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 پیشگفتار:

اش در همسایگیبهار عربی  است که هشت سال پیش معترضان جنبش مردمی سودان، امروز جایی ایستاده

خواهیم ایستاد. تصمیم بر دیر یا زود هم در ایران بر سر یک دوراهی. جایی که ما ؛ بودند یعنی مصر ایستاده

در نیمۀ راه. تصمیم بر سر واگذارکردن ارادۀ جنبش به یک  اعتراضانقالب یا رهاکردن  اعتراض تا سر تداوم

 ین. یاز پا «هاشورا» گیریخیابان تا تثبیت و قدرتسنگر از باال، یا نگه داشتن  «شورای گذار»

 فردای ما.  پیروزی احتمالی ینۀو هم آیشکست دیروز ماست  ۀبه این اعتبار، سودان هم آیین

ماهه عماًل در کشور حکومت نظامی برقرار کرده العادۀ سهارتش با اعالم وضعیت فوقبشیر، عمر البعد از عزل 

تا  دوسالمدت ه را بمتشکل از گارد قدیم قرار است مدیریت دورۀ گذار « شورای نظامی گذار»و با تشکیل 

 ۀشدفلج میرژ میترم یوقت تنفس برا دیخر جز اقدامی که به دست بگیرد. 2020 برگزاری انتخابات

 .انجام دادپس از عزل مبارک هم مصر این کمابیش همان اقدامی بود که ارتش  .ستیسودان نداری سرمایه

. این 1ارتش باید برود دادند: معترضان مصری پیش،هشت سال  همانست که اما امروز معترضان سودانی پاسخ

 هنوز در، اما حتی در صورت موفقیت هم این و ضدانقالب را پشت   اندداشته ها را در ید خود نگهخیابانیعنی 

، زمین تا آسمان «انحالل ارتش»از قدرت موقت و گیری ارتش بین کنارهانقالب نیست. ضد شکست به معنای

 کندهارتش   همینیا زود گور جنبش با بیل ، دیر برای دومی مبارزه نشودفاصله است. اگر به اولی بسنده و 

 د.ش چنین شود. چنانکه در مصر نیزمی

است  و تمام شدن کار« پیروزی»توهم به ها و آوازهای خیابانی و ، رقصلهلۀ شورانگیز تظاهراتدر هدرست 

 متریکه نتوانند نیم سانت مارکسیست بافد. به این اعتبار نیروهای سیاسیکه ضدانقالب تار و پود خود را می

جلوتر از لحظۀ شور و شعف خیابانی را ببینند و نبرد را در تصویر بزرگترش تجسم کنند، حتی از یک 

در چنین  باشند.ترند، چه برسد به آنکه سزاوار اطالق صفت رهبری انقالبی بورژوای سیاستمدار هم عقبخرده

                                                           
 .«میکنیعوض نم گریکاسه را با کاسه د کی» به این معنی که . «نبدل کوز بکوزب ما» : ندهدها شعار میدر خیابان. معترضان سودانی  1
« سودان ینهضت اسالم»از رهبران  «یحسن تراب»از  یاصطالح به نقل قول نیا ۀدارد. سابق یمرتجع و قشر انیاشاره به اسالمگرا جانیکاسه در ا 
آن(.  یهااست و ما کاسه ایمانند در نی)د «زانهیبحر و نحن ک نیدال»اند: که گفته بوده گرددیبرم «نیاخوان المسلم» انگذاریبن« حسن بنا» و

 .دهندیگذار( م ینظام یشورا سی)رئ« بن عوف»ژنرال  هیشعار را عل نیاکنون مردم سودان ا

https://www.youtube.com/watch?v=U1ibYd6ddmQ 
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به چیزی  ر رسیدن انقالب در سودانبه ثمدربارۀ  را وضعیتی است که ساز و دهل زدن اپوزیسیون چپ ایران

 ایران.  انقالبها در فردای ینهای آتی همطلبیها و فرصتتوان تعبیر کرد مگر زیگزاگنمی

های گذشته و و از این رو پیگیری دقیق درس است ما های متحملها و پیروزیشکست آیینۀسودان  امروز،  

ایم و پس آغاز کرده سودان بر بستر اجتماعی اعتراضات این جزوه را با شرحیضروری. به همین دلیل حالش 

خطاهای  به دوران معاصر وسپس تا  ایمپرداختهبر جامعۀ سودان از آن به تاریخ پرخون امپریالیسم و تبعاتش 

 جاری برسیم.  موقعیت انقالبیبایدهای  حزب کمونیست سودان و نهایتاً
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 بستر اجتماعی اعتراضات 

به بهانۀ  از اواخر سال پیش که بود ایهماهسلسله اعتراضات چند از فصلجدیدترین کودتای نظامی اخیر 

و بحران  ان و سرکوبقدهه خف تصمیم دولت به افزایش سه برابری قیمت نان آغاز شد و بالفاصله در بستر سه

  ارتقا یافت. تا سر حد سرنگونی عیاربه یک شورش ضدرژیمی تمام تر اقتصادیعمومی

 5.5تقریباً  برد.زیر خط فقر به سر میمیلیونی کشور  40از جمعیت نیمی  حدوداًسودان کشوری است فقرزده. 

