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 קריאת תגר
 

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

 עובדי רכבת ישראל
 טועמים את טעמו המר של הפשיזם

. וועד עובדי רכבת ישראל למאי 69אביב, -תל
השבית את תנועת הרכבות למשך מרבית שעות 

של חברי הנהגת היום במחאה על מעצרם 
למאי,  11-הוועד בהפגנה שנערכה אתמול, ה

מול ביתו של מנכ"ל הרכבת. ההפגנה יצאה 
במחאה נגד תוכניתה של הנהלת רכבת ישראל 

משנה( -לעשות "מיקור חוץ" )הפרטה לקבלן
של תחזוקת הקרונות, מה שיביא לפיטוריהם 
של מאות עובדים ולירידה משמעותית ברמת 

משטרת ישראל, בצעד  התחזוקה ובבטיחות.
בעלי ההון  –טיפוסי, שירתה היטב את אדוניה 

ופיזרה את ההפגנה תוך הפעלת כוח רב,  –
ועצרה, ללא כל עילה, עשרה מחברי הנהגת 
וועד עובדי הרכבת. למחרת, בית הדין לעבודה 
אסר על עובדי הרכבת לשבות. אך במחאה על 
מעצר חבריהם, עובדי הרכבת קראו תגר על 

ין של הבוסים ושבתו עד לשחרור בית הד
 חבריהם מהמעצר.

 
זוהי דוגמה לפשיזם ההולך ונבנה: שימוש 
בכוח משטרתי גס ובמעצרים שרירותיים, ביחד 
עם צווים דיקטטוריים של בית הדין לעבודה, 
בניסיון לשבור את רוחם של העובדים 
הנאבקים על פת לחמם. אך עובדי הרכבת 

יזם: קריאת הראו לנו את הדרך למאבק בפש
תגר קולקטיבית של עובדים על הבוסים ועל 

 המערכת הקפיטליסטית הרקובה שלהם.
 

בשנים האחרונות אנו עדים למדיניות עקבית 
של כל ממשלות ישראל, שמטרתה: חיסול 

מעוניין  . שלטון הבוסיםהעבודה המאורגנת
העסקת כל העובדים במשק דרך חברות קבלן ב

שכר קיבוציים וחברות כוח אדם ללא הסכמי 
ביטחון כלכלי וסוציאלי לעובדים. וללא מתן 

כל זאת נעשה תוך הפרטת המשאבים 

החברתיים והציבוריים לבעלי ההון המקומיים 
 והזרים.

 
בעלי ההון ומשרתיהם הפוליטיקאים ופקידי 
המשטר זוממים מזה זמן רב להפריט את 
הרכבת כדי להעצים את רווחיהם על חשבון 

 .עמד העובדים המשתמש בהה וציבור מעובדי
, הם מנהלים מסע למען קידום מטרה זדונית זו

הבוסים  .נגד ועד העובדיםהכפשה והתנכלות 
מקצצים באורח תדיר בבטיחות, בשירות 

 .ע ובתשתיות כדי להצדיק את ההפרטהלנוס
זאת אף על פי שהניסיונות הפרטה של רכבות ו

ת ברחבי העולם הוכח כמסכן חיי אדם, רומס א
מטרתה היחידה . ויות העובדים ובלתי יעילזכ

להעשיר את כיסי  ועודנה הייתהשל ההפרטה 
כדי שיגרפו רווח מהיר על חשבון  טייקוניםה

 מעמד העובדים בכללותו!
 

עובדי הרכבת שהשביתו  אנו מחזקים את ידי
נגד מעצרם הפאשיסטי את הרכבות 

וקראו  והנפשע של ראשי הועד יהברוטאל
בפועלם  .פט של הבוסיםתיגר על בית המש

הוכיחו שנחישות ומסירות של העובדים 
ובתי משפט שהם  במאבקם חזקה מכל חוק

אנו קוראים  נגד העובדים.הכלים של הבוסים 
לעובדי הרכבת להתמיד במאבק למניעת 

 עד כדי כיבוש מקומות העבודה ההפרטה,
. אנו ופירוק השיטה הקפיטליסטית הרקובה

תן של חברות כוח להלחם להוצאקוראים להם 
. בעת האדם הקבלניות והקניבליות מהרכבת

ובעונה אחת, אנו מודעים לכך שכל הישג של 
מעמד העובדים תחת הקפיטליזם הינו זמני 

הטווח למצוקת מעמד -בלבד. הפתרון ארוך
העובדים הוא מהפכה קומוניסטית והפלת 
שלטון בעלי ההון והחלפתו בשלטון העובדים.
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 רמיסת עובדים בסיוע ההסתדרות –חיפה כימיקלים 

