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 קריאת תגר
 

 העיתון הקומוניסטי המהפכני של מפלגת העובדים הפרוגרסיבית
₪ 6תרומה מומלצת   9066 מרץ  3גיליון  6שנה 

 העובדים במרחב הערבי ממשיכים להתקומם

 ליזםאת הקפיט הפילכדי לאך דרושה הנהגה קומוניסטית 
מהפכת עובדי המרחב הערבי: שלב מהפכת הנגד! המעצמות 

האימפריאליסטיות ובעלי ההון המקומיים "גונבים" למעמד העובדים את 
 .המהפכה. באין הנהגה ומפלגה מהפכנית מקבלים דיקטטורה צבאית

ן הקודם, ולעת סגירת מאז פרסומו של הגיליו
הגיליון הנוכחי של העיתון, ניתן להעריך כי 
האירועים המשמעותיים ביותר בגל המהפכני 
במרחב הערבי, הייתה הפלתו של משטר 

והתערערותו של משטר  מובארק במצרים
 , שייתכן שייפול בקרוב.קאדפי בלוב

 
 לגבי העובדהמתו השערותינו אנכון לעתה הת

מפלגה קומוניסטית בהעדרן של הנהגה וש
מהפכנית, מעמד העובדים לא יוכל להשלים 

הפלת . מות המהפכניות הפועליותאת המשי
 אך ,רודנים עריציים הינה הרואית ומרגשת

ד ללא עלייתו המהפכנית לשלטון של מעמ
בסיוע  ,המקומייםהעובדים, הבוסים 

שליט  ימליכו  ,המעצמות האימפריאליסטיות
שך דיכוי של מאחר שימשיך לשרתם תוך ה

ביטוי למגמות אלו ה ,כרגעמעמד העובדים. 
הוא תפיסת השלטון בידי הגנרלים במצרים 

 פעילי האופוזיציה.נגד שממשיכים ברדיפות 
 

ראיה לכך הינה גם מסיבת העיתונאים שערך 
 -נשיא ארצות הברית, אובמה, ביום רביעי ה

בעניין החרפת מלחמת האזרחים  ,23/2/11
ציה לבין משטר קאדפי בלוב בין האופוזי

בו אמר למעשה שהוא יוצר  , נאוםותומכיו
תיאום בין ממשלו לבין מעצמות האיחוד 

. ין לוב ביחס "לפתרון המצב"האירופי בעני
מעצמות האימפריאליזם המערבי חוששות 
לצאת נגד משטרו של קאדפי, מכיוון שמאז 

ו של ק השנייה ולמן הפלת משטראמלחמת עיר
רוקד לפי מנגינות החליל  פיסאדם חוסיין, קאד

ליסטיות ומשרת של המעצמות האימפריא

בעיקר בשלושה  האינטרסים שלהןנאמנה את 
 תחומים:

 
א( מתן זיכיונות לשדות הנפט בלוב לתאגידי 

 .נפט מערביים ובראשן חברת הנפט "של"
לפיכך לוב הפכה לשסתום מרכזי למניעת 
התייקרות נוספת במחירי הנפט המשווק 

 מערבי של העולם.לחלקו ה
ב( המשטר הלובי מסייע למניעת הגירה של 
פליטים ומהגרי עבודה מאפריקה לאירופה, 
כאשר הרחבת הטרור כנגד פליטים ומהגרי 
עבודה מאפשרת את ניצולם ככוח עבודה זול 
דבר שמוזיל את שכר העבודה של העובד 

 המקומי באירופה. 
ג(משטרו של קאדפי סייע למעצמות המערב 

האיסלם ן ארצות הברית לדכא את ובראש
 הפוליטי.

 9המשך בעמ' 
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 6המשך מעמ' 

היחס למשבר בלוב מצדן של מעצמות המערב 
הינו מעין "סיבוב שני" לחשיפת צביעותן כפי 
שלאחר עריקתו של קאדפי למחנה הפרו מערבי 
אימפריאליסטי, התנערו מעצמות המערב 

"פאן ממשפחות קורבנות פיצוץ מטוס חברת 
אמריקן" מעל העיירה לוקארבי בסקוטלנד 

מהווה סימן נוסף ש , מה1988בסוף שנת 
לצביעות השקרית העומדת מאחורי מסען 

 בדבר "המלחמה בטרור".
 

ובראשו ארצות  ,כרגע האימפריאליזם המערבי
. המעצמות משת"פ חדש בלוב , מחפשהברית

מהשמועות כי ההתקוממות חוששות גם 
י ועדות דמוקרטיות מובלת בעיקר על יד

עממיות, גורם שלא נמצא תחת בוס או פלג 
מוגדר של בורגנות המקומית שחלילה לדידם 
ישרת את מעמד העובדים ויפעל על פי רצון 
העם ולא לפי תכתיבי ציר הרשע של וושינגטון, 
האיחוד האירופי, הבנק העולמי, קרן המטבע 

הסחר העולמי וכמובן הבין לאומית וארגון 
 לאומיים.-ים הרבהתאגיד

 

 (25/2/11יום שישי הזועם )
יום של הפגנות המוניות ברחבי העולם הערבי 
והמוסלמי מעומאן ותימן עד סנגל, סודן 
ומאוריטניה שטפו את המרחב הגיאו פוליטי 
שמחצי האי ערב, ארצות הסהר הפורה ועד 
קרן וצפון אפריקה. בתביעה להסתלקותם של 

ויים חברתיים, השליטים המקומיים ולמען שינ
כלכליים ודמוקרטיים. בתוניסיה ככל הנראה 
לחץ זה הביא להתפטרותה של הממשלה 

-שכוננה לאחר הימלטותו של הרודן בןהזמנית 
 .עלי

 
הוקמה "קואליציה  ,14/1/11ב ,בתוך כך

מהפכנית" שהצליחה לממש את הסעיף 
הראשון במצעה והוא סילוקה של הממשלה 

עה דרישות כגון: במצ הועלובנוסף,  .הזמנית
חיסולן של שרידי מפלגת השלטון, ביטול גופי 
המדינה הפוליטיים הנוכחיים וכינונה של 

שתורכב מנציגי תנועות  מועצה מכוננת,
חברתיות, אזרחיות ונוער ואיגודים מקצועיים, 
החרמת הנכסים שנגזלו ונשדדו על ידי הרודן 
לשעבר ומשפחתו, בנייתה של כלכלה לאומית 

