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 קריאת תגר
 

 פרוגרסיביתעיתון קומוניסטי מהפכני של מפלגת עובדים 
₪ 6תרומה מומלצת   9066 נובמבר  66גיליון  6שנה 

 הפוליטיות החולשות
 מחאת האוהלים של

לנתק בצורה מלאכותית  ניסומנהיגי המחאה 
מהבעיה הפלסטינית ומחו כאילו  המאבק את

  .אינה קיימת
 רום הקפיא את המאבקאחד של טילים בד יום

הוא מפלטו האחרון של הנבל הוא  פטריוטיזם(
 למחאה העילה  ,לדוגמה .(המתאים הביטוי

 מאות נבנו 1948 מאז ;הייתה נושא הדיור

 .יםיערב אפס ישובים 0 ישובים יהודים אבל
בית בכפר ערבי זוכה להריסה  כל הרחבת

 לעקור בנגב עומדים את הבדואים .מיידית

 אל- את .דמות אבותיהםמאדמותיהם וא

לא . פעמים 20 עראקיב הרסו כבר למעלה מ
 "מחאה"מילה אחת בנושא זה ב ולו ההופיע

 .אמורה לדרוש פתרונות דיור שהייתה
 

 פסטיבל ולא מאבק קיומי אווירת
דרישות ועודן היו של מנהיגי המחאה  הדרישות

הביניים  של מעמד "צמחוניות"ליבראליות ו
 וזאת מבלי לדון כאן בכללהדשן בורגנות( -)זער

 ,הענק בשאלה מהיכן מגיע המימון לכל הפגנות
 לא .ההגברה וכדומה מערכות ,הפאר מותב

 הזו הייתה דרישה מעמדית אחת בכל המחאה
 במדינה שבה שליש מכוח העבודה עובד

לשעה  ח"ש 21 חלקיות בשכר של במשרות
 שעות בשבוע 30 אלה שעובדים כל .ומטה

נחשבים בלשכה  לשעה ח"ש21 תמורת
שעובד ולא כמי  המרכזית לסטטיסטיקה כמי

 6% רק כ שיש שמובטל ולכן אין זה פלא
עם עובדי  אחתת הזדהו אפילו שביתת ה.אבטל

והרופאים  עובדי הרכבת ,חיפה כימיקלים
 ."המחאה"המתמחים לא התקיימה במהלך

 
ארגוניים ופוליטיים שנדרשים למעבר  צעדים

ראשיתו של מאבק מעורפלת ואנמית ל ממחאה
 מפיל משטר מהפכני

 חייבת לקבל ביטוי פוליטי התנועהראשית כל, 
 וארגוני ברור המניע המוני מעמד העובדים

חייבים  .לפעולה מהפכנית המונית מודעת
שיוצאת להילחם נגד שלטון הון  תנועהלהקים 

כל חלקיו  על ,והגזעני המקומי הקפיטליסטי
ליסטיים האימפריא וכנגד בעלי ההון הזרים

 !שהוא עובד בשירותם
 

להיהפך לועדות פעולה עממיות  על המאהלים
ינה יישירות בכל אזור שתה ודמוקרטיות

לפעולה את  שיניעוהארצית ו מתואמות ברמה
העובדים  ,דיורה מחוסרי :מעמד העובדים

 בלתי ,אורגניםמ ,תםעבוד מקומותב

 ,העוני שכונות תושבי ,קבלןה עובדי ,מאורגנים
של  בהקשר .וכדומה הסטודנטים ,הרופאים

ליצור פניה ישירה  , חייביםהסטודנטים
הסתמך על הנהגות אגודות מבלי ל לסטודנטים

ם, שמחוברות בטבורן לבעלי ההון הסטודנטי
 ולמפלגותיהם שבכנסת.