"חיפה כימיקלים" קמה באמצע שנות חברת 
 80-כחברה ממשלתית ובאמצע שנות ה 60-ה

 הופרטה לאריה גנגר, חברו של אריק שרון
. זה פעל לשבירת העבודה המקורב לצלחתו

המאורגנת במפעל באמצעות פתיחת מפעל 
נוסף בנגב בו מעובדים נשללה הזכות להתאגד, 

ם הועסקו בתנאי ניצול מחפירים. והעובדי
כאשר העובדים במפעל הדרומי ניסו להתאגד 

כאה י, הנהלת המפעל ד2003בשנת 
בברוטאליות את ניסיון ההתאגדות בסיוע 

, שלא והנהגת ההסתדרותמנגנוני המדינה 
ולפגוע הפעילה את כוחה להגן על העובדים 

 בבוסים הגזלנים הנצלניים.
 

שפחת טראמפ נמכר המפעל למ 2008בשנת 
האמריקנית שלא מסתפקת במיליארדי 
הדולרים שמגלגל המפעל, פרי עמלם של עובדיו 

ומיסי יתר העובדים בארץ שסייעו  ,המסורים
בשל ההאטה, המיתון והאבטלה  להקמתו.

הגואה, העובד/ת המקומי/ת המובטל/ת 
מוכן/ה לעבוד תמורת כל שכר ובלבד שתוכל 

פת הרעב ה ולהימלט מחר\לכלכל את משפחתו
והעוני. המעביד, לעומת זאת, מעדיף את עובדי 
חברת כוח האדם מה שפוטר אותו מהסכמים 
קיבוציים, מתשלום כל ההטבות הסוציאליות 

 ומאחזקת מנגנון כוח אדם.
 

נגזלים  מאיתנו, העובדים והמובטלים,
המשאבים החברתיים המועברים לכיסם של 

ים בעלי ההון הטפיליים והגזלנים. הקפיטליסט
דואגים אך ורק למיקסום רווחיהם על חשבון 
תנאי העסקה והמחייה של העובדים, ואף על 

 ,חשבון בריאתו של מעמד העובדים בכללותו
אם בזיהום אוויר ובמפגעים סביבתיים ואם 

 בתנאי עבודה מחפירים ומסוכנים.
 

הסכם הקיבוצי בת החברה מכרסמת הנהל
 , מפירה אותו לאורך זמןשנחתם עימה

בד  .2011תינה לפקיעתו בראשית שנת וממ
יקויים ההנהלה מסרבת להכיר בל בבד,

מעשה כמעט במופגן בבריאותיים ובטיחותיים ו
מתנגדת להסכמים קיבוציים ולעבודה 

כן, הנהגת  מאורגנת באופן עקרוני. כמו
ההסתדרות הסירה ידיה מן המאבק וסירבה 

סכסוך  הכריז עלועד המפעל לו"לאשר" ל
"נאותה" לעשות כן רק לאחר עבודה. היא 

הפעלת לחץ מלמטה מצד ועד המפעל ועובדיו. 
הבוסים רואים בשבירת עובדי "חיפה 

כימיקלים" יעד אסטרטגי שיאפשר רמיסת 
קבוצות עובדים אחרות במשק. בהקשר זה 

קיימו העובדים הפגנת  14/12/10ביום שלישי ה
תחילת מאבק בכניסה למפעל בחיפה, לאחר 

 נהלה על עובדים וחברי ועד.איומים מצד הה
העובדים מתבצרים  2011למן חודש אפריל 

במפעל כדי למנוע מהבוס להוציא מתוכו 
אמצעי ייצור ולמנוע ממנו להכניס שוברי 
שביתה ולהראות לעלוקה הטפילית מי מייצר 

 את הרווחים ומי באמת בעל הבית במפעל.
 

אויבי מעמד העובדים, של כעת "ציר הרשע" 
חוברים וההסתדרות, ים, המשטר קרי, הבוס

לרמוס את העובדים במפעל ולהטיל כדי שוב 
אימה על יתר העובדים בארץ. על חלקו היהודי 

עובדים להבין כי אמצעי הדיכוי של מעמד ה
סטיים הרצחניים שכרגע מפנים הבוסים ישהפ

וממסדם הציוני כנגד העובד הפלסטיני, לא מן 
להתנגד הנמנע שיופנו כנגדו ביום בו ינסה 
 ולהתנער משליטתם הגזלנית והדכאנית.

