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    קריאת תגרקריאת תגרקריאת תגרקריאת תגר
  

  פרוגרסיביתעיתון קומוניסטי מהפכני של מפלגת עובדים 
 1₪תרומה מומלצת     2011 אפריל    4 גיליון 1שנה 

 האימפריאליזם ומשטרי הריאקציה הערביים

 טובחים בעובדים
מופע אימים של האימפריאליזם ומשרתיו 
באזור מהפכה והנהגה קומוניסטית הינן  

 על מעמד העובדים !שאלה של חיים ומוות
הערבי ליטול את גורלו בידיו ולהפסיק להיות 
בשר תותחים וכלי משחק בין פלגי הבוסים 

  .המקומיים לבין המעצמות
  

 נחשפת הצביעות של בפעם המי יודע כמה
 שלמען ,המעצמות האימפריאליסטיות

אינטרסיהן לשעבד את עובדי המרחב הערבי 
חלות  בואין הן, ואת משאבי הטבע של האזור

  .באף אמצעי
  

אנו עדים למאבק כוחות עקוב מדם בין 
בין ו המעצמות שלהאינטרסים הסותרים 

זה או אחר  מקומי  משרתניסיונותיהן להמליך
שיסור לפקודותיהן מתוך המעמדות השליטים 

ניהן ובתוך י חרף הניגודים ב.המקומיים
כל אותם  ,המעמדות השליטים הרקובים

 לשעבד את םנ אחידים ברצוטפילים הינם
שזרימת הנפט והרווחים ממנו , מעמד העובדים

אמריקניים ימשיכו לזרום לתאגידי הנפט ה
ולהבטיח שהניצול והדיכוי , והסיניים

  .הקפיטליסטי ימשיך להתקיים
  

 פעם .עבורםלטבוח בעובדים זהו דבר לגיטימי 
האמיר , להגן על משרתם בבחרייןנעשה כדי זה 

ם במפגינים נגד  המבצע טבח אלי,ליפה'אל ח
 בעיקר בעובדים שמוצאם ,משטרו בבחריין

בסיוע כוחות צבא ממדינת ,  מוסלמי שיעי
ערב , החסות הראשית שלהם בעולם הערבי

הפסקת "ה בשם  ז אחרתפעםב .הסעודית
כאשר לא תוקפנותו , של קאדפי" התוקפנות

הרצחנית של הרודן היא המפריעה לבוסים 

הסיכוי אלא , האמריקניים והאירופיים
  .שיהפוך לעבדם הנרצע של המתחרים הסיניים

  

 עשויה ההתקוממות, ללא מהפכה קומוניסטית
להפוך את האזור בנקל למעין לוח משחקים 

של ) העובדים(נפסד ועקוב מדם 
שטרים  המ,מחד. האימפריאליזם ושל משרתיו
 כגון ערב ,אמריקניהקשורים לאימפריאליזם ה

 ובראשן ,ןנסיכויות המפרץ וירד, הסעודית
מבצרן החמוש הקולוניאליסטי והפאשיסטי 

ומנגד משטרים המקדמים את , מדינת ישראל
כמו  (האינטרסים של המעצמות רוסיה וסין

  ).למשל איראן
  

ללא בנייתה של מפלגה קומוניסטית מהפכנית 
שתאחד את כלל עובדי המרחב הערבי מכל 

האנרגיות ותעצומות , הלאומים, הדתות
ה המהפכניים שהפגין מעמד המסירות וההקרב

.  לרדת לטמיוןותהעובדים במרחב הערבי עלול
ך להיות מופע ואסור שהמצב המהפכני יהפ

אימים אימפריאליסטי שיקיז את דמם של 
כפי מצביעים על כך המעורבות , עובדי ערב

, המדממות של המעצמות ושליחיהן בלוב
  .בבחריין ובתימן
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 :דות הסוציאליותהעוב המשפחתונים ו מטפלותימאבק