میلیون کودک از سوء تغذیۀ حاد رنج  2.47حدود  و هستند فوری ۀدوستانهای انسانفر نیازمند کمکمیلیون ن

و بیش  هستندمیلیون نفر در داخل کشور آواره  2نزدیک به عات داخلی ها قحطی و تنازبه دنبال دهه برند.می

 اند.از یک میلیون هم به خارج از کشور گریخته

 ،فراگیربیکاری قیمت باالی سوخت در بازار سیاه،  افسارگسیخته،اعتراض مردمی علیه تورم  ادر مواجهه ب

و قطع سوبسید دسترسی به ارز خارجی بانکی و  هایخودپردازاز  رداشت پولبدولتی بر  و محدودیت کنترل

تحریم »ر درست مانند همتایش جمهوری اسالمی همۀ مشکالت را به گردن یبش، حکومت اقالم ضروری

ر د 2010سال  و به عالوه 2های علیه سودان را برداشتتحریم 2017ترامپ سال  انداخت. حال آنکه« امریکا

پول نفت کشور را باال کشیده و در  میلیارد دالر  9مبلغ بشیر  لیکسبه اسناد ویکیبنا  همان شرایط تحریم

 !بود تلنبار کردههای لندن روی هم بانک

 در قلب تحوالت هاتوده

 های اجتماعیبه قطع اینترنت و مسدود کردن شبکه رژیم ،با شروع موج اعتراضی پیش میالدی سال اواخراز 

ها وادار شدند مقاالتشان را قبل که روزنامه پیش رفتمتوسل شد. شدت سانسور تا جایی  اپو پیامرسان واتس

، ها به کنارهمۀ اینهای کاغذ روزنامه هم مصادره شدند. ؛ حتی رولبسپارندزی ممیّ دستاز انتشار به 

 از تهیۀ گزارش دربارۀ اعتراضات منع شدند. هم خبرنگاران خارجیحتی بازداشت و هم نگاران زیادی روزنامه

                                                           
سرباز پیاده برای جنگ با  انهزار رچوب ائتالف به رهبری عربستان،بشیر بود که در چهاخدمتی ای به خوشم ترامپ جایزهاین اقدا  2

 یر با ایران به او پول نقد دهد.بشع روابط وعده داد که بعد از قط الحمایۀ ایران در یمن ارسال کرد. عربستان نیزهای تحتحوثی
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بندر ». کلید خوردها و مدارس تحصن در دانشگاهماه پیش اعتصابات سراسری کارگری کشور را درنوردید. 

زمینگیر اعتصاب کارگران  با شودمحسوب می کشور در دریای سرخ که دروازۀ اصلی واردات و صادرات «سودان

 های مخابراتی نیز با دست کشیدن از کار به اعتصابات پیوستند.شرکتکارگران زیادی از . شد

دهند. درصد معترضان را زنان تشکیل می 70است، به طوری که تقریباً  نقش زنان در اعتراضات بسیار پررنگ

 نهات هزار زن 50تا  40ساالنه بین فقط اگر به یاد داشته باشیم که  قابل درک است پتانسیل اعتراضی باال این

قربانی  درصد زنان سودان 90اند و شدهبازداشت و متحمل شالق می« پوشش نامناسب و مغایر عرف»به خاطر 

  اند.سازی اندام جنسی شدهیا ناقص« ختنه» ماندۀسنت عقب

و اعطای  العادۀ یک سالهاعالم وضعیت فوقبا  تا زور خود را به کار گرفت ت  ینها ،تا پیش از برکناریعمرالبشر 

برای  تیراندازوحشیانه تا سر حد بکارگیری تک قلع و قمعروهای امنیتی برای ات گسترده به پلیس و نیاختیار

نیز به چشم کودکان و پزشکان  شانکه در بیننفر  60کم دستبشکند. درهم مقاومت را  ،شلیک به معترضان

احزاب  و از جمله رهبران ه قتل رسیدند. صدها تنها بشان زیر شکنجه در زندانجان باختند و برخی خورندمی

حبس نفر به احکام  800بازداشت و حداقل  «متحزب اُ»و  «حزب کمونیست سودان»اپوزیسیون اصلی یعنی 

 مدت محکوم شدند. دراز

پایان داخلی و فساد و های بیدهه جنگ البشیر و سه عمرجنایتکاری به نام  حق ازاما نفرت عمومی و به

 ها به باز ایستادن وادارد.با این سرکوب را دارتر از آن بود که جنبشتر و ریشهعمیق ،سرکوب
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 نقشه اعتراضات سودان در جغراقیای شهری

 

 

اند اما متوجه نشده مارگیرندگانآ. است مشهودحرکت از سمت اعتراضات اقتصادی در بدو امر و ارتقای آن به اعتراضات سیاسی 

 اند.و به اشتباه این دو را از یکدیگر جدا کرده که مقابله با سرکوب خود جنبۀ سیاسی دارد
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 !شودضدانقالب متحد می

بهار » ، هراسان از شبح منطقهزبان عربرسمی های همزمان با اوجگیری اعتراضات الجزایر و سودان، رسانه

بایکوت  فهرستاعتراضات از یک کشور به کشور دیگر، اخبار سودان را در  دومینووارو گسترش « عربی

ا شد که از هرگونه پوشش خبری مثبت یدستورالعمل داده بخشنامه و  گذاشتند. به سردبیران مطبوعات رسمی

خلیج فارس نیز خط مشی مشابهی  های حاشیۀهای کشورهای دولترسانه منفی اعتراضات سودان بپرهیزند.