 
 
 
 
 

 9המשך בעמוד 
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כי אנו רוצים למגר את  לומר בבירורעלינו 

שמייצג אך ורק  הציוני המשטר הקפיטליסטי
 מעצמותואת  לאומיים את התאגידים הרב

ארצות  שבראשן ,האימפריאליזם המערבי
את בעלי ההון,   , כמו גםהברית ואת בעלי ההון

 .המקומיים ליםהגנרהרבנים ו
 

יש ליצור חיבור בין מאבק מעמד העובדים 
 בערים ,לוועדות העממיות בכפריםהיהודי 

 והן  1948 הערביות והמעורבות הן בשטחי
 .1967 בשטחי

 
העממיים צריכים לקום בכל אזור  הועדים
 .רי עבודהגומה פליטים ,יהודים ,ערבים ולכלול

הקולוניאליסטי חייב  המאבק בגזענות ובנישול
 שובח .של המאבק לעמוד בראש סדר היום

מאוד לחבור למאבקים של העובדים 
 גזילת :נגד הנישול הקולוניאליסטי הפלסטינים

המתקפות שאר הבתים ו ריסותה מות,האד

הן בשטחי הגדה  ,הגזעניות והפאשיסטיות
 .1948 בשטחי והן( 1967המערבית )פלסטין 

 
שתוכל לתקוף את הקפיטליזם על  רק תנועה

המשטר הישראלי על כל חלקיו ולהעמיד מול 
מאבק  כל בעלי ההון, הרבנים והגנרלים שלו

ם בני כל העדות והלאומים; מאוחד של עובדי
ובדים החיים בין הנהר לים כל הע אשרכ

למאבק האזורי של עובדי המרחב  יתחברו
רק אז אפשר יהיה  – משטרי הדיכוי הערבי נגד

להביא שינוי אמיתי לטובה וזאת אך ורק בדרך 
של מהפכה קומוניסטית ושלטון קומוניסטי של 

 מעמד העובדים.
 

 הנשלטים ,גופי המאבק ההמוניים מתוך בניית
 עומדת ,ד העובדים המודע והפעילעל ידי מעמ

 החובה להקים את המפלגה הקומוניסטית

 \היא מפלגת עובדים פרוגרסיבית ,המהפכנית
תה המהפכנית לכינונה של בהנהג שתוביל

מוקרטיה המהפכנית של מעמד העובדים הד
 –)הידועה גם כדיקטטורה של הפרולטריון 

משטר שבו הרוב, מעמד העובדים, ידכא את 
עלי ההון ומשרתיהם(.המיעוט, ב

 

 גלעד שליט? מה עומד מאחורי שחרור
 שליט לפסטיבל עדים אנו האחרון בחודש

 – המגויסים התקשורת אמצעי. בישראל.
 ועיתונות הכתוב עיתונות, רדיו ,טלוויזיה

 שעות 24 במשך מהנושא ירדו לא - אלקטרונית
 התנגדו שנים שבמשך)  פוליטיקאים .ליממה

 ',במיל שבי פדויי , במיל יםאלופ (,עסקה לכל
 שיקיריהן משפחות ,למיניהם ביטחון מומחי

 פרופסורים , חינוך אנשי ,איבה בפעולות נפגעו
 ארוכה הרשימהועוד  – הנפש בריאות רופאי,

 ההזדמנות את החמיצו לא ,כולם את מלהכיל
 .דברם את להשמיע

 
 והערב השכם המוח את לנו שטפו הדוברים רוב

 הרוחנית ורוממתו גדולתו" על הישן בתקליט
", חייל מפקירים לא, ""ישראל עם של

 הקלישאות" ומחיר אין ישראלי חייל להחזרת"
-מ למעלה במשך אותן שומעים שאנו הרגילות

 מרצון שלא, השכיל אחד אדם רק אבל .שנה 62
 מדוע האמיתית הסיבה את לנו לספק אולי,

 החינוך שר .עתה רק הבשילה שליט עסקת
 במאמר (ביבי של כליו ושאנ( ערס גדעון,

 ביום מרא היום, ישראל ביבי של לעיתונו
 הכבד המחיר למרות :שליט של שחרורו

 בית המוני בקרב התקבלה הממשלה החלטת

 בשמחה  ,בהתרגשות  ,בהתלהבות ישראל
 ניצחון משקפת שהיא משום? מדוע ,אמיתית

 לחייל החירות השבת תכליתה. ישראל ערכי

 ." לביתו היום שיחזור – שליט גלעד אחד
 

 הציונית הגזענות של הרגילה המנטרה , כאן עד
 - סגולה עם) "ביותר והנעלים הטובים אנחנו"
 שותפים בהיסטוריה הגדולים םהאנטישמי םג