 
עלינו להבחין כי ישנה "שרשרת מזון" של דיכוי 
בשלב זה של הקפיטליזם האימפריאליסטי 
המנוון, הטפילי והרקוב: בארצות הברית 
ובבריטניה מחוקקים חוקים נגד העובדים, את 
העובד היהודי עוצרים ואילו את העובדים 

 הערבי רוצחים! הפלסטיניים ועובדי המרחב
 

ת תומכים מפלגת העובדים הפרוגרסיביאנו ב
 חיפה כימיקליםבמאבקם הצודק של עובדי 

ומודעים לכך שכל  ועובדי רכבת ישראל
"הישג" של עובדים בחברה הקפיטליסטית, 

, םמקסימאליירווחים  –שמטרתה העיקרית 
הוא זמני במקרה הטוב. הבוסים, בסיוע 

תי המשפט נציגיהם בממשלה, בכנסת ובב
ימחקו הישגים אלו דרך חקיקה, פיחות, הטלת 
מיסים ו/או בתי הדין לעבודה העומדים 
לרשותם. הפתרון היחיד לבעיותיהם של 
העובדים, שהם הרוב המכריע בחברה 
האנושית, מצוי בחברה קומוניסטית שוויונית 
נטולת גורם הרווח והניצול. הבוסים, לעומת 

תר שלהם זאת, לא יוותרו על זכויות הי
במשטר הנוכחי. לפיכך עלינו לבנות מפלגה 
קומוניסטית מהפכנית שתאגד בתוכה מיליוני 
עובדות ועובדים ותנהיגם עד לתפיסת השלטון 
ולבניית חברה קומוניסטית שוויונית שתשרת 
את צרכי המוני העובדים ולא את רווחי 

 המיעוט הקפיטליסטי!
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 אביב-ון עם ר', עובדת תחזוקה מתלראי

 צטרפה לאחרונה למפלגתנושה
 ?לפעילה קומוניסטית  כיצד נהיית ס:
הוריי היו רופאים  שניבבית שלי בצרפת,  ר:

אבל ם", והיה לנו "חיים טובי אמידיםמאוד 
היו  שלי מאוד נוקשה. ההוריםהיה חינוך ה

". גדירו את עצמם כ"ציוניםהחילונים אבל 
בביה"ס ראיתי איך תלמידים אחרים חיים וזה 

ישראל לא  ,ד נגע לי ללב. לעומת ההוריםמאו
. היה לי טבעי להיות כמו יענייניתה במרכז יהי

הלימודים להיות  הרבה מחבריי לספסל
אבל בכל  .פריע להוריםהקומוניסטית, וזה 

 זאת נעשיתי קומוניסטית.
 

למה לדעתך מרבית העובדים מחלקו  ס:
 היהודי של המעמד פאסיביים וכרגע לא

ים השונים מהמאבק מתגייסים למאבק
 הכלכלי ועד למאבק נגד הנישול

 ?הקולוניאליסטי
לפני הכל היהודים בארץ מתעניינים הרבה מ ר:

לשמור על רוצים  רבים מהםביטחון.  בנושאי
, וזה נותן להם לגיטימציה הפריבילגיות שלהם

. רואים איך קולוניאליסטיים לעשות פשעים
מזה הולך למיסים,  56% ,מחיר הדלק עולה

ללא החלטת ממשלה. יש בקושי מחאה, אבל 
האזרחים לא מובנת. אולי עוד  הפסיביות של

 כמה שנים, שעוד גזרות יתאספו, הם יחליטו

 .להתעורר
 

היכן את יכולה להצביע שהיה רגע  ס:
 ?ההתפכחות

חד"ש. -שנים פעילה במק"י 10הייתי לפני  ר:
 תאכזבתיהעזבתי מסיבות אישיות וגם 

ה שעזרתי, הם מורידים : כמההיא מהמפלגה
 לי את הראש למטה ולא יודעים להעריך. רגע

ם המשט מטורקיה, עהיה הסיפור  ההתפכחות
על ידי הקומנדו  אנשים בדם קר 9בו נרצחו 
רצו לשבור את המצור  למרות שהם הישראלי,

