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همزم44ان ب44ا مش44اهده ی ف44راز و فروده44ای انقالب س44ودان ی ست تحلیلی ازحاضر روایتمقاله ی :  پنجم بر متن درآمدی

فرآیند انقالبی و با نظر به ملزومات پیروزی نهایی. هدف این تحلیل، مشارکت در روند انقالبی ازطری4ق س4نتز درس ه4ای

انقالب های گذشته با شرایط سیال اکنون است، که مشارکتی ست درجهت غنای بازاندیشی های انتقادی در فضای درونی

دینامیس44م اث44راتخیزش. نویسنده با ارجاع به آرای لوکزامبورگ خاطرنشان می کند که که بحران انقالبی پیامدی ست از 

 موقعیتی هم حوزه ی آماج مبارزه ی انقالبی را گسترش می ده44دچنینو این  که  ؛متقابل بین مبارزات اقتصادی و سیاسی

قیام های الجزایر و سودان تبلور »جشن س44تمدیدگان«و هم دامنه ی مشارکت کنندگان در فرآیند انقالبی را. در این معنا، 

 در معرض تبعیض ه44ایی کهگروه هایهمه ی زنان و حضور پرشور و مبارزه جویانه ی که نمود آن در خیابان ها در ، هستند

 بدین س44و۲010. به باور نویسنده، امواج انقالبی در خاورمیانه از س44ال قرار داشته اند/دارند نمایان شده استسیستماتیک 

نشان داده اند که در این جوامع ملغمه ای از اشکال ناموزون و مرکِب توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ای44دئولوژیک

پدید آمده که کیفیتی انفجاری دارد و واجد این پتانسیل است که جریان هایی از تحوالت بسیار ژرف تر را آزاد سازد. خط

سیر قیام ها و مبارزات اجتماعی  در الجزایر و سودان مؤید آن است که ایجاد وحدت بین شاغالن و بیک44اران، بین کس44انی

که نسبتاً دارای امتیازاتی هستند )از نظر دستمزد، یا سطح تحصیالت، و یا موقعیت حرفه ای(، و افراد به حاشیه رانده شده

و به لحاظ اجتماعْی مطرود، برای اقدام و پیکار مشترک، امکان پذیر است. اما آزادش44دن همه ی این پتانس44یل ها به خ44ودی

خود نمی تواند ضامن پیروزی نهایی باشد، اگر برپایه ی این نیروی آزادشده شالوده ی نهاد دولت درهم شکس44ته نش44ود. در

اینجا نویسنده معتقد است که رهبری مبارزه به منظور درهم شکستن دولت نیازمند وجود یک حزب انقالبی یا سازمانی از

انقالبون حرفه ای ست، که البته جایگزینی ب4رای س4ازمان های ت4وده ای طبقه ی ک4ارگر و فق4را، ک4ه موت4ور جنبش انقالبی

هستند، نخواهد بود. شاید تا همین  جا مخاطب این متن هم تصدیق نماید ک4ه همه ی این مب44احث و پرس44ش ها اهمی44تی

حیاتی برای پیشبرد مبارزه ی انقالبی در ایران در مقطع کنونی قیام ژین44ا دارن44د. امی44دواریم تج44ارب مب44ارزات انقالبی در

1۴01 بهمن/ سودان و دیگر جوامع هم زنجیر، به توشه ی آگاهی ستمدیدگاِن جغرافیای ایران در مسیر انقالب راه یابند. 

1 Anne Alexander: Living on revolution time: understanding the dynamics of the uprisings in Sudan and 
Algeria, International Socialism, 26 June 2019. 

،Zed آن الکساندر همراه با مصطفی بسیونی نویس�نده ی کت�اب »ن�ان، آزادی، ع�دالت اجتم�اعی: ک�ارگران و انقالب مص�ر« اس�ت )2
انه، و عضو اتح��ادیه ی دانش��گاه و ک��الج، سردبیر مجله همبستگی خاورمیMENA(. او یکی از اعضای موسس شبکه همبستگی 2014
است.
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مقدمه

 بعدازظهر همدیگر را می بینیم: زمان انقالب.« این جمله در فراخوان صفحه ی فیس ب44وک »»انجمن۴»ساعت 

 آوریل آمده است. احتماالً برای کس44انی ک44ه می خواهن44د1۲متخصصان سودانی«« برای تظاهرات گسترده در 

، این۳نقش جنبش توده ای را به یک پاورقی در ادامه ی سلسله ی ناامیدکننده ی کودتاهای نظامی  تقلی44ل دهند

جمله غیرعقالنی ست؛ ام4ا ب4رای کس4انی ک4ه ب4ه تعب4یر رزا لوکزامب4ورگ »ه4وای دلپ4ذیر انقالب« را تنفس

. آنها دریافته اند که »زمان انقالب« از دیگر زمان ها متفاوت است.۴می کنند، حاوی معنایی ژرف است

»زمان انقالب« چیزی ست که صدها هزار نفر در دل قیام های الجزایر و سودان آن را از تاریخ پس گرفتن44د. از

یک منظر، سرعت زمان انقالب نفس گیر است. جنبش ها به سرعِتِ علف های هرز تابستانه رشد می کنند؛ مردم

یک شبه نظرات شان را تغییر می دهند؛ قطعیت های قدیمی  وا می رون44د؛ و آنچ44ه دس44تیابی ب44ه آن در گذش44ته

سال ها تالش می طلبید، حاال طی هفته ها، روزها یا حتی ساعت ها به دست می آید. چهار م44اه ط44ول کش44ید ت44ا

 سال غصب مقام ریاست جمهوری، خلع کند. وزیر دف44اع او، احم44د۳0تظاهرات توانست عمر البشیر را پس از 

بن عوف، به عنوان رئیس شورای انتقالی ارتش، در مقابل اعتراضات فراگیری که خواهان واگذاری قدرت به یک

 ساعت دوام آورد.۳0دولت غیرنظامی  بود، تنها 

با این حال، مقیاس این فرآیندها می تواند باعث شود »زمان انقالب« ُکند به نظر برسد. به زودی معلوم شد ک44ه

»پایان« دیکتاتور فقط سرآغاز یک مبارزه ی بسیار بزر گ تر است، زیرا روند به چالش کشیدن و برکناری کسانی

که از طرف او قدرت را اعمال می کردند، ادامه پیدا کرد. چه کسی می داند »زمان انقالب« چقدر طول خواه44د

 تنه44ا کمی  بیش از دو۲01۳ ت44ا ۲011کشید؟ چرخه ی گردش انقالب و ضدانقالب در مص44ر بین س44ال های  

سال بود. عاملیت جمعی میلیون ها نفر که به واسطه ی آگاهی سیاسی ناگهان بیدار می شوند، می تواند حاکمان

موجود را وارد بحرانی عمیق کند. با این حال، آنها همیشه به دنبال این هستند که کفه ی ترازو را برگردانند، تا

ظرفیت خود را برای حکومت به هر وسیله ای که می توانند بازیابند. بنابراین، به معن44ای واقعی، »زم44ان انقالب«

همیشه زمانْی عاریه ای  و شکننده است. پس، این سؤال پیش می آید که اگر زمان کوتاه است، انقالبی44ون چ44ه

کاری می توانند بکنند که بهره ی بیشینه را از آن ببرند؟

3[ [ این مقاله نمی توانست بدون ساعت ها گفتگو با فعاالنی که عمیق�اً در جنبش ه�ای انقالبی و مخ�الف در س�ودان، الجزای�ر، مص�ر،۱ 
توانم از رفقایی ک�ه ب�رای کم�ک ب�همانع از آن است که بمراکش و عربستان سعودی درگیر هستند، نوشته شود. نگرانی های امنیتی 

 به آنه�ا غیرقاب�لاین متن دین طرح شده در این نوشتار کمک شایانی کردند، با ذکر نام قدردانی کنم. اما مسایلدرک بهتر برخی از 
 است. مسئولیت هرگونه خطا یا انتقال نادرست بر عهده ی من است. همچنین از سلما عمری، جاد بوه�ارون، چ�ارلی کیم�بر وسنجش

شان در مورد پیش نویس مقاله تشکر می کنم.ازخوردها ببابتالکس کالینیکوس 

4 [2] Luxemburg, 1964

۳



این مقاله سه حیطه ی تحلیل و سه پرسش مربوط به اس44تراتژی را پیش می کش44د ک44ه س44نت سوسیالیس44تِی

انقالبْی سهم متمایزی در قوام یافتن آن داشته است. اولین حیطه ای که می توانیم منابع سنت مارکسیس44تی را

برای درک بهتر جوشش جنبش های ت44وده ای س44ودان و الجزای44ر به ک44ارگیریم، کش44ف رابطه ی بین جنبه ه44ای

»اقتصادی« و »سیاسی« مبارزاتی ست که هر دوی این جوام44ع را ت44ا بیخ و بن م44تزلزل س44اخته اس44ت. ثانی44اً،

می کوشم ریشه های این روند را در اشکال خاص توسعه ی اقتصادی نامتوازن و مرکبی که مشخص44ه ی ه44ر دو

جامعه است نشان دهم؛ شیوه ای از تحلیل ک4ه ب4ر مبن4ای الگ4وی نظ4ری پیش4نهادی لئ4ون تروتس4کی ب4رای

توسعه ی روسیه در اوایل قرن بیستم پایه گذاری شده است. ثالثاً، مسئله ی دولت را با تکیه ب44ر آث44ار کالس44یک

سنت مارکسیستی، از جمله جزوه ی لنین »دولت و انقالب: نظریه مارکسیس44تی دولت و وظ44ایف پرولتاری44ا در

انقالب«، بررسی خواهم کرد.

این مسیر ما را به استراتژی انقالبی هدایت می کند. چه زمانی باید برای تغی44یرات ج44زئی در سیس44تم مب44ارزه

کرد؟ و چه زمانی دستیابی به اصالحات،  خود ب44ه وس44یله ای ب44رای مه44ار و س44اقط کردن فرآین44د انقالبی ب44دل

می شود؟ دسته ی دوم سؤاالت معطوف به توسعه ی ش44یوه های س44ازماندهی دموکراتی44ک از پ44ایین اس44ت، ک44ه

می تواند راه را به سوی اشکال بدیل حکومت و حتی شکل متفاوتی از جامعه نشان دهد. موضوع نهایی ک44ه در

این نوشتار تشریح می شود به سازمان سوسیالیستی انقالبی خودآگاه مربوط می شود؛ و اینکه چرا من معتقدم

 نه تنها بر ضرورت ]برپایی[ اقسام فراگ44یر س44ازمان، بلک44ه۲011-۲010درس های موج خیزش ها در سال های 

همچنین بر فرم بسته ای از آن، یعنی نیروی متمرکز حزب انقالبی داللت دارند. ی44ک ح44زب انقالبی ک44ه ق44ادر

است رهبری مبارزه را به منظور درهم شکستن دولت موجود و گشودِن امکان ها برای یک انقالب اجتم44اعی از

پایین فراهم کند.

»اثر متقابل«: از اقتصادی به سیاسی و بالعکس

 در ایالت دامازین با اعتراضات علیه افزایش سه برابری قیمت نان آغ4از ش4د. ام4ا۲01۸قیام سودان در دسامبر 

در پی گسترش اعتراضات، قیام به سرعت با شعارهای ضدحکومتی مانن44د »تس44قط بس!« )فق44ط س44قوط کن!(

درآمیخت. در ژانویه، طیف وسیعی از سازمان های مخالف، از جمله »انجمن متخصص44ان س44ودانی« )ائتالفی از

هشت اتحادیه ی مستقل ک4ارگری و انجمن ه4ای ح4رفه ای ش4امل پزش4کان، معلم4ان، روزنامه نگ4اران و وکال(،

. ت44ا5»منشور آزادی و تغییر« را بنیان نهادند: دستورکاری برای گذار به یک حکومت غیرنظ44امی  دموکراتیک

ماه م4ه، در می44انه ی ت4داوم اعتراض44ات فراگ4یر، تحص4ن ها و اعتص4ابات، مذاکره کنن44دگان ب44ه نماین44دگی از

( وارد گفتگو شدند. »شورای نظامی  گ44ذار« هی44أتیTMCامضاکنندگان منشور با »شورای نظامی  گذار« )

بود که توسط ژنرال های قدیمِی دیکتاتور سابق برای تعیین شکل دقیق آتی نهادهای دول4تی ش44کل گرفت4ه

بود. 

