
 نگاهی به تجربه سازماندهی در سودان: اینفوگرافی

ایران بارها در دو سال گذشته وارد فاز اعتراض و شورش شده که هرچند همگی سرکوب شدند، اما 

به همین ترتیب امسال هم با تشدید بحران اقتصادی احتمال بروز . هایشان به جای خود باقی است ریشه

 .شورش اجتماعی کم از گذشته نیست

باالخص کشورهایی مشابه با -به همین خاطر ضروری است از تجربیات مبارزه در سایر کشورها 

ماه تحصن  ۵در سودان . سودان یکی از آن موارد است. بیاموزیم -حاکمیت استبدادی جمهوری اسالمی

ها و اعتراضات پراکندۀ زیادی رخ دادند که به یک  باشکوه خیابانی اجرا شد، اعتصاب

سالۀ یک دیکتاتور پایان دادند، اما باقی رژیم او و  ۰۳به حاکمیت . مومی گره خوردندع_اعتصاب#

این جنبش امروز و در همین لحظاتی که این . نخورده باقی ماندند خصوص نیروهای مسلح دست به

 .نویسیم، در حال به خاک و خون کشیده شدن است مطلب را می

کنند که گویی دستورالعمل واحدی برای سرکوب  تار میدیکتاتورهای در بحران چنان شبیه به هم رف

انداخت و این یکی به  های کردستان می ، اجساد معترضان را به رود کارون و کوه۶۹یکی دی : دارند

 .قطع اینترنت و فیلترینگ و استفاده از اوباش شبه نظامی و تجاوز که جای خود دارد. رود نیل

های میلیونی  وختۀ خاورمیانه هر چند وقت یکبار زیر پای تودهتقریباً یک دهۀ تمام است که زمین س

خواهند اوضاع را تغییر دهند، اما هر بار نهایتاً با جاری  هایی که می توده. آید خشمگین به لرزه در می

های  آورد از تاریخ جنبش چون هر بار جنبشی که سر بر می. شوند های زیاد به عقب رانده می شدن خون

یک از  کند و یک تشکیالت انقالبی قوی در هیچ گیرد، هر بار از نو شروع می درس نمیقبل از خود 

 .هایش را زنده نگه دارد این کشورها نیست که این حافظۀ تاریخی و درس

برای شکستن این چرخۀ شوم وظیفه ماست که نقاط ضعف و قوت هر خیزش عمومی را، اشتباهات 

 .ا برجسته، ثبت و انتقال دهیماش ر کننده مهلک و دستاوردهای تعیین

در این مطلب اما تمرکزمان منحصراً بر جنبۀ سازماندهی در خیزش عمومی سودان است که اَشکال 

کمیته های سازماندۀ تحصن خیابانی، کمیته : ایم فایل تصویری مجزا آماده کرده ۰مهم آن را در قالب 

 .محالت و کمیته اعتصاب



 



کمیته . 

 