הנפשע על עזה. אבל במיוחד מה שעשו לח"כ 
כשראיתי איך ח"כ פאשיסטים כמו  .חנין זועבי

ל חסון )לשעבר איש שב"כ( קורא לה יוא
או תא"ל )במיל'( מירי רגב, אז דוברת  ,מחבלת
אמירות  עליה "עופי מפה" ועוד צועקתצה"ל, 

קשות, היו לי דמעות בעיניים ואמרתי די זהו. 
מה שחנין זועבי עשתה,  .אני חייבת להתעורר

זה היה דבר לגיטימי וצודק לחלוטין. היא 

את המאבק בצורה אפשר לחזק  .גילתה אומץ
שנגייס פועלים יהודים וערבים שיפעלו יחד נגד 

 .והקפיטליזם הכיבוש
 

את מאוד מעורבת ומסורה למאבק נגד  ס:
המתקפה של  הנישול הקולוניאליסטי,נראה כי

הממסד הינה מתוכננת ומתואמת ומנגד 
ומבודדת, כיצד  ההתנגדות נראית מעט חלושה

 ?לדעתך ניתן לחזק ולקדם את המאבק
שנגייס  על ידי כךאפשר לחזק את המאבק  ר:

פועלים יהודים וערבים שיפעלו יחד נגד 
 .הכיבוש והקפיטליזם

 
את מפרשת את הפיוס בין פתח'  כיצד ס:

לחמאס האם להבנתך, צעד זה יוכל לקדם את 
וכיצד  או האם זה מכשול מסוג חדש? ?המאבק

 הדבר יכול להשפיע על הכוונה להכיר במדינה

 ?1967בגבולות פלסטינית 
הפיוס בין פת"ח לחמאס מבורך. יגיע הזמן  ר:

י, אם שהם ישלבו כוחות למען העם הפלסטינ
כי כמו כל בורגנים הם ימכרו את העובד 

המכשול החדש/ישן הוא הפלסטיני בזול. 
היא מדינה קולוניאליסטית . ישראל הציונות

וחייבים גם להגיע , וקולוניאליזם זה פשע
פליטים בה של הבזכות השילהכרה 

אני  .1948-הפלסטיניים לבתיהם מהם גורשו ב
חילונית ודמוקרטית של , אחתבמדינה  תומכת

שבירתה ירושלים, לא רק בשטחי עובדים, 
)כלומר, מהנהר לים(, שבה  1948אלא גם  1967

הן העובד היהודי והן העובד הפלסטיני יוכלו 
 לחיות בכבוד, בחירות ובשלום.

 

 4המשך בעמוד 
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 3המשך מעמוד 

 
הממשלה לא מייצגת אותי כי יושב בה  ר:

אנשים כמו ברק שהוא רוצח. לא יודעת כמה 
ילדים הוא הרג עד היום, עשרות, מאות או 

ישראל לדורותיהן לא רוצות  ממשלות. אלפים
דוגמא: קצת לפני מלחמת יום כיפור לשלום. 

דאת, אז א, ס1973-מלחמת אוקטובר( ב )או
ע הסכם שלום לגולדה ציהשליט מצרים, 

רה"מ של ישראל. אבל היא סירבה. איך , מאיר
,מוכנה שיהיו שהיא אמא לילדיםאישה, 

חיילים משני הצדדים שיהרגו בקרב? 
ו על קברי בכי שמשפחותיהם של אותם חללים

בניהן או בעליהן? מכל הצדדים היו משפחות 
כואב לאישה יהודיה  שכולות, וכמו שזה

דגל  .לאישה ערבייהבאותה מידה זה כואב 
בדם. אם בישראל טוענים  ישראל מגועל

היא ארגון טרור כי היא רוצה  חמאסש
המדינה הציונית, כך אמרו עד  בחיסולה של
כירו העל אש"ף. אבל בסוף  80'-סוף שנות ה

ויתחילו לדבר איתם. אני לא תומכת  באש"ף
אבל  -שמדכא ורוצח עובדים  –בארגון חמאס 

היא זאת שגורמת ל. ישרא שלגם לא במדיניות 
, הגולן, 67'-ו 48לטרור בשל הכיבוש בשטחי '

 .'הגזענות, הריסות בתים וכו ,הדיכוי

 

 : הפשיסטים מתפרעים בשייח' ג'ראח"יום ירושלים"
, ים"יום ירושלצעדות " .ליוני 6ירושלים, 

המציינות את כיבוש ירושלים המזרחית בידי 
 גם , התקיימו השנה1967צה"ל במלחמת 

במזרח העיר. הפעם החוצפה הישראלית היא 
ד הפשיסטי את המצע חליט לקייםהשהממסד 

ר, על אפם ועל חמתם הזה כל כולו במזרח העי
של התושבים הפלסטיניים של מזרח ירושלים, 

, אך 1967שהשלטון הציוני נכפה עליהם בשנת 
שאינם זוכים לזכויות אזרח מלאות תחת 

 המשטר הישראלי.
 