 آوریل شد، موضوع۲در الجزایر، جرقه ی بسیج عمومی که باعث سرنگونی رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه در 

 سال قبضه ی قدرت ب44ود. ب44ا این ح44ال، پش44ت این۲0سیاسی پنجمین دوره ی ریاست جمهوری وی، پس از 

70بحران سیاسی، بحران اجتماعی بسیار عمیق تری نهفته است. نرخ بیکاری جوانان الجزایر با جمعی44تی ک44ه 

5 [3] Forces of Declaration and Freedom and Change, 2019.

۴



 فوری44ه در۲۲ درصد است. نیروی اعتراض44ات خیاب44انی ک44ه پس از  ۲9 سال سن دارند، ۳0درصد آن کمتر از 

تظاهرات جمعه ها منفجر گردید، همچنین بیان گر خش44م فروخفت44ه از ن44ابودی خ44دمات اجتم44اعی، حق44وق و

دستمزدهای ناچیز، شرایط کاری متزلزل ]بی ثبات کاری[ و باند های شبه مافیایی بازاریان و ژنرال هایی بود ک44ه

ثروت کشور را باال کشیده اند. به گفته ی جیانی دل پانتا: س4ه ن4یروی عم4ده  در این طغی44ان اجتم4اعی وج4ود

( کارگران۲( کارکنان بخش دولتی، به ویژه معلمان و پزشکان جوان؛ 1داشت که از طوفان آینده خبر می داد: 

صنایع سنگین در سنگرهای به جامانده از سنت های دیرین ستیزه جویی مانند کارگران کارخانه خودروسازی )

SNVI بیکاران و حاشیه نشینان در مناطقی مانند جنوب کشور. در این من44اطق، نارض44ایتی از۳( در روئیبا؛ و )

محرومیت اجتماعی و فقر، همچنین با مقاومت در برابر تهدید تخریب های زیست محیطی ای همراه شد که ب44ه

.۶عملیات شکست هیدرولیکی گاز شیل توسط شرکت نفت دولتی سوناتراک مربوط بود

تحلیل کالسیک لوکزامبورگ از اعتصابات توده ای در اوایل قرن بیستم روسیه، چارچوبی ب44رای تجزیه وتحلی44ل

چگونگی تغذیه ی متقابل منازعات اقتصادی و سیاسی از یکدیگر در س44ودان و الجزای44ِر ام44روزی ف44راهم ک44رده

است. طبق نظر لوکزامبورگ، به جای پیش روی مراحل به صورت خطی، بین این دو »سویه ی در هم تنی44ده« ی

.7فرآیند انقالبی، »کامل ترین اثر متقابل وجود دارد«

توسعه ی ناموزون و مرکب

این دینامیسم »اثر متقابل« بین سویه های اقتصادی و سیاسِی مبارزه ی طبقاتی از کجا سرچش44مه می گ44یرد؟

تحلیل لوکزامبورگ در سطحی کامال ابتدایی، رابطه ی بین اقتصاد و سیاست را در بطن جامعه ی سرمایه داری

بیان می کند. اعتصاب ها موقتاً استیالی اقتصادی سرمایه بر کارگر را ُسست کرده و حداقل یک چ44الش نهفت44ه

برای تسلط طبقه ی حاکم سرمایه دار بر طبقه ی ک44ارگر به هم44راه دارن44د. در س44ودان و الجزای44ر کن44ونی، مانن44د

روسیه ی اوایل قرن بیستم، سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری به طور خاص، و سازمان های سیاسی به ط44ور

کلی، گرایش به سیا سی کردن اعتصاب ها را ایجاد کرده اس44ت. در عین ح44ال، ط44رح واره ی ب44اال تص44ویر بس44یار

پیچیده تری از یک درگیری ناب بین کارگران سازمان یافته از یک سو، و روسای آنها و دولت از س44وی دیگ44ر را

 روسیه مشارکت داش44ت، نظ44ریه ی توس44عه ی1905نشان می دهد. تروتسکی که مانند لوکزامبورگ در انقالب 

ناموزون و مرکِب خود را به منظور توضیح ویژگی های خاص قالب بندی اجتماعی و اقتص44ادی در روس44یه ارائ44ه

کرد. این نظریه به باور او فهم ]و تدارک[ ادغام چندین »مرحله« ی انقالب به یک فرآین44د بی وقف44ه از »انقالب

. )به ویژه در جایگزینی انقالبی ک44ه ه44دف آن برپ44ایی ی44ک جمه44وری دموکراتی44ک۸دائمی« را تسهیل می کرد

سرمایه داری به جای حکومت مطلقه ی تزاری بود، با انقالبی اجتماعی علیه سرمایه داری(.

دینامیسم خاص اثر متقابل در خیزش های الجزایر و سودان، فرآین44دهایی قیاس پ44ذیر از توس44عه ی ن44امتوازن و

مرکب را بازتاب می دهد. توسعه ی نامتوازن در عمْل به میانجی شیوه هایی که برخی از بخش های اقتص44اد ملی

در بازارهای جهانی و منطقه ای ادغام شده اند )ب44ا وج44ود عقب مان44دگی س44ایر بخش ه44ای اقتص44اد( رویت پ44ذیر

می شود؛ همچنان که در جذب سرمایه گذاری از سوی ش4رکت های چن44دملیتی مانن44د ش44رکت های نفت و گ44از

6 [۴] Del Panta, 2017.

7 [۵] Luxemburg, 1964, p39.

8 [۶] Trotsky, 1931; Trotsky, 1992.

5



اروپایی -که مجری برپایی صنعت شکست هیدرولیک در صحرای الجزایر هستند- ؛ ی44ا در عمل ک44رد ت44اجران

محصوالت کشاورزی حوزه ی خلیج فارس، که به زمین خواری کالن در دره ی حاصل خیز نیل در سودان منجر

. البته مزایای این سرمایه گذاری ها نیز به شدت نابرابر توزیع شده اند و تنها جیب بازرگان44ان محلی و9شده است

افسران ارتِشِ نزدیک به رژیم را پر کرده اند. چنین توسعه ای با ادغام مراحل مختل44ف س4رمایه داری )ن4ه طب44ق

ترتیبات اجتماعی پیشاسرمایه داری و سرمایه داری، که در مثال تروتسکی وجود دارد(، ترکیبی شدیدا ناپای44دار

ایجاد کرده است.

این فرآیندها به شکل گیری طبقه ای نامتوازن و مرکب از ک44ارگران ن44یز انجامی44ده اس44ت. ک44ارگران و فق44را در

اکثریت هستند، حال آن که افرادی که در استخدام رسمی  هستند یا در اماکن بزرگ ک44ار می کنن44د، اغلب در

اقلیت اند. خط سیر قیام ها و مبارزه های اجتماعی  که پیش ت44ر در الجزای44ر و س44ودان وج44ود داش44ت، مؤی44د آن

 هویدا ب44ود: اینک44ه ایج44اد وح44دت بین ش44اغالن و۲011چیزی ست که به وضوح در تجربه ی تونس و مصر در 

بیکاران، بین کسانی که نسبتاً دارای امتیازاتی هستند )از نظر دستمزد، ی44ا س44طح تحص44یالت، و ی44ا م44وقعیت

حرفه ای(، و افراد به حاشیه رانده شده و به لحاظ اجتماعْی مطرود، برای اقدام و پیکار مشترک، امکان پذیر است.

این نوع از اتحاد طبقاتی ورای میسربودن، اتحادی نیرومند هم هس4ت. ک4ارگران در ص44نایع »ق4دیمی« ی44ا در

بخش های اقتص44ادی اس44تراتژیِک س44نتی مث44ل حمل ونق44ل و ارتباط44ات )راه آهن، اتوب44وس همگ44انی، پس44ت و

مخابرات(، قدرت تجمیع در محل های کاری بزرگ )با شمار باالی نیروی ک44ار( را دارن44د؛ ق44درتی ک44ه از ت44وان

مختل کنند ه ای برخوردار است. آن ها همچنین ممکن است به سوی پژواک سمبولیک س44نت های س44ازمان دهی

طبقه ی کارگر، که فراتر از حیطه ی شغلی ایشان به دهه ها قبل ب44از می گ44ردد، کش44یده ش44وند. این قض44یه در

 در الجزیره، و مشارکت کارگران بندر سودان و کارگران راه آهن در قی44ام س44ودانSNVIاعتصابات خوروسازی 

صادق است. در عین حال، اتحادیه های جدید که توسط معلمان و پزشکان جوان رهبری می ش44وند، ریش44ه در

ایستادگی علیه فشار بی امان »اصالحات« نئولیبرالی دارند، که هدف شان ایج44اد بازاره44ا و فرص44ت های جدی44د

برای سودآوری در درون الشه ی رو به فساد دولت رفاه و از قَِِبل آن بوده است.

در مورد دست فروش ها و ُخرده کاسب ها و خرده بزهکاران، آنان که در حاشیه ی شهرها گذران زندگی می کنند،

چطور؟ نقش آن ها به عنوان اشباحی که شاغالن را به فرمان بُرداری وا می دارد، می تواند معکوس ش44ود. گ44اهی

. ترکی44بی ازبه این خاطرکه حرکت های خودساماِن این افراد »درون« محیط  های کاری آتشی برافروخت44ه است

کشاکش ها جهت دفاع از معیشت و شرایط کاری در قلب صنایع قدیمی  اقتصاد، تقال ب44رای مق44اومت در براب44ر

کاالیی سازی خدمات عمومی ، و پیکار بیکاران برای )دستیابی ب4ه( ع44زت و ع44دالت اجتم44اعی،  بازتابی س44ت از

خصلت اقتصادِی جامعه ای که تحت سلطه ی »نئولیبرالیسم واقعاً موجود« قرار دارد. این اشکال تلفیقی کهن44ه

و جدید، پیوندزدن عناصر س44رمایه داری دول44تی و نئولی44برال از مراح44ل س44یر تکام44ل س44رمایه داری، به هم44راه

فشارهای متناقض اش برای متمرکزسازی و پراکنده سازی طبقه ی کارگر، و تغییرات م44داوم در ش44اکله ی ک44ار،

 و۲010-۲01۳خویش-اشتغالی و بیکاری، تا ابد قابلیت بازتولید خودش را دارد. ب4ا این ح4ال، ام4واج انقالبی 

 نشان دادند که ملغمه ای که ]در این جوامع[ از اشکال ناموزون و مرکِب توسعه ی اجتماعی،۲01۸-19سپس 

سیاسی و ایدئولوژیک پدید آمده، کیفیتی انفجاری دارد که همچنان واجد این پتانسیل است که جریان ه44ایی

از تحوالت بسیار ژرف تر را آزاد سازد. 

9 [۷] 7 Hamouchene and Pérez, 2016, Schwartzstein, 2019, Hamouchene, 2019a.
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 و رهاییستم

دینامیسم اثرات متقاب44ل بین مب44ارزات اقتص44ادی و سیاس44ی، در دِل ی44ک بح44ران انقالبی در ح44ال گس44ترش،

بی درنگ بحث ستم را به میان می کشد. این نکته برای سوسیالیست های انقالبی روسیه در قرن بیس44تم واض44ح

بود؛ آنها به مبارزه ب44ا تعص44ب س44ازمان یافته ی دولت ت44زاری علی44ه اقلیت ه44ای م44ذهبی )از جمل44ه یهودی44ان و

مسیحیان غیرارتدوکس(، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تالش خ44ود ب44رای س44اخت س44ازمان انقالبی، متعه44د

. اکنون قیام های الجزایر و سودان نیز تبلور »جشن ستمدیدگان« هس44تند. زن44ان به گ44ونه ای پرش44ور و10شدند

طوفانی خیابان ها را در نوردیده اند؛ و گروه های در معرض تبعیض ه44ای سیس44تماتیک )ک44ه ب44ا ای44دئولوژی های

برتری نژادی یا فرهنگی توجیه می شوند(، به بخشی جدایی ناپذیر از جنبش های توده ای تبدیل گشته اند.