واردات  قات و قراردها و معامالتی که باألخص برایتواف بشیر تمامدانستند با سقوط را پیش گرفتند، چرا که می

 اند به مخاطره خواهد افتاد.کردهمنعقد های کشاورزی سودان زمین دگذاری و خریآب و سرمایه

ای به پوشش عالقه از همان اولکانال الجزیره که همیشه دوربین خود را آمادۀ تصویربرداری در خیابان دارد، 

های الجزیره( جزو اولین دولت همین ترتیب حکومت قطر )مالک رسانۀاعتراضات سودان از خود نشان نداد، به 

اش را عملی و آمادگی کرد ابراز و امنیتثبات حفظ و ضرورت  بشیرعربی بود که حمایتش را از دیکتاتوری 

اعتراضات  بحبوحۀبحرین نیز در  ۀوزارت خارجاعالم کرد. « هااز این دشواریسودان  ملزومات عبور»برای ارائه 

خلیج  برای حمایت  های حاشیۀاش با دولتبشیر  و همکاریبه رهبری « ناپذیر خارطومهای خستگیتالش»از 

 ودی در یمن تقدیر کرد.از مشروعیت رهبری سع
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 و ردّپای استعمار کهنه و امپریالیسم سودان

های عمیقی از ، زخم«جنوبی»و « شمالی»بشیر و چه قبل و بعد از تقسیم به تاریخ سودان چه پیش و پس از 

های داخلی و های استبدادی، جنگماندگی، دخالت امپریالیستی، کودتاهای نظامی، رژیماستعمار، عقب

باید نگاهی عیت کنونی سودان برای درک وضهایی که هنوز بازند. از این رو های قومی دارد. زخمپاکسازی

امپریالیستی در تحوالت سیاسی و اجتماعی افریقا. مداخالتی که از دوران استعمار  ۀبه تاریخ مداخلداشته باشیم 

 اند.و پس از آن ادامه یافته« سودان استقالل»تا 

سال بعد هم زیر پرچم مصر  136با زور به مصر  مؤتلف عثمانی ضمیمه شد و تا  1820در سال کشور سودان 

در طول این سودان هم بود. ن پای بریتانیا به دبازش به معنای. باز شدن پای استعمار بریتانیا به مصر باقی ماند

 درحالیکهسر خود داشت.  باالی مصر راو  پرچم سلطۀ مشترک بریتانیا در واقع سوداناستعمار،  یهاسال

سودان زیر ، 20 . نیمۀ اول قرنشدحفظ میفقط روی ُمهر  کاغذ نام مصر  بود،گرداننده و مالک اصلی بریتانیا 

از زیر یوغ استعمار بریتانیا هم خودش  کهایندر حسرت و بورژوازی ناتوان مصر  بود بریتانیا واقعی سایۀ استعمار

و روی  پادشاهی مصر کودتا علیهبا  نهایتاً. اما سودان را همچون مستعمره در مشت بگیرد هم بیرون بیاید و

حضور مستقیم و به  سودان ی برایمشابه وشتبریتانیا از ترس سرن، 1952در  ناصرجمال عبدالکار آمدن 

 .رسمیت شناختبه  را این کشور« استقالل»چند سال بعد و  پایان دادسودان در  اشنظامی

شمال و جنوب سودان را فرمولبندی و اجرا  تفکیکشکلی فعاالنه سیاست به بریتانیا ،پیش از استقاللدر دورۀ 

اجرا « سیاسی»و « اقتصادی»، «فرهنگی»جداسازی های مختلفی از جمله این سیاست از طریق تاکتیک کرد.

، این کشور جنوب برای ادارۀ نیمۀ جنوبی طوایفبه  خودمختاریاعطای آخر،  جنبۀ ایندر مورد مثالً شد. می

 اختالف و آن را از شمال ایزوله کرد، بلکه نگه داشت ایطایفه در چنبرۀ سنن هزارتکۀ کالً نه فقط منطقه را 

 تمرکز سرمایه را در بریتانیاسوی دیگر  از .پیش رفت هم مجوز ترددجنوب تا سرحد منوط شدن به  شمال با

 ،قدرت استعماری خود بود. نتیجۀ این سیاست خارطوم به مرکز درصدد تبدیلو نگه داشت  سودانبخش شمالی 

کز اقتصادی و سیاسی که بخش شمالی به مربه طوری ؛بود شمال و جنوب نامتقارن شدته ب توسعۀ اقتصادی

 باقی ماند. نیافتگیو توسعه در شرایط بدویبخش جنوبی  کشور بدل شد، اما
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معطوف به  ،های استعماری سابق اروپاقدرتیعنی امریکا و جدید امپریالیسم سیاست پس از دورۀ استقالل، 

ند. به همین دلیل نرا در افریقا تضمین ک آناند منافع نبود که بتوان اینشاندهتسهای دروی کار آوردن حکومت

ها افسار توده حفظ منافع امپریالیسم در عوض برایها نیز افریقا را فربه کردند تا آن رهبران ثروتمند بخشی از

در گابون، جولیوس  مبا ئوندر اوگاندا، گابریل لامین  عیدیر زئیر، موبوتو سیسی سیکو داش )نمونه دارندرا نگه 

 های نظامی متوالی در نیجریه(.در تانزانیا و دیکتاتوری یرنیری

های خارطوم به تمام وعده در نشینپایتختگرفتۀ قدرتتازه  بورژوازی سودان،  کشور چند ماه بعد از استقالل

های شعله که ودپشت کرد. اینگونه ب گذاری و توسعهو سرمایه قدرت ازسهم  جنوب شراکت و سابقش مبنی بر 

سال قریب به نیم میلیون کشته برجای  17طی  که ، جنگیروشن شد 1956نخستین جنگ داخلی در سال 

بود که  کشور استقاللجدید در فردای مرکزی  حکومتشدن سهم جنوب از گذاشت. در واقع همین خورده 

  خشم بورژوازی جنوب سودان را برانگیخت.

-های بورژوااش هم دیکتاتوریاستقالل سودان، دورۀ تنازعات جناحی درونی طبقۀ حاکم بود و نتیجهدورۀ پسا

 افریقایی متوالی در طی سه دهۀ بعد.ناسیونالیستی و پان

 ایستادمی سازی همواره در نوسان بود. گاهی کنار شوروی و چینارگیری و ائتالفدر ی سودان بورژوازی حاکم

 و گاهی کنار امریکا و گاه هم کنار هر سه.

