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פועלי כל העול  :התאחדו!

נלחמים בפאשיזם -
נאבקים למען קומוניזם!
זהירות :פאשיז לפני!
תפקיד של מדינת הרווחה הישראלית ושל ה"דמוקרטיה"
הישראלית היה לשחד את העובד היהודי בכמה פירורי
משולחנ של בעלי ההו כדי לקנותו כבשרתותחי עבור
ועבור האימפריאליז המערבי .העובד הפלסטיני ,המהווה
את הרוב המוח של האוכלוסייה הפלסטינית שבי הנהר
לי לעומת זאת ,לא נהנה כמעט אפילו מיתרונות מועטי
אלו .א מאז שנות השמוני נמצאי בעלי ההו במצב הול
ומידרדר – תוצר של השיטה הקפיטליסטית הגוססת
בשלבה העליו האימפריאליסטי – ומעדיפי שלא לחלק לנו
אפילו את הפירורי האלו.
המתקפה שנערכת בעשורי האחרוני על מדינת הרווחה
ועל העבודה המאורגנת מטרתה אחת :הפיכת העובדי
לעבדי בשכררעב עבור קבלני כוח האד .הבוסי יודעי
שבמוקד או במאוחר אנחנו ננסה להג על עצמנו בפני
הטרור הכלכלי שלה ,ולכ ה מכיני את הקרקע לדיכוי
ברוטאלי של כל התנגדות :מדיכוי שביתות ומאבקי עובדי
ועד לכדי טרנספר אלי ומרחדמי אזורי – אולי א"
גרעיני  בחסדי האימפריאליז.
הדוגמאות לכ הוא הצו החדש של הצבא המאפשר את
גירוש של עשרות אלפי עובדי פלסטיני ובני
משפחותיה מהגדה המערבית ,הירי בנשק חי על עובדי
ופלאחי בכפר נבי סלאח )באזור סלפית בשומרו( המגיני
על אדמותיה ובתיה מפני הנישול הקולוניאלי והנדל"ני
הנעשי בחסות רצחנותו של הצבא הישראלי .בתו כ
המצור הברברי המתמש על עובדי עזה.
מדיניות הטיהור האתני בחסות "שוק הנדל"" הרווחת
בשטחי  1948בה בכל עיר פלסטינית או מעורבת וכפר כרישי
נדל" וגופי הממסד )כמו קק"ל ומנהל המקרקעי(
משרתיה מנשלי תושבי פלסטיני מאדמת הורסי
את בתיה וזאת נעשה בחסות פורעי פאשיסטיי )"גרעיני
המתנחלי"( ובחסות אלימות משטרתית משולחת רס.
זאת בנוס" לאיומי התדירי על תושבי ישובי וואדי ערה
הפלסטיני לבטל את אזרחות ולהעביר לשלטו הכיבוש
תו נישול מאדמותיה .מבילעי ונעלי דר שייח' ג'ארח
וסילווא עד דהמש )באזור רמלה לוד( כול גזרות באותה
החזית כנגד שלטו העושק והגזל הקולוניאלי הציוני .כאמור
דיכוי קפיטליסטי וקולוניאלי אחד על כל שטח האר.
הדיכוי הפאשיסטיגזעני מופעל ג נגד מהגרי העבודה
המובאי להעצי את רווחי הבוסי ולרסק את זכויותיו
של העובד המקומי .בתו כ ג זכויותיו של העובד היהודי
נמוגות ,ולראיה מאבק של עובדי "אקרשטיי" ירוח
שבית הדי הארצי לעבודה למעשה חיסל את זכות
להתאגד בכ שטע כי האיגוד שהקימו איננו תק" ואילו
הוועד השקרי והקנוי שהקימו הבוסי בשיתו" הנהגת
"ההסתדרות" הבוגדנית שאיננה איגוד מקצועי הוא
"היציג" וזאת תו דיכוי אלי וברוטאלי של כמעט כל
ניסיו התאגדות ועמידה של עובדי על זכויותיה
הבסיסיות.