یک مثال عینی، ورود پیروزمندانه ی هیئت ه4ایی از دارف4ور ب4ه مح4ل تحص4ن ت4وده ای در مقاب4ل مق4ر س4تاد

فرماندهی کل ارتش در خارطوم است، که با سابقه ی طوالنی بهره برداری رژیم از نژادپرستی علیه دارفوری ه44ا

. تص44اویر رنگین کم44ان ف44ام11برای ایجاد تفرقه و بدگمانی بین بخش های مختلف اپوزیسیون، در تعارض است

)پرچم آمازیغ - بربرها(، که توسط کارگران اعتصابی و در سراسر اعتراضات عمومی  الجزایر به اه44تزاز درآم44د،

در کنار حضور فراگیر رنگ های سفید، قرم44ز و س44بز )پ44رچم ملی(، تص44ویر دیگ44ری را ممکن س44اخت. م44رگ

کمال الدین فخار، فعال حقوق بشر که بارها به دلیل برپایی کارزاری در دفاع از حقوق اقلیت مزابی زندانی شده

 مه(، موجی از همبستگی در تظاهرات گس44ترده ی جمعه ه44ا ب44ه راه ان44داخت.۲۸بود، در بازداشتِِ گاه )به تاریخ 

معترضان در سراسر کشور، به احترام او دقایقی سکوت کردند، در همان حال که خیلی هاشان کاله مخص44وص

.1۲اسکلت سفید جامعه »مزابی« را به سر داشتند

ظهور و حضور زنان در اعتراضات و اعتصابات توده ای حتی توجه رسانه های جریان اصلی را به خود جلب کرد.

البته همان طور که سارا عبدالجلیل اشاره می کند، برجسته سازِی زنان به عنوان نمادهایی برای انقالب می تواند

در جهت زدودن ت44اریخ ط44والنی و اغلب نادیده گرفته ش44ده ی مب44ارزات پیش44ین آن ه44ا )ت44ا این قی44ام( م44ورد

. با این حال، دالیل عمیق تری هم وجود دارند که چرا زنان به عنوان رهبران برآم44ده از1۳سوءاستفاده قرار گیرد

پایین، در جریان این رشته قیام های مردمی  ظاهر می شوند. این دالیل ازجمله در ش44یوه های حف44ظ س44لطه ی

رژیم نهفته است. بدین معنا که سلطه ی رژیم پیشین تنها مبتنی بر اجبار مستقیم نب4ود، بلک44ه همچ44نین ب44ه

تمهیدات ظریف تفرقه افکنی بین مخالفانش نیز متکی بود. »سارا عب44اس« ی44ادآور می ش44ود ک44ه رژیم البش44یر،

مسئله ی چگونگی پوشش زنان را به سالحی بدل ساخته و با سرکوب وحش4یانه، مق4ررات پوش44ش عم4ومی  را

. این اقدام تنه4ا ی4ک ک4ارکرد یکت44ا نداش4ت. از1۴تحت لوای اجرای »قانون شریعت« به آنان تحمیل کرده بود

یک سو، این ترفند مشوق مردانی که نقشی هم در رژیم نداشتند بود تا بی عدالتی های اجتماعی و دیگر اقس44ام

ظلم وستم را فراموش کنند و به جای آن، با هم دستی دیگر مردان، بر لزوم کن44ترل زن44اِن» نافرم44ان« متمرک44ز

شوند. این کار درس عبرتی مقتدرانه از قابلیت رژیم ب44رای پلیس44ی کردن فض44اهای عم44ومی  عرض44ه می ک44رد و

10 [۸] Lenin, 1909; Crouch, 2006.

11 [۹] Walsh, 2019. 

12 [۱۰] TSA, 2019.

13 [۱۱] Abdelgalil, 2019.

14 [۱2] Abbas, 2019.
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کارکردی هشدارآمیز برای همه ی کسانی داشت که بالقوه می توانس44تند مش44مول مج44ازات عص44یان گری ق44رار

گیرند. در الجزایر نیز، سابقه ی طوالنی و محنت باری از تبدیل لباس زنان به سالِح »تفرق44ه بین44داز و حک44ومت

 نخبگ44ان ارتش و اص44الح طلباِن »س44کوالر« ژس44ت1990کن!« وج44ود دارد - و در س44وی مقاب44ل، در دهه ی

می گرفتند که آنان نجات بخش زنان از ستم اسالم گرایان هستند.  همان طورکه سلما عمری استدالل می کن44د،

 طی این دوره در دام ت44دارک س4رپوش ت4وجیهی ب4رای ارتش افتادن4د. آنه44ا در دلبرخی از چپ ه4ای الجزایر

جنبش زنان، به جای آنکه تالش های خود را وقف کسب اتحاد در مبارزه علیه س44تم نماین44د، ب44رای زن44انی ک44ه

.15داشتِن حجاب را انتخاب کرده بودند مانع تراشی می کردند

نه در سودان و نه در الجزایر، وضعیت جنبش های توده ای به لحاظ لزوم مبارزه علیه اشکال مختلف ستم، و نیز

مطالباتی که توسط گروه های تحت ستم در برابر دولت مطرح می شوند، چندان رض44ایت بخش نیس44ت. فع44االن

 مارس، بلوکی را جهت برجسته سازی مطالبه ی براب44ری جنس44یتی در۲5فمینیست الجزایری که در تظاهرات 

“ س44ازماندهی ک44رده بودن44د، از ج44انب ش44ماری از ش44رکت کنندگان در1۶کنار مطالبات جنبش ”ح44راک الریف

اعتراضات مورد تعرض قرار گرفتند و سپس برخی از فعالین این جنبش در کامنت های فیسبوکی شان تصاویر

. در همین حال، در س44ودان اگرچ44ه منش44ور مخالف44ان ب44رای دوره ی17موهِن زن ستیزانه ای منتشر کرده بودند

انتقال پیشنهادی، »منشور آزادی و تغییر«، خواستار توانمندسازی زن44ان سودانی س44ت، ام44ا موان44ع ب44ر س44ر راه

. عالوه ب44ر1۸مشارکت کامل زنان در تمام عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی، یک شبه از بین نخواهن44د رفت

این، در هر دو جامعه، پیشرفتی که به دست آمده وابسته به تعمیق و گس44ترش انقالب، و به وی44ژه مش44روط ب44ه

درهم شکستن دولت موجود است.

هدگسترسطحی خودسازماندهی در 

هم44ان طور ک44ه پیش ت44ر گف44تیم، توص44یف ح44رکت ت44وده ای در س44ودان و الجزی44ره، به عن44وان ف44ورانی در خال،

ساده انگاری ست. به عکس، در هر دو مورد، ت4اریخچه ای  از س4وابق کنش گ4ری وج4ود دارد ک4ه مس4تقیماً وارد

»انجمن متخصصان سودانی« که خود ائتالفی از اتحادیه ه44ایتوسعه ی چرخه ی جدیدی از اعتراضات شده اند. 

کارگری و نهادهای حرفه ای مستقل است، نقش مهمی  در تبدیل اعتراض ها به یک جنبش توده ای ایفا ک44رده

 به خص4وص از رهگ4ذر ت4دوین مطالب4ات، هم4اهنگ کردن ش4عارها وخیزش سوداناست. نقش این انجمن در 

پافشاری بر استفاده از تاکتیک هایی خاص از طریق شبکه های فعاالن خود، مانند اعتصابات هماهنگ در اوایل

مق44ر فرمان44دهی ارتش در خ44ارطوم و ن44یز برپ44اییدر مقابل  آوریل ۶ماه مارس و برپایی تحصن های گسترده  

 ماه مه بود.۲9-۲۸اعتصاب عمومی  دو روزه در 

به واس44طه ی این خ44یزْش از طغیان این جنبش هم وجود داشت، ولی پیشالبته »انجمن متخصصان سودانی« 

از پایین تغییر شکل یافت، به گونه ای که رهبران آن در کن44ار اح44زاب اپوزیس44یون ق44دیمْی نقش44ی کلی44دی در

15 [۱3] Oumari, 2019.

 در منطقه ی بربر2۰۱۶ ( یا جنبش ریف یک جنبش اعتراضی توده ای مردمی ست که از اکتبر Hirak Rif جنبش حراک الریف )۱۶
برپ�ا ری�ف مردم�ان احترام به و حفاظت از هویت و زبان برب�ری با خواستزبان ریف در شمال مراکش )و بعدها در شمال الجزایر( 

گردید. ]م.[

17 [۱۴] HuffPost Algérie, 2019. 

18 [۱۵] Forces of Declaration and Freedom and Change, 2019. 
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در عمل مس44یر وی44ژه ای به س44متبسیج توده ای به سازمان دهی نیاز مذاکرات با ارتش ایفا می کنند. در سودان 

 اس44ت. و این هم44انتوص44یفاب44ل قتغییر گستره ی فع44الیت کمیته ه44ای محله مح44ور پیمود که با سازمان یابی 

 چن44د باره ی ص44دها ه44زار نف44ر ب44ه خیابان ه44ا نقش تعیین کنن44ده ای داش44ته اس44ت.کشاندنشیوه ای ست که در 

»کمیته های مقاومت« )لجان المقاومة( یک قالب سازمانی بود که قبل از قی44ام ایج44اد ش44د، ام44ا در چن44د م44اه

. صفحات فیس بوِک کمیته های مقاومت در سراسر سودان فعاالن19 استیافتهگذشته به طور قارچ گونه ای رشد 

را در حال برگزاری میتینگ های سیاسی خیابانی، و مباحثه و مذاکره در مورد مسیر پیش روی انقالب نش44ان

.۲0می دهند

در الجزایر، جنبش حراک از خیلی جهات پراکنده تر به نظر می رسد. یک خبرنگار رویترز ک44ه در گ44یرودار اوج

اعتصاب عمومِی اواسط ماه مارس به دنبال »رهبران اعتراضات« بود تا نظرات آنان را درباره ی تح44والت ج44اری

جویا شود، نام افرادی چون احمد بن بیتور، نخست وزیر سابق؛ فضیل بوماله، یک دانشگاهی منتقد؛ و دو وکیل

. عس44ول به هم44راه بن بیت44ور، از۲1خوش ن44ام به نام ه44ای زبی44ده عس44ول و مص44طفى بوشاش44ی را به می44ان آورد

 ب4رای اعالم مخ4الفت ب4ا پنجمین دوره ی ریاس4ت۲01۸بنیان گذاران المواطن اس4ت؛ س4ازمانی ک4ه در س4ال 

جمهوری بوتفلیقه راه اندازی شد. در آن زمان، نویسندگان اعالمیه م44راقب بودن44د ب44ا تکی44ه ب44ر این نکت44ه ک44ه

، ب44ر معت44دل بودن اه44داف۲۲خواست کناره گیری بوتفلیقه از قدرت، »به معنای تغییر در نظام حکومتی نیست«

خود تأکید نمایند.

در تعیین ائتالفی از سیاستمداران لیبرال و چپ گرای اپوزیسیون به عنوان رهبران جنبش مردمی ، تصور غلطی

در کار بود و آن اینکه گس44تره ی بس44یج عم44ومی  از پ44ایین و رادیکال ش44دن مطالب44ات در الجزای44ر به واس44طه ی

ضرباهنگ اعتراضات منظم جمعه ه4ا رخ می ده44د )مکم4ل آن هم تظ4اهرات سه شنبه هاس4ت ک4ه دانش4جویان

سازماندهی می کنند(. از دید حمزه حموشان، فع44ال و نویس44نده ی الجزای44ری، ح44راک »هیچ ره44بر و س44اختار

. در نظ4ر وی،۲۳سازمان یافته ای که به وضوح قابل شناسایی باشد ندارد؛ بلکه یک قی4ام م44ردمی  متک44ثر اس4ت«

شعارهای اعتراضات جمعه ها از طریق شبکه های اجتم4اعی عم4ومیت یافته ان44د ک44ه پیش از این ن4یز همچ4ون

بستری مهمی برای سازماندهی اعتراضات عمل کردند. این شعارها با تمرکز بر مطالبه ی مح44دود مخ44الفت ب44ا

پنجمین دوره ی ریاست جمهوری بوتفلیقه شروع شدند، به س44مت »هم44ه بای44د برون44د« ح44رکت کردن44د، و در

 مستقیما ارتش را هدف ق44رار دادن44د: »الجزای44ر ی44ک جمهوری س44ت، ن44ه ی44ک پادگ44ان۲019 آستانه ی ماه می

نظامی.«

یافتن و تجزیه وتحلیل اشکال خودسازمان دهی ای که به این بسیج عمومی  قدرت می دهند، مهم است. جنبش

دانشجویی در الجزایر نمونه ای ست که نشان می دهد رشته تظاهرات منظم سه ش44نبه ها به ره44بری دانش44جویان،

چگونه در برخی موارد اَشکال سازمانِی دموکراتی44ک خ44ودش را توس44عه داده اس44ت؛ ازجمل44ه، برپ44ایی مج44امع

عمومی  برای تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط ب44ه جنبش دانش44جویی و نس44بت اش ب44ا بس44یج عم44ومی  در

19 [۱۶] Sudanese Communist Party, 2017, Sudanese Professionals Association, 2019a.

