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المزيفة  األسد انتخابات ضد تجمع: سوريا  

، منظمة الثورة الشيوعية  2021مايو  25فيينا في  ر )بالصور والفيديو( من مسيرة في تجمع ضد انتخابات األسد الزائفة تقري  :سوريا  

LIBERATION ( من  القسم النمساوي   RCIT)   ،www.rkob.net   اج على لالحتج  مهاجر سوري في فيينا  100تجمع ما يقرب من  
من قبل الديكتاتورية لكسب التأييد الدولي. شارك  بأنها مناورة ساخرة  انتخابات األسد الزائفة. وأدانوا هذه االنتخابات ووصفوها

من القسم النمساوي من أعضاء  RCIT  الصحيفة العربية الصادرة عن –من ثورة  في المسيرة. قمنا ببيع عدد من األعداد الجديدة  
RCIT.  بروبستينغ ، السكرتير الدولي لفريق كلُطلب من رفيقنا ماي  RCIT تينغ في خطابه بالنظام  بروبس ، إلقاء كلمة. ندد الرفيق

والتعبئة    ولفت إلى العالقة بين النضال التحريري للشعب السوري واالنتفاضة الفلسطينية .وأكد أن الثورة السورية لم تهزم بل مستمرة
ودول أخرى الجماهيرية في العراق    
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A Critical Account of the Myths of Zionism

In Palestine and Zionism Yossi Schwartz provides a critical analysis 
of numerous Zionist myths about the Jews as well as about the 
Palestinians. He demonstrates that the Zionist claim that Pales-
tine is the historic homeland of the Jews lacks any serious basis.
Palestine and Zionism shows that the history of Zionism in the 
20th century is a history of colonialism in the service of the Great 
Powers and directed against the native population – the Arabs.
In Palestine and Zionism Yossi Schwartz deals with key events 
– the “Nakba” in 1948, the wars in 1956, 1967 and 1973, more re-
cent events like the Lebanon War, etc. – which were decisive for 
the expulsion of most Palestinians from their homeland.
Yossi Schwartz also shows that the Palestinian people have heroi-
cally resisted against the occupation resulting in two Intifadas as 
well as the successful defense of Gaza against the Israeli aggres-
sion in three wars (2008/09, 2012, 2014). The author also analysis 
the shameful betrayal by the PLO leadership by signing the Oslo 
Agreement in 1993.
In Palestine and Zionism Yossi Schwartz defends the right of na-
tional self-determination for the Palestinian people and outlines 

a socialist perspective. He emphasizes that the only solution is 
the right of millions of Palestinian refugees to return to their 
homeland and to replace the Zionist entity with one democratic 
state from the river to the sea – a Free Red Palestine with equal 
civil rights to the Arabs and the Is-
raeli Jews.
The book contains an introduction 
and 7 chapters (112 pages) and in-
cludes 7 Tables and 3 Maps. The au-
thor of the book is Yossi Schwartz, 
a leading member of the Revolu-
tionary Communist International 
Tendency and its section in Israel / 
Occupied Palestine..
You can find the contents and 
download the book for free at 
https://www.thecommunists.net/
theory/palestine-and-zionism/



10

يالية األمريكي ومع ذلك ، فمن المرجح أن تس .11 بات عسكرية ضد الخصوم. تمر اإلمبر ي شن ضر
ة فر

ي 
ي مكافحة اإلرهاب. إنهم يفعلون ذلك حالًيا فر

تعهد بايدن نفسه أمس بأنه سيواصل سياسته فر

ي أفغانستان. سياسة الهجوم هذه بالقوات الجوية 
الصومال وقد يفعلون ذلك مرة أخرى فر

 -، يظهر الصومال ر خسائر الجنود. ومع ذلك والطائرات بدون طيار والصواري    خ تتجنب خط

 .أنه ليس نموذًجا ناجًحا للسيطرة عىل المنطقة -واليمن من قبل 

ي الساعات  .12
ر بأنهم سيقفون إىل جانبهم فر ستقوض كارثة كابول بشكل كببر ثقة الحلفاء الغربيير

ام الرأسماىلي الناطقة بلسان النظ -الحرجة. كتب شبنجلر )ديفيد ب. وتحذر جلوبال تايمز 

ي ا
ي فر ر الستالينر ي   -لصير

ي تايوان من عدم االعتماد عىل دعم الواليات المتحدة فر
الحزب الحكومي فر

حالة نشوب حرب ، ولكن الموافقة طواعية عىل "العودة إىل الوطن األم". مقال بعنوان 

"وتحذر  "أفغانستان اليوم ، تايوان غدا؟ الغدر األمريكي يخيف الحزب الديمقراطي التقدمي  

ي أفغانستان ، يجب عليهم )تايوان ، محرر( أن يدركوا أنه بمجرد  افتتاحية أخرى:" مما 
حدث فر

ي غضون ساعات ولن ينهار الجيش األمريكي تعال 
ي المضيق ، سينهار دفاع الجزيرة فر

اندالع حرب فر

ر أ ي حير
ن بعض للمساعدة. ونتيجة لذلك ، سوف تستسلم سلطات مدير النيابة العامة برسعة ، فر

