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نسخه ی ورد |گزارش دریافتی از یک نشست 

: پیش گفتار

 بین تع$$دادی از رفق$$ای تبعی$$دی ای$$ران و۲۰۲۳متن پیش رو عمدتا مبتنی بر گزارش جلسه ای ست که در ف$وریه ی 

سودان برای تبادل نظر حول فرایندهای انقالبی در دو کشور برگزار گردید. چهار رفیق سودانی حاضر در این نشس$$ت

محالت خ$$ارطوم، و در نهاده$$ایمقاومت در زمان حضورشان در سودان در »انجمن متخصصان سودان«، کمیته های 

 ارسال ش$د ت$ا در چ$ارچوبکارگاهمقاومت در منطقه ی دارفور فعال بوده اند. این گزارش از جانب رفقای ایرانی برای 

پلتف$رمی$ک متون »درس های انقالب سودان« منتشر گ$ردد. آن ه$ا برگ$زاری این نشس$ت را در پیون$د ب$ا فراخ$وان 

 اکسیون های و انقالب های خاورمیانه ۵۷ بزرگداشت انقالب  درکه معرفی کردند ِ جمع های چپهمبستگی فرامحلی

. گفتنی س$$ت ک$$هبرگزار کردبا عنوان» همراه با انقالب: علیه ستم و ارتجاع، برای رهایی«(  فوریه ۱۱ی را در هماهنگ

در تنظیم نهایی متن حاضر، در هماهنگی با این رفقا، تنها به موضوع »کمیته های مقاومت محالت« و نقش آن ها در

چ$$را ک$$ه بس$$یاری از؛  و ن$$یز در فرآین$$د ت$$دوین »منش$$ور سیاس$$ی انقالبی« بس$$نده  ک$رده ایمس$$ودانپویش انقالبی 

کمیته های مقاومت محالت از بازیگران اصلی در تداوم و پویایی فرآین$$د انقالبی س$$ودانتحلیل گران بر این نظرند که 

 از منابع بیرونی اس$$تفادهردْیهمچنین، برای تکمیل مفاد گزارش یادشده حول این موضوع مشخص، در موابوده اند. 

شده است. در شرایطی که قیام ژینا در کنار همه ی سرکوب های خشونت بار دول$$تْی )ازجمل$$ه، حمالت ش$$یمیایی ب$$ه

 با س$ازوکارهای تحری$ف و اس$تحاله و مص$ادره از س$وی نیروه$ای ارتج$اعی و ق$درت های جه$انی،مدارس دختران(

روبروس$ت، تج$ارب مب$ارزاتی کمیته ه$ای مق$اومت محالت در س$ودان می توان$د ب$ه س$تمدیدگان جغرافی$ای ای$ران

بصیرت های ارزنده ای برای تداوم مبارزه ی انقالبی عرضه کند.   

۱۴۰۱ تحریریه ی کارگاه، اسفند  
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 مختصری درباره ی خاستگاه های خیزش انقالبی سودان

پیامدهای عام نولیبرالیس$م اص$لی ترین خاس$تگاه این خ$یزش بوده ان$د، گرچ$ه خش$م و نارض$ایتی عم$ومی

همچنین با دیگر تض$$ادها و معض$$الت بحران س$$از، و به ط$$ور کلی ب$$ا تجمی$$ع دیرپ$$ای س$$تم های گون$$اگون و

درهم تنیده پیوند داشته اند؛ ازجمله و خصوصا س$$تم و تبعیض ملی، س$$تم و تبعیض ب$$ر زن$$ان، و س$$رکوب و

خفقان سیاسی. سیطره ی جهانی نولیبرالیسم همچنین دلیل آن بوده است که چرا همه ی قدرت های جهانی

و منطقه ای علیه انقالب مردمی در سودان ایس$$تاده اند. چ$ون اگ$ر این انقالب ب$ه س$رانجام برس$د، وض$$عیت

منطقه را بحرانی کرده و نظم نولیبرالی حاکم ب$$ر منطق$$ه را مخت$$ل وسیاسی مشابه و شکننده ی کشورهای 

. با این حال، در تفاسیر و گزارش های مرب$$وط ب$$ه انقالب س$$ودان عم$$دتا خاس$$تگاه و رانه یمتزلزل می سازد

فرهنگی آن - در مقابل سویه های سیاسی و اقتصادی - نادیده گرفت$$ه می ش$$ود. خاس$$تگاه ف$$رهنگی انقالب،

خشم عمومی نسبت به پیامدهای سلطه ی استعمارْی در تب$اهی و انحط$اط حی$ات ف$رهنگی و س$اختارهای

اجتماعی جامعه ی سودان بوده است. ردپای این تباهی را ازجمله می توان در شیوه های مس$$لط تولی$$د دانش

در سطح اجتماعی مشاهده کرد. از این منظر، این انقالب را می ت$$وان همچ$$نین تالش و جس$$تجویی جمعی

برای گسست فرهنگی از داغ های اس$$تعمار تلقی ک$$رد. در ی$ک منظ$$ر ت$اریخی وس$$یع تر، رانه ی این فرآین$$د

انقالبی، واکنش به درهم تنیدگِی تاریخِی نظام سلطه ی جهانی با شرایط داخلی اس$$فبار س$$ودان ب$$وده  اس$$ت.

زیرا شرایط  اسف بار زندگی در سودان مستقل از نظم جهانی مسلط شکل نگرفته است. 