20 [۱۷] Lijan al-muqawama Port Sudan on Facebook: www.facebook.com/pg/revoltprotsudan/

21 [۱۸] Chikhi, 2019.

22 [۱۹] Kebir, 2018. 

23 [2۰] Hamouchene, 2019b.
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. سندیکاهای مستقل نیز جزء حیاتی حراک هستند و ظرفیت آنها ب44رای بس44یج در مح44ل۲۴گستره ای وسیع تر

کار، گاهی برای مسیر کلی مبارزه تعیین کننده بوده است. قاب44ل توج44ه اس44ت ک44ه بوتفلیق44ه در دومین روز از

 م44ارس، از ن44امزدی اعالم ش44ده ی خ44ود ب44رای پنجمین دوره ی15 ت44ا 10اعتص44اب عم44ومی  پنج روزه بین 

ریاست جمهوری کنار کشید. این اعتصاب حمایت گسترده ی کارگران بخش های استراتژیک از جمل44ه می44ادین

نفت و گاز، حمل و نقل هوایی، راه آهن و بنادر و نیز خدمات عم44ومی، اداره ی مالی44ات، آم44وزش، بهداش44ت، و

. با این  همه، به رغم قدرت بالقوه ی جنبش ک44ارگری در الجزای44ر،۲5حرفه ها و مشاغل کوچک را به همراه داشت

جایگاه سیاسی فعلی آن به جای رهبری، محدود به حمایت از جنبش حراک باقی مانده است.

خ44یزش س44ودان به واس44طه ی تج44ارب اش در بس44یج عم44ومی  ده ه44ا ه44زار نف44ر در راه پیمایی ه44ا و اعتص44ابات،

آزمایشگاه هایی را برای اقسام رادیکال تر آزمون خودسازمان دهی از پایین ایجاد کرده است. تحصن ت44وده ای در

 ژوئن، توس44ط س44نگرها۳مقابل مقر ستاد فرماندهی کل ارتش در خارطوم مهم ترین آنها بود. این تحص44ن ت44ا 

محافظت و به وسیله ی کمیته های امنیتی و پس44ت های بازرس44ی خ44ود م44راقبت می ش44د، ت44ا اینک44ه در این روز

به دستور شورای نظامی  گذار به دست سربازانی از نیروه44ای ش4به نظامی  پش44تیبانی س4ریع م4ورد ته4اجم ق4رار

گرفت. به مدد این تحصن، فضایی گشوده شد که ب44ه تحکیم جنبش از درون منج44ر گردی44د؛ ب44دین ترتیب ک44ه

باعث شد تا بین فعاالن نقاط مختلف کشور و محیط های کاری مختل44ف، و حرفه ه44ا و اقش4ار مختل44ف جامع44ه

بحث و گفتگوی گسترده ای دربگیرد. در مدت تحص44ن، »کمیته ه44ای انقالب« ب44ا تمهی44داتی حساب ش44ده  ب44ه

همه چیز رسیدگی می کرد؛ از آموزش سیاسی گرفته تا کمک ه44ای پزش44کی و ت44دارکات و ُرفت و روب، پس از

. همزم4ان، »کمیته ه4ای انقالب«۲۶آنکه هر شب میدان تحصن میزبان سیل جمعیت ص44دها ه4زار نف4ری ب4ود

مطالبات قیام را به جهان خارج مخابره می کرد؛ مشخصاً و به ویژه به رهبری ارتش، و نیز به دیگ4ر دولت ه4ا )از

جمله ایاالت متحده و اتحادیه اروپا( و رسانه های بین المللی.

تحصن عمومی در مقابل مقر فرماندهی ارتش سودان، هم از نظ44ر مقی44اس و هم از نظ44ر نقش44ی ک44ه در رون44د

 فرامی خواند. به ویژه، بنا ب44ه هم44ان دلیلی۲011انقالبی دارد، ما را به مقایسه  با تجربه ی انقالب مصر در سال 

که تحصن میدان تحریر قاهره برای بسیاری از مردم با خود انقالب متناظر شد. با این ح44ال، تقلی44ل تج44ربه ی

۲011انقالبی مصر به تحصن میدان تحریر نیز گمراه کننده است. نقطه ی عطف تعیین کنن44ده در قی44ام س44ال 

فوران موج اعتصابات بود که چندین روز پیش از سقوط حسنی مبارک آغ44از ش44ده ب44ود و انقالب را از می44دان

. دقیق4ا به همین دلی4ل، پس۲7تحریر بیرون برد و شروع به از کارانداختن بخش های کلیدی اقتصاد و دولت کرد

از پراکنده شدن تحصن تحریر در پی ع44زل مب44ارک از ق44درت، ب44ا وج44ود تالش ه44ای سیاس44تمداران لی44برال و

اسالم گرا در پافشاری بر اینکه دوره ی بسیج از پایین به سر آمده، موج اعتصابات به طرز قابل توجهی همچن44ان

. عالوه بر این، تجربه ی مصر همچنین حاوی نم44ونه ای از قتل ع44ام در تحص44ن های راب44ع و می44دان۲۸ادامه یافت

 است؛ زمانی که ارتش مصر و نیروهای امنیتی صدها نفر از حامی44ان غیرمس44لح محم44د۲01۳النهضه در اوت 

24 [2۱] Boutayeb, 2019. 

25 [22] Boutayeb, 2019.

26 [23] Alexander, 2019. 

27 [2۴] Naguib, 2011; Alexander and Bassiouny, 2014.

28 [2۵] Alexander, 2011.
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 ژوئیه توسط وزیر دفاع، عبدالفتاح السیس44ی۳ مرسی، رئیس جمهور اخوان المسلمین را که طی کودتای نظامی

. ۲9سرنگون شده بود، کشتند

دسته های ویژه ی مردان مسلح

 مص44ر ب44ر ف4راز جنبش ه44ای س44ودان و الجزای44ر به ط44ور گس44ترده و۲01۳شبح کودتای نظامی  و قتل عام سال 

به دفعات نمایان شد؛ خواه در شعارهای ضد حکومت نظامی  در اعتراضات و تحصن ها، و خ44واه درخواس44ت های

در سودان، نیروهای اعالمیه ی »منشور آزادی و تغی44یر«، ائتالفی از اح44زابصریح برای برپایی »دولت مدنی«. 

شورای نظ44امی گ44ذار )اپوزیسیون که شامل »انجمن متخصصان سودانی« هم هست، وارد مذاکرات رسمی  با 

TMC 44)بر سر مسئله ی انتقال قدرت به غیرنظامیان شدند. اگرچه ارتش آماده بود تا با طرحی ب44رای س44طوح

پایین تر دولت انتقالِی پیشنهادی موافقت کند، اما در اواخر ماه مه مذاکرات بر سر توازن نمایندگان غیرنظامی 

. بن بس44ت در این۳0داشت بر حفظ اکثریت قاطع اصرار شورای نظامی گذارو نظامی  به بن بست رسید، چرا که 

 برای ساقط کردن انقالب از طریق خشونتی مثال زدنی هم44راه ش44د:شورای نظامی گذارگفتگوها سریعاً با خیز 

 ب44ه تحص44ن ها و در خیابان ه44اته44اجم نف44ر از فع44الین در 100 ژوئن، بیش از سومدر فاصله ی چند روز بعد از 

(، ش44به نظامی44ان و س4ایر نیروه44ای نظامی کش4ته ش44دند. همچ44نینRSFتوسط »نیروهای پشتیبانی سریع« )

.۳1گزارش های هولناکی از تجاوز و شکنجه سربازان به زندانیان توسط س44ازمان های س44ودانی مس44تند ش44ده اند

 قیام ه44ای م44ردمی پدی44د آی44د،از پیمبارزه بر سر ماهیت »مدنی« هر »جمه44وری جدی44د« ک44ه ممکن اس44ت 

 حیاتی را مطرح می کند. آیا می توان ارتش و سرویس های امنیتی موج44ود را توس44ط جنبش ه44ایپرسش هایی

توده ای ملزم کرد تا با نقش »درست« خود در جامعه کنار بیایند؟

دیدگاه پیشنهادی این نوشتار در این باره بسیار متفاوت است. با تکیه بر آثار ک4ارل م44ارکس و ل4نین در م44ورد

( »ماش44ین1۸71مسئله ی دولت، استدالل  خواهیم ک44رد ک44ه چ44را آنچ44ه م44ارکس در زم44ان کم44ون پ44اریس )

بوروکراتیک- نظامی« خوانده بود، نمی تواند به سادگی توسط انقالبیون به دست گرفته شود و مطابق میل ش44ان

.۳۲بازسازی گردد؛ بلکه باید متالشی گردد

به طور خالصه، دیدگاه های کلیدی لنین در این باره ساده بودند. او برخالف کسانی که امیدوار بودن44د دولت ب44ا

انقالب مهار شده و از درون اصالح شود، تاکید داشت که دولت محصول »آشتی ناپذیری تض44ادهای طبق44اتی«

د. م44اهیت دولت۳۳است که وجود »دسته های خاص مردان مسلح« و منفک از مابقی جامعه را ضروری می ساز

به عنوان ابزاری برای استثمار و سرکوب، که طبقه ی حاکم به منظور تضمین تداوم قدرت اش به کار می رود، ب44ه

این معناست که چنین دسته هایی از مردان مسلح نقش های دوگانه ای باید ایف44ا کنن44د. آنه44ا نه تنه44ا به عن44وان

ژاندارم های داخلْی با زور و قهر تقالی کارگران و فرودستان برای تغییر در توزیع ث44روت و ق44درت را س44رکوب

می کنند، بلکه می توانند ]از سوی دولت[ در فرآیند رقابت و هم ستیزی  با سایر دولت های س44رمایه داری ب44رای

29 [2۶] Alexander and Bassiouny, 2014.

30 [2۷] Sudanese Professionals Association, 2019b.

31 [2۸] Scharf and Bak, 2019. 

32 [2۹] Lenin, 1917.

33 [3۰] Lenin, 1917.
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دسترسی به منابع، قلمرو و بازار نیز به کار گرفته شوند. این موضوع برای لنین با ادغام شدن رقابت اقتصادی و

نظامی  در جنگ امپریالیستی مشخص می شد، که همان طور که خود وی نوشته بود، در سرتاسر جهان بی44داد

می کند. 

در اینجا بیان برخی نکات برای شفاف س44ازی مهم هس44تند. اوالً، دقت در عب44ارت »دس44ته های خ44اص م44ردان

مسلح« بسیار مهم است. نهادهای مورد نظر در این عبارت فرات44ر از ارتش هس44تند، و ش44امل ه44ر دس44ته ای از

مردان مسلح )و گاهی اوقات زنان( می شوند که در کْل ج4دا از جامع44ه و تحت فرم4ان ی4ک ق4درت اجتم4اعی

بیگانه از جامعه )یا همان دولت( قرار دارند. چنانکه در ادامه به تفصیل بحث خواهیم کرد، یکی از ویژگی ه44ای

انقالب های مردمی  این است که اغلْب نقش واقعی نیروهای مسلح، که معم44والً وظیفه ش44ان »دف44اع« در براب44ر

تهدیدات خارجی معرفی می شود، را آشکار می سازند. این در حالی س44ت ک44ه ک44ار ک44ثیف س44رکوب داخلی ب44ه

نیروهای امنیتی و پلیس سپرده شده است. ثانیاً، ارزش دارد که شرح ل44نین از نقش44ی ک44ه دس44ته های م44ردان

مسلح به طور کلی در دولت و برای طبقه ی حاکم ایفا می کنند را بسط داده تا به ابع44اد نه44ادی و طبق44اتی آن

برسیم. این دسته های مردان مسلح صرفاً سالح هایی نیستند که طبقه ی حاکم در نبرد با دش44منانش )چ44ه در

–میان مردمی که استثمار و سرکوب می کند، و چه علیه رقبای خود در میان سایر طبقات حاکم  و چه ح44تی
برای تسویه حساب در صفوف خود( به کار می برد. بلکه الیه ه44ای باالترش44ان خ44ود به نح44وی در طبقه ی ح44اکم

گنجانده شده اند: از طریق منافع تج44اری، از طری44ق ارتباط44ات خ44انوادگی، و از طری44ق ش44بکه های حم44ایتی و

امتیازبری.