את משאבי המדינה לטובת הציבור שתעמיד 
לרבות שינויים חברתיים וכלכליים למען 

ים,ביטול החוקים הרווחה והמובטל

יכה שיסטיים ותמהדיקטטוריים והפ
 וכדומה. ותבפעולות המוביליזציה ההמוני

 
התנועות העומדות בלב החזית הן: ליגת 

ובדים השמאליים, תנועת אחדות הע
מוקרטית, ריסטים, התנועה הלאומית דצהנא

אל ווטאד"(, )“הדמוקרטיים הלאומיים" “
השמאליים העצמאיים", “תנועת הבעת', 

של  "קומוניסטית"ה "עובדים"מפלגת ה
תוניסיה )הרוויזיוניסטית( ומפלגת העבודה 

 הלאומית דמוקרטית.
 ,עם זאת , אךטוב ויפההוא מצע דמוקרטי זה 

בכך שהיא יוצרת נעוצה חולשתה של החזית 
שבין "הבוסים הגרועים פחות"  חיבור נפסד

ת( עם גורמים לכאורה )של הבורגנות הלאומי
במטרה ליצור קפיטליזם לאומי  פועליים

עם העם"( תחת למעשה סוג של  שיטיב)“
בית מעמדי,כאשר הסכנה היא שלמעשה -שלום

עלול לחזור התסריט של "הפיכות הקצינים" 
מהעבר בהם עלו משטרים בונאפרטיסטיים 

 ים שייצגו את הבורגנות הלאומית,יופופוליסט
לאחר התחזקותה המעמדית חברה  ,בתורה ,וזו

להון הזר המונופוליסטי 
והאימפריאליסטי,ולאחר הנחתת מהלומה על 
בסיסו המאורגן של מעמד העובדים לרבות 
ריסוק איגודים מקצועיים והמפלגות 
הקומוניסטיות כפי שארעה בעירק ובמצרים 

גם שכיום לא קיים  בעבר הלא מאוד רחוק. מה
גוש מדינות "סוציאליסטיות" וגוש מדינות 

שמשטרים אלו  ,יציב דיו היום "בלתי מזדהות"
 יכולים להישען עליהם ועל כן ישנו סיכוי שגם

ריסטיים צהרפורמות שנתנו משטרי הבעת' הנא
בעבר אינם אפשריים בשלב הנוכחי של 
הקפיטליזם האימפריאליסטי, כך שאין צורך 

סאדמים" “העלות "מובארקים", וסיבה ל
 ו"קאדפים" חדשים.

 
מעמד העובדים יוביל שלפיכך, עולה החשיבות 

את ההתנגדות המהפכנית ויהפוך את המהפכה 
"הדמוקרטית" למהפכה קומוניסטית ויכונן 
את הדיקטטורה של הפרולטריון. אבל זה לא 
יקרה כל עוד לא תתגבש הנהגה ומפלגה 

תנו, העובדים בכל וחוב קומוניסטית מהפכנית.
העולם, לבנות הנהגה ומפלגה שכאלו. הצטרפו 

 אלינו!
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רק  העשויבלוב התערבות של מעצמות המערב 

 להעמיק את המשבר והאסון
מעצמות המערב מתעניינות בהתערבות בלוב 

ושל בעלי ההון  ןלהגנה על האינטרסים שלה
האימפריאליזם  ,לצערנו ות.מייצג ןשה

ל דם ביע באוקיינוסים שהאמריקני כבר הט
קולוניאליות -את עובדי ועמי הארצות הניאו

 "נגד הטרור ולמען הדמוקרטיה"... במלחמות
 

פרסמה רשת החדשות הערבית "אל  ,בתוך כך
ג'זירה" כי ניטש ויכוח בתוך המעמד השליט 

האגף הניצי  .האמריקני ביחס למהפכה בלוב
בעיקר על ידי  ,במעמד השליט זה המיוצג

י הנשק ומומחיו הניאו שמרניים כדוגמת תאגיד
 סגן הנשיא לשעבר, ריצ'רד צ'ייני ופול וולפוביץ

)שכיהן עד לא מכבר ברשות הבנק העולמי 
מגופי חשיבה   (וכתת שר ההגנה בממשל בוש

כדוגמת "הפרויקט למאה אמריקנית חדשה" 
( דוחפים את F.P.Iו"היוזמה למדיניות חוץ")

ק אדומה לעירממשל אובמה לפלישה צבאית ב
ואפגניסטן באמצעות הפעלת זרועה האלימה 

מומחים" של נאט"ו כך עולה ממכתב שהם ו"
אחרים שגרו לנשיא אובמה. לעומת זאת, 

( C.F.R"המומחים" מ"המועצה ליחסי חוץ")
מזהירים מפני פלישה צבאית ללוב שתסבך את 

 .הברית בבוץ נוסף ותעיק על כלכלתהארצות 
 

ל שני נציגי הפלג הניצי , ביקורם שלכך בנוסף
המתון במעמד השליט האמריקני באזור, 

איננו  ,הסנטורים ג'ון מקיין וגוז'ף ליברמן
מקרי, וככל הנראה מטרתם העיקרית היא 

וריה, אסד, להצטרף לנסות לדחוק בנשיא ס
ורה אולי בתמאימפריאליסטי, -לציר הפרו

לדחוק  לחסות אמריקנית על משטרו, וכן
הארגון -משיך בתוכניות לרהמשטר הציוני להב
אפרטהייד בתיאום עם ממשלת הבובות של ה

 אבו מאזן בגדה המערבית.
 

ולהלן סקירה קצרה של הניסיונות הקודמים: 
מעצמות המערב ובראשן  ,1953בשנת  איראןב

ארצות הברית הפילו את ממשלת מוסאדק 
שנבחרה בבחירות כלליות שניסתה להלאים 

סותיהם יועמדו את משאבי המדינה כדי שהכנ
ובמקומה העלו את דיקטטורת  ,לטובת העם

תכנן וניהל  איי-אי-הסי 1954השאה. בשנת  
צבאית בגואטמלה נגד ממשלת ארבנץ הפיכה 

שאף היא ניסתה להלאים את משאבי המדינה 

ולהעמיד את ההכנסות מהם לטובת אזרחיה 
בעיקר את מטעי הבננות שנשלטו על ידי תאגיד 

UNITED FRUIT COMPANY.   בשנת
בהפיכה  בצ'ילה העלתה ארצות הברית 1973

שיסטי של צבאית את משטר האימים הפ
פינושה לאחר הפלת ממשלת האיחוד העממי 
השמאלית ברשותו של סלבדור איינדה, 
שניסתה לבלום את הכפיפות והתלות הכלכלית 
של צ'ילה בתאגידי ההון המערביים בעיקר של 

וציאליסטיים ארצות הברית לטובת שינויים ס
 ודמוקרטים.