 . האמיתית הסיבה מגיעה כאן אבל ) זו לטענה
 

 
 

 5המשך בעמוד 
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 משמעותית נסיגה חלה האחרונות בשנים
 הורים של נכונותוב ל"לצה הגיוס יבאחוז
 לגיוס המוטיבציה .לצבא ילדיהם את לשלוח
 למראה סופי אאוט נוק לקבל עשויה הייתה

 המדינה יד על והופקר בשבי שנפל חייל
 כאחד לעתיד ומגויסים הורים, אותו ששלחה

 לשמש מחליטים היו בטרם מהססים היו,
 יודע, ביבי כמו ,סער גדעון. תותחים כבשר

 :מרא הוא .היטב זאת
 
 ברגעים גם ידעו האויב בשבי ל"צה חיילי"

 אותם ששלחה שהמדינה ביותר הקשים
 להשיבם במאמצים תחסוך לא הקרב לשדה

. )בלבד שנים וחצי חמש כעבור ( הביתה
 אחד היה רסע) שליט עיסקת כנגד המטיפים

 באמת הגדולה מהסכנה מתעלמים (מהם

 .זאתה לרוח עורף בהפניית טמונה שהייתה

 לגורלו הכרעה רק הייתה לא – ההכרעה לכן

 ". האומה בנפש נוגעת היא .אחד חייל של
 

 הבוסים .השק מן המרצע יצא הנה אז
 של מוחלטת מהתמוטטות חוששים הישראלים

 הרבים הנוער בני. להתגייס המוטיבציה
 ססויה לא שליט לשחרור למאבק שהתגייסו

 ל"לצה הגיוס בדבר דעתם את ברבים לומר
 הפוליטי השלטון צמרת את שאילץ מה,

 במשך לעסקה התנגד שרובו ,כאחד והצבאי
 את להציל כדי כעת לתנאים להסכים, שנים

 לעצמם להרשות יכלו לא הם .הטובעת הספינה
 "בדיוק היה היכן ,ארד רון של חוזרת מהדורה

 ? שלו קרהבמ "ישראל ערכי צחוןינ
 

 ל"צה דובר ששחרר, אגב, הראשונה התמונה
 איך . ל"צה במדי שליט גלעד סמל רב ייתהה

 ? לא

 

 :ים ואיכרים מבתיהם לטובת ההוןגירוש עובד
 הטבע הבסיסי של הציונות

ת שמונה, ישאן, לוד, קרי-יפו, עכו, בית
ה וירושלים, חולון, קלנסואה או שכונת התקו

רק חלק מהמקומות בהם יש  םבת"א ה
  דיירי  המאהלים הםהמקרים ברוב  מאהלים. 

 .יתםמביתם או שהרסו את ב שפונו אנשים
 

טיהור הגם כיום  נמשךבמקומות כמו ביפו 
ההיסטורית.  ממולדתם םאתני של הפלסטיניה

נהר בין התנועה הציונות מעוניינת ברוב יהודי 
הירדן לים התיכון )לדוגמה, על חשבון הכפרים 

מוכרים" בנגב(. במקומות בהם לא -ה"בלתי
היא , הפלסטינים  תושביםניתן לגרש את ה

במשת"פים מסוגם של אבו מאזן או  מעוניינת 
שנמשכת כבר זו , אחמד טיבי. מטרת מדיניות 

היא למרר את חיי הפלסטינים על , שנה  130
מנת שיעזבו, כביכול "מרצונם החופשי". 
התנועה הציונית משתמשת גם בשואת יהודי 