ג'ראח  'יחיזור שאקרבת מקום, כל לגענו הכש

 רבעלכנו העוקף, וכביש היה עמוס. נסענו דרך 
 פרט רח'חסמה את אבל המשטרה שעה ברגל. 

 נאלצנו לעשותשוב ש , כךמן בן עפאןת'עו
. בדרך מהרכב עד לשכונה כנסיסיבוב כדי לה

רבבות זוי ומפחיד: הלמקום ראינו מחזה 
רוקדים ושרים עם דגל  דיםמתנחלים חר

, כאילו שכונה זו, שהיא שכונה ישראל ביד
 פלסטינית מימים ימימה, שייכת להם!

 
ביר, עוזרו גאחד המפגינים היה איתמר בן 

 והוא של ח"כ מיכאל בן ארי יהפרלמנטאר
 המשטרה .שתולל כמו ליצן עם דגל ישראלה

תנועת ח נגד המפגינים של ושתמשה בכהכמובן 
ם: ושבאו למחות נגד הפוגר" תסולידאריו"

מפגינים  3-ולהזיז אותנו כדי ח ודחיפות בכ
ירו אותם שוטרים לבשו שחפ"צים ו .נעצרו

 –ע, באקט טיפוסי לשוטרים מדמי גזעלינו 
 שנוהגים לפגוע במפגינים בלתי חמושים.

 
המתנחלים קראו "לחיזוק התיישבות 

אבל עמדנו שם  .נותחוהיהודית" וכעסו על נוכ

צריך להילחם  בפשיזם –והפגנו מולם בכל זאת 
 בכל מקום, בכל זמן ובכל דרך אפשרית.

 
חלק מהמפגינים הלכו לשער שכם כדי 

בניגוד למה שאומרת  .על הפוגרום למחות
התקשורת הישראלית, שנתנה במה לאיתמר בן 

לעשות פרובוקציות אלא למחות  ביר, לא באנוג
הכיבוש הישראלי הלא חוקי בירושלים נגד 

הכל בחסות  פלסטינים מבתיהם, ופינוי
 .המשטרה והחוק הציוני

 
כל עוד החוק בידי ממשלת ישראל 

חייליו של  –הקולוניאליסטית, המתנחלים 
 –אירווינג מוסקוביץ' איל בתי הקזינו ממיאמי 

יעשו כרצונם בחסות החוק והמשטרה. 
התשובה היחידה לגזל האלים של תושבי מזרח 

ובדים יהודים ירושלים היא התקוממות של ע
וערבים כאחד נגד שלטון ההון והגזל ונגד 
הציונות הגזענית. רק אחדות של עובדים 
ומובטלים בני כל הלאומים, העדות והדתות, 
תוכל להביס את הקולוניאליזם ולהחליפו 

 –בשלטונם המהפכני והדמוקרטי של העובדים 
 הוא הדיקטטורה של הפרולטריון.
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המערבי מספסרות בדם  לוב: מעצמות האימפריאליזם

"העובדים למען "שלום הרווחים
קזת דם לא במקרה נבחרה לוב לזירת ה

מזה זמן  רצחנית מטעם מעצמות המערב.
חוששות מעצמות המערב מעלייתה של סין 

ל במערכת ככוח קפיטליסטי מובי
החירות היחידה האימפריאליסטית העולמית. 