 
תמכה ארצות הברית  ,80-מאמצע שנות ה

 בכוחות "המוג'הידין" האיסלאמיים
באפגניסטן כנגד  הקיצוניים והפיאודליים

הרפובליקה הדמוקרטית של אפגניסטן, 
שהובילה מדיניות סוציאליסטית של הלאמת 
הכלכלה ומשאבי המדינה לטובת הציבור, 

מתן האדמה ת, מיגור הבערוהרחבת החינוך ו
, הפרדת לנשיםשחרור ושוויון למעבדים אותה, 

ארצות הברית תמכה  .דת ומדינה וכדומה
ובבעלי  במולות האיסלאמיים הריאקציוניים

וממנה אותם למען  האדמות הפיאודליים
הפלת המשטר המתקדם כאשר בכך גרמה 
למלחמת אזרחים עקובה מדם, החזרת החברה 

ם וליצירת באפגניסטן לחשכת ימי הביניי
האסלאם הפוליטי  שער ,"גולם שקם על יוצרו"

 יום.של ה
 

מול טרגדיות אלו, הדרכה קומוניסטית נכונה 
אפשרה את סיכול והכשלת תוכניות 
האימפריאליזם ולראייה המהפכה הרוסית 

, 1949, המהפכה הסינית בשנת 1917בשנת 
ההתנגדות הקוריאנית בשנות החמישים, 

שנות החמישים ההתנגדות הוייטנאמית ב
והשישים וכן, ההתנגדויות המאויסטיות 

ו הפוליטי באנגולה ובמוזמביק. הנסיגה מהק
השלטון את נסיגת  אפשרההקומוניסטי העקבי 

ההישגים האלו וחזרתו של הרוויזיוניסטי 
האימפריאליזם לשלוט בארצות אלו ואת 
החרפתו של הדיכוי המעמדי הקפיטליסטי על 

 מעמדות העובדים שם.ה
 
 

 4המשך בעמ' 
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 3המשך מעמ' 
שליטי  הרווחים בקרב ,הדיבורים באוויר

בקרב שמאלנים  מעצמות המערב וישראל  וכן
בדבר שינויים  ,ליברלים מהמעמד הבינוני

פרח ללא -עורבא םהינ ,ורפורמות דמוקרטיות
הבנת יחסי הכוחות המעמדיים בחברה. 
כלומר, דמוקרטיה במובנה הקפיטליסטי 

הינה  ,הקשר המערביוגם ב ,בורגניה
הדיקטטורה של ההון הגדול כנגד מעמד 
העובדים. מה גם שבהקשר המקומי של 
המרחב הערבי, עקב חולשת השיטה 
הקפיטליסטית בשלבה העליון 
האימפריאליסטי, בארצות אלו המעמדות 
השליטים המקומיים מתקשים לתת 
"פירורים" למעמד העובדים מרווחי השיטה 

 הקפיטליסטית.
 

ם אחרות, בניגוד לארצות המערב במילי
הציוני הישראלי המדכאות )ובתוכם המשטר 

משרתם באזורנו( בהן בעלי ההון נהנים הן 
מניצול העובד המקומי והן משוד וגזל העובדים 
והמשאבים בעולם הניאו קולוניאלי, כאשר הם 
עדיין  מסוגלים לתת "פירורים" למעמד 
העובדים המקומי. אמנם עקב המשברים 

ולכים ומתעצמים בשיטה הקפיטליסטית, הה
ירידה ברווחים עקב מיכון, ועלויות שכר 
גבוהות לעובדים במערב שפגעה ברווחיהם, הם 

י המחיה של נאלצים גם לתקוף מחדש את תנא
 מעמד העובדים במערב.

 

המהלך המהפכני הנוכחי במרחב הערבי 
" של ןחושף את חולשות "פתרונותיה

ליטים( המקומיות הבורגנויות )המעמדות הש
להצר ולמנוע את מהפכנותו של מעמד 
העובדים בדמות "האסלאם הפוליטי" מחד 
והלאומיות הפאן ערבית )הבעת'יסטית או 

ריסטית( מאידך, שבסופן כפי שנראה צהנא
במצרים לאחרונה, עד מלפני מספר שנים 

ם חוסיין אדק תחת משטרו של סאבעיר
רקובות ובימים אלו בלוב כלא יותר ולא פחות 

וריאקציוניות מאשר בתי המלוכה שהחליפו 
 .20-בשנות החמישים והשישים של המאה ה

 
זם לאומי" ובורגנות הישארותם של "קפיטלי

הדיכוי המעמדי  את ולאומית המשיכ
 ,עקב האילוצים ם,הקפיטליסטי ובתור

החברתיים והכלכליים של השיטה 
 ,הקפיטליסטית בשלבה האימפריאליסטית

רים הללו את הדיכוי המעמדי המשיכו המשט
כנגד מעמד העובדים ואת השירות להון הזר 

 האימפריאליסטי.
 

לפיכך, נכונה האמירה כי לא תתכן דמוקרטיה 
ללא התנערות מהאימפריאליזם, אך לא ייתכן 
אנטי אימפריאליזם עקבי ללא מהפכה 
קומוניסטית. הצורך למפלגה קומוניסטית 

העובדים  עולמית אחת המאחדת  את כל מעמד
הקומוניסטית המהפכנית  ההנהגהבעולם תחת 

המרקסיסטית לניניסטית הופכת לצורך קיומי. 
, לסיכום, הדיקטטורה של הפרולטריון

שהופיעה לראשונה בקומונה הפריזאית בשנת 
היא הדמוקרטיה האמיתית והעקבית. ,1871

 

מעקב אחר זירות המאבק בנישול הקולוניאליסטי של 
 ד הציונית:מדינת האפרטהיי

 אל עראקיב 
הכפר נהרס על ידי קלגסי המשטר והקק"ל 

תוך כיתור הכפר   ,18וה 16,17פעמים ה 
 בתעלות, ירי בכדורי גומי על התושבים

 ,חרף זאתואלימות משטרתית מרובה. 
ביום . התושבים מתמידים באחיזתם בקרקע

בבאר שבע הפגנה  התקיימה 23/2/11חמישי ה
כנגד פוגרומי  מול בית המשפט המחוזי

סה והנישול הקולוניאליסטיים של ההרי
סד. כעת יש לדרוש כי יום האדמה הקרוב הממ

יהיה יום של שביתה כללית והזדהות 
רית ארצית עם תושבי הכפר אל אסוליד

 עראקיב.

 לודבכפר דהמש וניצחון חלקי ב
לאחר התעצמותן של הפגנות התושבים 

והפגנות בכניסה לעריית לוד ראש הועדה 
הקרואה של העיר הצהיר כי תפסק ההריסה 

 של בתים קיימים.
 

 .בילעיןניצחון חלקי ב
בחודש פברואר השנה נערך מעין טקס של 

התושבים והפעילים הדמוקרטיים משטחי 
להרס סימבולי של הגדר שכיתרה את  1948

הכפר לאחר שבג"צ קבע שתוואי חומת הכיתור 
 איננו חוקי.
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 הונאה של "מחאה חברתית"

 פילוגים במעמד השליט ופיטומה של אצולת העבודה הישראלית על
בדמות  ,הצעדים הפופוליסטיים של הממשלה

הוזלת מחירי הדלק והפרכת הצהרות באוויר 
על העלאה עתידית בשכר המינימום בשיעור 
בלתי מספק בעליל ובטווח זמן בלתי נודע, וכן 
המהלכים של נשיא התאחדות התעשיינים, 

ה על הגל" מצדן של ת ו"רכיביו"ר ההסתדרו
פאשיסטיות כמו "השמאל -תנועות סוציאל

מאבק על חלוקה מחודשת  יםמבטא ,הלאומי"
עמד העובדים והשוד של השוד של מ

 .בפלסטיןהקולוניאלי 
 

לרבות משרד  ,המנגנון השלטוני המדינתי כולו
י הינו הכלי של המעמד השליט המקומ ,האוצר

של ההון  ושל ההון הזר האימפריאליסטי:
זה הנשען על פיננסים וסחר עם  ,הגדול

המעמד השליט  ,מעצמות המערב. ככלל
הישראלי והמשטר הציוני הסר למרותו, אינם 
עצמאיים כלל, אלא משרתים של 
האימפריאליזם האמריקני: "מדיניות ישראל" 
נקבעת "בבית הלבן" ובמטה מחלקת המדינה 

 ,תהאמריקנית, ואילו המדיניות הכלכלית נקבע
המגיעות מהממשל האמריקני, מלבד הפקודות 

בחדרי הישיבות הסגורים של "קרן המטבע 
( ו"הבנק I.M.Fהבין לאומית" )

טותיהם נמצאים .( שמW.Bהעולמי")
 בוושינגטון אף הם.