ر رفيعي المست  ." وى قد يفرون بالطائرةالمسؤولير

يالية الغربية ستعزز بالتاىلي الموقف العالمي  .13 بة الدراماتيكية لإلمبر بحكم طبيعتها ، فإن الضر

كبر  ي االحتالل. هذا هو الحال بشكل أ
ر والروس حيث امتنعوا عن المشاركة فر لمنافسيهم الصينيير

ر  ي السنوات الحيث أقامت كل من بكير
ماضية. ومما يمكن قوله من وموسكو عالقات مع طالبان فر

كبر استعداًدا إلقامة عالقات رسمية مع أفغانستان   ر وروسيا أ ة ، يبدو أن الصير ردود الفعل األخبر

كبر من القوى الغربية   .الجديدة أ

يالية يأ   .14 كبر قوة إمبر ي عىل أ
ي أن انتصار الشعب األفغانر

ا ، ال شك فر ً ي خبر
شجع الشعب المضطهد فر

ي السورية جميع أنحاء العالم. ا ي القادمة من حماس وهيئة تحرير الشام وجبهة التحرير الوطنر
لتهانر

ي 
ومن دول أخرى تعكس أن الحركات الشعبية المناهضة للقوة الظالمة تنظر إىل االنتصار فر

 !أفغانستان أيًضا عىل أنه انتصار لها! وهذا هو الحال

 

 RCIT ىلي ل المكتب الدو
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د احتالل الواليات المتحدة / الناتو منذ النضال ض)فيما يتعلق بالمنظمات السابقة(  RCIT وصفت .7

ي عام 
بأنه حرب تحرير وطنية ، أي مقاومة شعبية عادلة ضد العدوان  2001البداية األوىل ف 

. ومن هنا رفعنا عىل الفور شعار  اكيير  وط من جميع االشبر ياىلي الذي يستحق الدعم غبر المشر اإلمبر

يال ي  2001د أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ية! " بع "دافعوا عن أفغانستان! اهزم اإلمبر
. ف 

اكيون المقاومة الشعبية بغض النظر عن أيديولوجية قيادة هذا   مثل هذا النضال ، يدعم االشبر

الية" ، بل كان الرصاع بير   النضال. وذلك ألن الرصاع لم يكن رصاًعا بير  األفكار "اإلسالمية" و "الليبر

كبر قوة ي تمثل أ يال القوى التر ي بلد فقبر وشبه إمبر
ية عظىم وقوى متمركزة بير  الجماهبر الشعبية ف 

 .مستعمر

اكيير  ال يستطيعون أبًدا تقديم أي دعم سياسي لطالبان ، وهي حركة إسالمية   .8 من الطبيعي أن االشبر

ة. إنهم يروجون ألجندة رجعية تتعلق بحقوق المرأة ، ويعارضون أي مجتمع   برجوازية صغبر

ي ، ولديمقراطي 
يس لديهم أجندة مناهضة للرأسمالية. من المحتمل تماًما أن يتعاونوا بطريقة   حقيقر

ي أفغانستان من األمريكيير   
ي هي أقل مصداقية ف  يالية الصينية والروسية التر أو بأخرى مع اإلمبر

اكيير  أن يحرصوا عىل عدم تقليد الدعاية   . ومع ذلك ، يجب عىل االشبر وأصدقائهم األوروبيير 

ي ا تصور طالبان عىل أنها نوع من البشر من القرون الوسىط. فليحكم عليهم بأفعالهم لغربية التر

ي سي  ي بر تها سي إن إن وبر ي نشر  !وليس بالتقارير التر

ي هذه المرحلة  .9
يالية اليانكية وانتصار طالبان؟ ف  ماذا ستكون العواقب الدولية للهزيمة الكارثية لإلمبر

األولية بناًء عىل ردود الفعل األوىل. ومع ذلك ، فإن ما  راء بعض التكهناتالمبكرة ، يمكننا فقط إج 

ي السياسة الداخلية حيث سيلومها جميع النقاد عىل  2.0يىلي واضح. سايغون 
يضعف إدارة بايدن ف 

ي ووصف   ي بقاء نظام غت 
ر بايدن نفسه علًنا عن ثقته ف  كبر حيث عبر اإلذالل. هذا هو الحال بشكل أ

 !قبل أسابيع قليلة فقط -جًدا" ان بأنه "مستبعد انتصار طالب

بة قاصمة لمكانة الواليات المتحدة ومكانتها العالمية ، ليس فقط للواليات المتحدة ولكن    .10 هذه رص 

ي المحافظ 
ر رئيس الحزب األلماب  ي تشكل جزًءا من الناتو. عبر الذي  -أيًضا لقوى أوروبا الغربية التر

يالية   -جوازية التقليدي الرئيسي للبر يقود الحكومة وهو الحزب  ي معسكر اإلمبر
عن اإلحباط ف 

ي تاري    خ حلف الناتو". ونتيجة لذلك ، ستقلل بشكل كببر من شهية  
كبر إخفاق ف  الغربية: "هذا هو أ