نشان دادن نقش س44رکوبگر داخلی ارتش و نیروه44ای امنی44تی در الجزای44ر و س44ودان دش44وار نیس44ت. کودت44ای

 در الجزایر که انتخاب44ات پارلم44انی را لغ44و ک44رد و مخالف44ان اس44المگرا را ب44ه زی44ر کش44اند؛ و199۲نظامی سال 

، نمونه های آشکاری در19۸9مداخالت نظامی  متعدد در دولت سودان، از جمله کودتای خود البشیر در سال 

در ق4الباین زمینه هستند. خصلت به هم پیوسته ی نقش ارتش و نیروهای امنیتی به عنوان ژاندارم داخلی ن4یز 

. در الجزایر، ن44یرویقابل شناسایی ستماتریسی از روابط بین ارگان های مختلف نظامی  و امنیتی در دو کشور 

 مستقیماً به وزارت دفاع پاس44خگو ب44ود.۲015(، تا سال DRSاصلی امنیت داخلی، اداره ی اطالعات و امنیت )

 توسط بوتفلیقه منج44ر ب44ه انتص44اب یکی ازDRSاخراج ژنرال محمد مدین، معروف به توفیق، رئیس قدرتمند 

زیردستان سابق توفیق برای هدایت دستگاه جدید ام44نیت داخلی گردی44د، ک44ه این ب44ار تحت اختی44ار ریاس44ت

.۳۴قرار داشتجمهوری 

(،NISSدر سودان، البشیر به دلیل ت4وازن پیچی4ده ای ک4ه بین ارتش ملی، س4رویس اطالع4ات و ام4نیت ملی )

( و پلیس ضد شورش برقرار کرده بود، بدنام ب44ود. به محض آنک44هRSFشبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع )

 گرفت، گزارش هایی درخصوص س4ربازان و افس4ران ارتش ب4یروناوج یک باره ۲019جنبش توده ای در آوریل 

 مقر وزارت دفاع اردو زده بودند، در برابر حمالت سایر نیروهای امنی44تی - ک44هبیرونآمد که از معترضانی که 

. ص44الح گ44وش۳5گفته می شود توسط سرویس اطالعات و امنیت فرستاده ش44ده بودن44د - مح44افظت می کردند

 ش44د، ام44اکناره گیریبه عنوان رئیس سرویس اطالعات و امنیت ملی چند روز پس از سقوط البشیر مجبور به 

34 [3۱] Tlemçani, 2017.

35 [32] BBC News, 2019.
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 آوریل قدرت را به دست گرفتند، به سرعت حمایت خود را11رهبران حکومت نظامی  خود انتصاب گری که در 

از ژنرال محمد حمدان داگالو )ملقب به »حمدی«(، فرمانده ش44به نظامیان نیروه44ای پش44تیبانی س44ریع نش44ان

 پی44امی  دلخ44راش ب44رای ه44زاران س44ودانی، کهدادند. حمدی به عنوان معاون شورای نظامی  گذار منص44وب شد

رنج دیده از خش44ونت های نیروه44ای پش44تیبانی س44ریع ب44ود. چ44ون ب44ه گفته ی س44ازمان های حقوق بش44ری این

مرتکب جنای44ات جنگی،  سرکوب اعتراضاتدرکنارشبه نظامیان در دارفور، نیل آبی و مناطق کردوفان جنوبی 

. ۳۶شده اند

دستگاه های نظامی  و امنیتی در سودان و الجزایر مقادیر زیادی از ثروت دولت را به تصرف خ44ود درآورده ان44د؛

منابع کمیاب را به سمت مؤسسات خود سرازیر کرده اند؛ و اغلب به طور همزمان برای تأمین منفعت شخص44ی

 ب44ا خری44د تس44لیحات1999د. در مورد الجزایر، پایان جنگ داخلی در سال فعالیت می کردنمقامات عالی رتبه 

 بیس44ت وهفتمین واردکنن44ده ی ب44زرگ تس44لیحات در جه44ان ب44هم44رتبه یگسترده همراه شد، که الجزایر را از 

 میلی44ارد۲0 رساند. در این بین، وزارت دفاع و وزارت کش44ور ۲01۴هشتمین کشور بزرگ واردکننده  در سال 

 در س44ودان ن44یز وج44ود جن44گبه ط44ور مش44ابهی،. ۳7دالر از بودجه ی دولتی آن سال را به خود اختصاص دادند

تخص44یصداخلِی چندین ساله موجِب آن شده بود که بخش بزرگی از بودجه به ارتش و دس44تگاه های امنی44تی 

یابد. با عمیق تر شدن بحران اقتصادی، البشیر برای تأمین بودجه به طور فزآینده ای بدین راهکار متکی شد که

پش44تیبانی. استقرار نیروه44ای ارسال کند مزدور برای پیکار در جنگ های منطقه ای ساننیروهای سودانی را به 

 میلی44ارد دالر بین۲,5 در یمن از طریق مداخله ی نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود سریع

. احتم44اال تعجب آور نیس44ت ک44ه )چ44را( فرمان44دهان۳۸ برای دولت سودان به ارمغان آورد۲01۶ تا ۲015سال 

.۳9نیروهای سودانی در یمن، عبدالفتاح برهان و حمدی، همان رؤسای شورای نظامی گذار هستند

این یکی از نمونه هایی ست که نشان می دهد چگونه دینامیسم امپریالیسم راهش را در داخ44ل ی44ک دولت ملی

ک44ه البش44یرآن می یابد؛ و اینکه ارتش و سرویس های امنیتی یکی از مجاری اصلی این فشارها هس44تند. به رغم 

متحده به عنوان »حامی تروریسم«توسط دادگاه کیفری بین المللی تحت تعقیب است و رژیم وی توسط ایاالت 

 خ4ارطوم ک4هیژه توس4ط پ4رو تق4ویت می ش4وند؛ ازجمل4ه، همچن4انمعرفی شده، س4رویس های امنی4تی وی 

 دولت هایی مث44لباکشورهای اروپایی از جمله بریتانیا را برای ارتقاء همکاری ها حول انتظام بخشی به مهاجرت 

طور که ایفای نقش های چندگانه نیروهای مسلح سودان برای طبق4ات ح4اکم . همان۴0گرد هم می آوردسودان 

 خلیج فارس نشان می دهد، تنها قدرت های امپریالیستی جهانی نیستند که از دس44تگاه های س44رکوبگر یحوزه

.۴1ولت های ضعیف تر حمایت می کنند، بلکه  قدرت های خرده-امپریالیست منطقه ای نیز چنین می کنندد

3۶[ (، »نیروه��ای پش��تیبانی س��ریع« ش�کل بازیابی ش�ده ی2۰۱۹( و رادیو دابانگا )2۰۱۵[ بنا به گزارش های دیده بان حقوق بشر )33 
شبه نظامیان جانجاوید هستند که یک دهه و نیم پیش توسط دولت سودان به منظور سرکوب وحشیانه ی مردم دارف��ور ش��کل گرفت��ه
بودند. حمدی رهبر جنجاوید و سپس مشاور دولت منطقه ای دارفور بود و نیروهای پشتیبانی سریع ب�ه اس�تفاده از روش ه�ای مش�ابه

(Tubiana, 2019جنجاوید در سرکوب خشونت آمیز قیام ادامه دادند. )

37  [3۴] Tlemçani, 2014.

38  [3۵] ICG, 2019.

39  [3۶] Soliman, 2019.

40 [3۷] Tubiana, Warin and Saeneen, 2018.

41 [3۸] Alexander, 2018. 
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امروز هیچ یک از این ها برای فعاالن انقالبی در سودان و الجزایر موضوعات جدیدی نیست. در الجزایر، انتق44اد

(، به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی رژیم، هرچه بیشتر در ش44عارها وDRSاز ارتش و اداره ی اطالعات و امنیت )

 را یک الیگارشی درندهاین نهادها می شود. چرا که فعاالن و معترضان الجزایری مشاهدهپالکاردهای تظاهرات 

و اغلب جنایتکار توصیف می کنند. در سودان، ره44بران جنبش اعتراض44ی این پرس44ش را مط44رح کرده ان44د ک44ه

نهادها مذاکرات با همان ژنرال هایی که ریاس44ت این از خاللچگونه می توان قدرت ارتش و نیروهای امنیتی را 

 که خدمت نیروهای نظامی  و امنی44تی ب44هگفته باشدرا بر عهده دارند، مهار کرد. با این حال، اگر لنین درست 

ن ضامن ق44درت طبقاتی س44ت،ساواقع بیانگر نقش آنها به به رژیم های قدیمی  یک انحراف نامعمول نیست، بلکه 

این سوال باقی می ماند که آیا قیام ها می توانند یک »دولت م44دنی« بس4ازند، بی  آنک44ه به کلی ]ق44درت[ طبقه ی

حاکم را به دست بگیرند؟

اصالح طلبی و انقالب: معامله ی فاوست با شیطان

این مساله به خوبی نشان می دهد که یکی از تناقض های انقالب این است که چشم انداز اص44الحات »واقعی« را

در جوامعی که عماًل هیچ گونه فضایی برای بهبود بطئی یا تدریجی در سیستم وجود ندارد، باز می کند. پس از

دستیابی به اهداف میانی، هنگامی که دیکتاتور قدیمی  به تبعید یا حبس خانگی فرس44تاده ش44د، تنش بین دو

دسته از نیروها باال می گیرد: دسته ی نخست شامل کسانی ست که توده ها برای شان چیزی ش44بیه ی44ک لش44کر

حاضر در صحنه هستند، تا برای گرفتن امتیاز از صاحبان قدرت، آنها را بسیج یا متفرق سازند؛ و دسته ی دوم

شامل کسانی ست که انقالب برای شان فرآیندی اصیل درجهت خودرهانی از پایین اس44ت؛ کس44انی ک44ه حاض44ر

نیستند در مرزهای قانون اساسی مستقر، ساختارهای دولتی موجود و یا حتی نظام اقتص44ادی حاض44ر متوق44ف

شوند.

در الجزایر، موضوع انتخابات تحت سیطره ی این سوال قرار گرفته که آی44ا رژیم می توان44د فش44ار از پ44ایین را در

 ژوئی44ه، مه44ار و در نه44ایت۴چارچوب قانون اساسی موجود، از طریق مکانیسم انتخاب رئیس دولت جدید در 

 روزه پس از کنار گیری90زائل سازد؟ و آیا بدین ترتیب، می توان الزام قانون اساسی برای یک دوره ی انتقالی 

بوتفلیقه را تأمین نمود؟ تداوم اعتراضات و اعتصابات عمومی  در مخالفت با انتخابات ریاست جمهوری، حکایت

از مشکالت رژیم در ادامه ی این مسیر دارد. فشار از پایین نیز راه خود را همچن44ان به س44مت ب44االترین م44راتب

 ژوئن، در حالی ک4ه تنه44ا۲. در ۴۲دستگاه دولتی می پیماید: مثاًل با امتناع هزاران قاضی از نظارت بر رای گ44یری

 ژوئی44ه را اعالم۴دو نامزد ناشناس برای رای گیری ثبت نام کرده بودند، شورای ق44انون اساس44ْی لغ44و انتخاب44ات 

.۴۳کرد

 سال، طبق اعالمیه ی »منش44ور آزادی و۴نیروهای اپوزیسیون سودان نیز تا عبور از یک دوره ی گذار طوالنی )

تغییر«(، خواستار عدم برگزاری انتخابات شده اند، تا فرصت از بین بردن شبکه های حزب حاکم قبلی در دولت

. در سودان، برعکِس الجزای44ر، این اس44تراتژی ب44ا تالش ب44رای۴۴و گستره ی بزرگ تری از جامعه را داشته باشند

 هم4راه ش4ده اس44ت.شوروای نظ4امی گ44ذارایجاد ساختارهای دولتی جدید از باال به پایین، از طریق مذاکره با 

42  [3۹] AfricaNews, 2019.

43  [۴۰] Djama, 2019.

44  [۴۱] Forces of Declaration and Freedom and Change, 2019. 
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هرچند این بدان معنا نیست که »انجمن متخصص44ان س44ودانی« و دیگ44ر نیروه44ای اپوزیس44یوِن نزدیک ت44ر ب44ه

جنبش توده ای، در روند گذار نقشی ب44رای کنش گ44ری خ44ودآیین از پ44ایین نمی بینن44د. ب44رای مث44ال، »انجمن

متخصصان سودانی« پیشنهاد کرد ک44ه نماین44دگان کمیته ه44ای انقالبی محلی، ک44ه نقش44ی کلی44دی در بس44یج

. کماک44ان این ی44ک۴5اعتراضات داشته اند، باید یک سوم اعضای مجلس قانون گذاری انتق44الی را تش44کیل دهند

 نظ44امی  و م44دنی دراعض44ای تع44دادواقعیت است که بخش اعظم راهبرد مذاکرات با نظامی44ان ب44ر س44ر ت44وازن 

 دولت، مبتنی بر این ایده است که ژنرال های قدیمی  البشیر )و افراد مسلح آنها( را می ت44وان ازفوقانینهادهای 

 ژوئن و در پی سرکوب وحشیانه ی جنبش در خیابان ها، اکنون کسانی ک44ه۳طریق گفتگو رام کرد. اما پس از 

.دارند تالش می کنند، دشواری بیشتری برای توجیه این پیش فرض شورای نظامی گذاربرای مذاکره بیشتر با 

 میز مذاکره« وجود خواهد داشت، به وی44ژه از س44ویبهقیام برای »بازگشت رهبران با این حال، فشار زیادی بر 

بازیگران بین المللی، چه قدرت های منطقه ای یا جهانی.