שמתקפותיהן מגינות עליה היא "חירותם" של 
עלי ההון ותאגידיהם לשדוד, לחמוס ובמקרה ב

של לוב לרצוח בעיקר עובדים חפים מפשע כדי 
 ווחיהם.להגן ר

 
מחודי החנית של ההשקעות  דלוב היא אח

הסיניות ביבשת אפריקה, כאשר בניגוד 
גלויה,  למעצמות המערב, ששודדות באכזריות

קולוניאליות -היא מפתחת ארצות ניאו
לפיתוח  - עיקר נפטב - בתמורה למשאבי טבע

סין מושקעת בלוב בעיקר בענפי  תעשייתה. 
פועלים בה תאגידים . התשתיות והאנרגיה

ו  China Gezhouba Corpסיניים כדוגמת 
China Railway Construction and 

Metallurgical Co .במהלך מתקפות המערב ,
מעובדיה המועסקים  35,000-כסין פינתה 

ביותר לוץ הגדול בפרויקטים בלוב במבצע חי
 .1949שביצעה סין מאז שנת 

 
חלק ניכר מהעובדים שפונו הועסקו על ידי 

אשר משקיע  ,Z.T.Eתאגיד התקשורת הסיני 
עד כה נעמדו . 1999במדינה למן שנת 

 3בלוב בשיעור של של תאגיד זה השקעותיו 
מליון  457כ  - מיליארד יואן )המטבע הסיני(

"צ'יינה דיילי"  על פי דיווחי היומון .דולרים
)ביטאונה הרשמי בשפה האנגלית של המפלגה 

מנהלים בכירים ב  ,"הקומוניסטית" הסינית(
Z.T.E  העריכו כי בעקבות מתקפת מעצמות

המערב על לוב וחוסר היציבות הנגזרת ממנה, 
 .מליון יואן 100התאגיד עשוי להפסיד כ 

 
, לפי דיווח המגזין הכלכלי "ביזנס סטאנדרד"

נמסר על ידי שר  ש מרץ השנהבסוף חוד
מתקפות  בשלהמסחר והתעשייה של סין כי 

מעצמות המערב על לוב לא ייתכנו בתקופה 
כן,  הקרובה השקעות סיניות חדשות בלוב. כמו

סיניות הרוצות  הוסיף הגורם הרשמי כי חברות
באפריקה צריכות להיות  להרחיב את עסקיהן

יים; ם ובעיקר לסיכונים פוליטמודעות לסיכוני
עליהן לכונן מנגנון התראתי להקטנת  ,לשיטתו

ביטוחי סיכונים. יתר על כן, "התאגיד הסיני ל
 China Export & Credit) ייצוא ואשראי"

Insurance Corp ייסד מעין מנגנון הערכת )
סיכונים לאחר גל ההתקוממויות בעולם 

 הערבי, העומד לרשותם של יצואנים סיניים.
 

"מרכז המחקר בוקר בכיר עם זאת, וו פאנג, ח
לאומי ושיתוף פעולה  סין לסחר בין-אפריקה

ת כלכלי", מעריך כי לטווח הארוך ההשקעו
עיכוב בהן ה הסיניות באפריקה לא ייפגעו חרף

ג'ן  בעקבות המתקפה על לוב. לעומת זאת,
צ'אנגסן, יו"ר ועד המהנדסים בתאגיד הסיני 

מסר כי  ,China Gezhouba Corpלאומי -הרב
שותיהם העיקריים אינם כלפי העסקים חש

באפריקה, כמו לפרויקטים שיש להם בהרבה 
ממדינות אפריקה, שעשויים להזניק משאבים 

 אנושיים למקומות אחרים.
 

הוא שהקזת הדם  בחשבון אחרון, לא מן הנמנע
שמתבצעת על ידי  ,בלוב הרצחנית וההמונית

למען רצות הברית, מעצמות המערב ובראשן א
הינה מעין  ,שקעות של סין ורוסיהדחיקת הה

חזרה גנראלית לקראת מלחמה עולמית ישירה 
ואימפריאליסטית בין המעצמות, המזכיר 
במידת מה את המלחמה המהפכנית בספרד בין 

שהיוותה למעשה חזרה  1939-ל 1936השנים 
אחרונה לקראת מלחמת העולם השנייה. דמיון 
נוסף בין שני המקרים הוא, שבשניהם חסרה 
הנהגה ומפלגה קומוניסטית מהפכנית שרתומה 
לאינטרסים של מעמד העובדים, וכן, חסרה 
כעת סולידריות בין לאומית 
אינטרנציונאליסטית עם עובדי לוב שתסייע 
לשים סוף למתקפה האימפריאליסטית מחד 
והפלתו המהפכנית של  משטרו של קאדפי 
מאידך, באמצעות כינונה של דיקטטורה של 

אשר תמנע את עלייתו של משת"פ  הפרולטריון
 דיכוי חדש.
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תמכו בהפגנה  אמריקנים-אפרופועלים לבנים וארה"ב: 

 רזי'ג-פרוגרסיבית בניו של מפלגת עובדיםנאצית -אנטי
נאצים  .66-4-9066רזי, ארה"ב, 'ג-טרנטון, ניו

מהתנועה הסוציאליסטית הלאומית חגגו את 
ר יום הולדתו של הצורר הנאצי, אדולף היטל

יימח שמו וזכרו. חברינו מסניף "מפלגת 
עובדים פרוגרסיבית" בארה"ב  היו שם כדי 

 למחות ולקלקל לפשיסטים את החגיגה. 
     