شکل گیری کمیته های مقاومت محالت

Neighborhood )لج$$ان المقاوم$$ة / ۱ محالتمق$$اومتکمیته های   Resistance  Committeesنخس$$ت در )

 شکل گرفتند و به تدریج به یک شبکه ی س$$ازمان یافته ی مق$$اومت و جنبش از پ$$ایین ۲۰۱۳جریان خیزش 

(grassroot تبدیل شدند. در سال )در اعتراض به کاهش یارانه های سوخت و گاز از سوی دولت عمر۲۰۱۳ ،

البشیر، یک نافرمانی مدنِی کمابیش خودجوش شکل گرفت که البته با خشونت مرگ ب$$ار نیروه$$ای امنی$$تی

 معترض کشته و صدها نفر دستگیر و/یا ناپدید ش$$دند(. در واکنش ب$$ه این قتل ع$$اِم۲۰۰مواجه شد )بیش از

دولتی، حزب کمونیست سودان خواستار برپایی کمیته های مقاومت ش$د. چ$ون م$ردم س$ودان در دهه ه$ای

پیش از آن معموال ازطریق اتحادیه های کارگری و برپایی اعتصابات با سیاست ها و س$$تم های دول$$تی مقابل$$ه

 حال آنک$$ه از م$$دت ها پیْش نظامی$$ان، دس$$ت  در دس$$ِت اس$$الم گرایان و در امت$$داد سیاس$$ت های؛می کردند

نولیبرالی و مشی چپ ستیزی، اتحادیه های کارگری را نابود کرده بودند. بنابراین، ح$$زب کمونیس$$ت س$$ودان

 ایده ی تشکیل کمیته های مقاومت را مطرح ک$رد. در پاس$$خ ب$ه این فراخ$وان، ش$مار۲۰۱۳پس از قتل عام 

 مقاومت در حلقه ه$ای اعتم$اد )معم$والً س$ه ت$ا پنج دوس$ت(، ب$رای س$ازماندهِیکوچکزیادی کمیته های 

رده$ای نافرم$انی م$$دنی در مقی$اس کنش   ش$کل گرفتن$د، ک$ه به واق$ْع نطفه ی ش$کل گیری و گس$ترشخُ$

کمیته های مقاومت محالت در مقیاسی بزرگ تر و نس$$بتاً عل$$نی تر بودن$$د. ب$$ا این ح$$ال، س$$ازماندهی اولیه ی

 برخی دیدگاه ها در مورد پتانسیل ها و چشم اندازهای کمیته های مقاومت محالت در سودان، ازجمله نگاه کنید به: آگاهی از برای 1

. ۲۲۷، فالخن منجنیقبرلین، -، ترجمه ی هسته ی درنگ«آینده ی کمیته های مقاومت در سودان: »سارا عباس و شیرین اکرم بشار

۳
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کمیته های محالت غالباً شکل سیاسی نداشت، تا کمیته های نوپا به سادگی توسط حکومت نظ$$امی-اس$$المی

البشیر جرم انگاری و سرکوب نشوند. بلکه عمدتا معطوف بود به ارائه ی خدمات اولیه ی اجتماعی-معیشتی به

،۲۰۱۳ساکنین محله ازطریق هم یاری یا کمک متقاب$$ل. پس از س$$رکوب و فروکش ک$$ردن ش$$عله های قی$$ام 

دولت عمر البشیر کوشید کمیته های محالت وابسته به خود را برپا کند، تا بتواند از رشد این فرهنگ جمعِی

، فع$الین کمیته ه$$ایثمربخش نبود. در مقابلمقاومت جلوگیری نماید. با این همه، این ترفند دولتْی چندان 

۲۰۱۳محالت آگاهانه کوشیدند ظرفیت سیاسی کمیته ها را به تدریج افزایش دهند. طوری که طی س$$ال های 

شبکه ی نسبتا ُسست ولی رو به رش$$دی از کمیته ه$$ای مق$$اومت محالت در سراس$$ر کش$$ور ش$$کل ۲۰۱۶تا 

 روزه ترتیب دادن$$د و در س$$ال ۳، کمیته های مقاومت یک کارزار نافرمانی مدنی ۲۰۱۶گرفت. در اواخر سال 

بعد نیز دامنه ی فعالیت های خود را گسترش دادند. در این دوره، محورهای اصلی فعالیت کمیته ه$$ا آم$$وزش

عمومی و بسیج سیاسی حول دسترسی به ملزوم$$ات پ$$ایه ای زن$$دگی م$$ادی و اجتم$$اعی ب$$ود، ک$$ه ازجمل$$ه

 ب$$رای تص$$رفم$$ردمیدسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی و منابع آب را در بر می گ$$رفت و بعض$$ا بس$$یج 

. هم شامل می شدزمین های دولتی را 

 تا تشکیل دولت انتقالی۲۰۱۸ دسامبر خیزشنقش کمیته های مقاومت در 

 از مناطق حاشیه ای )حاشیه رانده  شده ی( سودان آغاز ش$$د و س$$پس ب$$ه س$$ایر۲۰۱8شورش توده ای دسامبر 

مناطق کشور گسترش یافت. در تدارک و گسترش این شورش، کمیته ه$ای مق$$اومت محالت نه فق$$ط غ$ایب

 اعتراضی در محالت مختلف ب$$ا فراخ$$وان کمیته ه$$ای مق$$اومت و توس$$ط فع$$الین هاینبودند، بلکه تظاهرات

