سكرتارٌة اللجنة المركزٌة  -الحزب الشٌوعً السودانً
الى اٌن تقودنا المفاوضات مع المجلس العسكري؟؟
نحن فً الحزب الشٌوعً السودانً لم نكن نرجم بالغٌب حٌن اشرنا فً بٌان المكتب السٌاسً
ٌوم امس  20ماٌو ،لتعنت المجلس العسكري وتمسكه بان ٌكون له اغلبٌة ورئاسة مجلس
السٌادة للفترة االنتقالٌة ،وهذا من شانه التأثٌر سلبا على عملٌة تحقٌق الثورة ألهدافها والمتمثلة
فً تصفٌة بقاٌا النظام البائد وتفكٌك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن وحل الملٌشٌات
التابعة للنظام واعادة هٌكلة جهاز االمن والمخابرات وغٌرها من القضاٌا التً نادى بها الثوار
إلقامة الدولة المدنٌة.
وجاءت نتٌجة جولة المفاوضات لٌوم  20ماٌو مخٌبة ومحبطة لتطلعات جماهٌر شعبنا تماما كما
توقعنا .وكما سبق وذكرنا فان هذا المجلس العسكري هو امتداد للنظام المدحور بدلٌل انه ابقى
على رموز النظام فً مواقعهم القٌادٌة فً جهاز الدولة وعلى الملٌشٌات والمنظمات التابعة
للنظام حتى ٌسهل عودة النظام تدرٌجٌا ووفق خطة معدة سلفا ٌساهم فٌها المجتمع االقلٌمً
والدولً إلعادة مشروع (الهبوط الناعم) حفاظا على مصالحهم الطبقٌة ،كما شارك فً تسهٌل
خروج وهروب شقٌق البشٌر (العباس) لتركٌا وصالح قوش الذي رشحت االنباء ألمرٌكا ،وذلك
بعد ان اكد سابقا فً تصرٌحات لناطقه الرسمً ان االول بالسجن والثانً متحفظ علٌه بمنزله .
مازلنا عند الراي المجمع والمتفق علٌه فً قوى اعالن الحرٌة والتغٌٌر ان تكون رئاسة واغلبٌة
مجلس السٌادة مدنٌة تضم ممثلٌن ألقالٌم السودان الستة وامرأة واقلٌة من العسكرٌٌن تمثل رمزا
للوحدة فً التنوع مع مراعاة خصوصٌة جنوب كردفان والنٌل االزرق.
نحن ال نتوقع موافقة المجلس العسكري على هذه الرؤٌة المجسدة لوحدة السودان بل سٌواصل
تعنته واصراره على ان تكون االغلبٌة والرئاسة من نصٌبه مما ٌعنً مواصلة الحكم العسكري
االمر الذي سٌقود لعزلة السودان حسب قرارات المجتمع الدولً واالقلٌمً ولن ٌوفر الفرصة
لتحقٌق السالم فً مناطق النزاعات والحروب .
علٌه البدٌل امام شعبنا وقواه الثورٌة سوى تصعٌد النضال الجماهٌري بمختلف االشكال السلمٌة
(تظاهرات /اضرابات /مواكب /وقفات احتجاجٌة  -اعتصامات ...الخ) .وصوال لإلضراب السٌاسً
العام والعصٌان المدنً إلنهاء الدٌكتاتورٌة العسكرٌة والحكم الشمولً واقامة البدٌل الدٌمقراطً
والدولة المدنٌة فً سودان ٌسع الجمٌع.
عاش نضال شعبنا االبً والنصر معقود بلوائه
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