רזי )ידיד המשטר הישראלי( 'ג-מושל מדינת ניו
מתלונן תמיד על מחסור בתקציבים כשמדובר 
בשירותי רווחה, חינוך, בריאות ושירותים 

וק להם, אך תמיד נוספים שמעמד העובדים זק
יש לו תקציב כדי להגן על הפגנות הנאצים 
המקומיים בעזרת כלבי שמירה, שריוניות, 
הליקופטרים, כוחות משטרה מתוגברים 
ואביזרי ביטחון אחרים השייכים למנגנון 

 רזי.'ג-הממשל המקומי של מדינת ניו
 

זוהי חבטה ישירה בפניהם של מרבית תושבי 
-עובדים אפרו – טרנטון שעיקר אוכלוסייתה

אמריקניים. חברינו במפלגת עובדים 
שינו את הטקטיקה של  פרוגרסיבית  בארה"ב

ההפגנה לאחר שסרקו את האזור שבו 
השלטונות אפשרו להם למחות כנגד החגיגה 
הנאצית. המשטרה, שהגנה על הנאצים, הכינה 
כלוב מתכת, שאליו היו אמורים להיכנס 

על  המפגינים דרך גלאי מתכות ואסרה
המפגינים את השימוש בשלטים ובמערכות 
הגברה. השלטונות רצו לדחוק את חברינו 
לפינה מבודדת הרחק משכונות מגורי 
העובדים, בתוך כלוב, כשמאחוריהם תעלת 
מים. זה יצר מצב מסוכן שבו חברינו ישהו 
בכלוב בחברת חברי מפלגת הפנתרים 
השחורים החדשה, ארגון המחזיק בדעות 

רסניות לא פחות מדעותיהם של גזעניות וה
 הנאצים.

 
במצב זה, חברי מפלגתנו לא היו מסוגלים 
להגיע אל הנאצים שהפגינו בחסות "חופש 
הביטוי" והסיתו לשנאה ולהשמדת עם ובו 
בזמן זכו להגנת המשטרה והחוק על חשבון 

-העובדים הלבנים והאפרו –משלמי המיסים 
 אמריקנים. הייתה  גם סכנה רבה שלאומנים

שחורים, חברי מפלגת הפנתרים השחורים, 
יתקפו את חברינו בשל דעותיהם ואמונתם 

-גזעית ובין-באינטרנציונליזם ואחדות בין
 לאומית של עובדים.

 
במקום להיכנס לתוך  המלכודת בדמות הכלוב 
שהכינו השלטונות, בחרו חברינו להפגין בצומת 
עמוסה במרחק מספר רחובות משם, מקום בו 

בים ובני משפחותיהם ממתינים עובדים ר
לתחבורה הציבורית ועורכים את קניותיהם 
לאחר יום עבודה מפרך. חברינו הפגינו מול 
הסניף המקומי של "בנק אוף אמריקה" ועד 

-מהרה הצטרפו אליהם עובדים לבנים ואפרו
אמריקנים מקומיים שנטלו חלק פעיל בקריאת 
סיסמאות וכל זאת למרות מזג האוויר הסוער 

הגשום באותו יום. במקום להיכנע לדרישות ו
הבוסים המקומיים ולצעוד לתוך הכלוב 
שהכינו הקלגסים מבעוד מועד, החליטו חברינו 
להישאר במקום בו נמצאים עובדים וחילקו 
להם את עיתון "קריאת תגר" באנגלית. מאות 
עותקים חולקו ועד מהרה עסקו העוברים 

עובדים והשבים בקריאתם. חברינו חשפו את ה
המקומיים להכרה קומוניסטית מה שלא יכלו 
לעשות לו היו מצייתים לדרישות המשטרה 

 המקומית שעסקה בהגנה על הנאצים.
 