כדי להפחיד את האזרחים  ממוצא אירופה 
"מנסים כמי ש ים את הערבים יהודי .מציג

להשמיד את היהודים שגרים במדינתם או 
עלה לזרוק אותם לים". תירוץ זה משמש 

 טיהור אתני.ה תאנה להצדקת 
 

מאהל ג'סי כהן בחולון הוקם בשכונה שבה 
נמצאת אוכלוסייה מנושלת של עובדים 

הוריות עם -ומובטלים, כולל משפחות חד
על ידי ילדים. הגברים הורחקו מהמאהל 

השלטונות על מנת להקשות על הקמתן מחדש 
של הסוכות. אין פתרונות דיור בשכונה. ראש 

משתמש באמתלא  העיר חולון, מוטי ששון,
שהמאהל אינו אלא "תחנת סמים " כדי לקבל 

 את תמיכת התושבים בהריסת המאהל.
 

מרחוב , דוגמה אחרת היא שכונת עג'מי ביפו 
התגוררו  1947-1948יפת מערבה לים. בשנים 

תושבים; אחרי מלחמת  110,000בשכונה 
. החיים שם 700, נותרו בשכונה רק 1948

מתנהלים, אפילו כיום, כמו גטו. יפו היא אחת 
הערים העתיקות בעולם. כשיפו הוזכרה 

-כ -בספרות או במקרא, דובר על יפו העתיקה 
היו שמות  1948ק"מ מרובעים. עד למלחמת  2

אחד , כמו למשל ערביים לרחובות יפו
 ותיה הראשיים של יפו "בוסטרוס"רחובמ

ששמו הוחלף ל"רזיאל נאור" על שם מפקד 
הארגון הפאשיסטי אצ"ל שהיה אחראי 

ולגירוש תושביה  1948-לכיבוש העיר ב
 הפלסטינים .

 4המשך בעמוד 
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. 
מעמיסים את תושבי יפו על  –נמל יפו  6241מאי 

 תם לעזהספינות ומגרשים או
 

פרדסי התפוזים הביאו שפע כלכלי ליפו. 
 50,000בשיאה התגוררו בעיר העתיקה עצמה 

ויש  שוכנת מעל פני הים . יפו 7000-כאיש, כעת 
לה מים מתוקים משלה, נמל חשוב ששירת את 

עיריית תל  אביב העיר ואת הדייגים. עכשיו 
מרכז מסחרי "עם רוצה לבנות במקום הנמל 

תחנת הרכבת הישנה סטייל")בדומה ל
 .(1948-שפעולתה הופסקה עם כיבוש יפו ב

 
, יפו הייתה 90-של המאה ה 30-עד שנות ה

עם שלטון מקומי   אביב-עיר נפרדת מתל
עם גירוש  ושירותים מוניציפליים עצמאיים.

התושבים הערבים מיפו אכלסה מדינת ישראל 
את הבתים שהתפנו במהגרים יהודים )רובם 

. המדינה משכירה  מבולגריה(פועלים קשי יום 
את בתי הערבים שהוכרזו כ"נפקדים נוכחים " 

לעובדים ורכושם הוחרם על ידי המדינה , 
ות דיור ציבורי כמו ולמובטלים דרך חבר

החוזים לא ברורים וכתובים  עמידר וכו..
בעברית בלבד; אין רישום מדויק מי גר איפה, 
החתימה היא בטביעת אצבע; זהו ניהול 

המאפשר פינוי שרירותי בבוא  ייתישערור
 .היום

 
)תכנית בניין עיר(, אי אפשר לבנות,  אין תב"ע 

לכן כשהתושבים מנסים לבנות, הם אינם 
יכולים לקבל אישור ועל כן הבנייה שלהם 

יש  בו במקום . נחשבת ל"לא חוקית" ונהרסת
 .מכוונתגזענות 

 

 
מהגרים יהודים תופסים את בתי הערבים  – 6242

 רשושגו
 

משפחת חטאב מתגוררת בדירת עמידר. 
העירייה פונה לחברה כדי שתתקן את הגג 
מאחר והוא בסכנת קריסה, אך חברת עמידר 
מתעלמת מדרישה זו. יום אחד הגג התמוטט 
על הסבתא, מה שהביא את המשפחה לתקן את 
הגג על חשבונה. אבל במקום לתבוע את 
עמידר, העירייה תבעה את המשפחה. 