שני צדדים של אותה מדיניות גזל ועושק קפיטליסטית
מאבקיהן של מטפלות משפחתוני משרד 

העובדות הסוציאליות לכאורה של ת ו"התמ
; על שני צירים מקבילים שלא נפגשיםנעים 

מתקיימים תחת מסגרת ארגונית מאבקים אלו 
מטפלות משפחתוני (איגוד מקצועית שונה 

" כוח לעובדים" במסגרת ת מאוגדות"התמ
ים /תים הסוציאליו/ואילו איגוד העובדות

 יש לשני אך, "ההסתדרות"מאוגד במסגרת 
  .המאבקים הרבה מן המשותף

  
שני המאבקים מייצגים את דיכוי הנשים 
העובדות ביתר שאת בידי השיטה 

 תחומי העיסוק הללו נתפסים .הקפיטליסטית
ן כנשיים ולכן רמת השכר בהן נמוכה באופ

מגמה נוספת היא שמעמד בעלי . מובהק ובוטה
פיטליסטית והממסד הסר ההון ושיטתם הק

ר לתנאי הרווחה של  בכל הקשולמרותם רואים
נטל מחד ומקור חדש מעמד העובדים עול ו

  .למסחור ולהפקת רווחים מאידך
  

זו הסיבה שמערכות רווחה אלו הופרטו 
והן מקוצצות הן מבחינת יכולת , למעשה

הקטנה שלהן לענות על מצוקות השירות 
שלרוב מגיעים מן , ובעיות של מטופליהן

השכבות היותר מדוכאות ומוחלשות של מעמד 
טפלות תנאי העסקה של המ, העובדים מאידך

. והעובדות הסוציאליות הולכים ומדרדרים
ת כלל לא מוכרות "מטפלות משפחתוני התמ

כשכירות אף על פי שבכל אופן עבודתן הן 
, לעיתים. תקנות הרשויות המקומיותכפופות ל

 הן נתונות ,בעיקר בישובים ערביים ודתיים
לניצול מצד עמותות שהן קבלני מיקור חוץ 

 ,על תנאי העסקתן הגרועים" הגוזרים קופון"
והן נאלצות להסתפק בהכנסה נמוכה מאוד 

ולחובות המוטלות על ללא זכויות סוציאליות 
 ,דומה לכךב, העובדות הסוציאליות. עסק זעיר

שירותי , משכורותיהן הן מהנמוכות במשק
הרווחה סובלים באורח כרוני מקיצוצי תקנים 
ובשנים האחרונות עם החרפת המתקפות 

מרבית שירותי הרווחה , הקפיטליסטיות
  .ניתנים באמצעות מיקור חוץ של עמותות

  
ההצעות שניתנו לעובדות הסוציאליות שהנהגת 

  טורי שלשהיא הכלי ההיס ("ההסתדרות"

 הבוסים כנגד מעמד העובדים עוד בטרם קום 
וראשי האיגוד שלהן ששו ) המדינה הציונית

נכתב על " עורבא פרח וכאילו ןלחתום הינ
לא תהייה , תחת הקפיטליזם הישראלי. "קרח

אפילו אם ,  בטווח הארוךכל אכיפה על השכר
, ייתר על כן. בטווח הקצר יהיו הישגים למאבק

וציאליות המועסקות מרבית העובדות הס
בעמותות אשר נחשבות בתחומי המגזר הפרטי 

ה לא תוכל לאכוף את הסכמי בו המדינ
 המשא ומתן הנוכחי כלל לא , ככלל.העבודה

  ".ההפרטה"מתקיים מול עמותות 
  

אנו במפלגת העובדים הפרוגרסיבית מביעים 
את תמיכתנו המלאה במאבקיהן של מטפלות 

 . הסוציאליותת ושל העובדות"משפחתוני התמ
 עלינו ,מתוך תמיכתנו הבלתי מותנית והמלאה

 המצויים ,להזהירן כי המאבקים הנוכחיים
 לא יוכלו ,בגבולות הצרים של המאבק הכלכלי

 מכיוון ,להביא לפתרונות אמיתיים ועמוקים
שהרס שירותי הרווחה הוא אינטרס עקרוני 
פוליטי של המעמד השליט הקפיטליסטי ושל 

במילים , כלומר. ני המדינהמנגנובמשרתיו 
 תוצר הכרחי של השיטה ,אחרות

  .הקפיטליסטית
  

שני המאבקים מוכיחים כי לא יוכלו להגיע 
לתוצאות משמעותיות מבחינת העובדות תחת 

וכי נדרשת אסטרטגיית , מאבק כלכלי צר
כללי "מאבק עקרונית וארוכת טווח החורגת מ

של ההון ונציגיו במשרדי " המשחק המכור
אנו חושבים שעל , לפיכך. ת" והתמהאוצר

העובדות משני המגזרים הללו להכיר במגבלות 
. המאבק הנוכחי ולהתכונן למאבק הארוך טווח

, םינהשל מאבק זה שני ביטוייו המעשים 
 בניית מסגרת דמוקרטית שקופה ,ראשית כל

שתייצג את העובדות מן השטח במאבקים 
 את ההנהגות למתן דין וחשבון ושניתותאלץ 

 הבנה שיש ליצור כוח פוליטי מהפכני של ,כל
כלל מעמד העובדים למיגורה של השיטה 
הקפיטליסטית והדורש מפלגה קומוניסטית 
ואסטרטגיה קומוניסטית מהפכנית ושהן 

 .נמצאות בחזית המאבק הזה
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 :הצעות המדינה לערבים הבדואים

 !חוצפה קולוניאליסטית לשמה
 שראלמדינת י "מציעה"בתכתיב מלמעלה 

 כשטח  אלף דונם150-להכיר לבדווים ב
 מה שמהווה רק חלק קטן ,בבעלות בדואית

מהאדמות שנשדדו מהאיכרים והעובדים 
 ללא כל תכנון וזאת, 1948הבדואים במלחמת 

יה וללא שמץ של והתחשבות בצרכי האוכלוסי
  .תיאום עם נציגיה

  

