
 ?מדוע קומוניזם
 �90של מזרח אירופה בתחילת שנות ה" הדמוקרטיות העממיות"המועצות ו�בפרט אחרי קריסת ברית, במש
 שני� רבות

 "? הרי הקומוניז� נכשל�כיצד את� עדיי� דוגלי� ברעיו� הקומוניסטי : "אנחנו שומעי� את השאלה, של המאה הקודמת
  

  .כפי שאנחנו מביני� את פני הדברי�נשתדל לענות על שאלה זו בצורה מתומצתת 
  

סכנת מלחמה (מלחמה מתמדת . הרגל של השיטה הקפיטליסטית הגיע אל קיצו מזמ��הויכוח בדבר פשיטת, לדעתנו
, רדיפות על בסיס לאומי, נישול, דיכוי, פאשיז�, חינו� ירוד, ניצול מחפיר, סקסיז�, גזענות, עוני, טרור, )גרעינית

דלדול מקורות האנרגיה של היקו� ועוד , הידרדרות במצב איכות הסביבה וזיהומה, ע��רצח, רדיפות על בסיס דתי
כול� תוצר ישיר של השיטה הקפיטליסטית שאינה מסוגלת לשרוד בלעדיה� ואשר , תופעות שקצרה הרשימה מלהכיל

  . הגדלת רווחיה� של בעלי ההו� השולטי� הלכה למעשה בעול� כולו�מטרת קיומ� העיקרי 
  

א
 הוא בטוח שבמלחמת ,ברט איינשטיי� אמר פע� שאינו יודע באיזה נשק ישתמשו במלחמת העול� השלישיתאל
כמי שאוהבי� .  פאשיז� או קומוניז��י אפשרויות  אחרי הקפיטליז� יש שת.� הרביעית ישתמשו במקלות ואבני�העול

  .בחרנו בקומוניז�, צאינותיד צא בהמשכיותה ובשגשוגה כדי להבטיח את עאת החברה האנושית ורוצי�
  

,  קרי,שני השלבי� יי� במזרח אירופה דגלו בשיטתהמועצות לשעבר ומפלגות הלוו�המפלגה הקומוניסטית של ברית
ביישו� שיטה זו הושארו על כנ� יותר מדי מאפייני� .  הקומוניז�מעבר לשלב, וציאליז� ורק לאחר התבססותוקוד� ס

 .טיפוח הלאומיות וכ� הלאה, הדרגות בצבא, חלוקת העבודה, השכר המדורגו� שיטת של החברה הקפיטליסטית כג
ה� את הניסיו� והידע העומד לזכות� של קברניטי המפלגה הקומוניסטית הראשונה שהגיעה לשלטו� יאמר שלא היה ל

לה כדי ייני� א ה� סברו שע� תו� שלב הסוציאליז� נית� יהיה לבטל מאפ.מ"הניסיו� של ברה� קרי, נו כיו�לרשות
 השיטה שצעדי� אלה החזירו אות� אחורה אלזה , שה� לא ידעו אז ואנו יודעי� כיו�מה . להגיע לחברה קומוניסטית

בתחילת  גושפנקה רשמית ה וקיבל�50הקפיטליסטית שהתקיימה הלכה למעשה בגוש מדינות זה החל מאמצע שנות ה
  . של המאה הקודמת�90 שנות ה

  

 ברחבי העול� ולא עובדי� מיליוני המאגדת בתוכה מאות המוניתכדי להגיע לחברה קומוניסטית יש לבנות מפלגה 
�רגו� הקומוניסטי של החברה האנושית דורש פעילות אקטיבית והתחייבות של המוני פועלי� הא.  של אליטותתאי
  .ייב להצלחתוולהתח מוכני� להיאבק למענו ,מסכימי� עימו, ני� מהו קומוניז�המבי

   
ביטול , עול� אחד, מפלגה אחת,  אחדמעמד עובדי�, )לאומנות ולאומיות (ביטול המושג לאו� � קומוניז� משמעותו 

שימוש במיניות  (הסקסיז� ביטול �קומוניז� משמעותו . אינטרנציונליז� �ו,  דר
 בניית אחדות רב גזעיתהגזענות
רה ללא חב, )קולקטיביז� (שיתופיות קומוניז� משמעותו . ביניז� הגבריהשוכמו ג� ביטול ) האד� למטרות רווח כלכלי

  . חד לשני ולבניית חברה קומוניסטית יחדו על בסיס התחייבות� הא בני אד� יעבדו�כס& ושכר 
   
יהיה  כל עובד, כדי שרעיו� זה יצליח.  העובדי� ינהיגו את כל תחומי החיי� של החברה האנושית–ומוניז� משמעותו ק
נית� . רי� ולספק את מנהיגותו בעת הצור
צרי
 לדעת לקבל מנהיגות של אחיהיה  הוא .ניסטיוקומ ילפעי
 להיות צר

סטודנטי� ואחרי� למיגור שלטונו של המעמד , חיילי�, � רק על ידי מאבק המוני של עובדי�להגיע לקומוניזיהיה 
  .)דיקטטורה פרולטרית (עובדי�והחלפתו בשלטונ� של המוני ה) דיקטטורה בורגנית(הקפיטליסטי 

   
הקומוניז� "ולכ� לא נית� לקבוע ש, לא עמדו למבח�, או יישו�/� טר� באו לידי ביטוי ורעיונות אלה של הקומוניז

במזרח אירופה , של המדינה שהתפתחה בברית המועצותמה שנכשל זו השיטה הקפיטליסטית הבירוקרטית . "נכשל
 �  . ועד לקריסה הסופית בשנות התשעי� של המאה הקודמת י שנות החמישי�משלה, ג� בסי� העממיתולאחר מכ

  
רק . � ובבוא היו� תחסל אות� שלו עדיי� רודפת אותרוח הבלהות. הקומוניז� יותר מהכל� מיהשליטי� מפחד

המפלגה שלנו . לאומי� תוכל להבטיח את עתידו של מעמד העובדי� הבי�המפלגה המהפכנית הרחבת שורותיה של
  !הצטרפו אלינו. החיילי� והסטודנטי�,  פתוחה לכל העובדי�מפלגת העובדי� הפרוגרסיבית. ה אגודה חשאיתאיננ

  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

 

  מפלגת עובדי� פרוגרסיבית
 מהפכניתקומוניסטית 
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