میلیون دالر  101سابقۀ به رقم بی 1982های نظامی امریکا به خارطوم سرازیر شد و تا سال کمک 1976سال 

ه اسلحه و تجهیزات مدرن نظامی خنثی کردن نفوذ اتحاد رسید. در واقع هدف امریکا از تجهیز ارتش سودان ب

 کشور همسایۀ اتیوپی و لیبی بود. در دوهای مؤتلف آن شوروی و رژیم

از سوی های نفت چاهبا مصادرۀ جنگ های آغاز شد. این بار جرقه سودان اخلیدومین جنگ د 1983سال 

و « انی جنوبدخودگر» روشن شد و در اندک زمانی با الغای کشور جنوب هایی ازبخشدر  حکومت مرکزی

  .کشید شعله جاآندر  اسالم اجبار به ا عمال قوانین شریعت

چندین  محصول در واقع این چرخشاتفاقی نبود،  به هیچ رویگرایی سمت اسالم به مرکزیچرخش حکومت 

های کمونیستی بود. رشد ایدهنفوذ شوروی و دهه تقویت اسالمگرایی از سوی امپریالیسیم برای مقابله با 

هفتاد به بعد  ۀتحوالت دهتقویت ارتجاع مذهبی در  ایاز افغانستان و پاکستان تا مصر و ایران برسیاستی که 
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صورت گرفت. این جریان  اخوان المسلمین در سودان هم نفوذ جریان اسالمگرایی از طریق. به کار گرفته شد

بین متوسط شهری سودان شمالی یافت و به سرعت نفوذ زیادی در  در بین طبقۀهای اصلی خود را پایه

های اسالمی از سوی این جریان در آن بورژوازی مالی و بانکی سودان پیدا کرد. به نحوی که تأسیس بانک

فقیر  هایهشتاد خود را رودررو با اعتراضات توده نهایتاً حکومت وقت که تا نیمه دهۀزمان بسیار رایج بود. 

این جریان  نمایندۀ «حسن الترابی»و  دید، بهترین مؤتلف خود را در بین اسالمگرایان یافتشمال و جنوب می

ای اساساً در واکنش به اعتراضات توده کشور اسالمیزه کردن فرمانبدیهی است که . را به دستگاه قدرت راه داد

 اغلب رسم و رسوم در نواحی جنوب کهرا شدیدی  هایواکنش اسالمی کردن اجباریاین  ؛3ها بودآن سال

 .برانگیخت داشتندمسیحی آفریقایی و 

دادند و اسالمگرایان یار غار ارتش باقی ماندند و از پس هر کودتا و تغییر قدرت، خود را با تغییرات تطابق می

 کرد.قدرت تغییری نمینزدیکی به جایگاهشان در 

ی( باعث معمر قذاف میبه رژ یکیاز جمله نزدخارطوم با پیداکردن مؤتلفین جدید در منطقه ) مرکزی حکومت

 وارد مرحلۀ حساس و نقطۀ عطفی بشود. و بگرایدش با آمریکا به سردی روابط نزدیکشد که 

 درآمدش که ی بودهای نفتاز چاه سرشار، جنوبی که گذاشت  سودانجنوب  بر در این مرحله امریکا بخت خود را

های سابق نظامی و مالی «کمک»همان  چرخش یک با شد. آمریکاریخته می مرکزیبه جیب حاکمان  تماماً

 «دانوبخش خلق سارتش رهایی»اش یعنی و شاخۀ نظامی« بخش خلق سودانجنبش رهایی»را اینبار به پای 

 . 4ریخت در جنوب

ان را در جنگش علیه افزاری بورژوازی حاکم بر سودجنگترابی و همدستان اسالمگرایش، مشکل لجستیکی و 

ساخت ایران با داللی اسالمگرایان به سوی ارتش سودان سرازیر  سیلی از اسلحۀ حل کردند. شورشیان جنوب

 شد تا آتش این جنگ افروخته نگه داشته شود.

سیاست . شد سردترامریکا به مراتب  سودان و حکومت مرکزیروابط میان  1989در عمرالبشیر  روی کارآمدن با

 اومنطقه برای تضمین استمرار  های قدرتمند ناسیونالیست و اسالمیطلبانه با جناحفرصتهای ائتالف ،بشیر

                                                           
اعتصاب  یک شدت اعتراضات تا سرحد 1985، چهل و سه هزار کارگر راه آهن سودان دست به اعتصاب زدند. در سال  1981. تنها در سال  3

 را مصادره کرد. ارتش این با کودتای خود اعتصاب عمومیاین ، اما دست آخر مجدداً را سرنگون کرد نمیری وپیش رفت  همه جانبهعمومی 
 بود. کایامر ۀدیدمیدوم، خودش تعل یجنگ داخل انیسازمان در جر نیا ینظام یجان گارانگ، رهبر  .4
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را قطع کرد.  از او حمایت شو به محض خطر سقوط بود زمانی با قذافی همراهبشیر . و جنگش با جنوب بود

جمهوری اسالمی و به سوی  عوض کرد ش رابعدتر خط لیو علیه کویت بودتیبان صدام در جنگ زمانی پش

ائتالف با عربستان نفع به هم تا اینکه این اواخر جمهوری اسالمی را  ؛شدرسانش در یمن و یاریچرخش کرد 

 کنار گذاشت.