 ,)11/3/11" (הארץ"בכתבת תחקיר לעיתון 
ועד היישוב הלא דובר , חר עואד אבו פרי"ד

הביע זעם על כך שנציגי , עראקיב-מוכר אל
איך יכול . "הבדווים כלל לא שותפו בדיון

להיות שדנים בחיי עשרות אלפי אנשים בנגב 
אנחנו ", הוא תהה, "?בלי לשתף אותם בכלום

אבל , רוצים ללמוד את ההצעה והשלכותיה
 הדרישה להכיר העמדה העקרונית מצדנו היא

ים הלא מוכרים בנגב על איישובים הבדובכל ה
הצעה , לדבריו". אדמותיהם ולא מעבר לכך

ים וזו אתגרור ויכוחים בתוך היישובים הבדו
המדינה מנסה שהוא הסביר . מטרת הממשלה

על הקהילה " הפרד ומשול"יטת לשלוט בש
  .ית בישראלאהבדו

  
העומד בראש המועצה , וקילי-אבראהים אל

כנית התוש מסר ,בנגבלכפרים הבלתי מוכרים 
ישנם בנגב . "יםאכלל לא עונה על דרישות הבדו

 יישובים בלתי מוכרים היושבים על 45-יותר מ
שטח גדול של מאות אלפי דונמים מזה עשרות 

.  הדרישה שלנו היא להכיר ביישובים.שנים
אנחנו מתגוררים , המדינה לא עושה לנו טובה

, ועל האדמות שלנו ואין מדובר במתנה ממישה
ים אמדינה מנסה זה שנים לקבץ את הבדוה

בשטח אחד במטרה להשתלט על האדמות 
ומנסים לפתות את האנשים בתשלומי כסף 

אנחנו אומרים שהאדמה שלנו היא . ופיצויים
  ".לא למכירה

  
ים איוכלו בדו, לפי ההמלצות המתגבשות

שעליה הם " שהוכיחו זיקה היסטורית לקרקע"
ת למשפחתם מזה שלרוב שייכ ,תובעים בעלות

מאני 'דורות ולחלקן אף רישום בטאבו העות
שטר הציוני מתייחס באופן שאליו המ

 לקבל תמורה כספית עבור חלק ,סלקטיבי
כלו מהקרקע או חלק מהשטח שאותו יו

 ,ים הצעה זואאם יקבלו הבדו. להמשיך ולעבד
עשוי היקף הקרקע שתיכלל בהסדר זה להגיע 

שהם , דונםלשיעור של כמאה וחמישים אלף 
שכנו ת מכלל הקרקעות שעליהם פחות ממחצי

  .1948הבדואים לפני מלחמת 
  

ים לקבל א יוכלו הבדו,ללא קשר להסדר זה
זכאות לשטחים למגורים ביישובים שבהם 

שהמציאות הוכיחה בפועל כפי . תכיר המדינה
אין זה קורה ובמידה וכי הדבר נעשה זה לאחר 

 תכנון סחבת בירוקרטית ארוכה מנשוא וללא
כפי מתרחש . מתאים לצורכי התושבים

" מככבים"שרובם " המוכרים"ביישובים 
נגישות ההאבטלה ו, בטבלאות נתוני העוני

 ששכיום יש בנגב . כה לחינוך והשכלהנמוה
שבהן ) רהט(ועיר אחת עיירות גדולות 

המחצית . מתגוררת האוכלוסייה הבדווית

 כפרים 46-השנייה של התושבים מתגוררים ב
א מוכרים שבהם מחסור חמור בתשתיות ל

ובעיות קשות של בנייה שאותה רואה המדינה 
קצב גידול האוכלוסייה . "בלתי חוקית"כ

 והיא צפויה להכפיל ,5.5%הבדואית בנגב הוא 

כך שהצרכים שלה בעוד ,  שנים13עצמה בכל 
  .יותר מעשור יהיו גדולים הרבה יותר

  
של המשטר " הנדיבה"במה עומדת ההצעה 

אפילו אם , במילים אחרותכלומר ? ישראליה
עדיין , משפחתך ישבה על השטח מאות בשנים

" יעשה לך טובה"ציוני -המשטר הישראלי
 משטר -כאילו שהוא , אותך על השטח" יפצה"ו

 שנה ושמייסדיו באו לפה 63שקיים רק 
 בעל -ממדינות אחרות לפני פחות ממאה שנה 

  !ימימה-ע מימיםהקרק
  

  
   

  
  
  

  4בעמוד המשך 
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  3המשך מעמוד 

כל יהודי בנגב יש בממוצע מעל על וזאת כאשר 

בידי , כמובן, רובם המכריע( דונם 100
 -קיבוצים ומושבים ,  חוות בודדים-האליטות 

כל על ו, )ולא בידי העובדים מעיירות הפיתוח

בשורה .  דונם10-בדואי יש בממוצע כ
 אומרת ההצעה לכלוא את הערבים ,התחתונה
 בתחום מושב ובגטאות בנוסח הבדואים