ي المستقبل المنظور
ي الجنوب ، عىل األقل ف 

ياليير  الغربيير  لغزو بلدان ف   .اإلمبر

10  الصفحة على استمر
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ي إشارة إىل انهيار النظام االست
ن المدينة! فن ي من كابول  لتأمي  ف غنن عماري الفاسد ، فر "الرئيس" أشر

ي بأرب  ع سيا  .رات وطائرة هليكوبتر مليئة بالنقود ، بحسب وكالة األنباء الروسية نوفوسنر

ي وا .4 اىلي و "اليساري" لالحتالللذلك ، نسأل المؤيد اليمينن ي أفغانستان: إذا كانت   لليتر
ياىلي فن اإلمتر

ن أفضل حًقا  ين حًقا قد حققت تقدًما ، إذا كان العيش تحت حكم اليانكيي  سنوات االحتالل العشر

ض أنها أكتر من  ي يفتر ي عن هذه الظروف النر
حكم طالبان ، فلماذا عىل األرض؟ أال يدافع أي أفغانن

" قوامه  فائدة؟ لماذا كان ي
ات اآلالف من الجنود  300جيش "أفغانن ألف جندي ، بدعم من عشر

ن بأحدث المعدات العسكرية ، غت    قادر عىل هزيمة قوة متمردة ؟! كيف يمكن لحركة  الغربيي 

وصنادل ، بال قوة جوية ، وال مروحيات ،  AK-74 فالحية كهذه أن تتسلح فقط ببنادق عصابات

كيف يمكنها أن تقاوم بنجاح   -دون أي دعم عسكري من أي قوة أخرى  وال دبابات ، وال مدفعية ،

يالية المتفوقة للغاية ؟مث  !ل هذه القوات اإلمتر

ة من  هناك تفست  واحد فقط: إن قوات االحتالل اإلمتر  .5 ياىلي لم تحصل إال عىل دعم دوائر صغت 

ية ولكن لم تكن هناك قاعدة  جوازية المحلية والطبقة الوسىط الحضن ن الجماهت  التر حقيقية بي 

ي لم يستفد عىل اإلطالق من تريليونات  
ئ ألن الشعب األفغانن الشعبية. وهذا ليس باألمر المفاجر

ي الع
ي أنفقتها قوات االحتالل. فن اف بأن الدوالرات النر ي عىل االعتر ف غنن ي ، أجتر الرئيس أشر

ام الماضن

ي اليوم!  90
ثلث مجموع   -مليون شخص  11 بالمائة من السكان يعيشون عىل أقل من دوالرين فن

ي ازدهرت تحت االحتالل األمريكي  -السكان  ! كانت "الصناعة" الوحيدة النر ن هي إنتاج   أصبحوا الجئي 

ي كانت تنتجها ، كانت أفغ 2014األفيون )بحلول عام  انستان تنتج ثالثة أضعاف كمية األفيون النر

ي عام 
ي السلطة!( هل 2000فن

كان االحتالل األمريكي مفيًدا للنساء؟   عندما كانت طالبان ال تزال فن

ن والجنود الفاسدين الذين يعامل وقراطيي  ون النساء بوحشية أفضل لكن لماذا االحتالل المدمر للبت 

قع ؟  !من لبس التر

ن ب .6 الذين فروا بالفعل من البالد بصناديق النقود أو الذين   -اختصار ، المتعاونون الغادرون لليانكت 

. لم يمثلوا   -كابول    يزدحمون اآلن بمطار  ن ي السلطة إال بسبب البنادق والمال األمريكيي 
لم يكونوا فن

ي 
ي المقلقد مثلوا فق -أبًدا الشعب األفغانن

يالية الغربية. فن ون  ط مصالح اإلمتر ابل ، اعتتر الكثت 

ي ، يدافع  -عىل الرغم من سياستهم االجتماعية الرجعية  -طالبان 
ن للشعب األفغانن عيي  ن شر ممثلي 

ن   ياليي  . هذا هو سبب انتصار طالبان وهذا هو سبب خش اإلمتر ن ن الغربيي  عن الوطن ضد الصليبيي 

 .وكويسلينج
9  الصفحة على استمر
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    !  أفغانستان: الجرذان تهرب

يالية الغربية وانتصار للشعوب المضطهدة  !إن سقوط كابول هزيمة تاريخية لإلمبر

 www.thecommunists.net 2021أغسطس  17،   (RCIT)بيان التيار الشيوعي الثوري الدولي 

 

ي مطار كابول هي رمز للهزيمة ، أو دعونا نقول بشكل أفضل ، اإلذالل  .1
إن المشاهد الفوضوية ف 

. التيار الشيوعي الثوري الدولي  يالية الغربية وعمالئها الخائني   وجميع  (RCIT) الشامل لإلمبر

ي اال  ي غزة وإدلب والعديد من األماكن األخرى التر
اكيي   ينضمون إل الجماهب  المضطهدة ف  شبر

تبتهج بهذه الهزيمة التاريخية للقوى الغربية العظىم. هذه هزيمة للظالمي   وانتصار للمضطهدين 

ي سايغون عام 
ان آخر مرة ف   !1975ال تقل أهمية عن الهروب اليائس للفبر

ين سنة ا  .2 ياليون الغربيون أفغانستان مما أدى إل مقتل حوالي  طيلة عشر   241.000حتل اإلمبر