קפיטליז בהכרח מוביל לפאשיז !
הפאשיז איננו תופעה חיצונית לקפיטליז ,אלא תולדה
של סתירותיו בעיקר עקב משברו האקוטי בשלבו הסופני
והטפילי של ריכוזיות ההו האימפריאליסטי ,אשר בו

למעמד השליט יש צור למשטר עד למקסימו את שליטתו
ה בכוח העבודה וה על משאבי העול ולדחוק מתחרי,
בעלי הו של מעצמות אחרות על כ הוא חייב למגזר
באלימות רצחנית כל קריאת תיגר על שליטתו ,כל ביטוי
דמוקרטי וליצור עד כמה שהוא יכול "הפרד ומשול" בי
מעמד העובדי ,שהוא הכוח המתקד היחידי בחברה
המייצר הכל ובעל האינטרס בחברה נטולת מעמדות ,דיכוי
מכל סוג שהוא ,מחיקת הגבולות וההפרדות הלאומיות
והאתניות וכינונה של הדיקטטורה הפועלית כנגד שאריות
המעמדות המנצלי עד לחיסול והשמדת הסופית.
לכ ,כל ניסיו "לתק" את הקפיטליז באמצעות רפורמות
לעול לא יצלח אלא ,לעיתי לפרקי זמ קצרי כל עוד
בעלי ההו שולטי בחברה ובכלכלה.

מאפרטהייד וגזענות למשטר גסטאפו:
'הפרד ומשול' קולוניאלי בי עובדי
מאז הקמת מדינת ישראל ,המשטר הישראלי ה"ציוני" נוקט
במדיניות של הפרדומשול בי עובדי כדי לשמר את
ההגמוניה שלו – ושל האימפריאליז – על השטח שבי
הירד לי .ממערב לקו הירוק ,העובדי היהודיי זכו
לכמה פירורי של זכויות וחופש – לא דמוקרטיה שלמה
אלא שמינית דמוקרטיה – בעוד שבשטחי שכבשה ישראל
בשנת  1967המשטר מדכא את העובדי הפלסטיני
בברוטאליות אלימה ,רצחנית ,בוטה וגלויה.
האלימות הגזענית נגד העובד הפלסטיני מאפשרת את עושק
העובד היהודי .האינטרס של כל העובדי ממערב לירד הוא
סיו הגזענות ,פירוק האפרטהייד ומת זכויות דמוקרטיות
מלאות ושוות לכל העובדי .רק כאשר נשבור את ההפרדה
הגזענית נוכל להתאחד נגד האויב האמיתי שלנו ,כלומר נגד
הבוסי המקומיי ,והבוסי שלה :אילי ההו
האימפריאליסטי באשר ה.
ההו הישראלי והאימפריאליז תומכי מאז שנות
התשעי ב"פתרו" של שתי מדינות .לשיטת ,ה"פתרו"
לסכסו הוא מדינת ישראל חמושה מכ" רגל ועד ראש
כבסיס הצבאי האמריקני הראשי במזרח התיכו ,לצד
מדינתקש פלסטינית )בהשראת "בנטוסטא" בדרו
אפריקה של ימי האפרטהייד הנלוזי( שאינה אלא מקור
בלתינדלה לכוח עבודה זול לתאגידי האמריקניי
והאירופיי .בעלי ההו אינ מעונייני בעצמאות וחירות
אמיתיות  לא לעובדי היהודי ולא לעובדי הפלסטיני.
לעובדי אי צור בחומות ,בגבולות או בהפרדה .האינטרס
של העובדי הוא חופש ודמוקרטיה אמיתיי ומלאי
לאנושות בכלל ובמקרה שלנו – לכל היושבי ממערב לירד.

הפתרו האמיתי היחיד לסכסו ולדיכוי הלאומי במזרח
התיכו הוא סילוק השליטה האימפריאליסטית וכינו
שלטו קומוניסטי מהפכני של מעמד העובדי בכל השטח
שממערב לירד.
הקפיטליסטי והאימפריאליסטי אינ מסוגלי לתת
מענה ג למצוקת של הפליטי בעול בכלל ובאזורנו
בפרט .הפליטי הפלסטיניי ברצועת עזה ובגדה המערבית
סובלי מדיכוי צבאי ישיר של ישראל .הפליטי