המשטרים האפלים של דרום אפריקה של 
האפרטהייד ורוסיה הצארית תוך החרפת 
הסכסוכים ביו הבדואים עקב הקצאה מפלה 

" בונוס"ועם , ובלתי שוויונית למשאבי קרקעות
ית גזענית ופאשיסטית תשל אלימות משטר

אותה הם חווים מזה שנים בבואם לדרוש את 
  .סיסיותזכויותיהם הב

  

ואנו שואלים באיזה זכות לעזאזל יכולים 
שהרי הוריו באו לפה ממרוקו , האדון אלי ישי

שבא , )קי(האדון פרס, לפני עשורים בודדים
 והאדון ליברמן ,לפה בעצמו מליטא בנעוריו

שבא לפה לפני כשלושים שנה מברית (
לתבוע בעלות על שטח שהיושבים ) המועצות

  !? בו מאות בשניםעליו גרים" הלא חוקיים"
  

האדמה צריכה להיות שייכת למעבדים אותה 
העובדים ,  העובדים והאיכרים הבדואים–

וצאצאי הפלאחים , היהודים מעיירות הפיתוח
 1948הפלסטיניים שאיבדו אותה לפני מלחמת 

 ולא לכל מיני בעלי הון בעלי נטיות ציוניות –
שגרים הרחק מכאן כמו למשל האדון רון 

יורק והאדון אירווינג -יליונר מניולאודר הב
  !ההון ממיאמי-איל' מוסקוביץ

 :ל הבוסים לדיכוי מעמדיהמדינה היא כלי ש

  של רשות המיסים ומדיניות המיסויהדוגמה
פרשיות השחיתות ברשות המיסים איננה בעיה 

במושג השגור  ,של בודדים אינדיבידואלים
 כפי שמנסים להציג ,"תפוחים רקובים"בפיהם 

את דובריהם של הבוסים וההון הגדול ז
מדובר בבעיה בסיסית . בממסד ובתקשורת

 המעמדי של םועמוקה הנעוצה בתפקיד
המדינה ומנגנוניה והוא להבטיח את שלטונם 

  .של בעלי ההון בחברה
  

 בכירי רשות המיסים הינה תולדה התנהלות
משקפת נאמנה את מדיניותן ה, של מציאות זו

 ,ההון הציוניותהעקבית של כל ממשלות 
שמטרתן הקלות והפחתות המיסוי מבעלי ההון 

) ההון הזר(המקומי והתאגידים הרב לאומיים 
 ,בעוד אנו .וגלגולו על גבו של מעמד העובדים

נסיקת ,  נאנקים תחת מיסוי גבוה,העובדים
עלויות יוקר המחייה ושחיקת שכר 

 באמצעות ,בעלי ההון לעומת זאת,מתמדת
 מקבלים ,רות למרותםהממשלה והמדינה הס

  .הקלות הולכות וגדלות במיסים
  

מאחורי " דיל"בעלי הון סוגרים ב, בהקשר זה
דלתות סגורות כיצד ישלמו מיסים ובאיזה 

,  הרשות ללא שום פיקוחגובה עם בכירי
לרוב בכירי משרד האוצר מקבלים . בלחיצת יד

לאחר שפרשו מעבודתם וב אצל בעלי ההון 'ג
רת שירות הנאמן תמובמנגנון המדינה 

  .לאינטרסים שלהם

  
 ,"מס הכנסה שלילי "-זו דוגמה נוספת למגמה 

שמטרתו לפטור את הבוסים מלהעלות שכר 
דרך זה , ולשפר את תנאי העסקה של עובדיהם

שהמדינה תממן קצבה באיחור של למעלה 
, כן כמו. משנה לעובד שלא מגיע לסף המס

תלוי לגמרי באם המעביד שלו יהיה העובד 
 ,במילים אחרות.  עליו לרשויות המסדווחי

וגדלים הבוסים ימשיכו לגרוף רווחים הולכים 
, באותה העת. על חשבון ניצולו של העובד

שהיא ( יקבל קצבה עלובה מנוצלהעובד ה
 מכספי תינתןש) למעשה סוג של שכר מולן

  .מיסי יתר מעמד העובדים
  

מנגנון המדינה איננו , לסיכומו של עניין
 אלא הגוף המארגן של הדיקטטורה ,ניטראלי

כל עוד קיימים מעמד בעלי . של בעלי ההון
 תמיד ,ההון ושיטת הניצול הקפיטליסטית

 גם אם מעמד . מופסדיםואהעובדים יצ
תהינה  הן ,העובדים יצליח להשיג רפורמות

כל עוד ההון אך .  וקשהתוצר של מאבק נחוש
.  הרפורמות הללו תהינה זמניותאפילו, שולט

 , מהפכה קומוניסטית של מעמד העובדיםרק
 תוכל ,ת מפלגה קומוניסטית מהפכניבהנהגת

למגר את שלטון , לתפוס את השלטון בחברה
ההון ולכונן על חורבותיו את הדיקטטורה של 

 השלטון הקומוניסטי המהפכני (הפרולטריון
). של מעמד העובדיםוהדמוקרטי
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 רעידת האדמה חושפת את טבע הקפיטליזם