و به ویژه بخش  این کشوربه معنی دقیق کلمه  2005 سال پایانش در تا از آغاز سودان جنگ داخلی دوم

. در جان باختندی و شیوع بیماری طحو ق ک به دو میلیون نفر در نتیجۀ جنگجنوبی آن را ویران کرد. نزدی

 2011در  ریخته شد و نهایتاً شش سال بعد جنوبی و تشکیل سودان رسمی جدایی مقدماتهمین سال بود که 

 تحقق یافت.

وذ اقتصادی چین بر سازی نفقرار داشت، خنثی امریکا مدنظر «بیدان جنووس»ترین عاملی که در تشکیل مهم

سازی و دفع ن هم حضور نظامی شدید امریکا در قارۀ افریقا را باید از منظر خنثیبود. همین اآلبشیر حکومت 

دید. در حال حاضر چین کنترل  اوعنوان رقیب ی چین بهدارتوجه سرمایهگذاری قابلنفوذ اقتصادی و سرمایه

الیش نفت را در دست دارد و یک تنه کل تأسیسات استخراج و پادرصد نفت سودان و ذخایر گاز طبیعی  75

 یهاهای معدن و نفت و کشاورزی و زیرساختیک دهۀ گذشته میلیاردها دالر در بخش ودان را ساخته و درس

کرد سودان را از حوزۀ نفوذ چین میتالش اواخر  همینتا امریکا درحالیکه گذاری کرده است. افریقا سرمایه

روسیه و عربستان از  جلب حمایتسمت به ای، تودهاعتراضات  اولین موج مواجهه با بعد از بشیربیرون بکشد، 

 تا مصونیت بیشتری از خطر سقوط داشته باشد. چرخش کردسعودی 
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 الخلقهناقصد نوزادی : تولسودان جنوبی

 

آن هم بعد از یک قرن درد  2011در سال « سودان جنوبی»زایش دردناک و خونبار طور که اشاره شد همان

منطقه این ای را که تمام این مدت گریبانگیر بود و بنابراین فاجعه آمریکا و اروپا، دستپخت امپریالیسم حاملگی

های داخلی پیاپی و کوچ میلیونی و قحطی کشانیده باید در همین منشأ جستجو به ورطۀ جنگ آن راو  بوده

 کرد.

با هدایت مستقیم افسران امریکایی  برای این کشور نوپا جدیدینشاندۀ دستابتدا حکومت  2011سال 

بخش خلق یجبهۀ رهای»دار فاسد و آدمکش  اش به دست مشتی سرمایهبندی شد و سپس زمام رهبریسرهم

سپرده شد. با تولد این جدیدترین ملت  دنیا، به  جنوبی و نمایندگان بورژوازی متمول و مرفه سودان« سودان

همه جا را پُر کرد. در آن زمان اوباما « دمکراسی»و « صلح»آغاز عصر جدید  ساز و دهلصدای روال همیشه 

مفتخرم که امریکا »: ها خواندگوش جنوبی آغاز این عصر جدید را در موهوماتاز جملۀ اولین کسانی بود که 

شناسد... امروز عنوان یک دولت مستقل و خودمختار به رسمیت میرا به یامروز رسماً جمهوری سودان جنوب

 جنوبی  اما وضعیت سودان «. یادآور آن است که پس از سیاهی جنگ، روشنایی یک طلوع جدید ممکن است
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قدر کافی گزافه بودن این ادعا را به بایگانی تاریخی افاضاتی از این دست فقرزده و همیشه در تنش  امروز به 

 اضافه کرده است.

های به دنبال باالگرفتن نزاع میان جناح و در سودان جنوبیدر کمتر از دو سال، آتش جنگ داخلی دیگری اینبار 

 . کردآواره را  ها نفرمیلیونور شد و درون حکومت شعله

ها ویران ها و خانه. مدارس، بیمارستانرا نابود کرد ی سودان جنوبیهابخش اعظم زیرساخت جنگ جدیداین 

 جنبۀ پاکسازی قومی به خود گرفت جدید به سرعتاند. این جنگ ل خود رها شدهشده و متروکه به حاو غارت

ها و تجاوزهای است. روستاها همراه با قتلشان قربانی کردهایو تاکنون بسیاری را به خاطر تعلقات طایفه

هایی نظیر وبا به خاطر نابودی تأسیسات تأمین آب شرب سالم رایج بیماری اند.گسترده با خاک یکسان شده

 هستند.

فلک سربه چنان تورمو  کنندر در روز زندگی میدال 1با درآمدی کمتر از  ی جنوبیهادرصد سودانی 80دستکم 

  .رو هستندروبهگرسنگی  با خطر مرگ ازخصوص مواد غذایی چنان باالست که بسیاری کشیده و قیمت  به

درصد ذخایر نفتی  75مستقل شد، به کشوری ها در حالی است که وقتی بخش جنوبی سودان جدا و همۀ این

این ثروت عظیم زیر  رفتچنانکه انتظار می اما بورژوازی جنوب سهمش را گرفت، کل کشور را با خود ُبرد.