 
התאחדות התעשיינים מבטאת את ההון 

נאבק  ואבעיקר המקומי, כאשר ה ,התעשייתי
הרווחים על חלוקה של שלל הגזל,  תוך עצמוב

ותחומי השפעה על הכלכלה והמשק אשר 
ת על מתרגמים לכוח פוליטי ולשליטה הגמוני

כן, נשאלת כמו המדינה ומנגנוניה השונים.  
השאלה לאור ההתפתחויות המהפכניות 

מה יהיה גובה  ,האחרונות במרחב הערבי
השוחד שיינתן לעובד היהודי כדי שימשיך 

של מבצר ההון תותחים -בשרלהיות 
סטי, שהיא המדינה הציונית, מפריאליאי

ישנו סיכוי שיעלו משטרים ערביים כאשר 
אחרים שעשויים למתן ואף להפסיק את 
מדיניות המשתפיו"ת והכפיפות למעצמות 

 המערב.
 

 האמיתיים המדדים החברתיים יתר על כן,
המתפרסמים בדבר העוני הגואה, שחיקת 
השכר והרס מנגנוניה של מדינת הרווחה, 

ם לערער את התשתית שעליו מתבסס עלולי
המשטר הציוני, זאת גם בעקבות היחלשותה 

ית ושל תוכניות של האימפריה האמריקנ
עקב  ,גם מבחינה מדיניתהשליטה שלה. 

 ,חולשת המערכת האימפריאליסטית באזור
אין ביכולתה לממש את תוכנית האפרטהייד 
הגזענית של גטאות הבנטוסטאנית )"שתי 

טח ר התפתחות התנאים בשהמדינות"(, כאש
-לאומית דה-מובילים להתהוותה של מדינה דו

אין  ,מנגדליון(. יפקטו )על כך נרחיב בהמשך הג
טיהור נכון לעכשיו ביכולתו של המשטר לבצע 

 1948אתני ורצח המוני כפי שביצע בשנים 
לשם חיסולה של האוכלוסייה  1967ו

למרות שיש אגפים מעמד השליט  ,הפלסטינית
בעיקר , ליסטי הציוני שהיו חפצים בכךפיטהק

לאור העובדה שמבחינה היסטורית זו היא 
 מדיניותה העקבית של התנועה הציונית.

 
יש לראות את המהלכים הפופוליסטיים  ,לפיכך

האחרונים שנקטה הממשלה כתולדה של ויכוח 
בתוך חוגי הבוסים הציוניים מהו מחיר השוחד 

להיות  כדי שימשיךשישולם לעובד היהודי 
תותחים לאינטרסיהם ולהון הזר -בשר

 האימפריאליסטי.
 

מכלול תהליכים אלו, והלחץ הבין לאומי 
שנובע מחשיפת הפשעים הקולוניאליים של 

 1967המשטר בין מעשי הרצח בשטחי כיבוש 
ובין מעשי הדיכוי והנישול הגזעניים בשטחי 

חים את העובדה שיש ירק מוכ ,1948כיבוש 
לוניאלי גזעני ופאשיסטי כאן אפרטהייד קו

אחד בין הנהר לים, המתוחזק על ידי מעצמות 
 המערב ובראשן ארצות הברית.

 
ציוני "מחמם בתוך כך, המעמד השליט ה

פאשיסטיים שיפיצו -בקנה" גורמים סוציאל
ומשול רעילה לאומנית -פוליטיקת הפרד

שוביניסטית וגזענית פאשיסטית חברתית בין 
בין אחיו העובד העובד הפלסטיני הערבי ל

היהודי, כמעין הכנה ליום בו ההגמוניה שלו 
תתערער והונאת הציונות תהיה גלויה יותר,  
עקב השינויים הפוליטיים והמהפכניים הגיאו 
פוליטיים באזור ולאור הסתירות של המערכת 
הקפיטליסטית בשלבה העליון 

 האימפריאליסטי.
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 ארצות הברית:

ם על העבודה בעלי ההון מחדשים את מתקפותיה
 !המאורגנת והעובדים חייבים להשיב מלחמה

שברוב צביעותו  ,האימפריאליזם האמריקני
את מעמד  הרצחנית והדכאנית שודד וחומס

בשם  קולוניאלית-העובדים בארצות הניאו
ממשיך במתקפותיו  ,"החירות והדמוקרטיה"

על עובדי ארצות הברית מבית. כאשר דוגמה 
של מדינת לכך הוא מצוד שמנהל מו

"וויסקונסין" בצפון ארצות הברית. המדינה 
שנודעה לשמצה בניסויים על מעמד העובדים, 
ארצות הברית בכלל וויסקונסין בפרט שממנה 
יצאה התוכנית להתעללות במובטלים מבוגרים 
שבארץ נקראה "אורות לתעסוקה" וכן, תאגיד 

 ניצול העובדים "מנפאוור".
 

בילו את פעילות כרגע פעל המושל בצעדים שיג
האיגודים המקצועיים בצעדים חוקתיים וכן 
בקנסות, זאת במטרה להצר את צעדיהם 

, בסכסוכי עבודה ובאיומי שביתות. מנגד
ימי  העובדים לא טמנו ידם בצלחת, והתקיימו

 20/2/11הפגנות המוניים בין התאריכים ה
של העובדה המאורגנת בעיר מדיסון   28/2/11ל

בית המחוקקים של מדינת שכללה גם חדירה ל
"וויסקונסין" וכן הפגנה כלל ארצית 
בוושינגטון הבירה לאות הזדהות.  כמוכן, היו 
פעולות הזדהות מרחבי העולם עם העובדים 
בוויסקונסין לרבות איגודי העובדים הבלתי 

 תלויים במצרים ואף וועדים ב"הסתדרות".
מושל "וויסקונסין" הממומן על ידי הבוסים 

של ארצות הברית )כמו האחים קוך  הגדולים
ואחרים שגם מממנים פוליטיקאים שהן 
"דמוקרטים" והן "רפובליקנים" כדי שישרתו 
אותם(, ארגן את הקמפיין הפאשיסטי למענם 

כמעין "מקרה בוחן" למתקפה פאשיסטית כלל 
ארצית של ההון על מעמד העובדים. כמוכן, 
המתקפה הינה עוד צעד לקראת הפאשיזם 

וה והמתגבש גם בארצות הברית כחלק המתהו
 ממשבר השיטה הקפיטליסטית. 