 کمیته ی مق$$اومت۳۰حدود تنها در خارطوم ،$$ ۲۰۱8برای مثال، در دسامبر ند. کمیته ها سازماندهی می شد

 کمیته ها به طور ارگانیک سازماندهی و به هم متص$$ل نبودن$$د،ْ وجود داشت. ولی از آنجا که در آن زمانفعال

را به دس$$ت گ$$رفت. ب$$ا ش$$روع اعتراض$$اتعم$$ومی ( رهبری اعتراض$$ات SPA« )۲»انجمن متخصصان سودانی

 کمیته ه$$ا پیوس$$تند.ِی، کمیته های غیرفعال دوباره فعال شدند و ب$$ه ش$$بکه ی کش$$ور۲۰۱9-۲۰۱8توده ای 

(، ک$ه خواس$تارFFC« )۳ منش$ور »نیروه$ای آزادی و تغی$یر۲۰۱9  یکمیته های مقاومت سودان در  ژان$ویه

، کمیته های مق$$اومت س$$ودان دارای ی$$ک۲۰۱9برکناری عمر البشیر از قدرت بود، را امضا کردند. تا ماه مه 

شورای منتخب در سطح ملی و شعبه هایی در بسیاری از شهرهای سودان بودند. در طول اعتراض$$ات نیمه ی

(SPA آنالین با انجمن حرفه ای س$$ودان )ِ، کمیته های مقاومت از طریق شبکه های اجتماعی۲۰۱9اول سال 

هماهنگ شدند، ولی استقالل عمل خود را حفظ کردند. پس از برکناری عمر البشیر توس$ط نظامی$ان در اث$ر

 و در فرآین$$د مق$$اومت م$$ردمی علی$$ه انحص$$ارگری »ش$$ورای نظ$$امی،(۲۰۱9فشار اعتراضات توده ای )آوریل 

 درن$$یز(، و sit-in تحص$$ن های بلندم$$دت اعتراض$$ی )دوام(، کمیته های مقاومت در برپ$$ایی و TMC« )۴گذار

 ک$ه۲۰۱9 ژوئن ۳۰تدارک اعتراضات گسترده ی خیابانی نقش بارزی داشتند؛ ازجمله در راهپیمایی مع$روف

2 Sudanese Profession Association

3 Forces of Freedom and Change

4 Transitional Military Council 
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 ژوئن خارطوم بود. آن ها به ش$یوه های مختل$ف، از تظ$اهرات وسومنخستین راهپیمایی بزرگ پس از کشتار 

نافرمانی مدنی تا بستن جاده ها، می کوشیدند فشارها »بر شورای نظ$$امی گ$$ذار« ب$$رای واگ$$ذاری ق$$درت ب$$ه

غیرنظامیان را افزایش دهند. 

کمیته های مقاومت محالت پس از تشکیل دولت انتقالی

  و۲۰۱9 نقطه ی چرخش مهمی در فرآیند انقالبی سودان ب$$ود. پس از قتل ع$$ام س$$وم ژوئن  ۲۰۱9ژوئیه ی 

 ژوئن(، در اثر فشارهای داخلی و بین المللی سرانجام نظامی$$ان۳۰اعتراضات بعدی )از جمله تظاهرات عظیم 

( به توافق رسیدندtransition goverment جنبش انقالبی بر سر تشکیل دولت انتقالِی )ِیو نمایندگان رسم

ْیو سند موسوم به  قانون اساسی را امضا کردند. تشکیل دولت انتقالِی متشکل از نظامیان و چهره ه$$ای م$$دن

ح$اق ب$رد. در نتیج$$ه،ُدر عمل به پیروزی نظامیان و تجدید قدرت آنان انجامی$$د و مطالب$ات انقالبی را ب$ه م

 نارضایتی عمومی ب$دل ش$د.نماد سابق در دوره ی پسا-انقالبی به مهم ترین ِنتقسیم قدرت سیاسی با نظامیا

بسیاری از معترضان و ازجمله بسیاری از فعالین کمیته های مقاومت محالت از مض$$مون توافق ن$$امه ی ژوئی$$ه

برای تقسیم قدرت سیاسی بین »نیروهای آزادی و تغییر« و »شورای نظامی گذار« ناراضی بودند و استدالل

می کردند که این معاهده بدون مشورت با کمیته های محالت تص$$ویب ش$$ده اس$$ت و به ط$$ور کلی نظ$$رات و

مطالبات بدنه ی جامعه را نمایندگی نمی کند. از این زمان، روند بی اعتمادی و روگ$$ردانی عم$$ومی از »انجمن

متخصصان سودانی« و »نیروهای آزادی و تغییر« آغاز شد. همزمان، در میان جوانان س$$ودانی، ک$$ه احس$$اس

می کردند توسط سازمان های رسمی اپوزیسیون نمایندگی نمی شوند، کمیته های مقاومت محبوبیت بیشتری

 »انجمن۵ِپیافتند. از سوی دیگر، در همین مقطع، شکاف ها و تنش های سیاسی بین جناج ه$$ای راس$$ت و چ

متخصصان سودانی« نیز افزایش یافت و در مقابل، نفوذ نظامیان در ساختار قدرت سیاسی به طور مش$$هودی

 سیلی تلخی بر صورت انقالبیون و مخالف$$ان رژیم گذش$$ته ب$$ودْرشد یافت. اینک، بازگشت نظامیان به قدرت