 9רעידת  אדמה  מסיבית בעוצמה ,  למרץ11-ב
בחופו , בסולם ריכטר הכתה בצפון מזרח יפן

הרעידה לוותה . הגדול באיי יפן, של האי הונשו
 10-התנשא לגובה של כבגל צונאמי ענק ש

 10,000- שגבה את חייהם של יותר מ,מטרים
. יםנעדר 16,000-בני אדם והותיר למעלה מ

מחק ערים , אסון טבע זה גרם למאות שריפות
הרס נמלים והעלים , שלמות מעל פני האדמה

בתי ספר שכמה מהם שמשו מקלט לתושבים 
המתגוררים באזורי החוף שפונו אליהם עם 

  .ההתראה על הסכנה הקרבה
  

על מערכת בשעה שהייתה מעט ביקורת 
הותירה לאזרחים זמן מועט ההתרעה ש

ת המערבית הדגישה את התקשור, להתפנות
המוכנות של יפן לאסונות מסוג זה וחלקה 

ההצלה  וההתאוששות , שבחים לפעולות הפנוי 
  .המהירה שליוותה אותן

  
 נקטה ,הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, יפן

בשל היותה  ,באמצעים משמעותיים להגנתה
למערכת התשתיות . חשופה לאסונות מסוג זה

דור ד חינוך ותרגול ה בעו,במדינה נבנו ביצורים
עובדים בכל . הצעיר מתחיל כבר בגני הילדים