 
בתוך כך, נכונות וצודקות הדרישות לשביתה 
כללית ולהדחת הנהגות איגודים הארציים שם 

(A.F.L C.I.O שהם משתפי"ם של הבוסים )
הגדולים ושל מפלגות הממסד. עם זאת, צעדים 
אלו אינם מספקים וישנה חשיבות מכרעת 

מפלגה קומוניסטית מהפכנית  לבסיס של
שתמגר את הקפיטליזם בתוך ליבה של 
המפלצת האימפריאליסטית ושתהיה חלק 
ממפלגה קומוניסטית מהפכנית אחת עולמית 
שיש לה אחיזה מהפכנית בקרב עובדי העולם 
הניאו קולוניאלי ושתתאם את המאבק 
המעמדי הקומוניסטי המהפכני בכל העולם: 

ה קומוניסטית אחת, מעמד עובדים אחד, מפלג
 שתוביל לעולם קומוניסטי של עובדים. 

 

 מאבקי עובדים בארץ
 מאבק עובדי הרכבת

 מאות מעובדי הרכבת ,27/1/11ביום ראשון ה
מו את הכניסה למשרדי הנהלת הפגינו וחס

הרכבת בתל אביב במחאה כנגד כוונת 
הממשלה וההנהלה להפריט למיקור חוץ את 

עבודות התשתית. המאבק הינו מאבק צודק גם 
לאור העובדה המוכחת כפי שארע בבריטניה 

בעת הפרטת הרכבות שם בתקופת ממשלת 
תאצ'ר שהובילה לקורבנות בנפש חוסר 

להרס השירות. עם ההשקעה בתשתיות וכן, 

זאת, על המאבק לדרוש העסקה ישירה של כל 
עובדי הרכבת ולהיות מאוגדים בהסכם 

 קיבוצי.
 

 מאבק העובדים הסוציאליים
צעדו מאות עובדים  ,25/1/11ביום שישי ה

סוציאליים ברחובות תל אביב בצעד מחאה 
למען שיפור תנאי העסקתם ולהגברת התקצוב 

עד ראשון לקראת וזאת בצ ,של שירותי הרווחה
שביתה שעשויה לפרוץ בראשית חודש מרץ, 
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לדרישותיהם.באם לא יעתרו משרד האוצר והממשלה 

 פוליטיתלרדיפה  ןהשלטוקוד של -האשמה בריגול: שם
לאחרונה נתבשרנו על כניסתו לכלא של הפעיל 
הדמוקרטי העקבי, עמיר מח'ול, בעקבות פסק 

שנים לאחר  9דין שדן אותו למאסר של 
שהושגה תחת מעצר מינהלי בו  ,עסקת טיעון""

ככל הנראה  עונה בחקירות ארוכות ומפרכות 
כן, נתבשרנו על ביטול  במרתפי השב"כ. כמו

קצבת הפנסיה של הח"כ לשעבר, ד"ר עזמי 
 בשארה, ממייסדי מפלגת בל"ד.

 
מה היה פשעם של האחרונים ושל ד"ר עומאר 

ים סעיד )שנעצר יחד עם מח'ול(? שהם דמוקרט
עקביים, שמסרבים לשחק את משחק ההונאה 
והאיוולת של משטר האפרטהייד הפאשיסטי 
 הציוני, בדבר העמדת הפנים שלו כ"דמוקרטי".

 
הרדיפות הפוליטיות הללו רק ממחישות את 

של  קולוניאליסטי והפאשיסטיהאופיו הגזעני 
, שהוא גם מדכא את האומה המשטר

הפלסטינית בעיקר את העובדת והעובד 
 גדרילסטיני בדיכוי מעמדי, לאומי ומהפ

. דיכוי זה )במקרה של העובדת הפלסטינית(
טיהורים האתניים שביצע בזמן ב התחיל

בהם כלמעלה מ  ,1967ו 1948מלחמות השנים 
פלסטינים נעקרו מאדמותיהם  700,000

 ובתיהם וגורשו ונרצחו ועד היום.
 

מנהל הממסד הציוני ציד  ,לאורך כל שנותיו
אלים וברוטאלי כנגד מי שמסרב  מכשפות
. את משחק הדמוקרטיה השקרי שלולשחק 

הרדיפות האחרונות הינן חלק מחשיפת אופיו 

הפאשיסטי והגזעני וכהמשך ליוזמות 
הפאשיסטיות כמו חוק הנאמנות, חוק הנכבה 
ופוגרומי הריסות הבתים שהוא מבצע כנגד 

לרבות הדיכוי האלים  ,"אזרחיו" הערבים
א מבצע כנגד האוכלוסייה והרצחני שהו

כדוגמת המצור על  1967הפלסטינית בשטחי 
 עזה וחומת האפרטהייד בגדה המערבית.

 
להלן תקציר היסטורי של מקצת ממקרי 
הרדיפות הפוליטיות כנגד מי שקורא תגר על 
המשטר: תנועת "אל ארד" בסוף שנות 
החמישים, משפטם ומעצרם של חברי סיעת 

בהאשמתם   70-"חזית אדומה" בשנות ה
ריגול למען האשמה המצוצה מהאצבע של ב

סוריה, משפטם ומעצרם של חברי תנועת "דרך 
)הקבוצה הקומוניסטית הפלסטינית(  הניצוץ"

בעקבות תמיכתם בהתקוממות האינתיפאדה 
הראשונה, וכן, האשמתו בריגול לטובת אירן 

צפוני של של שייח' ראאד סלאח, ראש הפלג ה
הרדיפות כנגד ראשי , "התנועה האסלאמית"

מפלגת בל"ד מד"ר בשארה, הח"כים של סיעת 
בל"ד בכנסת, מדיניות ההתנכלות לח"כים 

 דומות לכך גם .ערבים פלסטיניים בכללותה
ההתנכלויות לפעילי תנועת "אבנאא' אל 

משפטים לרבות  ,)"בני הארץ"( "בלאד
ומעצרים שרירותיים בעקבות ארגון פעולות 

מת ההפגנה נגד המצעד מחאה לגיטימיות. כדוג
הפאשיסטי של ח"כ אלדד וברוך מרזל באום 

 .2008אל פאחם ביום הבחירות בשנת 

 

 והפאשיסטים משרתיהם נגד העובדים:הבוסים 
 המקרה של ועד הסגל הזוטר ב"טכניון"

חפצים  , עובדים ממורמריםבהרבה מקרים
אינם בהדחת ראשי איגודיהם כאשר הם 

הם ם, או כאשר נאבקים למען שיפור תנאיה
משתפ"ים גלויים של הבוס. במקרה של ועד 

הודח ועד ארגון הסגל  ,הסגל הזוטר ב"טכניון"
מסיבות אחרות עקב פעלתנות וחתירה למאבק 

עקרוני להכיר במלגאי המוסד כעובדים 
שכירים לכל דבר ולדרש תנאי העסקה הוגנים 

מלאים. הנהלת המוסד שחותרת לניצול 
ראה והמחקר הצעיר מקסימאלי של סגל ההו

לא הסתירה את תיעובה לועד הסגל   ,במוסד
ופעלה בצורות שונות כנגד חברי הועד לרבות 

ים, הכפשת ניסיונות פיטורים לא מוצדק
לא עזרו, הם  והתנכלויות שונות. כאשר אלו

נעזרו בגורמי הסתה פאשיסטיים "מבית" עד 
להדחה "פורמאלית" לכאורה של הועד, 

ברי ללא ידיעת חלק מחבישיבה ש שכונסה 
 מועצת הועד ולהדחה שרירותית.