ْ بی درنگکه در کنار سایر مطالبات معوق مانده،  خشم عمومی را ب$$رمی انگیخت. خصوص$$ا ک$$ه دولت انتق$$الی

 و اعتراض$$ات عم$ومی ب$$ه این رون$$د جدی$د را ب$هه ب$وداجرای سیاست های نولیبرالی س$ابق را از س$ر گرفت$

شدیدترین وجهی سرکوب می کرد؛ به ویژه در مناطق »حاشیه اِی« کش$$ور، نظ$$یر دارف$$ور، ک$$ه این$$ک ش$$دت

 بود. درنتیجه،  اعتماد عمومی نسبت به نهاده$$ای مح$$وری ی$$ا نماین$$دگان رس$$میاوج گرفته دولتیسرکوب 

انقالب هرچه بیشتر فروکش کرد.  

، و در اث$ر ملزوم$ات پ$ویش انقالبی، اقب$ال عم$ومی ب$ه«انجمن متخصص$ان س$ودانی»به موازات روند اف$ول 

کمیته های مقاومت محالت افزایش یافت. مشارکت در کمیته ه$$ا ب$$ه جوان$$ان این حس را الق$$اء می ک$$رد ک$$ه

،۲۰۱9بخش$$ی از فرآین$$د انقالب ب$$رای تع$$یین آین$$ده ی خ$$ود هس$$تند. پس از چ$$رخش سیاس$$ی ژوئیه ی 

کمیته های مقاومت اعالم کردند که در حال تدارک اعتراضات جدید هستند. آن ه$$ا در اع$$تراض ب$$ه تش$$کیل

Pathدولت انتقالی مشترک با نظامیان، رش$$ته اعتراض$$ات موس$$وم ب$$ه »تص$$حیح مس$$یر« )  Correctionرا )

نDDتیجه ی یDDک این شکاف زمانی به مرزهای مختل کننده ی همکاری رسید که جناح راست انجمن متخصصان سودانی از پDDذیرش 5

ناکام مانده بود،  امتناع کرد.انتخاب داخلی، که در آن 
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 تداوم انقالب را ممکن س$$ازند. س$$اختار کلی کمیته ه$$ا در این زم$$انْ و کوشیدند از این طریقکردند  ریزیپی 

به شکل شبکه ی غیرمتمرکزی از کمیته های فعال بود که م$$وجب می ش$$د در براب$$ر س$$ازمان های اطالع$$اتی-

،مج$$اورامنیتی سودان مقاوم بمانند. خودمختاری کمیته های محلی و هم$$اهنگی بین کمیته ه$$ا در من$$اطق 

فاکتورهای مهمی در اثربخشی و دوام فعالیت کمیته ه$$ا بودن$$د )ازجمل$$ه، در مق$$اطع قط$$ع این$$ترنت، نظ$$یر

 ژوئن در خارطوم(. اعتراضات و راه پیمایی های »تصحیح مسیر«، که ص$$رفاً توس$$ط۳هفته های پس از کشتار 

کمیته های مقاومت سازماندهی می ش$$دند،  نه فق$$ط نح$$وه ی تش$$کیل و ت$$رکیب دولت انتق$$الی را زی$$ر س$$ؤال

می بردند، بلکه سیاست های مشخص دولت جدید را به دلیل مغایرات آن ها با مطالبات انقالبی مردم به چالش

 ازجمله و خصوص$$ا اق$$دامات اقتص$$ادی دولت انتق$$الی، نظ$$یر ح$$ذف یاران$$ه از کااله$$ای حی$$اتی؛می کشیدند

،۲۰۱9)سوخت، گاز خانگی، نان و غیره(. دولت انتقالی، برخالف شعارها و مطالبات مردمی نیمه ی اول سال 

علنا از دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیروی می کرد. بدین ترتیب، ابتکارعمل کمیته ه$$ای

 »تصحیح مسیر«، نقطه ی عطفی در مس$$یر ت$$داوم مق$$اومت انقالبی ایج$$ادِتمقاومت در سازماندهی اعتراضا

کرد و همزمان، جایگاه سیاسی این کمیته  ها در بسیج و سازماندهی مبارزات مردمی را ارتقا بخشید.  

جایگاه سیاسی متاخر و ساختار درونی کمیته های مقاومت محالت 

دیدیم که پس از تشکیل دولت انتقالی مشترک ب$$ا نظامی$$ان و اف$$ول وجهه ی سیاس$$ی »انجمن متخصص$$ان

سودانی« نزد عموم معترضان، کمیته های مقاومت محالت مس$$ئولیت بس$$یج سیاس$$ی و س$$ازمان دهی ب$$رای

تداوم انقالب را برعهده گرفتند. وظیفه ای ک$$ه پیش ت$$ر عم$$دتا در انحص$$ار ائتالف ه$$ای »انجمن متخصص$$ان

نهاده$$اییض$$من اینک$$ه این سودانی« و »نیروهای آزادی و تغییر« بود و خص$$لتی کم$$ابیش از ب$$اال داش$$ت. 