שטחי החיים מתרגלים אמצעי זהירות וביטחון 
  .מידי שבוע ומכאן רמת המוכנות  הגבוהה

  
  רווחי החברות הקפיטליסטיות

  מול תכנון קומוניסטי
ההתכה בכור הגרעיני היא פועל יוצא לדרך 

חברת (שבה אינטרסים כלכליים למטרות רווח 
החשמל של טוקיו היא אחת החברות הרווחיות 

של שוק המניות " ניקיי"ביותר על פי מדד ה
תחת . גורמים לניהול ירוד של הכור) פניהי

 ואפילו למגר למזעריהיה  ניתן ,קומוניזם
הפועלים העובדים . לחלוטין תופעות אלה

, ם מודעים לסכנות הטמונות בהפעלתםבכורי
שים למנוע תקלות יודעים מהם הצעדים הדרו

 כאשר ,מסוג זה  וכיצד יש לנהל את הכורים
בחברה המטרה העיקרית של הפעלתם 

 תועלת חברתית ולא הקומוניסטית תהיה
כפי שהיא היום , גריפת רווחים מקסימאליים

  .תחת הקפיטליזם
  

ע כדי לקדם כמו כן  משתמשים באסון הטב
 ,ב"נשיא ארה. יריבות אימפריאליסטית

ביפן " תמיכה"בהצהרה על הגיב , אובמה

 חירום שתשנה הלכה והציע חבילת עזרה לשעת
יטיים למעשה את מהות היחסים הפול

ב "שליטי ארה. ב"והכלכליים שבין יפן לארה
 תשמש כחיץ כנגד התעצמותה של רוצים שיפן

משמעותו של צעד זה היא הגברת . סין
המתיחות הקיימת בין יפן לסין על השליטה 

ם הים הסיני ועל היכולת בשדות הגז שבדרו
ת המינרלים הטבעיים באיים לנצל את אוצרו

יתר -לאחרונה למתיחותנושא שגרם , שבאזור
בין שתי המדינות  והביא  למחאות לאומניות 

  .בשתיהן
  
שלא היה , המצב הכלכלי ביפן, נוסף לכךב

הולך ומחריף כתוצאה , במיטבו טרם האסון
יז כבר נשמעו קולות הקוראים להכר. ממנו

 ,"קפיטליזם בעידן של אסון" מצב של ביפן על
 לאפשר לחברות בינלאומיות להפריט –קרי 

ן את אזורי האסון ולבנות שם תחת העיקרו
רווח בעדיפות "המקודש של הקפיטליזם         

אורלינס - כפי שכבר קרה בניו,"ראשונה
תושביו של הרובע התשיעי שפונו לא הורשו (

 נמסר לכרישי הם וכל האזורלחזור לבתי
 בארגנטינה ומקומות נוספים כך גם, )ן"נדל

  . בעולם
  

רפורמיסטים ליברלים וקומוניסטים מזויפים 
–   

  לא מהם תבוא הישועה
ד נגד האינטרסים של הקפיטליזם תמיד עוב

. מעמד הפועלים בכל מקום על פני כדור הארץ
-שעברו שטיפת מח אנטי, העובדים ביפן

צריכים , ניםקומוניסטית במשך עשרות ש
להכיר בעובדה שהקפיטליזם לא יכול להצילם 

-גם תקוות. אותם חוו לאחרונהמהאסונות 
ל רפורמיסטים ליברלים מבית השווא ש

 של המפלגה הדמוקרטית של יפן מדרשה
 אותם  באספמיה הרפורמיסטייםחלומותהו

של יפן לא " קומוניסטית"מפיצה המפלגה ה
בעובדה על הפועלים להכיר .  יושיעו אותם

לא יטה המבוססת על עיקרון הרווחיות שש
ם  לספק את הכלי, בסופו של יום,תוכל

נהפוך . הדרושים לבניה מחודשת של העולם
שיטה זו היא האחראית העיקרית להרס , הוא

עלינו להתאחד תחת . ולאסונות סביבתיים
 ולבנות אריות קומוניסטית בינלאומיתסוליד

את העולם  שתנהל עובדיםחברה גלובלית של 
  .ללא בוסים קפיטליסטים
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 פיקוד הצבא מסרב ,לאחר הטבח במפגינים בבירה צנעה: תימן

  ומשטרו של סלאח מתערערלבצע את פקודות הנשיא
רצח עשרות המפגינים בכיכר האוניברסיטה 

 על ידי כוחות הצבא של ,צנעה, בבירת תימן
באמצע חודש מרץ , השליט עבדאללה סלאח

 רק שלא הצליח להרתיע את  לא2011
אלא ערער עוד יותר את , מיתההתנגדות העמ

בהחרפת ההפגנות ויתר צעדי המשטר 
ההתנגדות העממיים עד כי האימפריאליזם 
האמריקני וגורמים במעמד השליט המקומי 
הבינו כי משטרו של עבדאללה סלאח מהווה 

  .יותר נטל מתועלת
  

גת הנההביטוי המובהק לכך הוא פילוג בתוך 
כנראה גם ,  כאשר חלק מהגנרלים,הצבא

הביעו תמיכה בהפגנות , הודות ללחץ חייליהם
בהפגנות . וגינו את הטבח בכיכר האוניברסיטה

 נראו מראות של ,שנתקיימו לאחר מכן
חיבוקים בין המפגינים לחיילים כאשר 

בל נטעה . המפגינים מעניקים פרחים לחיילים
, עובדיםלצד מעמד ה" ערק"ונחשוב כי הצבא 

לא מן הנמנע שבצעד זה הבורגנות מאחר ו
המקומית והאימפריאליזם סוללים את הדרך 
לדיקטטורה צבאית חדשה שתדכא את 
ההתנגדות ההמונית הנישאת על כפי מעמד 

חשש זה מקבל אישוש לאור העובדה . העובדים
ידוע כמדכאה של , כי הגנראל הפורש הבכיר

תימן (" עדן"הרפובליקה הסוציאליסטית של 
ותיקי "וזה הסתייע בזמנו על ידי ) הדרומית

  .מאפגניסטן" הידין'מוג
  

את המדינה ניתן לכנות אסון קפיטליסטי של 
ממש והיא יכולה להוות מקרה בוחן לרקבונה 

 בשלבה של השיטה הקפיטליסטיתוטפיליותה 
האבטלה במדינה . העליון האימפריאליסטי

,  על פי הנתונים הרשמיים40%-עומדת על כ
משטרו של עבדאללה סלאח ביצע באדיקות ו

" קרן המטבע הבין לאומית"את תכתיביה של 

)I.M.F(, למשל בהטלת מס מכירות על כלל 
 בסובסידיה על 75%המוצרים וקיצוץ של 

 הכנסותיו של מעמד ,מנגד; ירי הדלקיםמח
המבנה המעמדי . העובדים רק הלכו וצנחו

צורה החברה והמשק בתימן בנוי בוהכלכלי של 
 המגזר החקלאי נשלט על ידי אפנדים שבה

פיאודליים בצד מגזר ) בעלי קרקעות גדולים(
זהו . י רפה של העסקה בתנאי עבדותתעשיית

מתכון לאסון קפיטליסטי על גבו של מעמד 
  .העובדים

  
 מאז , האימפריאליזם האמריקני,בתוך כך

 הגדיל את הסיוע ,עלייתו של משטר אובמה
רו של עבדאללה סלאח הצבאי שהוענק למשט

מליון  150- לכ2009מליון דולר בשנת 67-מ
לפי המסמכים שנחשפו . 2010דולר בשנה בשנת 

 במרבית הסיוע הזה ,"וויקיליקס"על ידי אתר 
השתמש משטרו של עבדאללה סלאח לדיכויה 

באצטלת הדחליל של , של האופוזיציה
 למצב בבחריין גם  בדומה".מלחמה בטרור"