ית עג'מי היא אוכלוסיית עובדים אוכלוסי
מרוששת, תלויה בקצבאות הביטוח הלאומי 

 שנה. 15כבר 
 

הוא שיכון קשה המכונה "ג'ונגל".  163קדם 
העירייה טענה שהוא עומד .למשפחה יש בית 

בית חלופי בשיכון עם  המשפחה קבלה לקרוס. 
"פיצוי" כמו למשל מקרר או מיטה, אבל 

לא "עומד   פתאום נמצא רוכש לבית שכבר
לקרוס". גם הפיקדון שניתן למשפחה מהבנק 

 נעלם.
 
 

 
בתים של פלסטינים שגורשו הפכו לשכיות  -יפו 

 חמדה ולנכסי נדל"ן
 

 
 

 3המשך בעמוד 
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 4המשך מעמוד 

 
על מבנים "לשימור", האם  תהעירייה מדבר

מדובר בשימור פיזי של הבית, או שמא שימור 
סו בידי בתים שנהר 3,000? מה עם  אנושי

? מבחינה כלכלית זהו משחק של בעלי  העירייה
 מגורשת ההון, כאשר האוכלוסייה המקורית 

 לטובת הקפיטליזם.
 

סכמי אוסלו, מה יקרה אם פלסטיני על פי ה
יבקש פיצויים על אדמתו שנגזלה ממנו ע"י 

? לכן מכרו את  "האפוטרופוס לנכסי נפקדים"
. קרוב הבתים והפריטו את הדיור הציבורי

לבית השגריר הצרפתי, ברח' טולוז )המתקרא 
על שם עיר בצרפת(, אחד משלושה גרעינים 

אל, המתנחלים -תורניים, ברשות רב מבית
החדשים "מתנחלים בלבבות" )בעיקר בכיס של 
העובד לטובת בעלי ההון(.אבל זו פצצה 
דמוגראפית: הם ישרפו את מעמד העובדים 

ת טייקוני מכל הלאומים, העיקר להעשיר א
הנדל"ן המממנים אותם. זה ממש עונה על 
הגדרת האפרטהייד: מכירת דירות ליהודים 
דתיים לאומניים מהמעמד השליט וממשרתיו, 
לא לעובדים יהודים חילוניים או לעובדים 
פלסטיניים. אותם מתנחלים רוצים גני ילדים 

 -"נקיים מערבים", כנ"ל לגבי בתי הספר 
רדה גזעית. המכרזים כלומר, מדיניות של הפ

לא בית המשפט המחוזי  -תפורים מראש 
)הציוני( ולא בג"צ )הציוני גם הוא( יעזרו 
לתושבים הפלסטיניים ממעמד העובדים, 
למרות שברור לכל שיש פסול גדול בעניין 
המכרזים. כל התירוצים "טובים": לשופט 
"אין סמכות" לדון בעניין אלא רק במקרים 

 יוצאי דופן.

 
ם, יפו היא רק דוגמה אחת לניסיון נישול לסיכו

וטיהור אתני של העובדים הפלסטיניים 
מאדמתם. זוהי העיר המעורבת היחידה בגוש 
דן. יש עוד הרבה מקרים כאלו בארץ, כמו 

עראקיב וכן הלאה. זה מראה -למשל בעכו, באל
שכל עוד ישראל ציונית וקפיטליסטית היא 

מים. הורסת את חיי העובדים בני כל הלאו
הגיע הזמן להיפטר מהמשטר ומהשיטה. רק 

ם דיהקחו את גורלם ביישלטון של עובדים שי
מגר את העוני, את הדיכוי החברתי, את י

הגזענות, הנישול והאפרטהייד. הציונות היא 
דבר  -לא רק תנועה לאומנית קפיטליסטית 

אלא גם תנועה קולוניאלית  -קטלני בפני עצמו 
 63ר מבשרה. אחרי שהנישול והגירוש הם בש

שנות משטר ציוני, הגיע הזמן שמעמד העובדים 
בכל תחומי פלסטין ההיסטורית, מכל העדות, 

קח את גורלו יהדתות, הלאומים והמגדרים, י
אלא  -בידו וילחם לא רק על פירורים מהעוגה 

 על המאפייה כולה!