 می کوشیدند فاصله ی خود رادر زمان اوج جایگاه سیاسی شان در فرآیند انقالبی، تا جای ممکن، پلورالیستی

از رادیکالیسم کمیته های مقاومت محالت حف$$ظ کنن$$د. ب$$ا این هم$$ه، گس$$ترش و انس$$جام یابی کمیته  ه$$ای

مقاومت محالت و ارتقای جایگاه سیاسی-اجتماعی شان در سازماندهی و ره$$بری اعتراض$$ات م$$ردمْی ن$$ه در

کوتاه مدت، بلکه طی یک فرآیند حدوداً دوساله رخ داد: فرآیند مستمر و مشقت باری از مقاومت و س$$رکوب و

سازماندهی و مقاومت. در این میان، واقعه ی سیاسی مهمی رخ داد ک$$ه ب$$ه رون$$د رش$$د کمیته ه$$ا و ارتق$$ای

جایگاه سیاسی شان در هدایت فرآیند انقالبی شتاب ویژه ای بخشید. این رخ$$داد چ$$یزی نب$$ود ج$$ز کودت$$ای

. از همان روز اول کودتا، کمیته های مق$$اومْت۲۰۲۱ اکتبر ۲۵نظامیان علیه دولت انتقالی و سرنگونی آن در 

 سودان عماًل فاقد یک دولت قانونی ست، چون۲۰۲۱ اکتبر ۲۵مردم را به حضور در خیابان ها فراخواندند. از 

 ( هم از سوی مردم به رسمیتJunta governmentدولت انتقالی مشترک دیگر وجود ندارد و دولت نظامی )

شناخته نمی شود. از آن تاریخ، کمیته های مقاومت رسما ره$$بری اپوزیس$$یون را به دس$$ت گرفته ان$$د و تم$$ام

نیروهای سیاسی، از جمله ح$$زب کمونیس$$ت س$$ودان، از آن پ$$یروی می کنن$$د. به واق$$ع، در اث$$ر این روی$$داد،

البت$$ه زمانی نسبتا کوتاه به بلوغ سیاسی چشمگیری دست یافتند.  یکمیته های مقاومت محالت در یک بازه
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به همین نسبت، و با تدوام روند انقالبی به رهبری کمیته های مق$$اومت، دولت کودت$$ا ن$$یز ش$$دت س$$رکوب را

.  ۶به طرز چشمگیری افزایش داده است

در ه$$ر کمیته  ی مقاومت محالت در سراسر سودان فعالیت دارن$$د. ۳۳۰۰برآورد می شود که هم اکنون حدود 

Coordinationمنطقه ی ش$$هری ی$$ک کمیت$$ه ی هم$$اهنگی )  Committeesوج$$ود دارد ک$$ه نماین$$دگان ) 

کمیته های مقاومِت واقع در همان منطقه در آن حضور دارند. برای مثال، در شهر خ$$ارطوم ب$$ا ح$$دود ی$$ازده

 کمیته ی هماهنگی شکل گرفته اند. در سایر شهرها ن$$یز بس$$ته ب$$ه جمعیت و ابع$$اد۱۶میلیون نفر جمعیت، 

 کمیته ی۱۰۰شهر، تعدادی کمیته ی هماهنگی وجود دارد. هم اکنون در سراسر س$$ودان درمجم$$وع ح$$دود 

هماهنگی در پیوند با یکدیگر فعالیت می کنن$$د. در عین ح$$ال، کمیته ه$$ای هم$$اهنگی تاح$$دی واج$$د ی$$ک

ساختار دوگانه اند. بدین معنا که بخشی از اعضای آن ه$ا توام$$ان عض$و ب$رخی اح$زاب سیاس$$ی )مث$ل ح$زب

کمونیست سودان( هستند. 

تدوین منشور سیاسی انقالبی توسط کمیته های مقاومت محالت

کمیته های مقاومت پس از آنکه رسما و عماًل رهبری مبارزات انقالبی توده ای را به دس$$ت گرفتن$$د، به منظ$$ور

« کردند. هدف آن ها از این۷گردآوری و سنتز مطالبات مردمی، شروع به تدوین یک »منشور سیاسی انقالبی

اقدام آن بوده که در این مسیر هم ب$$دنه ی بزرگ ت$$ری از س$$تمدیدگان جامع$$ه را در رون$$د انقالب مش$$ارکت

 مطالب$$اتو تحققدهند؛ و هم با تدوین توده اِی این منشور، پشتوانه ای مادی برای ت$$داوم انقالب و پیگ$$یری 

منشور فراهم آورند. تدوین این منشور در فرایندی از پایین انجام گرفت و مشخصاً ازطری$$ق مش$$ارکت فع$$ال

. روند تدوین این منش$$ور بیش از8کمیته های مقاومت محالت و به میانجی کمیته های هماهنگی تحقق یافت

 منتشر گردید. چون به دلی$$ل تع$داد زی$اد۲۰۲۳یک سال طول کشید تا سرانجام شکل نهایِی آن در ژانویه ی 

 کمیته( و نیز تعداد نسبتا زی$$اد کمیته ه$$ای هم$$اهنگی، تص$$میم گیری در۳۳۰۰کمیته های مقاومت )حدود 

سطح کشوری کار بسیار دشوار و پیچی$$ده  ای ب$$ود. تهیه ی پیش نویس ه$$ای بخش ه$$ای مختل$$ف این منش$$ور

نخست در سطح کمیته های هماهنگی انجام گرفت و س$$پس پیش$$نهادهای تنظیم ش$$ده در ه$$ر مرحل$$ه، ب$$ه

 و مورد بحث قرار گرفتند؛ و نهایتاً بازخوردهای مربوطه برای س$$نتزشدندکمیته های مقاومت محالت منتقل 

