المكتب السٌاسً
الحزب الشٌوعً السودانً
بٌان إلى جماهٌر الشعب السودانً
حول سٌر المفاوضات مع المجلس العسكري
ظللنا فً الحزب الشٌوعً نؤكد على موقفنا من قضاٌا البالد المصٌرٌة التً تؤثر على مسار الثورة المجٌدة
وهدفها األساسً فً الحكم المدنً الدٌمقراطً ،ورفض االنقالب والحكم العسكري .كما ظل الحزب الشٌوعً
حرٌصا ً على االلتزام بالمواثٌق التً وقعنا علٌها مع (قوى الحرٌة وا لتغٌٌر) ومواصلة الثورة حتى تحقق أهدافها
فً الشعار الذي عبرت عنه الجماهٌر" :حرٌة سالم وعدالة مدنٌة قرار الشعب" .وهذا االنقالب العسكري
مرفوض من المجتمع الدولً واإلقلٌمً اللذان أشارا إلى اتخاذ عقوبات ضد السودان فً حالة استمرار الحكم
العسكري ،وكذلك ضد األشخاص الذٌن ٌعرقلون سٌر عملٌة انتقال السلطة للحكم المدنً.
من سٌر المفاوضات التً جرت األحد  02ماٌو ،اتضح تعنت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبٌة
ورئاسة فً مجلس السٌادة ،ما ٌؤكد وصف “الحكم العسكري" على مجلس السٌادة .وهذا من شأنه التأثٌر على
عملٌة تحقٌق الثور ة ألهدافها المتمثلة فً :تصفٌة بقاٌا النظام الفاسد ،ولجم الثورة المضادة التً بدأت تنشط فً
محاولة ٌائسة إلعادة عقارب الساعة للوراء ،وتصفٌة ملٌشٌات اإلسالموٌٌن وإعادة هٌكلة جهاز األمن
والمخابرات لٌصبح لجمع المعلومات وتحلٌلها ورفعها فقط ،إلى جانب قطع الطرٌق أمام أهداف الثورة فً محاسبة
رموز النظام الفاسد ،واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانٌن المقٌدة للحرٌات.
نؤكد فً الحزب الشٌوعً على موقفنا المبدئً من حصول األغلبٌة والرئاسة المدنٌة فً مجلس السٌادة للقوى
المدنٌة ،ولن نقبل بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهٌر شعبنا ،التً قدمت التضحٌات الجسام خالل
الثالثٌن سنة الماضٌة وفً ثورة دٌسمبر  0202وفً اعتصامها فً العاصمة واألقالٌم.
نحن على ثقة بأن جماهٌر شعبنا سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدنً ووقف الحلقة الشرٌرة من
االنقالبات العسكرٌة التً دمرت البالد ،وذلك بمختلف األشكال ،بتصعٌد االعتصامات فً العاصمة واألقالٌم،
وتصعٌد النشاط الجماهٌري بالمواكب والمظاهرات واالضرابات والوقفات االحتجاجٌة وإبعاد رموز النظام الفاسد
فً مجاالت العمل واستعادة النقابات واالتحادات ولجان الحكم المحلً فً المدن والقرى واألحٌاء ،وفً االضراب
السٌاسً العام والعصٌان المدنً إلنهاء الحكم العسكري وقٌام الحكم المدنً الدٌمقراطً.
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانٌة
النصر لشعب السودان.
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