ניירעמדה של מפלגת העובדי הפרוגרסיבית )(PLP

מדוע המהפכות הקומוניסטיות
נכשלו בברית-המועצות ובסין?
המאבק המתמש נגד הרוויזיוניז
הבנה מדעית של ההיסטוריה חייבת להתמקד בלמידת
התנועות המהפכניות .אנחנו חייבי להתבסס על מהשהיה
חיובי בניסיונות הללו וללמוד ממה שהיה שלילי על מנת
להתקד מעבר לה.
ארבע מהפכות גדולות נגד הקפיטליז סימנו את הדחיפה
קדימה של האנושות :הקומונה הפריזאית ,המהפכה
הרוסית ,המהפכה הסינית והמהפכה התרבותית
הפרולטארית הגדולה )מתפ"ג(.כל אחת מהמהפכות האלו
שיקפה את חשיבות של הסתירות העיקריות בי המעמד
הקפיטליסטי לבי הפרולטריו ,או מעמד העובדי.
המאבק לשלטו המדיני הוא בלתינפרד מהמאבק בי
רעיונות נכוני לרעיונות שגויי לגבי הדר להשיג אותו,
לשמור עליו ולבסס אותו .מאבק זה ידוע כמאבק נגד

הרוויזיוניז – הרעיונות ושיטות העבודה של האויב
המעמדי המתקיימי בתו התנועה הקומוניסטית .מאבק
זה יימש עד שהקומוניז יושג ויתבסס בעול כולו.

אופורטוניז ימני :הטעות ארוכתהטווח של
התנועה הקומוניסטית
מהפכני שתפסו את השלטו עשו טעויות חמורות שאפשרו
למעמד הקפיטליסטי לזכות מחדש בשלטו במדינה .א
נבי את הטעויות האלו ,נוכל להימנע מה ולוודא שהגל
הבא של המהפכות הקומוניסטיות לא ייכשל בצורה דומה.
המהפכה הרוסית של  1917היוותה את הניצחו המוצק
הראשו של העובדי והאיכרי בתפיסת השלטו במדינה
וביסוסו .כבר מההתחלה ,המהפכה הותקפה על ידי
הבורגנות הבילאומית ,מתקפה שהגיעה לשיאה בפלישה
הפאשיסטית לבריתהמועצות ב.1941
אבל המאבק ההמוני האדיר להבסת הפאשיז ,שהונהג
בעיקר על ידי התנועה הקומוניסטית ,לא הביא לקומוניז.
הנהגת התנועה הקומוניסטית הבילאומית ,שהונהגה בידי
בריתהמועצות ,תמכה בהשגת הקומוניז באמצעות
התהלי הפרלמנטארי ולא באמצעות הפלת שלטו
הבורגנות במהפכה והקמת שלטו של העובדי.
האסטרטגיה הזאת הקימה את הקפיטליז חזרה על רגליו
במערב אירופה.

בברית המועצות ,שורשי הרוויזיוניז נבעו מעשיית ויתורי
לבורגני .דבר זה סלל את הדר לצמיחתה של בורגנות
חדשה ו"אדומה" )כלומר ,קומוניסטית במילי אבל
קפיטליסטית במעשי(.
הויתורי שנעשו לחלקי מהמעמד השליט היש התבססו
על הרעיו השגוי לפיו חלק אחד של המעמד השליט הוא
"טוב" מהחלק השני .כיו ,קבוצות רוויזיוניסטיות אלו
ואחרות טוענות שקפיטליסטי ליבראליי כמו למשל ברק
אובאמה טובי מאשר ריאקציונרי כמו ג'ורג' בוש ,כאשר
שניה נלחמי בציפורניי ובשיניי למע הקפיטליז.

מבחינה היסטורית ,הויתורי השגויי לקפיטליז הופיעו
בצורות הבאות:
 (1קומוניסטי חילקו באופ שגוי את הבורגנות
למחנה "שמאלי" ומחנה "ימני" וקראו לברית ע
המחנה ה"שמאלי".
 (2לאחר המהפכה ,הורחבו זכויותהיתר שניתנו לפלג
ה"טוב" של הבורגנות ,לכאורה בגלל שהעובדי
הזדקקו לעזרת של כוחות בורגניי "ידידותיי".
תירוצי תיאורטיי ריקי מתוכ הומצאו על מנת
להצדיק את הצעד הזה.
 (3לאומנות ,שהיא תיאוריה בורגנית ו"בימעמדית",
קודמה .לני ,סטלי ומאו לא הבינו באופ מלא
שהלאומנות היא ריאקציונרית תמיד .כמו לבורגנות
עצמה ,ללאומנות אי צדדי מתקדמי.
 (4קומוניסטי ראו את "החזית המאוחדת" כברית
ביניה לבי הצד "הטוב יותר" של הבורגנות
ונציגיו הליבראליי .בחזיתות המאוחדות האלו,
הקומוניסטי עשו את הויתור הגדול מכול:
הסתרת הפרוגראמה הקומוניסטית מההמוני.