 که ماهیت غیرخطی/غیرسرراست »زمان انقالب«، تصویر موجود را بیشترکرددر اینجا باید بر این نکته تأکید 

پیچیده می کند. در میان کارگران، فق44را و س4تمدیدگان، می ت4وان در دوره ه4ای کوت4اه جهش های عظیمی  در

. ام4ا هم4ه ب4ا س4رعت یکس4ان، ب4ه نت4ایج یکس4انی نمی رسند. انقالب هامش4اهده ک4رداعتمادبه نفس و خودسازماندهی 

فرآیندهای خویش رهانی برای مردم عادی هستند. تجربه ی مستقیم خ44ود آنه44ا از مب44ارزه ب44رای تغییر جهان،

بهترین و سریع ترین معلم آنهاست. حتی در بحب4وحه ی انقالب ه4ا، بای44د ارزی44ابی هوش44یارانه ای داش4ت که آیا

تا زم44ان به دس44ت آوریم ک44ه الیه ه44ای وس44یع تری از؛ شرکت در یک انتخابات نارسا، بهتر از تحریم است یا خیر

مردم را به سمت اهداف انقالبی سوق دهیم.

 و هم سویی نزدیک نیروهای ضدانقالب س44ودان ب44ا رژیم ه44ای۲011-۲01۳تجربه ی موج انقالبی در سال های 

مصر و منطقه خلیج فارس مبین آن است که در پیچ و خم ه44ای ِدرام انقالب، بعی44د اس44ت ک44ه اس44تراتژی های

اصالح طلبانه منجر به ایجاد یک رژیم دموکراتیک باثبات گردند. درعوض، محتمل تر آن است که اص44الح طلبْی

بدل به یک نسخه ی تراژیک از معامله فاوست با شیطان شود، به جای تضمین جاودانگی. مذاکره و س44ازش ب44ا

نظامی ها این خطر را به همراه دارد که به نیروهای ضدانقالبی و ارتجاعی فضای تنفسی می دهد که ت44ا پیش از

)انجام( یک ضدحمله ی ویرانگر، با هدف نابودی همه ی اش44کال اپوزیس44یون س44ازمان یافته، تم44امی  اص44الحات

ً سیاسی و اجتماعی پذیرفته شده در گرماگرم انقالب را در بزم سرکوب خویش ملغی ک44رده و خ44ود را مج44ددا

سازماندهی نمایند.

در اینجا توجه به یک نکته ی دیگر نیز ضرورت دارد. برآم44دن پیام44دهای یادش44ده ب44ه شخص44یت ای44دئولوژیک

خاص رهبران اصالح طلبی که درگیر پروسه ی انقالب هس44تند، وابس44ته نیس44ت. ب44رای چپ، س44الوادور آلن44ده،

سوسیالیست شیلیایی، نسخه ی بسیار جذاب تری از فاوست نسبت ب44ه ُمرس44ی از اخوان المس44لمین اس44ت، ک44ه

، نقش ش44ومی  را به عن44وان اولین -و ت44اکنون تنه44ا- رئیس جمه44ور۲01۳پیش از سقوط توسط ارتش در سال 

 و197۳-1970منتخب دموکراتیک مصر ایفا کرد. با این حال، در نمایش ضدانقالب در شیلی طی س44ال های 

، این دو نفر نقش های مشابهی بازی کردند؛ حتی در جزئیاتی نظیر انتص44اب۲01۳-۲011مصر بین سال های 

وزیر دفاع و فرمانده ی ارتش، که آنها را سرنگون و جنبش توده ای را غرق خون کرد.

45  [۴2] Sudanese Professionals Association, 2019c.
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سازماندهی برای تهاجم علیه دولت

، می دانند که ب44ا چ44ه کس44انی می جنگن44د.پیش می برندفعاالنی که جنبش های توده ای را در سودان و الجزایر 

 و جنگ ه44ای نسل کش44ی199۲خشونت دولت از طریق تجربه ی »دهه ی سیاه« متعاقب کودتای نظامی  سال 

جنبش ه44ایی ک44هدر آنجا نم44ود می یاب44د ک44ه البشیر در حافظه ی عمومی  این جوامع ثبت شده است. این امر 

اشکال غیرخشونت آمیز بسیج توده ای را بر اس4تراتژی تعیین ش4ده توس4ط نخبگ4ان مس4لح ت4رجیح می دهن44د،

استفاده ی م44ؤثر از رس44انه های اجتم44اعی به عن4وان ی4کا . آنها بدارندتوسعه ی چشمگیرتر و امیدوارکننده تری 

دی4ده نسل های متمادی در جوامع ش4ان طی فعال کرده  اند که ابعادیپلتفرم بسیج عمومی، جنبش هایی را در 

. این جنبش ها دینامیسم اثر متقابل بین منازعات اقتصادی و سیاسی را ب44رای به لرز ه ان44داختن دولتنشده بود

 خیاب44انی، تحص44ن های دانش44جویی،تجمع44اتآزاد کردند. آنها  به خ44وبی پتانس44یل اعتص44اب عم44ومی  سیاس44ی، 

کمیته های مقاومت و نشست های عمومی  اعتصاب کنندگان را به عنوان ابزارهایی برای تغییر جهان به ما نشان

می دهند. 

دربا این حال، اگر استدالل هایی که لنین طرح ک4رده اس4ت درس4ت باش4ند، ب4رای پ4یروزْی دیگ4ر نمی ت4وان 

 شکست نخورد و به وی44ژه ت44ا هنگامی ک44ه انس44جام »دس44ته هایبه کلیهمین جا متوقف شد. تا زمانی که دولت 

. این خط44ر به وی44ژهگردد نشود، روند انقالبی ممکن است به سرعت معکوس درهم شکستهخاص مردان مسلح« 

در سودان، پس از چرخه ی وقایع پایان ماه مه و آغاز ژوئن قابل مشاهده اس44ت: جایی ک44ه هم ش44اهد اعتص44اب

 اساس44ی ض44دانقالب توس44ط نیروه44ای ش44به نظامیته44اجم مه بودیم، و هم اولین ۲9 و ۲۸عمومی  انقالبی در 

(. بس44یار مهم اس4ت ک4ه از این دوره درس ه4ای درس44تی بگ44یریم. در سراس4ر س4ودان،RSFپشتیبانی سریع )

کارگران بخش دولتی، بانک ها، کارخانه ها، بنادر و فرودگاه ها به فراخوان پیوستن به اعتصاب پاس44خ دادن44د. در

مورد کارکنان بخش دولتی، آنها آشکارا تهدید ژنرال حمدی مبنی بر اخراج آنها به دلیل شرکت در اعتصاب را

 گرفتند. بسیاری از معترضان پالکاردهایی را به میان صفوف اعتصاب آورده بودند ک4ه روی آن نوش4تهبه چالش

 اعتص44اب کنندگان، چش44م اندازمب44ارزه طلبی و هدف من44دی. از انس44جام و ۴۶شده بود: »بیا و م44را برکن44ار کن!«

جامعه ای که بین دو قطب شقه شده است، سربرمی آورد: قدرت دولت موج44ود و ض44د-ق44درت س44ازمان یافته ی

 قیام کرده است. قطب دوم هنوز فاقد تعریف است و نیاز فوری ب44ه ایج44اددولتجنبش بزرگ مردمی که علیه 

اشکالی از رهبری و خودسازماندهی دارد که قادر به سازماندهی مؤثر برای حمله علیه دولت باشد.

با تکیه بر تجربه ی گذشته، می توان گفت که در موازنه ی نیروهای جبهه انقالبی دو جابج44ایی بای44د رخ ده44د.

اول، استراتژی و تاکتیک های اعتصاب عمومی  باید تحت کنترل دموکراتیِک مردمانی  باش4د ک4ه دس44ت اندرکار

 از طریق هماهنگی بین افرادی ک44ه کارگاه ه44ا و بخش ه44ای اعتص44ابی را، یعنیی هستندخدماتقلمرو تولیدی-

نمایندگی می کنند تعیین گردند، نه اینکه این افراد صرفاً همچون ابزاری برای چ44انه زنی و بازنگه داش44تن ب44اب

، جنبش انقالبی باید »توده ی مردم،دومد. مورد استفاده قرار گیرن مذاکره کنندگان( موضعمذاکرات )یا تقویت 

اکثریت آن ها، ]یعنی[ پایین ترین گروه های اجتماعی را که توسط ستم و استثمار ُخرد شده اند« )به قول لنین(

 و روش هادر بربگیرد، تا به آن ها مجال دهد مستقال  قیام کنن44د و ردی از خواسته هایش44ان و نش44انی از تالش 

46 [۴3]  MENA Solidarity, 2019.
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 برای ساختن جامعه ای جدید به جای جامعه ی قدیمی  - که در حال نابودی ست - را بر کل جریانخودخاص 

.۴7انقالب نقش کنند

طبق نوشته ی مجدی الجزولی، تشکیل »انجمن متخصصان سودانی« از کارمندان م44اهر بخش دول44تی، ب44دین

معنا بود که دست کم در مراحل اولیه ی قی44ام، فق44یرترین اقش44ار ج44امعه ی س44ودان ن44یروی مح44رکه ی جنبش

 مذاکرات بالتکلیف است، این دقیقاً اکثریت قریب به اتف44اقداالن های. تا زمانی که انقالب در ۴۸اعتراضی نبودند

مردم سودان هستند -کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند و جایی برای رفتن ندارند- که نی44از دارن44د

مؤثرترین مکانیس44م ب44رای تض44مین کن44ترل دموکراتی44ک ازانقالب را علیه ژنرال ها و دولت آنها به پیش ببرند. 

پایین بر استراتژی و تاکتیک های اعتصاب عمومی، شکل دهی به شوراهای کارگری ست. جوهره ی بحث ل44نین

در کتاب »دولت و انقالب« این بود که این شکل از خودگردانی انقالبی نه تنه44ا م44ؤثرترین س44الح ب44رای درهم

شکستن دولت موجود است، بلکه به طور کامل می تواند نطفه ی نوع متفاوتی از دولت را شکل دهد. ش44وراهای

کارگری با ایجاد ارتباط مستقیم با پایگ44اه جنبش اعتص44ابی، و از طری44ق اص44ل ب44ازپس گیری ح44ق نماین44دگی

]درصورت عدم رضایت بدنه ی کارگری از نماینده[، به میلیون ها اعتصاب کننده - فرای رهبران ش44ان - ق44درت

.۴9واقعی و تجربه ای از خودسازماندهی می دهد که می تواند به زودی به خودگردانی تبدیل شود

طبعا یافتن شکلی از سازمان که توانایی ادغام تصمیمات و عمل را  در گرم44اگرم ی44ک بح44ران انقالبی داش44ته

باشد مساله ی بسیار مهمی ست. یک شورای کارگری می تواند برقراری جریان برق بیمارستان و خانه های مردم

در حالی که چراغ های کاخ ریاست جمهوری و پادگان های ارتش را خاموش می کن44د -را تضمین نماید، عادی 

 ک44ه ن44اننمایدبه شرط آنکه کارگران برق در صفوف آن نماینده داشته باشند. شورا می تواند در عمْل تض44مین 

. شوراهای کارگری در گذشتهمی ماندپخته می شود و حمل ونقل مواد غذایِی ضروری از دایره ی اعتصاب معاف 

همه ی این کارها را انجام داده اند )بدون کمک تلفن همراه یا شبکه های اجتماعی برای برق44راری ارتب44اط بین

نمایندگان و محل کارشان(. یکی از سالح هایی که رژیم ها به محض آنکه تسلط شان بر قدرت تضعیف می ش44ود

. همین50 استمی44ان م4ردمهمواره به کار می بندند، کاشتن بذر ت4رس از هرج وم44رج و فروپاش44ی اجتم44اعی در 

. شوراهای ک44ارگری در س44ودان ب44ه بی44انیه ی »انجمناهمیت ویژه ای دارد در شرایط سودان امروز نکته ی آخر

( و نیروهای »منشور آزادی و تغییر« مبنی بر اینکه جنبش انقالبی یک ضدقدرتSPAمتخصصان سودانی« )

.اعتب44ار خواهن44د بخش44یدواقعی در برابر دولت است و قادر به ادار ه ی جامعه بدون دخالت ژنرال هاست، وزن و 

به عالوه، آنها راه مناسب برای ایجاد نوع دیگری از دولت را نش44ان می دهن44د. ی44ک دولت ک44ارگری در خ44دمت

جلوگیری از احیای قدرت سرمایه داری، که راه برای یک جامعه سوسیالیستی هموار می کند.