 

 !גם למעצמות האימפריאליסטיות יבוא סוף
עצמות שעלו וירדו: האנושות היו מ שחרמאז 

לפנה"ס  607-מצריים ואשור, בבל מ
 539-מדי ופרס מנצר עד בשלצאר(, כד)מנבו

 331-(, יוון מ3-ש הוויילפנה"ס )כורש, דר
 30-נדר הגדול( ורומא מסלפנה"ס )אלכ

 לפנה"ס.
 

 625-כמה סיפורים על מעצמות אלו: ב
 שנים למלכות יהויקים, 3לפנה"ס, במלאות 

של האימפריה  ש העצרצר היה יורנבוכדנ
טיל מס על יהויקים, שמרד בו ה. הוא הבבלית
שנים. זה מזכיר מקרים דומים של  3כעבור 

וכדנצר נב כיבוש, מיסים, חובות, מרד. :היום
ים, עשה מצור כדי בזז את כלי המקדש בירושל

להעניש נגד המרד, לקח שבויים. אבל בסוף 
 מעצמה זו נפלה למרות השפעתה  הרבה.

 
 תיאריווני בן מאה החמישית לפנה"ס סופר 

. את צעדיו יואידיאלאת כורש כמלך סובלני 
הראשונים בדרכו לגדולה עשה מלך פרס בערך 

לפנה"ס, כאשר ירש את כס  559/560בשנים 
עיר או מחוז בפרס  - אביו, ושלט על אנשן

יתה נתונה באותם ימים יהקדומה. אנשן ה
 תחת ריבונות אסטיאנס המדי. כורש מרד
 במדי והביס חיש קל את אסטינס, שכן צבאו

זה נטשו. כורש רכש את אמונם של  של
ים זה סים והפריים, ומאז נלחמו המדיהמד

לצד זה בפיקודו של כורש. כך נוצר שלטון מדי 
שברבות הימים משל מן הים האגאי ועד  ,ופרס

מצריים, אתיופיה, מקדוניה, לנהר האינדוס )
בל גם מעצמה ים, בבל ועד הודו(. אירושל

 כפולה זו נפלה.
 

 -אנגלו אמריקה  - מעצמה כפולה ת קיימתכע
שמתחרה בסין. הן יושבות על עמים רבים 

 והמון רב. 
 

 1המשך בעמוד 
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 3המשך מעמוד 

 
הן רודפות אחרי עושר, תענוגות, כסף קל, 
 כובשות מדינות, מפתחות נשק קטלני להרג

 .שפטמ עוותותהמוני, עושקות את העובדים, מ
מי אחראי  צריך להטיל אשמה על האשמים:

ל אדמות? לפיתוח נשק גרעיני? מי אחראי לגז
 פיר?מי אחראי לרעב ועוני מח

 
בקפיטליזם יש נוסחה: "מה ששלי, שלי ומה 

מקדמת את הפערים. היא ששלך, שלך" אבל 
בעלי הון להתעשר על הממשלות נותנות ל

 יםבנקים לוקחה. מעמד העובדיםחשבון 
ח עבודה זול, כמו ובוהות. ניצול כעמלות ג

גורם לעבדות. הרג אזרחים תמימים בסין, 
וחפים מפשע עקב מלחמות כמו בעיראק או 

. רעב בסומליה עקב אינטרסים אפגניסטן
 כלכלים.

