمیت نظامیاین سبک تحصن خیابانی به تنهایی نشان داد که  ستاد نیروهای مسلحمقابل 

 نیست.هم  داریدر چهارچوب سرمایه کراتیکومنتخب دماصطالح بهانتقال قدرت به یک حکومت  حتی و

های در مواجهه با سرکوب اخیر اقدام به سنگربندی خیابانی با ماشین« ام درمان»و « خارطوم»ها در توده

ها را بستند. اما این سنگرها در مقابل نیروهای تا دندان مسلح کافی سوخته در آتش، آجر و درخت کردند و پل

 نبوده و نیستند.

ها را درهم نشکست و این زده کرد اما آنها را وحشتمه، ژنرال 29و  28دوروزۀ و نمادین ی اعتصاب عموم

نمادین و محدودی که قصدش امتیازگیری از باال بود، نه فقط به  اعتصاب عمومی چرا دهد کهنشان می

اعتصاب  یدستاوردها یریگو بازپس تیحاکم ییجوکه خود را در مقابل ضدحمله و انتقاماهدافش نرسید که 

 .کرد ریپذبیگذاشت و آس دفاعیب

بازداشت و شکنجۀ فعاالن و تری از گستردهآتی موج  یهاها همین اآلن چیده نشود، طی ماهم ژنرالاگر دُ

 اما چگونه؟ .را در پی خواهد داشتنظامیان اسالمگرا بازگشت احزاب و شبه

ای به غایت بیشتر از حکومت متخصصان سودان، اتوریته های محالت و انجمنهای اعتصاب و کمیتهکمیته

ای و کشوری، آغاز اعتصاب عمومی نامحدود و منطقه حها در سطهمه چیز اکنون به پیوند این کمیته دارند.

جاوید نظامیان شورای گذار، نیروهای ضربت و جانایجاد میلیشیای مردمی برای محافظت از آنان )در برابر شبه

پیوستن به مردم و به شورش علیه افسران و فرماندهانشان  برایپایین رده ناراضی و غیره( و جلب سربازان

 بستگی دارد.

قوات الدعم ) تنیروی ضرب هزاران سرباز قابلۀ مسلحانه اآلن به یک ضرورت تبدیل شده است. چرا کهم

خالفکاران از بین مجرمان و از سنین نوجوانی  عموماًضربت نیروی  اوباش. اندشده السریع( به خارطوم آورده

یکی از نیروهای  تنیروی ضرباند. و تربیت شدهجذب  های جامعهترین بخشو ناآگاه ماندۀ طوایفاقشار عقبو 

اند. از سربازانش سابقاً در جنایات دارفور نقش داشته بسیاریمریکا و بریتانیا در جنگ یمن است و آمزدور کلیدی 

نیروهای  همین ریزی شده از سوییک طرح برنامه عام اخیرقتلبه گفتۀ یکی از کارکنان ریزشی اطالعات، 
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نیروهای دفاع »لباس شخصی موسوم به نظامیان وزارت اطالعات، پلیس، شبه ی بااهنگمدر ه ضربت

یافتۀ . در مقابل این نیروی سازمانبوده استنظامیان اسالمگرای شیخ عبدالحی یوسف و غیره شبه ،14«مردمی

« آمیزمسالمت»و تظاهرات « نافرمانی مدنی»توان با اعتصاب نمادین و اخیر، نمی عامقتلمسلح و با توجه به 

در نتیجه اعتصاب عمومی باید به قیام مسلحانه اند و اینجای کار سوخت شدهبه های زیادی تا فرصتدوام آورد. 

 پیوند بخورد.

سودان  ونیانقالب یبرا یبعد یمنطققدم بایست یقاعدتًا م یکارگر یشوراهادر آخر با توجه به تصویر باال 

بنادر و راه آهن و  توانندیم محله یهاتهیکم های اعتصاب و برآمده از دل کمیته یکارگر ید. شوراهانباش

 اورندیدرب یجنبش انقالب کیدموکرات ۀتیاتور ریرا به ز و... غذا و توزیع دیو تول یعموممخابرات، خدمات  ۀشبک

 رییتغ یبرا ییرویو ن رندیسودان را به چالش بگ میبکشند و رژ رونیموجود ب دولتها را از دست بخش نیو ا

  باشند. یانقالب

 های ایرانلنینیست-گرایش بلشویک

 1398خرداد  20
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