קומוניז ,לא סוציאליז
אחד מהתירוצי העיקריי לויתורי הללו הייתה ההנחה
שאי אפשר לשכנע חלק גדול מההמוני – האיכרי או
העובדי הפחות מודעי – לתמו ברעיונות קומוניסטיי
ובשיטות קומוניסטיות .לפי הגישה הזאת ,המהפכה צריכה
לעבור דר שני שלבי .השלב הראשו נקרא "סוציאליז"
– מדינה תחת הדיקטטורה של הפרולטריו א ע
מאפייני קפיטליסטיי חזקי) .הסיני כינו את השלב
הראשו "דמוקרטיה חדשה" ,מה שתיר) אפילו עוד יותר
ויתורי לבורגני ולרעיונותיה מאלו שעשתה המהפכה
הרוסית(.
שיעור חשוב שעלינו ללמוד מכישלו המהפכות
הקומוניסטיות הוא שרעיו ה"סוציאליז" הוא
רוויזיוניסטי בפני עצמו .הרעיו לפיו מצב "מעורב" הנקרא
סוציאליז יכול להיות שלב מעבר לקומוניז נראה הגיוני
בעבר ,אבל הניסיו הוכיח שרעיו זה הוא מוטעה .בכל
מקו בו "מהפכה סוציאליסטית" ניצחה ,מעמד העובדי
הפסיד .זה לא צירו* מקרי .הניסיו ההיסטורי מוכיח

שבכל פע שמהפכני עשו ויתורי לבוסי ,הבוסי היו
יכולי להשתמש בויתורי האלו כדי לתפוס מחדש את
השלטו) .לדיו מעמיק יותר ,ראה את המסמכי "הדר
למהפכה  "3ו"הדר למהפכה .("4
המהפכה הסינית של  1949התבססה על הפוטנציאל
המהפכני של האיכרי העניי .לקראת סו* שנות ה 40של
המאה ה ,20המפלגה הקומוניסטית הסינית וההמוני
המהפכניי זכו בשלטו בסי היבשתית .לאחר תפיסת
השלטו במדינה ,מאו קרא לתקופה של "דמוקרטיה חדשה"
שתביא אלמנטי של הבורגנות הלאומית הנצלנית אל תו
המדינה .אבל א* חברה לא יכולה להישלט בוזמנית על ידי
יותר ממעמד אחד .ללא קשר לטרמינולוגיה ,ולמרות
חולשות חמורות ,מה שהתקיי בפועל בסי בתקופה
"הדמוקרטיה החדשה" היה הדיקטטורה של הפרולטריו.