 مارکس در مورد کمون پاریس بازگردیم: »کوش44ش بع44دی انقالب فرانس44ه دیگ44ر مانن44ددیدگاه هایبیایید به 

 بلک44ه درجهت درهم؛گذشته، معطوف به انتقال ماشین بوروکراتیک-نظامی  از یک دست به دست دیگر نیست

«. ولی51( آن اس44ت. و این پیش ش44رط ه44ر انقالب واقعی م44ردمی  در این ق44اره اس44ت.zerbrechenشکس44تن )

47 [۴۴] Lenin, 1917.

48 [۴۵] El-Gizouli, 2019a; El-Gizouli, 2019b

49 [۴۶] Trotsky, 1931b.

50 [۴۷] Molyneux, 2017, pp102-111.

51 [۴۸] Lenin, 1917.
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»درهم شکستن دولت« امروز در سودان و الجزایر چه معنایی دارد؟ بلندگوهای رژیم سابق به ش44بح اغتش44اش

 بر قدرت  را اثبات کنند. با این حال، نقض کردن این ادعای دولت ازطریق یکداعیه ی خودمتوسل می شوند تا 

 دموکراس44ی ش44ورای ک44ارگری در قلب و رأس آن، ج44ایگزینی نظم ب44اا مح44وریتاعتصاب سیاسی ت44وده ای، ب44

هرج ومرج نیست، بلکه بنا نهادن نوعی نظم جدید است. این امر اساساً به معنای درهم شکستن دولت به صورت

همان ه44ا –افقی ست، نه عمودی. بنیان گذاران این نظم جدید مردمان الیه های پایین نهادهای دولتی هس44تند 
که کارکرد دولت وابسته به آنهاست- کسانی که به طور داوطلبانه و دموکراتیک از تبعیت خود به دولت پا پس

می کشند و شروع به ایجاد نهادهای بدیل برای خودشان می کنند.

در مراحل اولیه، این پروسه با فرآیند »تطهیر« )پاک سازی( نهادهای دولتی از پایین به باال درهم تنیده است،

چرا که کارکنان در سراسر بخش دولتی خود را سازماندهی می کنند تا روسای قدیمی شان را ب44یرون ک44رده و

 در مصر، جدال برای تطهیر از پ44ایین نقش خط44یری در۲011ارائه ی خدمات را دموکراتیزه نمایند. طی سال 

فلج کردن دستگاه دولتی ایفا کرد. این فرآیند تطهیر، ژنرال ها و دوستان شان را ماه ها گرفتار مشغله هایی ک44رد

. با این حال، یک استراتژی انقالبی، که5۲که توان آنها برای مقابله به مثل با جنبش در خیابان ها را محدود کرد

پیکار برای تطهیر نهادها ]از پایین به باال[ هم یکی از شیوه های اصلی آن اس44ت، ب44ا تالش ه44ای اص44الح طلبانه

برای تسخیر دولت از درون هیچ وجه اشتراکی ندارد. دالیل این امر به طور نظری در آث44ار نویس44ندگانی مانن44د

نیکوس پوالنزاس بیان شده، و به لحاظ عملی ن44یز جنبش س44یریزا در یون44ان نم44ونه ی ت44اریخی زن44ده ای از آن

.5۳است

تجربه ی دولت تحت رهبری اخوان المسلمین در مصر نیز مبین بیهودگی تغییر کابینه یا تنه44ا چن44د وزی44ر در

است. مقاومت ضدانقالب از درون دستگاه دولتی، می باید از پایین و از بیرون به طور همزم44ان در هم شکس44ته

شود. پیش شرط موفقیت راهکار »تطهیر«، ایجاد خالء در راس دس44تگاه دول44تی نیس4ت، ک4ه بتوان4د ب4ا الیه ی

جدیدی از بوروکرات های »بهتر،« که بیشتر با »مردم« در تماس هستند، پر گردد. بلکه توس44عه ی ارگان ه44ای

بدیل حکومت انقالبی در قالب شوراهای کارگری ست که بیان گر اراده ی سیاسی م44ردم اس44ت، اراده ای ک44ه در

قطب مخالف دولت، و در جانب اقشار طبقه ی کارگر و متحدانش در میان استثمارشدگان و ستمدیدگان جای

دارد.

در نهایت، روند درهم شکستن دولت باید به خود ارتش نیز کشیده شود؛ سربازان ع44ادی را از افس44ران م44افوق

)باید( تفکیک کرد و آنان را متقاعد س44اخت در س44متی بایس44تند ک44ه ب44رادران و خواهرانش44ان در خیابان ه44ا و

محل های کار ایستاده اند. بار دیگر، ایجاد شوراهای کارگری به عنوان یک ضدقدرِت سازمان یافته در برابر دولت

موجود، اهمیت زیادی دارد. چون تنها متالشی کردن افقی »دسته های خاص مردان مسلح« و ظهور نهاده44ای

انقالبی خودگردان است که می تواند همراهی و تابعیِت سیاسی سربازان عادی را به دست آورده و از انقالب در

برابر تکرار سرنوشت سوریه و لیبی حفاظت کند. در سوریه، بخش های بزرگی از بدنه ی ازتش از تابعیت دولت

سرباز زدند، اما ناتوانی جنبش انقالبی در فلج کردن قلب دستگاه دولتی ازطریق اعتصابات توده ای در پ44ایتخت

مانع از آن شد که انقالب بتواند این فرصت را دریابد. در عمل، مبارزات مسلحانه ی نیروهای نظ44امی بری44ده از

52 [۴۹] Alexander and Bassiouny, 2014, pp284-318.

53 [۵۰] Molyneux, 2017, pp141-146.
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.5۴دولت به مجموعه ای از شورش های داخلی منجر شد که قادر نبودند موفقیت درخور و قاطعی به دست آورند

در لیبی، ارتش به صورت عمودی دو پاره شد، اما با تأثیر فاجعه بار مداخله ی امپریالیستی توسط ناتو )مج44ددا(

ادغام شد، و این امر انحطاط انقالب مردمی  به جنگی داخلی را سرعت بخشید.

بنابراین، می توانیم ببینیم که وقتی لنین از ضرورت »انقالب مردِم واقعی« صحبت می کند، به ی44ک معن44ا رای

مارکس را واژگونه بیان می کند: انقالب مردِم واقعی پیش شرطی برای درهم شکستن دولت نیز می شود. چ44را؟

زیرا فقط یک انقالب مردمی  به تعبیری که مارکس و لنین آن را معنی کرده ان44د )انقالبی ک44ه طبقه ی ک44ارگر

سازمان یافته در دل آن است(، هم توده ها و هم سازمان دموکراتیک را به همراه خود دارد تا پیش قدم ش44وند و

دولت سرمایه داری را در هم بشکنند.

انقالب، انتخاب مردم است

»مردم« در صورت بندی لنین چ44ه کس44انی هس44تند؟ معن44ای »م44ردم« ن44زد ل44نین آن ط44وری ک44ه لیبرال ه44ا و

دیپلمات های غربی تصور می کنند نیست. کسانی که منفعالنه و خاموش در صف رأی انتظار می کش44ند ت44ا در

خالل دوره های استثمار خود، هر پنج سال یا بیشتر، برای تغییراتی جزئی رأی بدهند. بلکه درک ل44نین ن44اظر

بر دورنمایی از »مردم« است که پیوندی نزدیک با طبقه ی کارگر سازمان یافته دارد؛و این یک همان هس44ته ی

استراتژیک و ستون فقرات مفهوم مردم است که الیه های وس44یع ت44ری از محروم44ان، به حاشیه رانده ش44د گان و

ستمدیدگان دور آن منسجم هستند.

 اش44اره ک44ردیم: »از هم44ان س44اعات اولیه ی۲01۴با این حال، همان طور که مصطفی بس44یونی و من در س44ال 

سازند، یا انقالب مصر یک سوال بر فراز همه ی تحوالت در اهتزاز بود: آیا مردم دولت را طبق تصور خود بازمی

. به همین دلیل است که اگر انقالب واقعاً به یگانه راه حل مردم تب44دیل ش44ود،55دولت مردم را از نو می سازد؟«

ضرورتا باید سازمانی از انقالبیوْن مبارزه را تا حصول نتیجه ی نهایی هدایت کند. »زمان انقالب« غیرخطی ست

- مبارزه می تواند ظرف چند ساعت یک جهش عظیم رو به جلو یا رو به عقب داشته باشد. یک س44ازمان نس44بتاً

یکپارچه و متمرکز، متشکل از انقالبیونی ست ک4ه درب4اره ی ل4زوم ن4ابودی دولت ت4وافقی پیش4ینی دارن4د. این

سازمان فرصت ها را خیلی بیشتر غنیمت می داند و در مواقعی که جنبش توده ای با بح44ران روبروس44ت، مانن44د

زمانی که نیروهای اص44الح طلب در مواجه44ه ب44ا ته44اجم طبقه ی ح44اکم در تنگن44ای س44ازش ی44ا فروپاش44ی ق4رار

می گیرند، قادر است رهبری صریح و مطمئنی عرضه نمای44د. ناگفت44ه نمان44د ک4ه این ش44کل بس44ته از س44ازمان،

جایگزینی برای سازمان های توده ای طبقه ی کارگر و فقرا، که موتور جنبش انقالبی هستند، نیست. 

ما همگی به خوبی می دانیم که چرا وجود سازمانی از انقالبیون که در م44ورد مس44ائل س44رکوب جنبش ت44وده ای

مطلقاً سازش ناپذیر است، ضرورت دارد. ضدانقالب راهش را ب44ه ه44ر ش44کاف و درزی از اتح44اد مخالف44ان خ44ود

می گشاید تا ستمدیدگان را مقابل هم قرار دهد. این موضوع جنبه ی بین المللی هم دارد. همان ژنرال هایی که

پسران مردم عادی را به عنوان گوشت دم توپ برای جنگ های خارج از کشور هبه می کنند، یا پول و اسلحه از

54 [۵۱] Alexander and Bouharoun, 2016.

55 [۵2] Alexander and Bassiouny, 2014, p321.
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دولت های دیگر می گیرند، به تحریک هیجاناِت عمومی پیرامون ظن حضور »دست های بیگانه« و »م44داخله ی

خارجی« خواهند پرداخت و هیجاناِت را دامن خواهند زد.

در نهایت، دلیل مهم دیگری هم برای حیاتی بودن کارکرد حزب انقالبی وجود دارد: این ح44زب اب44زاری ف44راهم

می آورد تا تمام آموخته ها و تجربیاتی که مردم عادی در »زمان انقالب« درخصوص توانایی شان برای بازسازی

–جامعه به طور فشرده از سر گذرانده اند  آن حس قدرت و زیبایی نسبت به خود، و عزمی که حاکمان عاجز از
–نابودی آن هستند  را یک جا برگیرد و آنها را تا خیزش بعدی حفظ نماید، به نحوی که دیگران نیز بتوانند از
آنها درس بگیرند. چنین وظیفه ی به هیچ رو سرگرمی با خاطرات یا مشق نوس44تالژی نیس44ت، بلک44ه راهی س44ت

ضروری برای آنکه بتوانیم آینده را بر )بنیاِد( فداکاری ها و مبارزات کسانی که پیش از ما جنگیده اند، بنا کنیم

و شکست های گذشته را به پیروزی هایی برای آینده بدل سازیم.

*   *   *

References

Abbas, Sara, 2019, “The State of the Sudanese and Algerian Revolutions: Contribution to Panel 
Discussion Livestream”, Chicago Socialists (1 June), https://tinyurl.com/yyy89fgn

Abdelgalil, Sara, 2019, “Contribution to Public Meeting in Cambridge”, MENA Solidarity Network, 
Cambridge UCU and Cambridge and District Trades Council (13 May).