הפלסטיניי במדינות ערב השכנות מנוצלי באופ ציני
ואכזרי על ידי הקפיטליסטי של אות מדינות )וההו הזר
המושקע בה( ככוח עבודה זול וככלימשחק פוליטי.
לזכות הפליטי לחזור לאדמות משפחותיה ממערב לירד
יכולה להיות משמעות רק א זכות זו תלווה ביצירת דיור,
שירותי ,תשתיות ומקומותעבודה הולמי עבור
הפליטי; כל עוד הקפיטליז שולט בישראל ,המהווה את
המסד לשליטתה של הציונית ,אפילו החזרת הפליטי
לאדמותיה לא תהיה אלא עוד נדב במסכת הניצול שה
עוברי .ככלות הכל ,האינטרס היחידי שיכול להיות לבעלי
ההו להחזיר את הפליטי לאדמת הוא להביא ככוח
עבודה זול ,ולא" קפיטליסט לא יהיה אינטרס כלכלי לשפר
את תנאי החיי במחנות הפליטי )מאחר ורוב חיי
בתנאי עוני קשה(.
רק מהפכה קומוניסטית תוכל לפתור את שאלת הפליטי
באופ אמיתי ומלא .רק מדינה קומוניסטית של עובדי
וכלכלה קומוניסטית של עובדי יוכלו להשיב את הפליטי
הרוצי בכ לאדמת בכבוד ומבלי לעשוק אות ,או
לחילופי ,לספק לפליטי תנאי חיי ראויי במקומות
שבה ה חיי כיו ,ולשי ק לתנאי המחפירי של
מחנות הפליטי.

התשובה לפאשיז  :מאבק לקומוניז !

במטרה לענות על צרכי מעמד העובדי ולא ייצור לש
סחרחו ע קפיטליסטי .קומוניז אמיתי אפשר לבנות
רק בקנה מידה עולמי ,ולא במסגרת הלאומנית של מדינה
אחת ,ותהא זו מדינה עצומה כמו רוסיה או סי .קומוניז
אמיתי הוא הדר היחידה להבטיח חיי ראויי וקיו בר
קיימא לכלל האנושות .אנחנו – מעמד העובדי – היננו
היחידי שמסוגלי לשי ק לאלפי שני של ניצול ,עושק
ומלחמות שהביאה עלינו החברה המעמדית.
איננו זקוקי לבוסי .אנחנו ,העובדי ,יכולי לנהל את
מקומות העבודה ,את החברה ואת העול הרבה יותר טוב
מה .ניהול דמוקרטי ומודע של החברה על ידי מעמד
העובדי ,המאורג במפלגה קומוניסטית בעלת משטר פנימי
צנטרליסטידמוקרטי ,יאפשר לאנושות להפו את הניצול,
העוני ,המחסור ,הטרור ,הרצח ,הניכור והשעבוד
להיסטוריה רחוקה .לכולנו – העובדי – יש אינטרסי
מעמדיי משותפי .לכולנו אות האויבי – ההו
המקומי ,משרתיו הפאשיסטיי ואדוניו האימפריאליסטי
– ורק בידינו הכוח להביס את האויבי האלו.

כמו שאמר מארקס לפני יותר מ 160%שנה :יגורו לה
המעמדות השליטי בפני המהפכה הקומוניסטית! פועלי
כל העול התאחדו – אי לה דבר להפסיד זולת כבליה ,
ויש לה עול ומלואו לזכות בו!

לכאורה נראה כאילו שהמשטר הישראלי ,לא כל שכ
האימפריאליז האמריקני שאותו הוא משרת ,הינ חזקי
ועצומי .א למרות כל כלי הדיכוי האדירי שבידי
הבוסי ,אנחנו ,העובדי ,יכולי להיות חזקי מה
בהרבה :כשמעמד העובדי מאוחד ונחוש למגר את
מדכאיו ,שו דבר אינו יכול לעמוד בפניו.

•

בעוד המעמד השליט הישראלי צועד בבטחה אל עבר
הפאשיז  ,עלינו מעמד העובדי מוטלת החובה לצעוד על
הנתיב המהפכני לקומוניז לאורה של ההדרכה
המרקסיסטית לניניסטית המהפכנית!

•

ככלות הכל ,אנחנו – ולא  19משפחות ההו – ה אלו
שמייצרי את הסחורות ,מספקי את החשמל ,מתחזקי
את הכבישי ,שואבי את הנפט ,מדפיסי את הספרי
והעיתוני ומאיישי את שורות הצבא .א נתאחד וניאבק
למע עול משלנו ,עול ללא בוסי וללא ניצול 
הקפיטליסטי ימצאו את עצמ ללא צבא )מלבד לכמה
קלגסי משוחדי( ,ללא משאבי וללא רווחי.