 
גורמים כגון "אם ניתן לראות כאן בבירור ש

תרצו" אינם רק בעלי בריתם ומשרתיהם של 
טייקוני הגז אלא גם שוברי איגודי עובדים 

 הנאמנים לציבור העובדים אותם הם מייצגים.
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 שנה לקומונה הפריסאית 041היסטוריה: 

קחו את גורלם בידם לפני לעובדים כמונו 
 לעשות זאת היום! יכוליםאנו  שנה. 640

 ,1871שהוקמה במרץ  ,הקומונה הפריסאית
הייתה המהפכה הפרולטרית הראשונה 
בהיסטוריה והניסיון הראשון של יישום 

השלטון  –של הפרולטריון הדיקטטורה 
המהפכני הישיר והדמוקרטי של מעמד 

ר סדרה אחל .על ידי פועלי פריז -העובדים 
שביתות  ,ארוכה של מאבקים מהפכניים

מרץ ל 18-, בהוכרזה ,של פועליםוהתקוממויות 
ל ש , הקומונה הפריסאית בבנין העירייה1871
השלטון המרכזי שלח את הצבא לדכא  .פריז

, מטעמי , אבל חייליובאכזריות את המהפכה
סרבו לפעול , עם אחיהם העובדיםסולידאריות 

הקומונה הפריסאית  .יםנגד הכוחות המהפכני
החזיקה מעמד כחודשיים ודוכאה באכזריות 
על ידי כוחות צבא משותפים של הבורגנות 

 עובדים 30,000-הצרפתית והגרמנית שטבחו כ
 ושלחו מספר דומה לבתי הכלא.

 
, סיפקה הקומונה למרות הניסיון שלא צלח

הפריסאית השראה לדורות רבים של  
מרכס,  ריה.מהפכנים קומוניסטים שבאו אח

ם למדו מניסיון הקומונה ואחרי אנגלס, לנין
יטוי . עיקר מסקנותיהם באו לידי בהפריסאית

 ברעיונות שפרסמו בהמשך הדרך:
 

הצורך בהריסה ופירוק טוטאלי של  .1
הבורגנית על כל מוסדותיה  המדינה

ההפקעה )בניגוד לרעיון ההשתלטות ו
לנו,  .בו דוגלים הרוויזיוניסטים(

נתפוס את השלטון, העובדים, כש
יהיה חשוב לבנות שלטון משלנו מן 
היסוד, שלטון שייבנה על ידי ועבור 
מעמד העובדים ובניגוד לשלטון 
הבוסים, לא למען האינטרסים של 

 מיעוט דורסני.
בעיקר שוויון  ---הצורך בשוויון  .2

ההנהגה המהפכנית  בין ---כלכלי 
. אחד מצעדיה להמוני הפועלים

ונה הפריסאית הראשונים של הקומ
ת היה ביטול הפערים בין משכורו

 .הפועלים למשכורות פקידי המדינה
לנו, העובדים, אין צורך בגבירים 

וברוזנים מורמים מעם, בין אם 
מהסוג הבורגני ובין אם מן הסוג 

 הרוויזיוניסטי.
ך בהחלפה מיידית של מנהיגים, הצור .3

על ידי המוני הפועלים, באם 
למען  ולמנהיגים אילו חדלו לפע

לנו,  .ים של המוני הפועליםהאינטרס
העובדים, צריך להיות פיקוח מלא 
על כל המנהיגים ועל כל בעלי 
התפקידים, כדי לוודא שהמדינה 
והכלכלה יתנהלו אך ורק למעננו ולא 
למען אינטרסים אישיים של 

 המנהיגים.
חיסול הצבא הקבוע במתכונתו  .4

הבורגנית וחימושם של המוני 
הראתה, ם. הקומונה הפועלים והע

ובצדק, שצבא קבוע במתכונתו 
 ככוח דיכוי מיוחד הבורגנית, ישמש

רק כנגד פועלים ו/או עמים 
מדוכאים אחרים ולא כנגד 

. פועלים ביצעו את הבורגנות
מסוגלים  – הם ורק הם –המהפכה 

 להגן עליה.
 

, מרחיב את "המהפכהמדינה ו, בספרו "הלנין
את חולשת הטיפול בנקודות אלה. בנתחו 

למסקנה שמלחמת  , הוא מגיעהקומונה
 לאחר תפישת השלטון על המעמדות נמשכת גם

הניסיון  .ידי פועלים והנהגתם הקומוניסטית
מקור  העשיר של הקומונה הפריסאית היווה

 המהפכנים שבאו אחריה ואפשר השראה לכל
העולמית לעשות צעד  לתנועה הקומוניסטית

 ענקי קדימה.
 

בדים הפרוגרסיבית מצדיעים אנו במפלגת העו
. הדרך גיבורי וחללי הקומונה הפריסאיתל

היחידה לכבד את זכרם היא לבנות מפלגה 
מפלגת עובדים   –קומוניסטית מהפכנית 

יישם את מטרות שת עולמיתפרוגרסיבית 
שלטון קומוניסטי של עובדים  –הקומונה 

)הדיקטטורה של הפרולטריון( וכלכלה 
במזרח  -למען עובדים  קומוניסטית של עובדים

 התיכון ובעולם כולו.
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 :חלוקת סודן

 לסיבוב נוסף בשפיכות הדמים ליסטימתכון אימפריא
לאחרונה נתבשרנו על הקמתה של מדינה 

התקשורת  ."דרום סודן" חדשה הנקראת
המערבית בכללותה והמקומית בפרט מנסות 
להציג זאת כהישג וכאמצעי שיוביל לפתרון 

 מזה שנים בחבל דארפורסוך הדמים סכ
כן, מוצג מהלך  בדרום מערב סודן. כמוש

החלוקה כ"דמוקרטי" ושהושג באמצעות 
 "משאל עם".

 
מנסה לטשטש את העובדה כי  שווא זה-מיצג

מדובר בחלוקה אימפריאליסטית שאליה 
דחפה בעיקר ארצות הברית כדי להשתלט 

 ולחמוס את עתודות הנפט של סודן.
 