 دم نیافت.توسعۀ اقتصادی و رفاه عمومی تودۀ مر راهی به سویدست او کمترین 

خصوص و به رد و بلوچکُبرای کارگران و زحمتکشان وضعیت امروز سودان جنوبی مثال تاریخی خوبی است 

، سهمی در قدرت ندارد و از این رو خود را رقیب است در تبعید که پایگاهش ایرانعرب ازی بورژو. عرب ایران

 های تحت ستمتودهداند. بنابراین فقط تا جایی به مخمصه و فالکت داری مرکزی فارس میحکومت سرمایه

در جدایی  زیاین بورژوا. کندخواهی در این رقابت و سهم دهد که آن را ابزار و اهرم فشاریاهمیت می عرب

، منتها چون به تنهایی قادر به تحقق این بیندآیندۀ خود را میقدرت ، اشخوزستان با تمام منابع نفتی و گازی

دارد ، نقاب دمکراتیکش را برمیبه محض بازیافتن سهمش کند ورؤیا نیست، از همین رو به امپریالیسم اتکا می

 گذارد.پا جای پای حکومت سودان جنوبی می و
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 نقش بازدارندۀ استالینیسم

خواهان مخالف کودتای ارتش است و دار گرچه عنوان یک حزب استالینیستی سابقهحزب کمونیست سودان به

های ای، اتحادیههای دمکراتیک تودههای مسلح، سازمانائتالف ممکن از احزاب سیاسی، گروه نیتروسیع»

، اما خود نقشی محوری در «های زنان و دانشجویانتحادیههای کارگری و دهقانی و امتخصصان، جنبش

 .داردهای مختلف اپوزیسیون بورژوایی روی و تبعیت از جریانواداشتن کارگران به دنباله

شد. محدود می اوکل مطالبۀ حزب کمونیست سودان به تغییر قانون اساسی و عزل بشیر، تا پیش از سقوط 

 حزب کمونیست کند.بشیر در بهترین حالت فقط چهرۀ رژیم را بزک میل محدود کردن جنبش به عز حال آنکه

های اپوزیسیون است متشکل از گروه« ائتالف برای آزادی و تغییر»عضوی از یک سازمان چتر به اسم  سودان

تر بگوییم جبهۀ خلقی ائتالف یا درست این. شودشان دیده میدر میانهم « امت»حزب اسالمگرای  نامکه 

امت و کنونی حزب  رهبر -المهدیقداص در حالی است کهامت مونیست سودان با حزب اسالمگرای حزب ک

 برگزیدهنظامی  هیقدرت به یک فرماند»کرده است که  درخواست -بشیرنخست وزیر اسبق تا قبل از کودتای 

و  صلح بشود که صالحیت مذاکره با نمایندگان مردم را برای ایجاد یک نظام جدید به منظور تحقق تفویض

افق  کمابیش حاکی از دیدگاهیمگر آنکه چنین  باشدممکن تواند نمی چنین ائتالفی! «دمکراسی داشته باشد

 مشترک هر دوی این احزاب باشد.

عنوان ریشۀ وضع موجود اشاره امپریالیسم به پیندشو « داری حاکمسرمایه»جا به حزب کمونیست سودان هیچ

جا در مورد ضرورت استقالل جنبش، تشکیل شوراها و میلیشیای کارگری، تشکیل مجلس کند. هیچنمی

 .زندرف نمیحمؤسسان انقالبی و دمکراتیک، ضرورت تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر و... 

حزب  به ،داری حاکم و ماشین سرکوب نزدهدست به ترکیب رژیم سرمایهانقالب دانستن اعتراضاتی که هنوز 

از این نقطه د یرد تا سپس بتوانگببا انقالب  مترادفرا  بشیرعزل  دهد کهسودان این مجال را میکمونیست 

مفاد شود.  در آینده ائتالف و همکاری و تشکیل دولت ائتالفیوارد « انقالب»کننده در با تمام نیروهای شرکت

که اکنون احزاب اپوزیسیونی مانند حزب کمونیست و حزب امت حول آن دست به اتحاد  5ائتالفی نامۀمیثاق

اند، خواهان تشکیل یک دولت موقت به مدت چهارسال است. ساخت این دولت موقت، چنانکه در بندهای زده

                                                           
5 https://sudancp.com/index.php/بیانات/3128-إعالن-الحریۀ-والتغییر 
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کنونی  داریسرمایه رژیم آمده، بدون کوچکترین تغییر و دست بردن در ساختارهای اقتصادی نامهاین میثاق

پسندش همچنان در حال صورت خواهد گرفت. بنابراین رهبری حزب کمونیست سودان در پس شعارهای عامه

اما  جدید یا به عبارت دیگر سقط جنبش!بورژوایی  رژیمیک جلوی انقالب است و به دنبال احیای زدن ترمز 

الخلقۀ قبلی نوزادی که بر مسند خواهد نشست، همان بورژوازی ذاتًا مستبد و ناقص ان این وضع حمل،در پای

به حافظ  کم و کاستائتالفی مدّنظر حزب کمونیست سودان، بی. دولت و بسخواهد بود با رنگ و لعاب دیگر 

 منافع سرمایۀ کالن و امپریالیسم بدل خواهد شد.

ها . در این سالهم اتخاذ کرد 1969و  1964های است که حزب کمونیست سودان عیناً در سال ایرویهاین 

که هرچند به اسم  از آب درآمدندهایی ها و کودتاهایی حمایت کرد که ماحصلش حکومتحزب از جنبشاین 

 ها و فعاالن طبقۀ کارگر را غیرقانونی اعالمزدند، اما بعدتر خود  کمونیستحرف می« همۀ مردم جامعۀ سودان»

 ،شد رئیس جمهورر به سقوط اعتصاب عمومی منج 1964سال مثاًل وقتی در  تیغ گذراندند. دمو از  کردند

های رژیم قبلی ماندهیۀ باقیفصگیری و تقدرت جای هدایت کارگران و دهقانان به سمتحزب کمونیست به 

نصیب  را کومت بورژوایی بعدیحهای مناصبی در وزارتخانه ترجیح داد و زدن تیر خالص به آن، در عوض

خودش را بازیابی کند، حزب  این سیاست ضدانقالبی بعد از آنکه طبقۀ حاکم توانست به لطف !خود کند

 از مجلس بیرون انداخت و ممنوع کرد. هم کمونیست را

اما چندی د، به قدرت رسان 1969سال را در جعفر النمیری با حمایتش  حزب کمونیست سودان دیگر یمثالدر 