מהי ,א כ ,הדר לסילוק שלטו ההו? הניסיו הכואב
של תנועת העובדי במאתיי השני האחרונות מלמד
אותנו שניסיונות להשיג רפורמות במסגרת המערכת
הקפיטליסטית הקיימת מוביל ,במקרה הטוב ,להצלחות
חלקיות וזמניות בלבד ,ובמקרה הרע להרדמת העובדי
ולסלילת הדר לפאשיז  .רק מהפכה של עובדי ,
המונהגי בידי מפלגה קומוניסטית נחושה ,יכולה לסלול
את הדר לשחרור האר $והעול מהשעבוד להו.
רק המאבק למע כלכלה של עובדי ועול של עובדי –
עול וכלכלה קומוניסטיי – יכול להוביל לניצחו במאבק
נגד הפאשיז ,הגזענות ,הקולוניאליז וההו
האימפריאליסטי .רק פרוגראמה מרקסיסטיתלניניסטית,
הנשענת על לימוד ביקורתי של ניסיו העבר של תנועת
העובדי ,תאפשר לנו לעמוד בפני האתגרי הקשי של
המאבק העיקש המצפה לנו .א" על פי שכוחו של מעמד
העובדי הינו אדיר ,הבוסי יילחמו בציפורניי ובשיניי
כדי לשמור על שלטונ ורווחיה ,ורק א נעמוד מול
מאוחדי ואיתני נוכל לנצח אות.

למע קומוניז  :מעמד%העובדי לשלטו!
קומוניז פירושו שלטו דמוקרטי של העובדי על הכלכלה,
על החברה ועל המדינה .קומוניז אמיתי פירושו ייצור

למע מה אנו נלחמי ?
•

•

•

•

•

מפלגת העובדי הפרוגרסיבית נאבקת להפלת
הקפיטליז והדיקטטורה של הבוסי .אנחנו מארגני
עובדי ,מובטלי ונוער לתנועה מהפכנית לקומוניז.
רק הדיקטטורה של מעמד העובדי – קומוניז – יכולה
לפתור אחת ולתמיד את האסו שמהווה העול של ימינו
עבור ביליוני אנשי .דבר זה אינו יכול להיעשות על ידי
בחירות אלא מצרי תנועה מהפכנית המונית המונהגת
בידי מפלגת העובדי הפרוגרסיבית.
בעוד שהבוסי ומשרתיה טועני ש"הקומוניז מת",
אבל הקפיטליז הוא הכישלו האמיתי עבור ביליוני
עובדי ברחבי העול .הקפיטליז חזר לרוסיה ולסי
בגלל שהסוציאליז שמר על מאפייני רבי של מערכת
הרווחי ,כמו למשל משכורות ופריבילגיות .ברוסיה וסי
לא הוק מעול קומוניז אמיתי.
קומוניז פירושו עבודה קולקטיבית לבניית חברה
המנוהלת על ידי העובדי ולמענ .אנחנו נבטל את
העבודה עבור שכר ,כס" ורווחי .כול יחלקו
ביתרונותיה ובקשייה של החברה.
קומוניז פירושו ביטול הגזענות ,הסקסיז ,הלאומנות
ומושגי ה"לאו" וה"גזע" .אנחנו מנוגדי לכל ניסיו
להפרדה בי עובדי על בסיס לאו ,דת" ,גזע" ומגדר.
מעמד עובדי עולמי אחד ,עול אחד ,מפלגה אחת!
קומוניז פירושו שמוחותיה של מיליוני עובדי
יצטרכו להשתחרר מההבטחות הכוזבות של הדת
והחשיבה הבלתימדעית שלה .הקומוניז ינצח כאשר
המוני העובדי יוכלו להשתמש במדע של המטריאליז
הדיאלקטי כדי להבי ,לנתח ולשנות את העול על מנת
לספק את צרכיה ושאיפותיה.
קומוניז פירושו שהמפלגה – המתנהלת באופ
צנטרליסטי ודמוקרטי – תוביל כל צד בחברה .כדי שזה
יעבוד ,על מיליוני עובדי – בסופו של דבר כול –
צריכי להפו לפעילי קומוניסטי מודעי.

הצטרפו אלינו!

מפלגת עובדי פרוגרסיבית
קומוניסטית מהפכנית
p.workers.p@gmail.com
WWW.PLP.ORG