 
אז מה ברצוננו לראות? העולם מפולג פוליטית, 
מתפורר לנגד עיננו. כמו שברזל אינו מתערב 

כיום. אנו רוצים ס, כך מעצמות גדולות רעם ח
, עולם גבולותללא לראות עולם ללא לאומנות, 

. שבו העובדים ישלטו. זה מה שנקרא קומוניזם
, לבריאות, תשתיותשהמשאבים יפונו לחינוך, ל

תרבות, קהילה ללא פערים חברתיים. מכאן 
לא שעל האנושות להחליט: לא יותר מלחמות, 

 רעב,לא גזענות, לא פולחן אישיות כמו בסין, 
גזילת אדמות לא הפליה, לא לאומנות, לא 

, שוויוןוקרקעות. אלא עולם כלל עולמי, 
עבודה, שגשוג כלכלי. אבל מעצמות 

הדברים קפיטליסטיות לא מביאות את כל 
ואנחנו,  – . בגלל זה הן כשלוהטובים הללו

 מעמד העובדים, עוד נפיל אותן משלטונן.
 
 

 הקריקטורה החודשית !מדור חדש

 
3 הקריקטורה מותחת ביקורת על תנועת "אנונימוס" המטיפה לטבעונות ולא על תנועת "אנונימוס" )הערה

 הפועלת נגד הכנסייה הסיינטולוגית(
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 עובדים כותבים
 או שמא מושגים מעמדיים? –רטוריקה?  –"הז'רגון הסובייטי" 

אני קוראת את עיתונכם מידי פעם בפעם 
שאינני  ובאופן כללי אני אוהבת אותו. בעוד

מסכימה עם כמה מהדעות המועלות בו, אני 
מסכימה עם רבים מרעיונותיכם ואני מקווה 
שאנשים רבים ונוספים ישמעו עליכם ועל מה 

 שיש לכם להציע.
 

עם זאת, אני חושבת שחלק מהרטוריקה שלכם 
נלקחה מהז'רגון הסובייטי. בעוד שאתם 
מבקרים את רוסיה "הקומוניסטית", שבה 

ה פניית פרסה אחורה חזרה המהפכה עשת
לקפיטליזם, אתם מאמצים את הרטוריקה 
שלה. שעוד שייתכן שחלק מהביטויים שאובים 
מאבות הקומוניזם, כמו למשל מרקס, העולם 
מקשר בין הביטויים הללו לבין המורשת 
השלילית של ברית המועצות. למשל, הביטוי 
"הדיקטטורה של הפרולטריון" מזכיר לי את 

 60-ליטארי הסובייטי של שנות ההמשטר הטוט
של המאה הקודמת, כאשר רבים מאזרחי 
בריה"מ דוכאו ואף נרצחו. ביטויים כגון 
"הצבא האדום", והדגל האדום שלכם, 
מזכירים לי באופן מיידי את כל מה שכשל 

 בניסיון הסובייטי.
 

 הלדעתי עליכם להבדיל את עצמכם מהרטוריק
לשכנע הזו. ככלות הכול, אתם מעוניינים 

אנשים חדשים ברעיונותיכם ואני חשה 
שהרטוריקה שלכם היא, במקרים רבים, 
מכשול בדרך לזה. זה חבל, כי לכם יש עתיד 

 מזהיר להציע למעמד העובדים.
 פנסיונרית מקרית טבעון -
 
תגובת המערכת: תודה על מכתבך. אנו ]

 מקבלים אותך בברכה כקוראת של עיתוננו.
 

שרובה ככולה בעוד שהתקשורת בעולם, 
-נשלטת בידי בעלי ההון, נוטפת ארס אנטי

קומוניסטי, ועל כן מנסה לעוות ולהכפיש 
אותנו, הקומוניסטים ואת רעיונותינו, באופן 
היסטורי ביטויים כגון "הצבא האדום" ו"הדגל 
האדום" זכו לתמיכתם של מיליוני עובדים 
ברחבי העולם. במהלך מלחמת העולם השנייה, 

ראה בצבא האדום הסובייטי  מעמד העובדים
ההרואי את מושיעו כשזה רמס את הנאצים. 
העובדה שהתקשורת הפחיתה בערכו של 

או התעלמה ממנו לא מנעה \ניצחון זה ו
ממיליוני עובדים לצעוד עם הדגל האדום 
)במקור סדיני מיטה עם דמם של עובדים 
מהפכניים שנרצחו בידי הממשלה 

יותר הקפיטליסטית( באחד במאי במשך 
ממאה שנים. כך שאנו רואים ב"אדום", ב"דגל 
האדום" ובצבא האדום סמלים למיטב 
שהמעמד שלנו יצר ולא נכנעים להכפשתם על 

 ידי השליטים.
 