القوة الرئيسية لقوات االحتالل التابعة لحلف شمال األطلسي  -شخص. تمركزت الواليات المتحدة 

وع تكاليف  110ما يصل إل  - ي البالد. وفًقا لمشر
ي ذلك القوات الجوية الحديثة ف 

آالف جندي بما ف 

ي جا
ي أفغانستان منذ عام  2.26معة براون ، أنفقت واشنطن حوالي الحرب ف 

 2001تريليون دوالر ف 

" ، والحفاظ عىل اإلدارة االستعمارية   ي
، من أجل تمويل االحتالل ، وبناء ما يسىم بالجيش "األفغان 

ي أطلقت عىل نفسها " الحكومة األفغانية. ما يقرب من رب  ع هذا المبلغ )  ارة مليار دوالر( عب 530التر

ضتها حكومة الواليات المتحدة لتمويل الحرب. )كما ترى  ي اقبر عن مدفوعات فوائد عىل األموال التر

)! ة للرأسماليي   الماليي    ، الحرب تجارة كبب 

ي النهاية إل    .3
ء تقدمي يهدف ف  ي

وي    ج لالحتالل عىل أنه شر حاول السياسيون واإلعالم الغربيون البر

ي 
 المتخلف". قيل لنا أن األفغان كانوا سعداء باإلدارة جلب الحضارة إل "الشعب األفغان 

االستعمارية ، وأنها كانت ستحرر النساء ، إلخ. كانت هذه دائًما مشحية ال يصدقها سوى الحمقر  

يالية! لقد قال وجميع الماركسيي   الحقيقيي   منذ البداية أن هذا  RCIT واألتباع المؤيدون لإلمبر

يالي مفروض ضد  ة تؤكد تماما احتالل إمبر ي األشهر األخب 
ي حدثت ف  إرادة الشعب. إن التطورات التر

 " ي
ي أبريل ، توقف الجيش "األفغان 

ي أعلن فيها األمريكيون انسحابهم ف    -تقييماتنا. منذ اللحظة التر

ي الواقع ، القوات المساعدة لقوة االحتالل 
عن القتال ، أو انضم إل طالبان أو عاد إل الوطن.  -ف 

ي أيدي طالبان أغلبها دون إطالق رصاصة واحدة! حتر أن كابول  مدينة ت
لو األخرى سقطت ف 

ي البداية لم يكن لديها قوات كافية عىل األرض 
سقطت بشعة لدرجة أن طالبان فوجئت ، وف 

8  الصفحة على استمر
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اكفيينا: وقفة ضد اإلنقالب العسكري في السودان تزامناً مع المظاهرات هن  

https://www.youtube.com/watch?v=p7ycEncU-Js 

أكتوبر   30في فيينا في من رالي   والفيديو(  العسكري في السودان: تضامن مع االحتجاجات الجماهيرية تقرير )بالصور االنقالب
، القسم النمساوي من 2021  RCIT ، www.rkob.net و www.thecommunists.net ، بعد أيام قليلة من التجمع األول  

المقاومة الجماهيرية ضد االنقالب العسكري    مهاجر سوداني مرة أخرى في وسط فيينا إلظهار تضامنهم مع 100تجمع حوالي 
الخرطوم ومدن   من الناس في شوارع التجمع جزًءا من يوم عالمي للعمل. بينما خرج مئات اآلالف  ان. كان هذا األخير في السود

أخرى ، تمت دعوة نشطاء من القسم النمساوي من  دولة. مرة  25سودانية أخرى ، نظمت مسيرات تضامن في أكثر من   RCIT 
المسيرة للمشاركة وإلقاء كلمة في  . 

الدولي لـ  بستينغ ، السكرتيردعا رفيقنا مايكل برو  RCIT  قتلوا في   ، إلى الوقوف دقيقة صمت حداًدا على أرواح الشهداء الذين
 .األيام األخيرة على يد بلطجية البرهان

وكذلك روسيا تؤيد االنقالب بشكل    –وإسرائيل  السعودية واإلمارات والجنرال المصري السيسي  –وأشار إلى أن “محور الشر” 
وفالحية. راجع    راب عام وانتفاضة مسلحة إلسقاط النظام العسكري واستبداله بحكومة عماليةإض على ضرورة تنظيم كامل. وشدد 

  فيينا: وقفة ضد اإلنقالب العسكري في السودان ، :INFOGRAT أيًضا تقرير فيديو أطول على الموقع باللغة العربية
https://www.infograt.com/20  

30:  35و  30:23بين الدقيقة  Michael Pröbsting يمكن مشاهدة ) 

الشيوعية  ، منظمة الثورة 2021أكتوبر  30)بالصور والفيديو( من مسيرة في فيينا في  تقرير   LIBERATION (  القسم
  وداني في وسط فيينا مهاجر س  100كثر من قليلة من التجمع األولي ، تجمع أ بعد أيام  RCIT)  ،www.rkob.net النمساوي من

بينما خرج مئات اآلالف من الناس في شوارع   .إلظهار دعمهم للمقاومة الشعبية ضد االنقالب العسكري األخير في السودان
دولة. مرة أخرى تمت دعوة نشطاء 25تضامن في أكثر من  الخرطوم ومدن أخرى ، نظمت مسيرات   RKO LIBERATION 

لـ  دعا رفيقنا مايكل بروبستينغ ، السكرتير الدولي ُطلب منهم التحدث.  المسيرة و  إلى   RCIT   إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح ،
يحظى بدعم كامل من أتباع البرهان في األيام القليلة الماضية. وأشار إلى أن االنقالب العسكري  الشهداء الذين قتلوا على يد   

“ الشر محور  وكذلك روسيا  –ي وإسرائيل جنرال المصري السيسالسعودية واإلمارات وال – ” .  