 کمیت$$ه(۱۰۰نهایی به کمیته های هماهنگی منتقل شدند. درمجموع تنها سه کمیته ی هماهنگی )از حدود 

از تأیید متن نهایی منشور امتناع کردند )گفته می شود که این ها از قضا کمیته هایی هستند که فعالین آن ها

پیوندها و وابستگی هایی با ساختار قدرت حاکم دارند(. کمیته های مقاومت محالت در حرکت پوی$$ای خ$$ود،

پس از تدوین »منشور سیاسی انقالبی«، به رغم همه ی دشواری ها می کوشند ب$$ه پش$$توانه ی این منش$$ور، ب$$ه

مق$$اومت انقالبی انس$$جام بیش$$تری بدهن$$د. در این مس$$یر، یکی از چش$$م اندازهای مهم آن$$ان ت$$دارک

نیروهای نظامی-امنیتی دست کممقاومت محالت سازماندهی شده بود،  نوامبر که توسط کمیته های 1۷ تنها در تظاهرات سراسری 6

 معترض را به ضرب گلوله کشتند.15

7  Revolutionary Political Charter 

در وضعیت کنونی ایران، در امتداد تجارب تاکنونی تدوین منشورهای مطالباتی، بی گمان می توان از تجاربی نظیر تجربه ی تدوین  8

.بهره گرفت« منشور انقالبی از پایین»
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 الزم برای برپایی رشته ای از اعتصاب های عمومی ست تا بتوانند با  درهم کوبی$$دن بنیان ه$$ایزمینه هایپیش 

دولت، فرآیند انقالب را تا منزل گاه اولش به سرانجام برسانند.   

تجاربی از سازماندهی اعتراضات و راه پیمایی  ها در شرایط سرکوب

برپایی اعتراضات خیابانی که از زمان تش$$کیل دولت انتق$$الی دش$$وار و پرهزین$$ه ش$$ده ب$$ود، پس از کودت$$ای

 هرچه دشوارتر و پرهزینه تر شده است و دست کمی از دوران عمر البشیر ندارد )اگر۲۰۲۱نظامیان در اکتبر 

بدتر نباشد(. در عین حال، معترضان و انقالبیون س$$ودانی به خ$$وبی واقف ان$$د ک$$ه مس$$یر انقالب از خیابان ه$$ا

militantمی گذرد. چنین شرایطی، به پیدایش کمابیش خودجوش دسته هایی از جوانان رزمن$$ده )  youths)

Angerمنجر شده است که در توصیف خود می گویند ما خش$$می بی ح$$دومرز )  without  borderداریم و )

چیزی هم برای از دست دادن نداریم. برخی از اعتراضات خیابانِی ظاهراً خودجوش معموالً با ابتکارعمل آن ها

آغاز می شوند و سپس سایر معترضان و مخالفان به آن ها می پیوندند. اما این جوانان رزمنده خود را متعهد به

 »جوانان رزمنده« به ط$$ور عامدان$$ه از مش$$ارکت دربسیاری از اینحفاظت از جان شرکت کنندگان می دانند. 

 می کنند، اما از اقدامات این کمیته ها فعاالنه حمایت می کنند. همچینخودداریکمیته های مقاومت محالت 

سازمانی از وکالی رزمن$$ده وج$ود دارد ک$ه در راهپیمایی ه$ا و اعتراض$ات خیاب$انی حاض$$ر می ش$$وند ت$ا ب$ه

Emergencyدستگیرشدگان کمک کنند و به همین خاطر با نام »وکالی اقدام فوری« )  Lawyersش$$ناخته )

می شوند. »انجمن پزشکان سوسیالیست سودانی« هم نهاد رزمنده ی دیگری ست که با حض$$ور در اعتراض$$ات

خیابانی خشونت های نظامیان را مستندسازی می کند و به مجروحان کمک های فوری می رساند.  

You will not walkدر سودان یک کارزار عمومِی همبستگِی اعتراضی حول شعار »تو تنها نخواهی رفت« )

aloneبرپا شده که کمک شایانی به تقویت و تداوم مق$$اومت انقالبی و انس$$جام اعتراض$$ات ک$$رده اس$$ت. ب$ا )

این ک$$ه ه$$ر کمیته ی مق$$اومت محل$$ه در برپ$$ایی اعتراض$$ات خیاب$$انی در مح$$دوده ی جغرافی$$اییِ اش واج$$د

خودمختاری ست و می تواند برای برپ$$ایی تظ$$اهرات و اکس$$یون خیاب$$انی در منطقه ی خ$$ود فراخ$$وان بده$$د

)معموالً ازطریق شبکه های مجازی(، اما برمبنای یک سنت انقالبِی نوپا، که در شعار محوری این کارزار )»تو

تنها نخواهی رفت«( تجلی یافته، سایر کمیته های محالت نیز از آن فراخ$$وان حم$$ایت می کنن$$د و ت$$ا ج$$ای

ممکن در تظاهرات/اکسیون مربوطه مشارکت می کنند تا هزینه ی سرکوب ک$$اهش یاب$$د و ض$$ریب م$$وفقیت

کنش اعتراضی باال برود. با این حال، برای پرهیز از موازی کاری، خصوصا در شهرهای بزرگی نظ$$یر خ$$ارطوم

Revolutionaryکه شمار کمیته های مقاومت محالت باالست، راهک$$اری موس$$وم ب$$ه »زمان بن$$دی انقالبی« )