לגבי "הדיקטטורה של הפרולטריון", כמו 
שכתבת, ביטוי זה נטבע לראשונה בידי מרקס 
כתשובה לדיקטטורה של בעלי ההון. הוא 

ל תפקידה של המדינה מבטא הבנה מעמדית ש
ומטעם איזה מעמד.  –ושל מי ששולט בה 

במקרים רבים הסברנו את זה כאשר השתמשנו 
במונח זה. בעוד שהמעמד השליט משווה בין 
קפיטליזם ל"דמוקרטיה" ובכך מנגד אותו 
לדיקטטורה, מערכת הרווחים אינה מבטאת 
את רצון העם והיא, בפני עצמה, דיקטטורה 

הקפיטליסטי. דיקטטורה אכזרית של המעמד 
של מעמד העובדים היא דיקטטורה על המעמד 
השליט הקודם ומשמשת כדי למנוע מבעלי 
ההון לחזור לשלטון ולהרוס את החברה 

 הקומוניסטית של העובדים.
 

איננו מחשיבים את המילים הללו ל"ז'רגון 
סובייטי" ואיננו מתביישים להשתמש בהן 

ם בגלל שהמעמד השליט משקיע מאמצי
אדירים בשקרים לגביהן. הם שיקרו לגבי 

שנה וניסו  160המילה "קומוניזם" במשך 
להפוך אותה למילה גסה )מאחר והם מבינים 
שקומוניזם פירושו סופם של בעלי ההון(, אך 
אנו לא נשמיט את המונח מהכותרת הראשית 
שלנו. זהו מונח בעל שורשים עמוקים 

 בהיסטוריית המאבק של מעמד העובדים.
 

שוב, תודה על מכתבך ואנו מקווים שנוכל 
 .[קריאת תגרלהמשיך ולשוחח מעל דפי 
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  !יאת תגררקחיתמו על מנוי לעיתון 
 (תגיליונו 69לשנה )₪  30מחיר3 

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

 _______________________ כתובת:
          מיקוד:________               _________________עיר:

 16326 אביב-תל 32995לכתובת3 ת.ד. כסף מזומן שילחו טופס זה בצירוף 

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

 בעלי ההון. אנחנו מארגנים עובדים, חיילים ונוער לתנועה מהפכנית למען קומוניזם.

  יוכל לספק פתרון –קומוניזם  –רק השלטון הדמוקרטי והמהפכני של מעמד העובדים 
לטווח הארוך לאסון שהוא העולם של ימינו עבור ביליוני אנשים. לא ניתן לעשות זאת 

 בבחירות לכנסת, אלא אך ורק על ידי תנועה מהפכנית וצבא אדום בהנהגת העובדים.

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

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

פועליות של הגזענות, הסקסיזם, הלאומנות, -על ידי, האידיאולוגיות האנטי
 יזם, הפונדמנטליזם והפשיזם הגלוי.האינדיבידואל

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

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

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

 החברה ובחובותיה.

 פרטהייד ומושג ה"גזע". הקפיטליזם קומוניזם פירושו מיגור הגזענות, הלאומנות, הא
משתמש בגזענות על מנת לנצל באופן מוגבר את הפלסטינים, המהגרים, האתיופים, 

 הרוסים והמזרחים, ועל מנת ליצור הפרדה ופיצול בתוך מעמד העובדים.

  ואת התפקידים  –הסקסיזם  –קומוניזם פירושו ביטול הדיכוי המיוחד של הנשים
 צרים על ידי החברה המעמדית.המגדריים המפלגים הנו

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

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

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

  קומוניזם פירושו שמעמד העובדים ינהיג כל צד בחברה. למען כך, מיליוני עובדים– 
 ים.חייבים להפוך לפעילים קומוניסטיים מודע –בסופו של דבר כולם 

 הצטרפו אלינו!


