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إن قادة قوى الحرية و التغيير و التي تمثل بشكل رسمي الحراك الشعبي ضد الدكتاتورية . إن الثورة المجيدة تواجه خطر البيع : أوالَ 

وفقاً لإلتفاق سيتم تشكل مجلس سيادي مشترك مكون من عسكر و مدنيين لقيادة البالد خالل  ووقعوا على اتفاق مع المجلس العسكري 

 .أشهر 3سنوات و  3لية المكونة من الفترة اإلنتقا

عسكريين و المقعد الخامس سيكون من نصيب شخصية مدنية يتم التوافق عليها من  5مدنيين يمثلون المعارضة و  5يتكون المجلس من 

 .شهر قائد عسكري و بعد ذلك شخصية مدنية  90سيترأس المجلس في أول . الطرفين 

 .تفاقية بسبب الضغط من القوى اإلمبريالية و حلفائهم اإلقليميين لقد تم التوصل إلى هذه اإل: ثانياً 

األنظمة القمعية في مصر و السعودية و اإلمارات ممثلي المعارضة و المجلس  لكوفقاً لتقرير األسوشيتد برس فقد طالبت إدارة ترامب كذ

 .العسكري للتوصل إلى هكذا إتفاق 

إن : "ينقل التقرير عن مسؤول عسكري سوداني قوله ( . 92029102)أوصل إلى هكذا اتفاق يقول السودانيون إن هذا الضغط هو الذي 

رسالتهم كانت واضحة و هي تقاسم السلطة و ضمان عدم محاكمة أي شخص من المجلس " . األمريكان طالبوا باتفاق بأسرع وقت ممكن

 .شخص 099ى األقل مشيراً إلى القمع الذي حصل في الثالث من حزيران و الذي قتل فيه عل

قادة  كالَ من من حزيران في بيت رجل أعمال سوداني في القاهرة و قد تم حضور 92جهود القوى الرجعية توجت باجتماع سري ب إن 

و نتيجة . مسؤولين من الواليات المتحدة و بريطانيا و السعودية و اإلماراتو الجنراالن البرهاني و حميدتي باإلضافة إلى اإلحتجاجات 

 .لذلك قام قادة اإلحتجاجات بإلغاء زحف المتظاهرين ضد المجلس العسكري الحاكم الذي ذبح المئات من النشطاء في األشهر الماضية 

يحذر التيار الثوري الشيوعي العالمي و بقوة من أن إتفاق تقاسم السلطة لهو تنازل خطير من قبل قادة اإلحتجاجات و بناًء على ذلك : ثالثاً 

 إن أي مفاوضات مع العسكر هي انحراف خطيراقلناه في بياننا السابق نكرر م

مع العلم أن العسكر . إن الحرية و الديمقراطية ال يكمن نيلهم من خالل العمل المشترك مع العسكر بل من خالل هزيمتهم و التخلص منهم 

 .لصوا من المعارضة بأي لحظة يتبوأون منصب قوي في المجلس اإلنتقالي و بيدهم السالح و بإمكانهم أن يتخ

إذا ماتم تطبيق هذا اإلتفاق فإن هذا يعني إدماج قادة المعارضة بالمنظومة الحاكمة و سوف يبيعون اهداف الثورة المجيدة ألجل مزايا 

 .سنوات  3و ذلك يعني تسلم مجلس مدني عسكري جديد غير منتخب للسلطة بدون ديمقراطية لمدة شخصية 

العالمي يدين و بقوة إذعان قوة الحرية و التغيير بما فيهم المسمون بالحزب الشيوعي السوداني الذي الشيوعي  الثوري تيارإن ال: رابعاً 

 .كان جزء من التحالف منذ البداية 

يجب أن . من المهم على جميع النشطاء و المنظمات التي تنشد األهداف الديمقراطية للثورة السودانية أن ترفض هذه المؤامرة : خامساً 

يجمعوا القوى الستمرار تحشيد الجماهير الخفيرة و يجب عليهم دعم جهود تنظيم العمال و الشباب و الفالحين الفقراء من خالل لجان 

http://www.thecommunists.net/


من المهم أيضاً أن تقوم الجماهير الحاشدة ببناء لجان مقاومة لصد هجوم المليشيات . في األحياء و الجامعات و دوائر العمل مقاومة شعبية 

 .الموالية للعسكر

 .على جميع النشطاء التوحد على أساس برنامج عمل و بناء حزب ثوري و يكون جزء من الحزب العالمي , األهم من ذلك كله : سادساً 

 .لتيار الثوري الشيوعي العالمي يتطلع إلى التعاون معكم إن ا

 .نعم لمجلس ثوري مشترك

 .نعم لحكومة تحفظ حقوق العمال و الفالحين 

 

 RCIT المكتب العالمي للتيار الثوري الشيوعي العالمي
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! العام باالضراب الجنراالت قاوم: السودان  

السوداني الشعب مع الدولي التضامن ! 

الدولي الثوري الشيوعي التيار من عاجل بيان ،9102 يونيو من الرابع  

https://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s

udan-fight-back-against-the-generals-with-a-general-strike/ 

Yossi Schwartz: Sudan: Down with the Military Dictatorship! 03.06.2019, 

https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/down-with-sudan-s-military-

dictatorship/  

RCIT: Algeria and Sudan: Two Important Victories and a Warning. No trust in the army command and the 

old elite! Continue the Revolution! 11 April 2019, https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-

and-middle-east/first-victories-in-algeria-and-sudan/ 

 أسقاط نظام عمر البشير :السودان!
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popular-uprising-in-sudan/  
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