با این وجود حتی در ابتدا پاسخ گرفت، با بازداشت و اعدام اعضای حزب کمونیست این حمایت نگذشت که 

مشخصاً به سمت غرب چرخش کرد و  1971از سال  بود، تا اینکه مورد پشتیبانی شورویهم این حکومت 

با مشت آهنین  ،لالمللی پوهای ریاضتی صندوق بیندر واکنش به اعتراضات مردمی علیه سیاست 1983سال 

فرجام  کار  این نتوانست هرگز ب کمونیست سودان حز البته .اجباری کردرا  ارتجاعی شریعتقوانین اجرای 

 نگریست.حکومت مورد حمایت خود را ببیند چون از پشت عینک استالینیسم به آن می

به بهای ریخته شدن « مترقی» اصطالحبه ژوازیحزب کمونیست با بور« ائتالف میهنی» ،درادر تمام این مو

 تمام شد. کمونیستخون انقالبیون 

 با حزب تودۀ ایران گفته بود: ایمصاحبه طیچند سال پیش دبیرکل حزب کمونیست سودان 
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های خود را دارند که عبارت است از: برانداختن رژیم حاکم و برقراری یک ها و هدفمردم سودان برنامه»

های اصلی یبان  آرمانمدافع و پشت سیاسی  احزابها و ها و گروهسازمان ۀکه هم ،جایگزین دموکراتیک ملی

ای بنیادی است خواهند، دگرگونیآنچه مردم می.. .، مشارکت برابر در آن داشته باشند“دموکراتیک ۀگزین”سند  

 .6«هموار سازد انقالب دموکراتیک ملی ظایفکه راه را برای به سرانجام رساندن و کامل کردن و

از این است و « انقالب دمکراتیک ملی» اوهامدر پی هنوز  بنا به سنت استالینیسم کمونیست سودانحزب 

حال آنکه  .گرددمی« بورژوازی ملی و مترقی»یک  بین به دست به دنبالی، ذرهانقالب چنینبرای  روست که

ذاتاً یک انگل وابسته به امپریالیسم و ناتوان از انجام وظایف نقداً در قدرت است و سودان،  «ملی» بورژوازی

وظایف دمکراتیک تحقق بنابراین حتی عهدۀ بورژوازی نوپا در مهد خود در اروپا بود.  دمکراتیکی که تاریخاً به

اکنون نیز . اما طبقۀ کارگر که هماستافتادههم به دوش کارگران در اتحاد با دهقانان و زحمتکشان سودان 

را به دست رهبری جنبشش تواند جنبش نشان داده است، نمیرهبری  ش را برای دگرگونی بنیادی وظرفیت

 برایهم کند که . منطق عینی مبارزه او را وادار میبسپارد «رییو تغ یآزاد یائتالف برا»اپوزیسیون بورژوایی 

و  و بنادر هابانک معادن و و کالن صنایع کنترل ترین نیازهایشحل ابتدایی تحقق وظایف دموکراتیک و هم

اندازی و این یعنی دست بیرون بکشدها شرکتداران و ها و سرمایهچنبرۀ ژنرال ازرا  و تجارت خارجی اراضی

 به مالکیت خصوصی و بکارگیری تمهیدات سوسیالیستی.

 انقالب

اند نه برای کودتای نظامی یا تغییر قدرت سیاسی در باال بلکه اینکه کارگران و جوانان و زنان به خیابان ریخته

با چراغ سبز امریکا و  ارتشبرای یک دگرگونی بنیادی در کل نظم اجتماعی موجود است. در عوض کودتای 

در حکم  بشیردود شدن جنبش به عزل مح بریتانیا و مصر پیش رفت تا درست از این سناریو جلوگیری کند.

 امضای سند مرگ قطعی آن است.

بن عوف، خود در سرکوب ی نظامی گذار و در رأس آن ژنرال ارتش جایگاهی در میان مردم ندارد. شورا

که به شورای  انداعالم کرده« نیروهای پشتیبانی ضربتی»نظامیان موسوم به شبه دست داشته است. اعتراضات

                                                           
6 https://tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-37-25/1718- 

https://tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-37-25/1718-
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محسوب « ارتش در ارتش»و به عبارتی  بشیرارتش خصوصی در واقع  اند پیوست، اما ایننگذار نخواهنظامی 

 اند.جنگی در دارفور شدیداً بدنامبه خاطر جنایات  اند و اعضایشنشومی

. شورای نظامی اکنون فقط یک پوستۀ توخالی است که شده رژیم ناتوان و طبقۀ حاکم به شدت هراسان است

 مدام درحال  تواند دوام بیاورد، ضدانقالبکاملی بر ارتش هم ندارد. اما این وضعیت تا ابد نمیحتی کنترل 

 کند.میم رتو  احیاداری را سرمایهجان نیمهاین ماشین  است تاابتکارعمل 

ها است. در دستان کارگران و دهقانان فقیر. اما هیچ ها و کارخانهقدرت واقعی در خیاباندر آن سوی صحنه 

 گیری خود  کارگران و زحمتکشان سودانانقالبی و قدرت سرنگونیجنبش را تا سازمانی وجود ندارد که هدایت 

 است. . این فقدان رهبری انقالبی، خطری مهلکبه دست بگیرد

خزان شد.  که چه زود در غیاب رهبری انقالبی را به یاد آورد« بهار عربی»تحوالت موسوم به  سرنوشت باید

 اکنون: .هم باشد سودانمردمی تواند در کمین جنبش بدون گرفتن این درس اساسی سرنوشت مشابهی می

 ر دادگاه هایشان دبایست منحل شوند و فرماندهان و ژنرالارتش، پلیس و نیروهای مسلح سرکوبگر می

پایین را باید به تمّرد و سرپیچی و حمایت مسلحانه از جنبش مردمی محاکمه شوند. سربازان رده

 فراخواند.