 .وشدد على ضرورة قلب النظام العسكري من خالل إضراب عام وانتفاضة مسلحة واستبداله بحكومة عمالة

 

 

 

Michael Pröbsting during his speech at the rally in solidarity with the Sudanese protests (Vienna 26.10.2021)
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Books of the RCIT
Yossi Schwartz: The Zionist Wars

A History of the Zionist Movement and Imperialist Wars

In The Zionist Wars Yossi Schwartz gives an overview about the pro-
cess of Zionist colonialization of Palestine as well as the resistance of 
the indigenous Arab population. He deals in detail with the popular 
struggles of the Palestinians against their expulsion by the Zionists.
The Zionist Wars elaborates in detail the character of Israel’s mili-
tary campaigns in 1948 and the following decades which result-
ed in the expulsion of large parts of the Palestinian population. 
These wars were also crucial to implement the imperialist subju-
gation of the Arab countries.
However, as Yossi Schwartz elaborates, the Zionist state has passed 
its peak already some time ago which has been demonstrated by 
its failed military campaigns in Lebanon as well as in Gaza.
In The Zionist Wars the author also discusses in much detail the 
program of the communist movement on the Palestinian ques-
tion. He shows the adaptation and finally capitulation of Stalin-
ism to the Zionist project – culminating in massive arms ship-
ments for the Israeli forces during the War of 1948.
In this book Yossi Schwartz elaborates the analyses and conclu-
sions of Leon Trotsky and the Fourth International for the liber-

ation of Palestine. He also discusses the strength and weakness 
of his successors in dealing with the Zionist state and the Arab 
liberation struggle against it.
In The Zionist Wars Yossi Schwartz defends the national liberation 
struggle of the Palestinian people 
and outlines a socialist perspective.
The book contains an introduction 
and 20 chapters (136 pages) and in-
cludes 2 Tables and 4 Maps. The au-
thor of the book is Yossi Schwartz, 
a leading member of the Revolu-
tionary Communist International 
Tendency and its section in Israel / 
Occupied Palestine..
You can find the contents and 
download the book for free at 
https://www.thecommunists.net/
theory/the-zionist-wars/

ي طليعة النضاالت من أجل الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والدعوة إىل   .11
مهمة الثوار هي الوقوف ف 

ا ا برنامج  هذه  يربط  هؤالء  نتقاىلي  ندين  نحن  العاملة.  الطبقة  سلطة  أجل  من  بالنضال  لنضاالت 

بأخرى   أو  بطريقة  يدعمون  " الزائفي   الذين  اكيي   مثل هذه الهجمات المضادة للثورة )مثل "االشتر

يالية الروسية والصينية(. مثل    سياسة اإلغالق والممر األخض  والدفاع عن أنظمة البونابارتية لإلمتر

"اليسا القوى  فكرة  هذه  مصداقية  وتشوه  للثورة  المعادية  جوازية  التر بموضوعية  تخدم  رية" 

اكية ذاتها  !االشتر

ي السودان إىل التوحد والعمل من أجل تشكيل حزب ثوري. بدون مثل هذا  RCIT يدعو   .12
الناشطي   ف 

. يجب بناء مثل هذا الحزب كجزء من حزب  سيفتقر أي  الحزب   رصاع إىل منظور وتوجيه واضحي  

ث وثيًقا عالمي  ارتباًطا  السودان  ي 
ف  واالقتصادية  السياسية  التطورات  ترتبط  حيث  جديد  وري 

اكي ال لبس   إننا أيضا   ية. بالرأسمالية العالم
ندعو الثوار إىل توحيد قواهم عىل أساس برنامج عمل اشتر

 RCIT و ندعوكم إىل اإلنضمام إىل  فيه

 

 RCITالمكتب الدوىلي لـ 

 

Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Verleger, Druck, Redaktion: “Revolutionär-Kommunistische Organisation zur Befreiung” (RKOB), Füchselhofgasse 6, 1120 Wien. Offenlegungspflicht nach 
§25-Mediengesetz Medieninhaber (Verleger) des periodischen Druckwerkes “Revolutionäre Befreiung” ist zu 100% die Partei “Revolutionär-Kommunistische Organisation zur Befreiung” (RKOB), 
Füchselhofgasse 6, 1120 Wien. Die Partei ist von anderen Parteien und Vereinen politisch und finanziell unabhängig. Grundlegende Richtung des Druckmediums: Auseinandersetzung mit histo-
rischen und aktuellen Fragen der Politik der Arbeiterbewegung. Spenden an: BAWAG Kontonr. 04310-101-910, BLZ: 14000

www.thecommunists.net - rcit@thecommunists.net
Tel/SMS/WhatsApp/Telegram: +43-650-4068314