Scheduleمدون شده، که اقدامات و فراخوان های کمیته ه$ای محالت را هماهن$گ می س$$ازد ت$ا از ت$$داخل )

زمانِی اعتراضات و فراخوان های مربوطه جلوگیری شود.  
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 - نمونه ی دارفور کمیته های مقاومت محالت در مناطق حاشیه رانده شده

 زبان مختلف وجود دارد. هر اتنیک و بعض$$ا ه$$ر قبیل$$ه ب$$ه زب$$ان خ$$اص خ$$ود س$$خن۱۴۰در سودان حدود 

می گوید. تسلط نظام استعماری و سپس دولت های مستبِد پسا-استعماری بر این پهنه ی تنوع$$ات ات$$نیکی و

زبانی و فرهنگی، همواره بخش ب$$زرگی از س$$اکنان جغرافی$$ای س$$ودان را در مع$$رض س$$تم ملی و تبعیض و

محرومیت قرار داده است. طی قرن بیستم دولت های متوالی سودان با تشدید تمرکزگرایی و فرایندهای طرد

و محروم سازی، خصلتی نظام مند به ستم ملی داده اند، طوری که مردمان زی$$ادی از س$$اکنین من$$اطق دور از

مرکز، عماًل به حاشیه رانده شده اند و از ابتدایی ترین حق$$وق انس$$انی و رف$$اه اجتم$$اعی و امکان$$ات معیش$$تی

محروم اند. این دولت  ها همچنین با دامن زدن به اختالفات و نزاعات قومی-اتنیکی، بر پایه ی راهک$$ار »تفرق$$ه

بیانداز، حکومت کن« کوشیده اند امنیت خود را تضمین نمایند. بخش قابل توجهی از جمعیت سودان ش$$امل

آوارگانی ست که از زادگاه یا سکونت گاه بومِی خود گریخته و یا ران$$ده ش$$ده اند؛ و ن$$یز کس$$انی ک$$ه به دالیلی

کمابیش مشابه )یا بنا بر تنگناهای معیشتی( از کشورهای همسایه به سودان مه$$اجرت کرده ان$$د. بخش$$ی از

آوارگان و مهاجران در کمپ ها زندگی می کنن$$د و وابس$$تگی مس$$تقیمی ب$$ه کمک ه$$ای خ$$یریه ای نهاده$$ا و

سازمان های امدادی داخلی یا بین المللی دارند. مردمان منطقه ی دارفور به دلی$$ل ت$$داخل و تجمی$$ع دیرپ$$ای

ستم های مختلف، از دهه ها پیش به اشکال محتلف در حال مب$$ارزه علی$$ه اس$$تبداد مرکزگ$$را و  دیکت$$اتوری

نظامِی پشتوانه ی آن بوده اند. عمر البش$$یر ب$$ا تاس$$یس س$$ازمان ش$$به نظامی اس$$المی و پ$$ان عربی جنجوی$$د 

(Janjaweedکوشید اوج گیری مقاومت مردمی در دارفور را ازطریق ایجاد رعب و وحشت نظامی مهار کند؛ )

. در اثر9درعوض، سران این سازمان امنیتی-شبه نظامی را در منافع اقتصادی و قدرت سیاسی شریک ساخت

 جن$$گ داخلی۲۰۰۳خشونت های نظامی و تحریک های هدفمند دولت و شبه نظامیان وابسته به آن، از سال 

در دارفور آغاز شد که تاکنون بیش از سه میلیون کشته بر جای گذاشته است. 

 آغاز شده، مردم$$ان دارف$$ور س$$هم وی$$ژه ای در ت$$داوم مق$$اومت۲۰۱8در خیزش انقالبی اخیر، که از دسامبر 

( در مقابل مقرهای دول$$تی، ک$$هsit-inمردمی داشته اند. برای مثال، در جریان تحصن های انقالبی بلندمدت )

معروف ترین آن ها در مقابل مقر ستاد فرماندهی نظ$امی س$ودان در خ$$ارطوم برگ$زار ش$$د، چن$دین تحص$ن

، در دارفور شدت س$$رکوب ها و خش$$ونتنسبتعمومی انقالبی صرفاً در منطقه ی دارفور برگزار شد. به همین 

پلیسی-نظامی در مقایسه با خارطوم و مناطق مرکزی به مراتب بیشتر بوده است. برای مثال، از می$$ان ی$$ازده

 با حمله ی نظامیان مواج$$ه ش$دند، ش$ش م$ورد آنه$$ا مرب$وط ب$ه۲۰۱9تحصن انقالبی که در اوایل تابستان 

 که در منطقه ی دارف$$ور هم کمیته ه$$ای مق$$اومت محالت فع$$الیتروشن استمنطقه ی دارفور بود. بنابراین، 

چشمگیری در بسیج سیاسی و تداوم مقاومت انقالبی داشته اند. اما شکل فعالیت آن ها مدنی و مس$$المت آمیز

 دارند و ضرورت وجودِی اشکال دیگ$$ری از مق$$اومتهمدلیاست. گرچه با سازمان های مقاومت مسلحانه نیز 

را تصدیق می کنند.  