 הדמים בדארפור ר זה, את סכסוךבהקש
ליבתה בעיקר ארצות הברית, לאור 
התקרבותה של ממשלת סודן בשנים 
האחרונות לסין, דרך הסתת הבורגנות 

נוצרית למרוד בשלטון ההלאומית השחורה 
המרכזי, הנשלט עלי ידי החלק הערבי מוסלמי 
של הבורגנות הסודאנית, באמצעות תמיכה 
 בתנועות בדלניות דתיות לאומיות מה שגרם

לשלטון המרכזי לתמוך בקבוצות חמושות 
דבר שליבה  מעגלי אלימות שהלכו  ,מוסלמיות

והתעצמו, באופן המזכיר את הסתת ארצות 
הברית את ממשלת גרוזיה הנוכחית, בת 
חסותה לצאת למלחמה ברוסיה מלפני כלמעלה 

ישראלי )למשל  משלוש שנים בסיוע צבאי
 .אספקת מזל"טים(

 
לבנון השנייה, גל הגנרל המודח ממלחמת 

את חברת הירש, חנך באמצעות מלחמה זו 
סודן הינה עוד . "הייעוץ הביטחוני" שהקים

זירה ליריבות הגוברת בין סין לארצות הברית 
על השפעה הגמונית באפריקה במאבק על 
שווקים ומשאבי טבע. כאשר באופן מוכלל 
השקעותיה של סין ביבשת אפריקה הולכות 

 יקטי פיתוח.גדלות באמצעות פרוו
 

נוצרה זהות אינטרסים בין ממשלת סודן לסין, 
כאשר לסודן ישנו ניסיון היסטורי עגום ורווי 
דם בשליטה אימפריאליסטית של מעצמות 

ממשלת סודן קבלה . בריטניה בעיקר ,המערב
את הצעות המשטר הסיני  בזרועות פתוחות

לפרויקטי הפיתוח, בתמורה לגישה ישירה של 
נפט של סודן. למן שני העשורים סין לעתודות ה

האחרונים, ולאור פיתוחה התעשייתי המואץ 
 .רישתה לנפט זמין רק הולכת וגוברתשל סין ד

לפני שני עשורים, עיקר צריכת הנפט שלה עד 
סופקה במדינות המפרץ הפרסי ובעיקר מערב 
הסעודית. עקב כפיפותה של זו האחרונה 
למרותו של האימפריאליזם האמריקני, 

שטר הסיני העדיף להיעזר בעתודות נפט המ
ראה  רוחקות יותר מהשפעה אמריקנית וכןהמ

 ,קה אפיק טוב להרחבת שוקיה של סיןבאפרי
זאת גם לאור המוניטין הרע שיש למעצמות 

קה של הרג, שוד וגזל האימפריאליזם באפרי
סכסוכי דמים שנותרו מדממים  המוניים וכן

ה עד היום  בעקבות חלוקת יבשת אפריק
 למדינות מלאכותיות  בידיהן.

 
דו"ח מחקר שחובר על ידי החוקר זאהו הונג, 
מהמכון לחקר לימודי מזרח אסיה 

ת "קסיאמן" בסין, מצביע על כך באוניברסיט
מעתודות הנפט של סין מקורן  50%-שכ

מייצוא הנפט של סודן  65%מסודן, וכי כ
עד לשנת  1990מיועד לסין, וכי בין השנים 

העובדים הסינים המועסקים מספר  2006
 24,000בתעשיית הנפט הסודנית עמד על כ 

השקעות סיניות נוספות עובדים. לכך נלוו 
בנייתו של נמל תעופה משוכלל  בסודן כגון

וחדשני בחרטום בירת המדינה, וכן בנתה סין 
מספר מפעלי טקסטיל, מתקני הפקת חשמל 
בטכנולוגיה הידרו אלקטרית. בנוסף, סין 

בתשתיות הפקת הנפט במדינה, משקיעה 
ולראייה מזקקת הנפט הגדולה בסודן מצויה 
בבעלות משותפת של הממשלה המקומית עם 

 סין.

 60המשך בעמ' 
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 2המשך מעמ' 

אין היא הייתה  , על כן,מבחינת ארצות הברית
נית על עתודות נפט מוכנה לוותר להשפעה סי

לאור  ,אין ביכולה כיום. כה גדולות
אימפריאליסטיות התבכויותיה הצבאיות הס

 ,ק ובעבר בסומליה השכנהאבאפגניסטן ובעיר
לשלוח כוחות צבא להפיל את המשטר 
בחרטום, מה גם שמלבד העלויות הכלכליות 
שבדבר המעיקות על כלכלתה השוקעת, הדבר 

להחליש את הממשל מבית, וליצור  עשוי
רמור גדול עוד יותר בקרב מעמד העובדים מ

וכן לכרסם במעמדה הפוליטי הבין  המקומי
לאומי עוד יותר, באם תקלע להרפתקת דמים 
אימפריאליסטית כושלת נוספת,וכפי שנכשלו 

האוויר ומהים בזמן ממשל ההפצצות מ
 קלינטון.

 
גם תאגידי הנשק עשויים לצאת מורווחים מן 
המהלך בכך שיוכלו לספק נשק לשני הצדדים 

ות המסוכסכים, וכך גם תישמר המעורב
אצטלת "מאמצי פיוס האימפריאליסטית ב

כפי שהתבטא אחד ממפקדי  והשכנת שלום".
המליציות של דרום סודן בראיון לערוץ 

קבלת ": כי עתה עם 24החדשות "צרפת 
חרור למען העצמאות לדרום תחל מלחמת הש

וכך גם יוכלו  הצפון מהכיבוש הערבי...

אינטלקטואלי כזב מערביים לייצר 
גזעניים  ורעיונות שקריים,אידיאולוגיות 

ת הדיכוי ואוריינטליסטיים, המצדיקים א
בדבר "התנגשות  האימפריאליסטי המערבי,

ם הציביליזציות" ו"חוסר בגרות
 ופרימיטיביותם של השחורים"...

 
ת הברית בסיוע מעצמות על כן פעלה ארצו

לחלוקת סודן ולהקמת מדינת  מערב אחרות
י שעודדה חסות פיקטיבית )פרוטקטוראט( כפ

קטיביות את הקמתן של מדינות חסות פי
כגון: "קוסובו"  אחרות למשל באזור הבלקן

וכפי שבשנות התשעים פעלה יחד  ,ו"מונטנגרו"
עם האימפריאליזם הגרמני להביא לפירוקה 

ת מלחמת תשל הפדרציה של יוגוסלביה ולהצ
אזרחים אתנית דתית וכפי שפעלו מעצמות 

קת אפריקה האימפריאליזם המערבי לחלו
בכל המקרים  .והמרחב הערבי ופלסטין בתוכו

חוזר על עצמו "מעגל קסמים" קטלני  הללו,
ונפסד ובו המעצמות מסכסכות, הבוסים 
הלאומנים מפיצים רעל לאומני, אתני ודתי, 
שיוצר שנאה ואלימות, לתוכניות חלוקה מצד 

רת שליטתן ההגמונית, המעצמות לשמי
של סכסוך  עתוקו ולהנצחתוהמובילים לש

הדמים המקומי בו מעמד העובדים שוקע 
 ומתבוסס.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצטרפו למאבק העממי
 ל והאפרטהיידנגד הנישו

 !במזרח ירושלים
 

ההפגנה השבועית במזרח ירושלים מתקיימת 
. הסעה מאורגנת 14:00מידי יום שישי בשעה 
שליד תחנת הרכבת  2000להפגנה יוצאת ממסוף 

 .12:30אביב סבידור מרכז בשעה -תל

 http://www.justjlm.orgלפרטים: 

 