AfricaNews, 2019, “Algerian Magistrates to Boycott Presidential Polls” (14 April), 
www.africanews.com/2019/04/14/algerian-magistrates-to-boycott-presidential-polls/

Alexander, Anne, 2011, “The Growing Social Soul of Egypt’s Democratic Revolution”, International 
Socialism 131 (summer), http://isj.org.uk/the-growing-social-soul-of-egypts-democratic-revolution/

Alexander, Anne, 2018, “The Contemporary Dynamics of Imperialism in the Middle East: A 
Preliminary Analysis”, International Socialism 159 (summer), http://isj.org.uk/contemporary-dynamics-
of-imperialism/

Alexander, Anne, 2019, “‘We’re Organising the Revolution’—Eyewitness from the Sudanese Sit-ins”, 
Socialist Worker (12 May), 
https://socialistworker.co.uk/art/48327/Were+organising+the+revolution+eyewitness+from+the+Sudane
se+sit+ins

Alexander, Anne, and Mostafa Bassiouny, 2014, Bread, Freedom, Social Justice: Workers and the 
Egyptian Revolution (Zed Books).

Alexander, Anne, and Jad Bouharoun, 2016, Syria: Revolution, Counter-revolution and War (Socialist 
Workers Party).

BBC News, 2019, “Sudan Protest: Clashes Among Armed Forces at Khartoum Sit-in” (8 April), 
www.bbc.com/news/world-africa-47850278

Boutayeb, Mohamed, 2019, “Ma’rakat al-Jaza’ir”, Awraq Ishtarakiyya (24 April), https://revsoc.me/arab-
and-international/39731/

Chikhi, Lamine, 2019, “Sensing Advantage, Algeria Protest Leaders Hike Pressure for Change”, Reuters
(13 March), www.reuters.com/article/us-algeria-protests-leaders-idUSKBN1QU2DE

Crouch, David, 2006, “The Bolsheviks and Islam”, International Socialism 110 (spring), 
http://isj.org.uk/the-bolsheviks-and-islam/

۲0



Del Panta, Gianni, 2017, “Does Workers’ Rebellion Herald Algeria’s Coming Storm?” Middle East 
Solidarity (2 October), https://menasolidaritynetwork.com/2017/10/02/archive-does-workers-rebellion-
herald-algerias-coming-storm/

Djama, Younès, 2019, “Après l’annulation de la présidentielle du 4 juillet: que va faire le pouvoir?” TSA 
(2 June), www.tsa-algerie.com/apres-lannulation-de-la-presidentielle-du-4-juillet-que-va-faire-le-
pouvoir/

El-Gizouli, Magdi, 2019a, “Sudan’s Revolutionary Crisis: Markets, the Quran and Army Officers”, 
Review of African Political Economy (5 March), http://roape.net/2019/03/05/sudans-revolutionary-
crisis-markets-the-quran-and-army-officers/

El-Gizouli, Magdi, 2019b, “The Fall of al-Bashir: Mapping Contestation Forces in Sudan”, Arab Reform
Initiative (12 April), www.arab-reform.net/publication/the-fall-of-al-bashir-mapping-contestation-forces-
in-sudan/

Forces of Declaration and Freedom and Change, 2019, “Declaration of Freedom and Change”, Sudanese
Professionals Association (1 January), www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration-of-freedom-and-
change/

Hamouchene, Hamza, 2019a, “Algeria in Revolt: ‘We Woke Up and You Will Pay!’”, openDemocracy 
(12Apr.), opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/algeria-in-revolt-we-woke-up-and-you-will-pay/

Hamouchene, Hamza, 2019b, “The State of the Sudanese and Algerian Revolutions: Contribution to 
Panel Discussion Livestream”, Chicago Socialists (1 June), https://tinyurl.com/yyy89fgn

Hamouchene, Hamza, and Alfons Pérez, 2016, “Energy Colonialism: The EU’s Gas Grab in Algeria”, 
the Observatory on Debt and Globalisation (September), 
www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2016/12/energy_colonialism_algeria_eng.pdf

HuffPost Algérie, 2019, “Agression du Carré des Féministes: Les Initiatrices Condamnent et 
Poursuivront Leur Combat” (31 March), www.huffpostmaghreb.com/entry/agression-du-carre-des-
feministes-les-initiatrices-condamnent-et-poursuivront-leur-combat_mg_5ca089e0e4b00ba6327e506a

Human Rights Watch, 2015, “‘Men With No Mercy’: Rapid Support Forces Attacks against Civilians in 
Darfur, Sudan”, Human Rights Watch (9 September), hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-
support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan

International Crisis Group, 2019, “Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan” (14 January),
www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/b143-improving-prospects-peaceful-transition-sudan

Kebir, Karim, 2018, “Naissance du mouvement ‘Mouwatana’”, Liberté Algérie (11 June), www.liberte-
algerie.com/actualite/naissance-du-mouvement-mouwatana-294536

Lenin, V I, 1909, “The Attitude of the Workers’ Party to Religion”, Proletary (13 May), 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1909/may/13.htm

Lenin, V I, 1917, “The State and Revolution: The Marxist Theory of the State and the Tasks of the 
Proletariat in the Revolution”, in Collected Works, volume 25 (Progress), 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev

Luxemburg, Rosa, 1964 [1906], The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions, Merlin.

MENA Solidarity Network, 2019, “Sudan’s General Strike sends a message to General Hemeti: ‘We 
Want Civilian Rule Now’” (28 May), https://menasolidaritynetwork.com/2019/05/28/sudans-general-
strike-sends-a-message-to-general-hemeti-we-want-civilian-rule-now/

Molyneux, John, 2017, Lenin for Today (Bookmarks).

Naguib, Sameh, 2011, The Egyptian Revolution: A Political Analysis and Eyewitness Account. 

Oumari, Selma, 2019, “The State of the Sudanese and Algerian Revolutions: Contribution to Panel 
Discussion Livestream”, Chicago Socialists (1 June), https://tinyurl.com/yyy89fgn

۲1



Radio Dabanga, 2019, “Two Injured as Paramilitaries Attempt to Break-up Central Darfur Sit-in” (5 
May), www.dabangasudan.org/en/all-news/article/two-injured-as-paramilitaries-attempt-to-break-up-
central-darfur-sit-in

Scharf, Miriam, and Irang Bak, 2019, “‘The General Strike can Force the Regime to go’: Sudanese Trade
Unionists Speak Out as Killings Continue”, MENA Solidarity Network (5 June), 
https://menasolidaritynetwork.com/2019/06/05/the-general-strike-can-force-the-regime-to-go-sudanese-
trade-unionists-speak-out-as-killings-continue/

Schwartzstein, Peter, 2019, “One of Africa’s Most Fertile Lands Is Struggling to Feed Its Own People”, 
Bloomberg Businessweek (2 April), www.bloomberg.com/features/2019-sudan-nile-land-farming/

Soliman, Ahmed, 2019, “Will the Military or the People Lead Sudan?” Chatham House (26 April), 
www.chathamhouse.org/expert/comment/will-military-or-people-lead-sudan

Sudanese Communist Party, 2017, “Lijan al-muqawama” (9 November), https://tinyurl.com/yxusszkd

Sudanese Professionals Association, 2019a, “Bina’a lijan al-muqawama tariqatuna lisqat al-nidham” (11 
March), https://tinyurl.com/yx9at4xl

Sudanese Professionals Association, 2019b, “Press Conference to Declare the Transitional Civilian 
Authority” (20 April), www.sudaneseprofessionals.org/en/press-conference-to-declare-the-transitional-
civilian-authority/

Sudanese Professionals Association, 2019c, “Lijan al-muqawama wal taghir” (1 May), 
https://tinyurl.com/y2hongda

Tlemçani, Rachid, 2014, “Le Complexe militaro-industriel, Bouteflika et la croissance économique”, Le 
Matin d’Algérie (19 November), www.lematindz.net/news/15691-le-complexe-militaro-industriel-
bouteflika-et-la-croissance-economique.html

Tlemçani, Rachid, 2017, “The Purge of Powerful Algerian Generals: Civil-Military Reform, or 
Presidential Power Grab?” Al Jazeera Centre for Studies (12 February), 
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/02/170212111608848.html

Tubiana, Jérôme, 2019, “The Man Who Terrorized Darfur Is Leading Sudan’s Supposed Transition”, 
Foreign Policy (14 May), https://foreignpolicy.com/2019/05/14/man-who-terrorized-darfur-is-leading-
sudans-supposed-transition-hemeti-rsf-janjaweed-bashir-khartoum/

Trotsky, Leon, 1931, The Permanent Revolution (Progress Publishers), 
www.marxists.org/archive/trotsky/1931/tpr/

Trotsky, Leon, 1992, The History of the Russian Revolution (Pathfinder).

TSA, 2019, “15e vendredi: forte mobilisation, les manifestants disent non au dialogue avec les 2B” (31 
May), www.tsa-algerie.com/direct-15e-vendredi-forte-mobilisation-les-manifestants-disent-non-au-
dialogue-avec-les-2b/

Tubiana, Jérôme, Clotilde Warin and Gaffar Mohammud Saeneen, 2018, “Multilateral Damage: The 
Impact of EU Migration Policies on Central Saharan Routes”, Clingendael (September), 
www.clingendael.org/pub/2018/multilateral-damage/

Walsh, Declan, 2019, “With Sudan’s Revolution in the Balance, Darfur Moves Center Stage”, New York 
Times (11 May), www.nytimes.com/2019/05/11/world/africa/sudan-darfur-revolution-protest.html.

*   *   *

۲۲

http://www.nytimes.com/2019/05/11/world/africa/sudan-darfur-revolution-protest.html


 :توضیح کارگاه

رخن44هتم44ام س44طوح جامع44ه  درگرفت که به سرعت به  اعتراضات توده ایرشته ای از ۲01۸در کشور سودان از دسامبر 

19۸9بشیر پس از آن که در س44ال ]اسالمی سی ساله ی عمرالبشیر را متزلزل ساخت -کرد و پایه های دیکتاتوری نظامی

اسالمی حسن ترابی به ق4درت رس4ید، بالفاص44له تم44ام اح4زاب سیاس44ی را-طی کودتایی نظامی با حمایت جبهه ی قومی

«شورای رهبری انقالب نج44ات ملی»او با انحالل مجلس و تحت عنوان رئیس . ممنوع ساخت و نشریات را تعطیل کرد

ق44وانین»در این جایگ44اه، او . تمام قدرت قانون گذاری و اجرایی و نیز فرماندهی نیروه44ای مس44لح را در اختی44ار گ44رفت

را به عنوان تنها قانون سوداْن اجباری ک4رد و دس4تگاه س44رکوب خ4ود را ب44ا گس4ترش هرچه بیش4تر نیروه44ا و« شریعت

 مطالبات معیشتی به زودی با س4ایر تض4ادها وطرحاعتراضات به تشدید ستم اقتصادی و . [سازوکارهای امنیتی بنا کرد

، نه فقط خیزْش عمق و وسعت بیشتری ی44افت،با گسترش دامنه  و تنوع مطالبات مردمی. ستم های انباشته پیوند یافت

بلکه سوژه های سیاسی جدیدی خلق شدند؛ ازجمله زنان آگاه و مبارزی ک44ه س44هم م44وثری در رش44د و ت44داوم فرآین44د

 اعتراض44ات، ارتش س44ودان طی کودت44ایْی در آوری44لدر پی تداوم وسیع تر و سازمان یافته تر. انقالبِی سودان ایفا کرده اند

ن44ه در ش44خصشته اس44ت،  داجای عمرالبشیر را از قدرت ساقط کرد و نشان داد که قدرت اصلی در نهاد ارتش ۲019

اما با عزل بشیر، انقالب سودان خاتمه نیافت و کشاکش بین ارتش و انقالبیون به رغم فراز و فرودهای سیاس44ی و. بشیر

از آنجا که تاریخ متاخر سودان به لح44اظ ص44ورت بندی های سیاس44ی و. سرکوب های خونین و مکرر، هنوز هم ادامه دارد

اجتماعی و ساختار قدرت ش4باهت های چش4م گیری ب4ا وض4عیت ت44اریخِی ای4ران دارد، تج4ارب انقالب س4ودان ح4اوی

در این رشته متون، که هر یک به طور مستقل هم قاب44ل اس44تفاده. درس های زیادی برای خیزش انقالبی ما خواهد بود

درعین حال، باور داریم که فرآیند رهایی جوام44ع. 5۶است، به سهم خود می کوشیم بخشی از این تجارب را روایت کنیم

1۴01آبان . / تحت ستم در متن نظام جهانی سلطه، در گرو پیوندهای انترناسیونالیستی و مبارزات مشترِک آنهاست
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