(، دست راسDت عمDر البشDیر بDود و پس از انقالب نDیزHemedti رهبر شبه نظامیان جنجوید، محمد حمدان )معروف بDه حمDدتی/9

 در خارطوم داشتند.۲۰19ریاست شورای نظامی گذار را برعهده داشت. شبه نظامیان جنجوید نقش مهمی در قتل عام سوم ژوئن 
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کمیته های مقاومت محالت سهم عمده ای در رادیکالیزه شدن خیزش توده ای در س$$ودان و ریش$$ه یابی انقالب

ته اند. همین واقعیت به تنهایی توضیح می دهد که چ$$را نظامی$$انشدر اعماق جامعه و تداوم فرآیند انقالبی دا

.دس$$ت ب$$ه کودت$$ا زدند( دولت انتقالی)علیه دولتی که خود در آن  دست باال را داشتند  ۲۰۲۱ اکتبر ۲۵در 

این واقعیت همچنین نشان می دهد که چرا قدرت های منطقه ای و جه$$انی، پس از ناامی$$دی از س$$ازوکارهای

استحاله ی انقالب در سودان، همکاری تنگاتنگی را با نظامی$$ان آغ$$از کردن$$د؛ و اینک$$ه چ$$را از م$$دت ها پیش

تاکنون در رسانه های مین استریم هیچ رد و نشانی از یکی از رادیکال ترین و پویاترین انقالبات زنده ی جه$$ان

 نیست. این مساله ما را به سخن یکی از رفقای سودانی ]در  نشس$$ت یادش$$ده[ می رس$$اند ک$$ه دررویتقابل  

بافتار کنونِی مناسبات جهانی سلطه و استثمار، خیزش های توده ای درون یک کشور شانس$$ی ب$$رای پ$$یروزی

پیوندهای انقالبی انترناسیونالیستی برقرار گردد.به طور ارگانیک -  مگر آن که بین آن ها - ؛ندارند

*   *   *
 :توضیح کارگاه

رخن$هتمام س$طوح جامع$ه  درگرفت که به سرعت به  اعتراضات توده ایرشته ای از ۲۰۱8در کشور سودان از دسامبر 

بش$$یر پس از آن ک$ه در س$$ال]اسالمِی سی ساله ی عمرالبش$$یر را م$$تزلزل س$$اخت -کرد و پایه های دیکتاتوری نظامی

اسالمِی حسن ت$$رابی به ق$$درت رس$$ید، بالفاص$$له تم$$ام اح$$زاب- طی کودتایی نظامی با حمایت جبهه ی قومی۱989

شورای ره$$بری انقالب»او با انحالل مجلس و تحت عنوان رئیس . سیاسی را ممنوع ساخت و نشریات را تعطیل کرد

در این جایگ$$اه، او. تمام قدرت قانون گذاری و اجرایی و نیز فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت« نجات ملی

را به عنوان تنها قانون سوداْن اجباری کرد و دستگاه سرکوب خود را با گسترش هرچه بیشتر نیروها« قوانین شریعت»

 مطالبات معیشتی به زودی با سایر تضادهاطرحاعتراضات به تشدید ستم اقتصادی و . [و سازوکارهای امنیتی بنا کرد

، نه فقط خ$$یزْش عم$$ق و وس$$عت بیش$$تریبا گسترش دامنه  و تنوع مطالبات مردمی. و ستم های انباشته پیوند یافت

یافت، بلکه سوژه های سیاسی جدیدی خلق شدند؛ ازجمله زنان آگاه و مب$ارزی ک$ه س$هم م$وثری در رش$د و ت$داوم

 اعتراضات، ارتش س$$ودان طی کودت$$ایْی دردر پی تداوم وسیع تر و سازمان یافته تر. فرآیند انقالبِی سودان ایفا کرده اند

ن$ه درش$ته اس$$ت،  داجای عمرالبشیر را از قدرت ساقط کرد و نشان داد که قدرت اصلی در نهاد ارتش ۲۰۱9آوریل 

اما با عزل بشیر، انقالب سودان خاتمه نیافت و کشاکش بین ارتش و انقالبیون به رغم ف$$راز و فروده$$ای. شخص بشیر

از آنجا که تاریخ متاخر سودان به لحاظ ص$$ورت بندی های. سیاسی و سرکوب های خونین و مکرر، هنوز هم ادامه دارد

سیاسی و اجتماعی و ساختار قدرت شباهت های چشم گیری با وضعیت ت$$اریخِی ای$$ران دارد، تج$$ارب انقالب س$$ودان

در این رشته متون، که هر یک به طور مس$$تقل هم قاب$$ل. حاوی درس های زیادی برای خیزش انقالبی ما خواهد بود

درعین ح$ال، ب$اور داریم ک$ه فرآین$د. ۱۰استفاده است، به سهم خود می کوشیم بخشی از این تج$ارب را روایت ک$نیم

رهایی جوامع تحت س$تم در متن نظ$ام جه$انی س$لطه، در گ$رو پیون$دهای انترناسیونالیس$تی و مب$ارزات مش$ترِک

۱۴۰۱آبان . / آنهاست

*   *   *.n

kaargaah.net  

: . از میان گزارش های تحلیلی درباره ی انقالب سودان )به زبان فارسی( ازجمله نگاه کنید به مقاله ی زیر1۰

. 1۴۰۰، آبان نشریه ی نقد«، ترجمه ی حسن مرتضوی، طبقه، قدرت و انقالب در سودانآن الکساندر: »

۱۰

https://naghd.com/2021/11/21/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8F%D8%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/11/class-power-revolution-sudan.pdf
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