 رآغاز ایجاد تواند سمی ها و صنایع کلیدیهای اعتصاب در بنادر و کارخانهگیری و تثبیت کمیتهشکل

 کارگران و زحمتکشان سودان. های اولیۀ دولت آیندۀشوراهای کارگری باشد و این شوراها نطفه

 ترین گام برای فلج کردن فوری سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی در تقابل با حکومت نظامی

 رمق کنونی است.ثبات و بیرژیم بی

 گیری صریح طبقاتی برای موضع شانرهبران های حزب کمونیست سودان به فشار برپایه ترغیب

های تاریخی و افشای سرنوشت استراتژی حزب با توجه به تجربه حزبدربارۀ جنبش سودان و آلترناتیو 

 قبلی ضرورت دارد.

ها در میان پایه اندوشای خط سازشکارانۀ حزب کمونیست سیک جریان مارکسیست انقالبی، ولو کوچک، با اف

ها، با افشای برنامه و ماهیت های معترض در خیابانموقع و شانه به شانۀ توده، با دخالتگری عملی بهو هواداران
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ها به برنامۀ انتقالی خود و ضرورت تسخیر قدرت توده نهای اپوزیسیون بورژوایی، با قانع کردجریانضدانقالبی 

 بدل شود. کنندهرهبری اثرگذارنیروی  یک تواند در چنین شرایط بهبه دست کارگران، به سرعت می

انقالب دهد. پیروزی یک انقالب کارگری در سودان، سرنوشت نه فقط این کشور که کل منطقه را تغییر می

و سرنگونی  جنوبی سوسیالیستی در سودان شمالی، سرآغاز وحدت دوباره با کارگران و ستمدیدگان سودان

 درصد 80قریب به  2011پس از جدایی جنوب در سال  خواهد بود. سودان شمالی بورژوازی فاسد جنوب

با حمایت  واحد تشکیل یک دولت کارگری با وحدت دو بخش و حال آنکه اش را از دست داد؛درآمدهای نفتی

رفع نیازهای  و برای توسعۀ موزون کل کشورریزی دمکراتیک برنامه تحت این منابع ،دهقانان و زحمتکشان

داری های سرمایههای تاریخی حاصل از استعمار امپریالیستی و رژیمماندگیاز عقبو جهش  مردم و حاد واقعی

های قومیتی و مذهبی و ضامن غلبه بر شکاف ریزی دمکراتیک منابعبرنامه. بسته خواهد شدبه کار  «بومی»

 ماندگی هرگز سرنوشت محتوم سودان نیست. عقب قحطی و جنگ داخلی و ویرانی و جنسیتی خواهد بود.

سراسر افریقای  رات کارگران اهرشد اعتصابات و تظجنبش نیرومند طبقۀ کارگر سودان جزئی از موج روبه

در سودان پیروز شود کارگری اگر یک انقالب  است. و الجزایر شمالی و از جمله نیجریه و تونس و مراکش

سرآغاز  این و رسیدرای آن خواهد وکل منطقه از مصر و اتیوپی تا الجزایر و تونس و  آن به بخشالهامموج 

 افریقا خواهد شد. شمال فدراسیون سوسیالیستی گیری شکل

های های تاریخی قدرتکشوری که امروز در افریقا وجود دارند محصول دخالت 50های بیش از مرزبندی

. این مرزها کشیده شدند تا هر استاستعماری سابق مثل بریتانیا و فرانسه و آلمان و بلژیک و پرتغال و غیره 

تفرقه انداختن »دار  به استراتژی سابقه ا بدل شود. این مرزها بناببخش خاک افریقا به حوزۀ نفوذ یکی از این رق

تر در آتش تنازعات قومی بدمند و از آن دقیقاً به نحوی ترسیم شدند که بتوانند هرچه بیش« و حکومت کردن

بار و برای همیشه این تواند یکگیری فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانۀ افریقا میشکل اما. 7برداری کنندبهره

                                                           
، 1960در سال « استقالل»کند. مثالً نیجریه پس از این گفته نه فقط در مورد سودان، که دربارۀ سایر کشورهای افریقایی صدق می 7

فتاد و جنوب و شرق که محل خودمختار خوانین اسالمی اهای شبهبه محل تنازعات داخلی بدل شد. صحرای شمال به دست دولت

را اعالم  ی نیجریه«بیافرا»حکام نظامی منطقۀ شرقی استقالل  1967های مسیحی. سال تمرکز ذخایر نفتی بود به دست پادشاهی

میلیون کشته برجای گذاشت.  1اش به نیجریه سرمنشأ جنگی شد که گیری جمهوری بیافرا تا پیش از الحاق دوبارهکردند. شکل
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و از جمله حق  یادگار استعمار و امپریالیسم را پاک کند و با تضمین حقوق دمکراتیک های تصنعی  مرزبندی

 فراملی هایداران و زمینداران و شرکتخلع ید از سرمایهاقوام و ملل مختلف و  تعیین سرنوشت برای

بی و فقر و بنیادگرایی مذه کن کردنهای هنگفت موجود در کل منطقه را برای ریشهامپریالیستی، ثروت

 به کار بندد.افریقایی -ناسیونالیسم پان

  

                                                           

ی استعماری استقالل بیافرا را به رسمیت نشناخت. واشنگتن از نیجریه پشتیبانی کرد و فرانسه و پرتغال و اسرائیل و واتیکان از بریتانیا

 طلبان بیافرا.جدایی
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