 משטר הריאקציה של ערב במקרה של תימן
 הדרך .הסעודית מסייע למשטר בהישרדותו

היחידה הפתוחה בפני מעמד העובדים התימני 
 היא –לשחרור מכבלי השעבוד הקפיטליסטי 

  .דרך המהפכה הקומוניסטית

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצטרפו למאבק העממי

 נגד הנישול והאפרטהייד

 !במזרח ירושלים
  

ההפגנה השבועית במזרח ירושלים מתקיימת 
הסעה מאורגנת . 14:00ידי יום שישי בשעה מ

 שליד תחנת הרכבת 2000להפגנה יוצאת ממסוף 
  .12:30אביב סבידור מרכז בשעה -תל

 http://www.justjlm.org: לפרטים
 

  ?מדוע המאמרים שלנו אינם חתומים
העובדה שהמאמרים בקריאת תגר אינם 
חתומים נובעת מהביקורת של מפלגת 
העובדים הפרוגרסיבית על פולחן האישיות 
בברית המועצות ובסין הסוציאליסטיות 

איננו רוצים לעודד את האפשרות . לשעבר
של אינדיבידואל " אוהדים"יצירת של 

בעוד שייתכן ואדם אחד יכתוב . כלשהו
הגרסה הסופית מתבססת , מאמר מסוים

על דיון קולקטיבי ועל ביקורת 
הדיון , במקרים רבים. קולקטיבית

 .הקולקטיבי הזה קודם לכתיבת המאמר
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 עובדים כותבים
  
  

  :המעמד השליט הישראלי
  גועל נפש

כים "ח, םשרי, להלן רשימה של ראשי ממשלות

  :ונשיא
שנים בכלא בגלל  7הנשיא לשעבר קצב קיבל 

מ לשעבר אולמרט "רה. מעשים מגונים ואונס
בקבלת שוחד ואחראי ) הורשע עדיין לא(חשוד 

". עופרת יצוקה" במלחמת 2008-לטבח בעזה ב
ל על " לחו,כפי שנטען, הנוכחי נסע מ"רה

ובזמן שהוא חוג על , חשבון חברת נסיעות
. עובדיםאת ה חונקהוא , ןמנעמי השלטו

שר . יםיהכנסת הנוכחית מעבירה חוקים גזענ
אולמרט בטבח  טחון ברק היה שותף עםיהב

בשביל לשמור על כיסאו ו, 2008-בעזה ב
שר החוץ ליברמן  .בממשלה פירק את מפלגתו

שר הפנים ישי בעד גירוש ילדים , בעד טרנספר
, והעסקת זרים בתנאי עבדות של עובדים זרים

  ". מוות לערבים: "םר בן ארי צועק בקול כ"ח
-פשיסטים-הקפיטליסטים את כל

. גזענים האלו צריך לזרוק בבית סוהר-מנצלים
, ח לחולי נפש"אפילו אם הם יתאשפזו בבי

  .םיליאהמשוגעים עצמם יצאו משם נורמ
  אביב- עובדת תחזוקה מתל-
  

   מדינה גזענית–ישראל 
  סיבות המגדירות את ישראל4יש לפחות 

 :כמדינה גזענית

 

יר לכל יהודי לעלות ,המ חוק: חוק השבות. 1
או יותר נכון להגר לישראל מכל קצבי תבל על 

לגבי זוגות מעורבים . אזרחות מנת לקבל
 גם חל עליו חוק) שאחד מבני הזוג לא יהודי(

אבל מה עם בן אדם בודד שאינו . השבות

תשכחו  ?או ששני בני הזוג אינם יהודים? יהודי

  !מזה
 
של כל אזרח רשום ) דתלמעשה ה(לאום ה. 2

 הבעיירילהתחתן  אין אפשרות. במשרד הפנים
זאת אומרת . ל"כמו שיש בהרבה מדינות בחו

זה , שואיןילברית נ ם גבר ואישה באיםאש
זוג שאחד מהם יהודי . יהיה רק בטקס דתי

ל "כנ. ל"חייב להינשא בחו ,והשני לא יהודי
על פי הרבנות " שיש ספק ביהדותם"הזוגות 

שהיא מורכבת רק ורק מהזרם  ,הראשית

 .תודוקסיהאור

 
 מדורי 7מי שרוצה להתגייר גם עובר . 3

 .הינום מצד הרבנותיג

 
, לפי הממסד הציוני?  ישראליומה לגבי ערבי. 4

יש בפועל  אבל. ם היא עיר מאוחדתירושלי
עם , בו הרוב יהודי ומזרח העיר, מערב העיר

או " ההפרדה"גדר ). למימוס בעיקר(רוב ערבי 
 את מזרח תיד מחלקהיפרטאגדר ה, לדייק
במערב העיר הם אזרחי מדינת  יהודים. העיר

טוס של אערביי מזרח העיר יש סטל. ישראל

יכול , לעומת אזרח, תושב קבע  ."תושב קבע"
ות לרשויות המקומיות ולא חירלהצביע רק לב

ם יהודי ממערב העיר לא משלם א .יותר
גרר לבית יא יקבל קנסות או יהו, ארנונה

אבל תושב מזרח העיר יאלץ לעזוב את  .משפט
 אם יהודי עוזב את הארץ לא. מקום מושבו

. הוא לא יאבד את אזרחותו, חשוב לכמה זמן

לפי  "מאוחדת" עיר, םאבל תושב מזרח ירושלי
את  שנים יאבד 3אחרי , הגדרה הציונית

  ."תושבותו"
 