אבל האידיאולוגיה של "הדמוקרטיה החדשה" הייתה
פגומה ,מה שאפשר לבורגנות לתפוס עמדות וכושרתמרו
במפלגה ,במנגנו המדינה ובכלכלה.
המהפכה התרבותית הפרולטארית הגדולה )מתפ"ג( בסי$
של שנות ה 60של המאה ה 20העלתה את שאלת טבעו
המעמדי של השלטו במדינה .הויתורי שנעשו לטובת
הבורגנות על ידי מדיניות הדמוקרטיה החדשה אפשרו את
צמיחתו של מעמד שליט חדש .המעמד השליט הזה היה
שונה מהמעמד השליט היש ,אבל המהות הקפיטליסטית
שלו נשארה אותו הדבר.
המפלגה הקומוניסטית הסינית )מק"ס( עמדה בלב המעמד
השליט החדש הזה .מרבית הגרעי המוביל )הקאדר( של
המפלגה הפ לבורגנות "אדומה" .אבל במהפכה התרבותית
הפרולטארית הגדולה ,ההמוני נלחמו כדי לכבוש מחדש
את השלטו מידיה של הרוויזיוניסטי האלו.
הנהגת המפלגה הקומוניסטית הסינית הבינה שברית
המועצות נעשתה רוויזיוניסטית ,אבל העלתה רק ביקורת
שטחית לגבי המהפ הזה ,שהיה בעל חשיבות עולמית
והיסטורית .המפלגה הקומוניסטית הסינית א* פע לא
בחנה באופ ביקורתי את הבנייה הסוציאליסטית בברית
המועצות או בסי ,והיא ג לא דחתה את התיאוריה של
הוויתורי לבורגנות ולא התנערה מהלאומנות .הבורגנות
ה"אדומה" הסינית תקפה את הסובייטי בגלל שההמוני
הסיניי היו מתקדמי מידי מכדי לבלוע את הקו
הסובייטי ,שהיה קפיטליסטי באופ ברור .אבל במתפ"ג
ההמוני הסיניי התחילו לקחת ברצינות את רעיו הפלת
הבורגנות ה"אדומה" וכיבוש השלטו מחדש.
המתפ"ג עזרה להכניס מספר רעיונות חיוניי לתנועה
המהפכנית העולמית:
 (1העדיפות המוחלטת של תמריצי פוליטיי על פני
תמריצי חומריי.
 (2עליונות הפוליטיקה על הידע הטכני :לא
"מומחיות" אלא הבנת ויישומ של הרעיונות
הקומוניסטיי על ידי ההמוני.
 (3מאבק מוגבר נגד הרוויזיוניז .השמאל במתפ"ג
הבי שה"סיוע" הסובייטי יצר אשליות קטלניות
לגבי הרוויזיוניז.
 (4מאבק מוגבר נגד האימפריאליז ושותפיו
הלאומניי.
 (5הדוקטרינה המהפכנית לפיה ההמוני יותר
חשובי מכלי נשק ויכולי לנצח כל מלחמה
אימפריאליסטית ,כולל מלחמה גרעינית.
בבסיס המתפ"ג עמדה התפיסה שהמאבק המעמדי מתחדד
לאחר תפיסת השלטו.
שני גורמי נפרדי השתתפו במתפ"ג :שמאל ,שיוצג על ידי
מיעוט מתו הקאדר של המפלגה ,על ידי תנועת המשמרות
האדומי ועל ידי מועצות העובדי המהפכניות; וימי,
שיוצג על ידי ליו שאוצ'י ,דנג שאיופינג – ולאחר מכ מאו
עצמו .לפעולות הראשוניות של המתפ"ג לא היה כל קשר
שהוא ע מאו .מאו ובעלי בריתו השתמשו בשמאל ככלי
במאבק נגד הימני החשופי יותר.
המנגנו של מאו עצמו וכוחות הגוני רבי בתו התנועה
ההמונית העלו את מאו למדרגת חציאל .הוא הפ ל"שמש
האדומה בלבבות שלנו" ונטע שהוא לא יכול לטעות .מאו
העלה מסשפתיי לשאיפותיה המהפכניות של ההמוני
בזמ שהוא רימה וניצל את השמאל ע פולח האישיות
שלו.

המתפ"ג דוכאה בשנות ה 60המאוחרות של המאה ה.20
גורמי קומוניסטיי הובסו וכוח העובדי הופל .הטעות
המרכזית במתפ"ג נעשתה בידי השמאל ,כאשר הוא לא
הפריד את עצמו מבחינה אידיאולוגית וארגונית מכוחותיו
של מאו ,ונפל בפח פולח האישיות הבורגני סביב מאו.

סיכו
התנגדות מפלגת העובדי הפרוגרסיבית ללאומנות ,לשלב
המעבר של הסוציאליז ולכל סוגי התיאוריות של שני
השלבי הותקפה כאולטרהשמאליות .אבל יישו הקו
הפוליטי שלנו בפועל היה הדר בה ניסינו להדגי את תוק*
הניתוח שלנו ותוק* האסטרטגיה שלנו למהפכה .המפלגה
העולמית שלנו יוזמת מאבקי ,מספקת הנהגה למאבקי
רבי בעול ,ומצטרפת לאלו המוכני להצטר* אלינו
למאבק על נושאי ספציפיי .אנחנו ממשיכי "לשרת את
הע" בדר זו .אנו שמי לנגד עינינו את המשימות הבאות:
 (1לעקור מהשורש את כל הרעיונות המצדיקי ברית
ע המעמד השלט.
 (2לחשל את עצמנו ואת ידידינו כדי שנוכל לזהות
מלכודות לאומניות ולהימנע מה ,בייחוד במאבק
נגד הגזענות.
 (3לוודא שהקומוניז והדיקטטורה של הפרולטריו
מועלי בכל חומרי ההתססה של המפלגה.
 (4למחוק כל סימ לפולח אישיות .כל חבר מפלגה
צרי להיות מסוגל להציג את קו המפלגה ולהיות
בעל היכולת לבקר את כל החברי וההנהגה.
 (5להשקיע בעבודת המפלגה ובארגו המוני .לזכות
בחברי חדשי למפלגה.
 (6לשפר ולהרחיב את העבודה הבילאומית
והתעשייתית שלנו.
בכ שאנחנו דני בקו המפלגה שלנו ,מיישמי אותו
ומעשירי אותו ,המפלגה שלנו תעמיק את קשריה ע
העובדי באר) ובעול .יש לנו עול של ללמוד – ועול
לזכות בו.
)דיו מפורט בהרבה בנושאי החיוניי הללו נכלל
במסמכי מפלגת העובדי הפרוגרסיבית בש "הדר
למהפכה  "3ו"הדר למהפכה .("4