االنتباه إىل حقيقة أن الرئيس التونسي قيس سعيد قام قبل ثالثة أشهر فقط بانقالب    RCITيلفت    .8

ي ثورة  عن  الناتجة  الديمقراطية  الحريات  تهدد  ديكتاتورية  بناء  حالًيا  ويحاول  .    2011اير  نمماثل 

العام   هذا  من  اير  فبر ي 
ف  وميانمار  بورما  ي 

ف  العسكري  االنقالب  ذلك  إىل  الأضف  ي  القمع  و  وحس 

أو  بكي    ي 
ف  الرأسمالية  الستالينية  الدكتاتورية  قبل  من  هونغ كونغ  ي 

ف  للديمقراطية  المؤيدة  للحركة 

ي تشيلي وكولومبيا. كل  
تعكس ذه األحداث  هقمع الحكومات اليمينية ضد االحتجاجات الشعبية ف 

مماثلة عالمية  أنه  عملية  هي  و  العالمي    أال  النظام  وانهيار  العالمية  الرأسمالية  أزمة  تفاقم  ة  فبر ي 
ف 

خالل   من  الحاكمة  الطبقة  قوة  تعزيز  المضادة  للثورة  الطليعية  الكتائب  تحاول  القديم   ياىلي  اإلمبر

والشمولي الوحشية  الوسائل  خالل  من  للشعب  الديمقراطية  ربط   ةقمع  وري  الض  فمن  ثم  ومن 

ي دول أخرى 
ي السودان بالمقاومة الشعبية ضد الديكتاتوريات ف 

ي ضد االنقالب ف  النضال الجماهب 

ي مناطق أخرى من العالم. 
ي )مثل مض وتونس وسوريا( وكذلك ف  ي العالم العربر

 ف 

سلسلة الهجمات عل الحقوق ا .9 يمقراطية لدهناك تعبب  آخر عن نفس الهجوم المضاد للثورة هو 

ي جميع أنحاء العالم بحجة الوباء. سياسة 
ي تحدث ف  عمليات   - COVID Counterrevolution التر

ي   -، التطعيمات اإلجبارية ، إلخ   Green Passاإلغالق ،  
تستند إىل اعتبارات الصحة العامة. ف   ال 

رار السياسي  تقمواجهة أسوأ كساد اقتصادي منذ ما يقرب من قرن من الزمان وتزايد عدم االس  ظل

ن الطبقة الحاكمة مصممة عل زيادة السيطرة عل الجماهب  الشعبية من خالل توسيع جهاز أ   نجد 

ي  الشوفيت  البونابارتية  ذلك     ,  الدولة  عل  استغالل  عالوة  كات يتم  ش  أرباح  زيادة  أجل  من  الوباء 

وتكنولوجيا   الحيوية  التكنولوجيا  كات  وش  ى  الكبر والمجاألدوية  العسكري المعلومات  الصناعي  مع 

 .وما إىل ذلك

يحرضه   .10 ما  أكبر  هو  العالم  أنحاء  جميع  ي 
ف  الحاكمة  الطبقة  قبل  من  للثورة  المعاكس  الهجوم  إن 

  . الماضيي   العامي    ي 
ف  الشعبية  واالنتفاضات  الطبقية  الضاعات  من  سلسلة  وجود  إن  حقيقة 

ية ال ي صيف و الموجة العالمية من النضاالت الجماهب 
ي بدأت ف  ة   تتوقف  2019خريف  تر ة وجب   لفبر

ربيع   ي 
ف  اإلغالق  هجوم  الواليات 2020بسبب  ي 

ف  مهمة"  السود  "حياة  انتفاضة  منذ  ولكن   .

ية الجماهب  النضاالت  من  العديد  أخرى  مرة  شهدنا  ي 
الماض  العام  صيف  ي 

ف  األزمة    .   المتحدة  إن 

الض  وصعود  يالية  اإلمبر العظم  القوى  بي    الوالتوترات  هي  ي 
الطبقر تدفع  اع  ي  التر الرئيسية  عوامل 

واألنظمة   الدولة  قمع  عل  ايد  مبر  بشكل  االعتماد  إىل  العالم  أنحاء  جميع  ي 
ف  الرأسمالية  الطبقة 

 البونابارتية والديكتاتوريات. 
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صندوق النقد الدولي اإلمب   مع  كما دعموا سياسة   ,  يالي عمقت القهر االستعماري للبالد اتفاقيات 

الد القوى  تتحمل  أخرى   بعبارة  اإلرسائيلية.  العنرصي  الفصل  دولة  مع  الساخرة  اعمة "التطبيع" 

ي عام  
واآلن أصبحت ضحية   2019لحكومة حمدوك المسؤولية السياسية عن الثورة المجهضة ف 

 لفشلها. 