ית כמו ענזה מראה שישראל היא מדינה גז

  !יידהפרטאיתה בזמן הישדרום אפריקה ה
   עובדת מיפו-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    !!!!כיתבו לנוכיתבו לנוכיתבו לנוכיתבו לנו
אנחנו מעודדים את כל קוראי העיתון לשלוח 

 לגבי ניסיונם במלחמה לנו מכתבים ומאמרים
  .נגד הבוסים ברחבי העולם

  
ניתן לשלוח לנו מאמרים בדואר אלקטרוני 

  p.workers.p@gmail.com :לכתובת
  :יל לכתובתאו בדואר רג

  .61062אביב - תל6291. ד.ת
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   !יאת תגררקמו על מנוי לעיתון חית 
  )ת גיליונו12(לשנה  ₪ 50: מחיר

  !כל הפוליטיקה והחדשות הקומוניסטיים ומידע על המאבק ברחבי העולם
  _ _________________________:שם

  _______________________ :כתובת
  ________                        :מיקוד_________________:עיר

 61062 אביב- תל 6291. ד.ת: לכתובתכסף מזומן ה בצירוף שילחו טופס ז

    ::::למען מה אנחנו נלחמיםלמען מה אנחנו נלחמיםלמען מה אנחנו נלחמיםלמען מה אנחנו נלחמים
מפלגת העובדים הפרוגרסיבית נלחמת כדי למגר את הקפיטליזם ואת הדיקטטורה של  •

חיילים ונוער לתנועה מהפכנית למען , אנחנו מארגנים עובדים. המעמד הקפיטליסטי
  .קומוניזם

לאסון  יוכל לספק פתרון לטווח הארוך – קומוניזם –רק השלטון של מעמד העובדים  •
אלא , לא ניתן לעשות זאת בבחירות לכנסת. שהוא העולם של ימינו עבור ביליוני אנשים

 .אך ורק על ידי תנועה מהפכנית וצבא אדום המוני בהנהגת המפלגה

, נמנע למלחמה-מוביל באופן בלתי, במרדפו המתמיד אחרי רווחים, הקפיטליזם העולמי •
באמצעות , המעמד הקפיטליסטי. הלרעב ולהרס הסביב, למחלות, לעוני, לפשיזם

 שולט –הספר והתרבות -בתי, המשטרה, הצבאות,  הממשלות–השלטון המדיני שלו 
ונתמכת , הדיקטטורה הקפיטליסטית תומכת ב. באופן דיקטטורי על העובדים בעולם

, הלאומנות, הסקסיזם, פועליות של הגזענות-האידיאולוגיות האנטי, על ידי
 .נדמנטליזם והפשיזם הגלויהפו, האינדיבידואליזם

הקפיטליזם הוא הכישלון , "הקומוניזם מת"ניהם טוענים ש"בעוד שהבוסים ויחצ •
הקפיטליזם חזר לרוסיה ולסין בגלל . האמיתי עבור ביליוני אנשים ברחבי העולם

כמו שכר דיפרנציאלי , שהסוציאליזם שמר על מאפיינים רבים של מערכת הרווחים
 .סין לא קם קומוניזם אלא רק סוציאליזםברוסיה ו. יתר-וזכויות

קומוניזם פירושו לעבוד ביחד באופן קולקטיבי על מנת לבנות חברה המנוהלת על ידי  •
כולם יחלקו בתוצרי . כסף ורווחים, אנחנו נבטל את העבודה עבור שכר. מעמד העובדים

 .החברה ובחובותיה

הקפיטליזם משתמש ". גזע" ההציונות הפשיזם ומושג, קומוניזם פירושו מיגור הגזענות •
הרוסים , האתיופים, המהגרים, בגזענות על מנת לנצל באופן מוגבר את הפלסטינים

 .ועל מנת ליצור הפרדה ופיצול בתוך מעמד העובדים, והמזרחים

 ואת התפקידים – הסקסיזם –קומוניזם פירושו ביטול הדיכוי המיוחד של הנשים  •
 .חברה המעמדיתהמגדריים המפלגים הנוצרים על ידי ה

, מעמד עובדים עולמי אחד. קומוניזם פירושו ביטול מדינות הלאום וביטול הלאומנות •
 .מפלגה אחת, עולם אחד

קומוניזם פירושו שמוחותיהם של מיליוני עובדים ישוחררו מההבטחות הכוזבות  •
הקומוניזם ינצח כאשר המוני . מדעית של האידיאולוגיה הבורגנית-והחשיבה הבלתי

לנתח ולשנות , ים יוכלו להשתמש במדע של המטריאליזם הדיאלקטי כדי להביןהעובד
 .את העולם כדי להשיג את צרכיהם ושאיפותיהם

 בסופו של –מיליוני עובדים , למען כך. קומוניזם פירושו שהמפלגה תנהיג כל צד בחברה •
 !הצטרפו אלינו.  חייבים להפוך לפעילים קומוניסטיים מודעים–דבר כולם 