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

המועצות ובסין הסוציאליסטיות בברית 
לשעבר. איננו רוצים לעודד את האפשרות 
של יצירת "אוהדים" של אינדיבידואל 
כלשהו. בעוד שייתכן ואדם אחד יכתוב 
מאמר מסוים, הגרסה הסופית מתבססת 
על דיון קולקטיבי ועל ביקורת 
קולקטיבית. במקרים רבים, הדיון 

 הקולקטיבי הזה קודם לכתיבת המאמר.
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 עובדים כותבים

 
השלטון הישראלי 

 ציוני: עמלק וצורר!ה
פוגרומים באל הזה נכתב בעקבות  כתבמ

בנגב(, פוגרומים שנעשו  בדואי כפרערקיב )
ויעשו גם במקומות אחרים ע"י הכובש הציוני 

חרי הפרוטוקולים מחרבפלסטין, ובגלל 
, שלטון ההון הישראלי הפושעהמלחמה של 
 .עובדים הכתובים בדם

 
נזכור את הנכבה )יום האסון הפלסטיני של 

והגירוש  1948-מאות של ישראל בצהכרזת הע
(, אשר עשה לנו הצורר, ההמוני שבא בעקבותיו

עמלק הציוני, את הטרנספר, הטבח, 
הבתים הפוגרומים, לילות הבדולח, הריסות 

דיר סילוואן, והכפרים )אל ערקיב, שיח ג'ראח, 
יאסין ועוד מאות כפרים(, השמדת יבולים, סגר 
ומעצרים, את הפיקוח ואפליה של החלשים, 

ת יהעוני והמצוקה, הניצול והדיכוי, את תעשי
ה ים, אשר עשיהמוות, פשעי המלחמה הזוועת

 , הצורר הציוני לדיראון עולם!!!לנו עמלק
 

סופם יהיה  -ים וממשיכי דרכם צאיורשי הנ
 !טלריכסופו של ה

 1948-: הקמת הרייך השלישי מקביל ל1933
 מדינת ישראל הקולוניאליסטית.הקמת 

 20??-: נפילת הרייך השלישי מקביל ל1945
 מדינת ישראל הקולוניאליסטית.נפילת 

 
עריות שהושמדו באש עקב כמו סדום ועמורה )

ניה הנאצית, בזמן אברהם(, כמו גרמ ןאכזריות
. לא ציוני-יפול האפרטהייד הישראלייגם כך 

הציונים דומים  !נשכח, לא נסלח ולא נוותר
מחנות  בנועוד לא שהם  ים, חוץ מאשרצלנא

שתמשו בשומן בני אדם הלא ותאי גזים ו ריכוז
 ר סבון.ולייצ

 
קפיטליסטים מול ה להשיב מלחמהצריך 

גרים נשים ששהורסים בתים איפה  הישראלים
יימח טף, ושופכים דם נקי של חפים מפשע! ו

 שמם וזכרם!
 אביב-עובדת תחזוקה מתל -
 
 

 
 
 
 
 
 

שני משטרים  –ארה"ב וישראל 
 קפיטליסטיים דורסניים דומים

טילה וטו על החלטה של הב ארה"
הפלסטינאים לגנות את ישראל בגלל סירובם 

 של הפלסטינאים לרכך את נוסח ההחלטה.
 

הרבה דברים במשותף זאת הצבעה נפשעת. יש 
 יות ממשלת הדמים של נתניהו וממשלבין מדינ

 .שינה כלוםאבל לא בטיח שינוי" האובמה ש"
 

כוחות הצבא מ חלקאובמה מוציא נכון, 
האמריקאי מעיראק, לאחר שהם זרעו הרס 

? זה לא כיבוש? מה גניסטןאפאבל מה עם רב. 
", הידוע לשמצה? מה עם גואטנאמועם כלא "

 ה?החרם על קוב
 

גם בישראל החקירות של השב"כ דומות למה 
". גם ישראל כובשת גואטנאמושקורה בכלא "

כמו ( את כל פלסטיןשטחים )ליתר דיוק 
כמו אך ן, גניסטפשאמריקה כובשת את א

! ההתנגדותבעיראק הם לא יצליחו למגר את 
רגון שקוראת להחרים וישראל מגנה כל א

ה תוצרת מההתנחלויות אבל לצד ארה"ב עוש
 חרם על קובה!

 
אני כבר לא יודעת למי לקרוא "שטן גדול" 

המדינות  2ולמי לקרוא "שטן קטן". אבל 
 תיהןשהקפיטליסטיות, הכובשות האלו, 

 .מדיניות שטנית נגד עמים אחרים ותמבצע
 אביב-עובדת תחזוקה מתל -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יתבו לנו!כ
אנחנו מעודדים את כל קוראי העיתון לשלוח 
לנו מכתבים ומאמרים לגבי ניסיונם במלחמה 

 נגד הבוסים ברחבי העולם.
 

ניתן לשלוח לנו מאמרים בדואר אלקטרוני 

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

 .66069אביב -תל 6926ת.ד. 
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  !יאת תגררקחיתמו על מנוי לעיתון  

 (תגיליונו 69לשנה )₪  50מחיר: 
 כל הפוליטיקה והחדשות הקומוניסטיים ומידע על המאבק ברחבי העולם!

 _ שם:_________________________
 _______________________ כתובת:

 מיקוד:________                        _________________עיר:
 66069 אביב-תל 6926לכתובת: ת.ד. כסף מזומן שילחו טופס זה בצירוף 

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

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

  תוכל לספק פתרון לטווח הארוך  –קומוניזם  –רק הדיקטטורה של מעמד העובדים
לאסון שהוא העולם של ימינו עבור ביליוני אנשים. לא ניתן לעשות זאת בבחירות 

 הגת המפלגה.לכנסת, אלא אך ורק על ידי תנועה מהפכנית וצבא אדום המוני בהנ

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

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

פועליות של הגזענות, הסקסיזם, הלאומנות, -על ידי, האידיאולוגיות האנטי
 האינדיבידואליזם, הדת והפשיזם הגלוי.

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

שהסוציאליזם שמר על מאפיינים רבים של מערכת הרווחים, כמו שכר דיפרנציאלי 
 יתר. ברוסיה וסין לא קם קומוניזם.-וזכויות

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

 החברה ובחובותיה.

  קומוניזם פירושו חיסול הגזענות והפשיזם ומושג ה"גזע". הקפיטליזם משתמש בגזענות
על מנת לנצל באופן מוגבר את הפלסטינים, המהגרים, האתיופים, הרוסים והמזרחים, 

 ועל מנת ליצור הפרדה ופיצול בתוך מעמד העובדים.

 ואת התפקידים  –הסקסיזם  –רושו ביטול הדיכוי המיוחד של הנשים קומוניזם פי
 המגדריים המפלגים הנוצרים על ידי החברה המעמדית.

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

 הבטחות הכוזבות קומוניזם פירושו שמוחותיהם של מיליוני עובדים ישוחררו מה
מדעית של הדת. הקומוניזם ינצח כאשר המוני העובדים יוכלו -והחשיבה הבלתי

להשתמש במדע של המטריאליזם הדיאלקטי כדי להבין, לנתח ולשנות את העולם כדי 
 להשיג את צרכיהם ושאיפותיהם.

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