أن  عىل الرغم من عدم ظهور أي معلو   .5 ي 
ف  شك لدينا  فال  حول هذه القضية   حتى اآلن  عامة  مات 

ي مرص وكذ
لك من  االنقالب قد تم دعمه رسًا )أو حتى التحريض عليه( من قبل دكتاتورية السيسي ف 

و  السعودية  العربية  المملكة  ي 
ف  الملكيي    الحكام  القوى  اإلمارات  قبل  هذه  تتمتع  المتحدة.  العربية 

هان  بعالقات وثيقة للغاية مع ق الب  اللواء  يتحرك  أن  تقريًبا  المستحيل  ومن  ي 
السودان  الجيش  يادة 

ي 
ف  األخب   االنقالب  وراء  أيًضا  القوى  هذه  له. كانت  حليف  أقرب  موافقة  ي   دون 

ف  واالنقالب  تونس 

ي يوليو  
ي ليبيا ومن الجدير بالذكر   2013مرص ف 

ال حفبى ف  ي شنها الجب  والحرب األهلية الرجعية التى

اال  أن  جيفري أيًضا  ي 
األفريقى للقرن  الخاص  األمريكي  المبعوث  زيارة  من  فقط  أيام  بعد  وقع  نقالب 

 .فيلتمان  للسودان والتقى بقادة عسكريي   ومدنيي   

د  .6 مفاد االنقالب  قوي  بثورة رس  بسهولة  تنتهي  أن  يمكن  المنتصف  ي 
ف  تتوقف  ي  التى الثورة  أن  ه 

ي صيف    RCITمضادة. حذر فريق  
ي استكمال الثورة وتحطيم جهاز    2019بالفعل ف 

من أن الفشل ف 

ي السلطة
ك الطبقة الحاكمة الرجعية ف  ي  كما و   القمع اإلجرامي من شأنه أن يبى

ي بيان صدر ف 
  8حذرنا ف 

يو   / المجيدة   من  2019ليو  تموز  "الثورة  الجيش:  قيادة  مع  والتغيب   الحرية  قوى  قيادات  صفقة 

ي بياننا األخب  بأن" أي مفاوضات مع قيادة الجيش هي تحويل 
معرضة للبيع!" قلنا: "نكرر ما قلناه ف 

ي مع قياد
. ال يمكن تحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقيتي   من خالل جهد تعاون   -ة الجيش  خطب 

قوية  لكن فقط من  و  بمكانة  تحتفظ  الجيش  قيادة  أن  حقيقة  إل  بالنظر   " وإزالته!  هزيمته  خالل 

ي مناصبهم  وأنهم يحتكرون األسلحة  
االت ال يزالون ف  ي المجلس االنتقالي وأن جميع الجب 

 -للغاية ف 

ي أي وقت ". )انظر الروابط أدناه( 
 يمكنهم عزل ممثىلي المعارضة ف 

ي قدما هو وقف االنقال   .7
ب واستبداله بحكومة عمالية وفالحية حقيقية قائمة السبيل الوحيد للمض 

الشعبية   الجماهب   مصالح  ستخدم  الحكومة  هذه  مثل  والميليشيات.  الشعبية  المجالس  عىل 

ورجال   اء  البر ي  فاحس  السياسيي    من  الفاسدة  ة  الصغب  النخبة  أيدي  من  وة  والبر السلطة  يل  وسبى 

شبه   األعمال السودان  تستغل  ي  التى األجنبية  يالية  اإلمب  كات  الش  ستصادر  كما  الجيش  االت  وجب 

 .المستعمر
4  الصفحة على استمر
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 .  يسقط االنقالب العسكريفلالسودان: 
ر دعماً ل اب العام واالنتفاضة الشعبية لدحر االنقالبيي   .  لجان العمل واإلضر

 (UTC 18:30) 2021أكتوبر  25،  (RCIT)بيان التيار الشيوعي الثوري الدولي 
www.thecommunists.net 

 

انقالبًا   .1 اليوم  ي 
السودانر الجيش  قيادة  حمدوك    تواعتقل  خسيس نفذت  هللا  عبد  الوزراء  رئيس 

وخمسة من كبار الشخصيات الحكومية وآخرين ونقلوا إل أماكن مجهولة وأعلن اللواء عبد الفتاح  

حالة   وأعلن  السيادة  ومجلس  االنتقالية  الحكومة  حل  الحق  وقت  ي 
فر االنقالب  زعيم  هان  البر

يوليو  الطوار  ي 
فر ستجرى  االنتخابات  إن   

ا
قائًل الواليات  حكام  إقالة  أعلن  البالد. كما  مستوى  عىل  ئ 

2023! 

ات اآلالف من المتظاهرين إل شوارع العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أم    .2 ردًا عىل ذلك نزل عشر

ي   درمان ومدن أخرى.  بدأ موظفو    و   المتاريس ويغلقون الشوارع ويشعلون اإلطارات   المحتجونيبنر

قريًبا.  آخرون  وسيتبعه  بالفعل  اًبا  إضر ي 
السودانر المركزي  رواًجا:  إن    البنك  األكبر  الشعارات  من 

الشيوعي   والحزب  االحتجاجات  تدعم  النقابات  خياًرا!".  ليس  اجع  "البر و  أقوى"  أقوى  "الشعب 

اب   اإلضر تل ما ال يقل عن ق  الذي    "االنقالب العسكري الكامل"  و اإلحتجاج عىليدعو العمال إل 

ات.   ثالثة متظاهرين عىل أيدي قوات القمع وأصيب العشر

النضال  .3 أشكال  جميع  بشكل كامل  ويدعم  العسكري  االنقالب  الدولي  الثوري  الشيوعي  التيار  يدين 

ي ببناء   الجماهب  العالم  أنحاء  جميع  ي 
فر الشعبية  والمنظمات  العمال  يقوم  أن  بمكان  األهمية  من   .