–היה זה מרגש ומרנין לראות עובדים אפרו
אמריקנים ולבנים כאח מצטרפים לחברינו ולא 
ללאומנים השחורים ממפלגת הפנתרים 
השחורים או לאנרכיסטים. לעובדים 

ומיים הייתה הזדמנות לעשות זאת מכיוון המק
שהפנתרים השחורים, בדרכם לכלוב שהכינה 
המשטרה, הפגינו מעבר לצומת שבה שהו 
חברינו. בהצטרפם לחברינו, חשפו העובדים 
המקומיים את ההבדל שבין הקו ההמוני של 

לקו  -מפלגת עובדים פרוגרסיבית  –מפלגתנו 
ם הלאומני והבדלני של הפנתרים השחורי

 החדשים.
 

למרות מזג האוויר  הקר והסוער ולמרות מסע 
ההפחדה של המשטרה המקומית והבוסים של 
טרנטון, מפלגת עובדים פרוגרסיבית השאירה 

-את חותמה על עובדי טרנטון. עובדים אפרו
אמריקנים צעירים הצטרפו לקריאת הסיסמא  

 "מהפכה קומוניסטית היא הפתרון היחיד"
קים של בטאון המפלגה  ולאחר מכן נטלו עות

והחלו מחלקים אותם בלהט לעוברים ושבים 
 וכל זאת בקור עז ובגשם שוטף.

 

 7המשך בעמ' 
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 6המשך מעמ' 

 
מפלגתנו צודקת כאשר היא נושאת את 
הסיסמא  "אין חופש ביטוי לגזענים". הבוסים 
זקוקים לתנועה פשיסטית. בפעם האחרונה 

צים, ש"חופש הביטוי" וההתארגנות ניתנו לנא
עשרות מיליונים שלמו על כך בחייהם בתקופת 
מלחמת העולם השנייה. הצבא האדום מחץ 
את הנאצים בעבר ואנו במפלגת עובדים 

 פרוגרסיבית עובדים קשה כדי לרסקם שוב.

 

 עובדים כותבים

 למה עזבתי את

 ?ש"חד
מגדירה את עצמה כ"חזית  ש"חד

אך, במקרים ", לוםשיוויון ולשדמוקרטית ל
מתנהלות באופן בה אינן יבות שהיים, רב

. היא מקפלת בתוכה את המפלגה דמוקרטי
 יםראלית. אבל ח"כשהקומוניסטית הי

הם  – מים צריך ללמד מזה קומוניזםמסוי
כנסת לא החברי  !קפיטליסטים לגמרי

לגבי פעמיים פניתי ובים לבוחריהם. שק
אבל הוא לא  ,ונות לח"כ דב חניןש ותבעי

ווקא היא ח"כ חנין זועבי עזרה דש עזר. מי
 !מבל"ד

 
עמים,  2-מדינות ל 2-ומק"י דוגלים ב ש"חד

'? 48ל ש טחיםש'. אבל מה עם ה67בגבולות 

ולמה בכלל לשים קיר בין  ?מה עם הרציחות
 עובדים?

 
י יוזמת שר לעובדים, מק"י בקושבק

מעניין לדוגמא את דב חנין, ש חקיקות. מה
ליו, זה איכות הסביבה. ואם כבר לדבר ע

ות עיריית ת"א, הוא הלך שתמודד לראהשכ
בים בכנסת, שהם יו !עם הליכוד והלאומנים

סמל "הדמוקרטיה הציונית". הם מגדירים 
ל ש צותורק "ניצ ישראלקורה בש מה

 ענק!-יש כבר תבערת !?ניצוצות .יזם"שפ
 

ל הסיבות ש, אין אמונה בהם. בבקיצור
צטרפתי למפלגת העובדים ההללו, 

, שהיא מפלגה קומוניסטית תהפרוגרסיבי
 ודמוקרטית אמיתית.

 יפו-אביב-מתל תחזוקהעובדת  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כיתבו לנו!
אנחנו מעודדים את כל קוראי העיתון לשלוח 

מרים לגבי ניסיונם במלחמה לנו מכתבים ומא
 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. 

 הצטרפו למאבק העממי
 נגד הנישול והאפרטהייד

 !במזרח ירושלים
 

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

 .12:30בידור מרכז בשעה אביב ס-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 
בברית המועצות ובסין הסוציאליסטיות 
 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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  !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

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

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

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

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

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
 האינדיבידואליזם, הפונדמנטליזם והפשיזם הגלוי.

  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
 יתר. ברוסיה וסין לא קם קומוניזם אלא רק סוציאליזם.-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.

 הציונות הפשיזם ומושג ה"גזע". הקפיטליזם משתמש קומוניזם פירושו מיגור הגזענות ,
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
 פלגים הנוצרים על ידי החברה המעמדית.המגדריים המ

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

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

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

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