ية ضد االنقالبحركة تضامن دول ي أن هذه محاولة جادة    و   ية مع االحتجاجات الجماهب 
ال شك فر

عام   ي 
فر من إنجازات الثورة  تبقر  ما  قيادة الجيش لتصفية كل  قبل  نطالب باإلفراج  إننا    . 2019من 

ر  نعتقد أنه من الملح تشكيل لجان عمل ووحدات دفاع عن النفس   و   الفوري عن جميع المعتقلي 

واألحياء العمل  أماكن  ي 
فر واالستعداد    هذا   لدحر   و   مسلحة  عام  اب  إضر شن  المهم  من  االنقالب 

ر الجنود من أجل شق الجيش  .النتفاضة مسلحة. وبالمثل  يجب عىل النشطاء إثارة الفتنة بي 

اال   .4 السودانية ضد  الحكومة  األشكال دفاعنا عن  من  شكل  بأي  سياستها  ندعم  أننا  ي  يعنر ال  نقالب 

االت  الجبر نفس  مع  بيد  يدًا  حمدوك  هللا  عبد  الوزراء  رئيس  حكومة  عملت  ذلك  من  العكس  عىل 

صيف    الذين نفذوا االنقالب اليوم  ي 
فر ية  بوقف التحركات الجماهب  ووقعوا    2019وطالبوا الشعب 
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انقالبًا   .1 اليوم  ي 
السودانر الجيش  قيادة  حمدوك    تواعتقل  خسيس نفذت  هللا  عبد  الوزراء  رئيس 

وخمسة من كبار الشخصيات الحكومية وآخرين ونقلوا إل أماكن مجهولة وأعلن اللواء عبد الفتاح  

حالة   وأعلن  السيادة  ومجلس  االنتقالية  الحكومة  حل  الحق  وقت  ي 
فر االنقالب  زعيم  هان  البر

يوليو  الطوار  ي 
فر ستجرى  االنتخابات  إن   

ا
قائًل الواليات  حكام  إقالة  أعلن  البالد. كما  مستوى  عىل  ئ 

2023! 

ات اآلالف من المتظاهرين إل شوارع العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أم    .2 ردًا عىل ذلك نزل عشر

ي   درمان ومدن أخرى.  بدأ موظفو    و   المتاريس ويغلقون الشوارع ويشعلون اإلطارات   المحتجونيبنر

قريًبا.  آخرون  وسيتبعه  بالفعل  اًبا  إضر ي 
السودانر المركزي  رواًجا:  إن    البنك  األكبر  الشعارات  من 

الشيوعي   والحزب  االحتجاجات  تدعم  النقابات  خياًرا!".  ليس  اجع  "البر و  أقوى"  أقوى  "الشعب 

اب   اإلضر تل ما ال يقل عن ق  الذي    "االنقالب العسكري الكامل"  و اإلحتجاج عىليدعو العمال إل 

ات.   ثالثة متظاهرين عىل أيدي قوات القمع وأصيب العشر

النضال  .3 أشكال  جميع  بشكل كامل  ويدعم  العسكري  االنقالب  الدولي  الثوري  الشيوعي  التيار  يدين 

ي ببناء   الجماهب  العالم  أنحاء  جميع  ي 
فر الشعبية  والمنظمات  العمال  يقوم  أن  بمكان  األهمية  من   .

ية ضد االنقالبحركة تضامن دول ي أن هذه محاولة جادة    و   ية مع االحتجاجات الجماهب 
ال شك فر

عام   ي 
فر من إنجازات الثورة  تبقر  ما  قيادة الجيش لتصفية كل  قبل  نطالب باإلفراج  إننا    . 2019من 

ر  نعتقد أنه من الملح تشكيل لجان عمل ووحدات دفاع عن النفس   و   الفوري عن جميع المعتقلي 

واألحياء العمل  أماكن  ي 
فر واالستعداد    هذا   لدحر   و   مسلحة  عام  اب  إضر شن  المهم  من  االنقالب 

ر الجنود من أجل شق الجيش  .النتفاضة مسلحة. وبالمثل  يجب عىل النشطاء إثارة الفتنة بي 

اال   .4 السودانية ضد  الحكومة  األشكال دفاعنا عن  من  شكل  بأي  سياستها  ندعم  أننا  ي  يعنر ال  نقالب 

االت  الجبر نفس  مع  بيد  يدًا  حمدوك  هللا  عبد  الوزراء  رئيس  حكومة  عملت  ذلك  من  العكس  عىل 

صيف    الذين نفذوا االنقالب اليوم  ي 
فر ية  بوقف التحركات الجماهب  ووقعوا    2019وطالبوا الشعب 

   شهر نوفمبر 
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