
  קומוניסטית מהפכנית - הצהרה של מפלגת עובדים פרוגרסיבית

ימי האדמה והנכבה בצל התקוממות עובדי המרחב הערבי ובצל העמקת 
  !הדיכוי הפאשיסטי הציוני

  2011אפריל /מרץ

של משטר  יםכנגד הגזל והרצח הפאשיסטי
קומוניסטית אנו חייבים מהפכה האפרטהייד הציוני 

    !של מעמד העובדים
    

עובדי המרחב בצל התקוממות השנה י האדמה והנכבה  מצוינים ימ
 אשר ללא הנהגה ומפלגה קומוניסטית מהפכנית עלולה לעבור הערבי

המעצמות האימפריאליסטיות ובעלי ההון . מהפכת הנגדאל  
 באין - למעמד העובדים את המהפכה" לגנוב"מנסים המקומיים 

עובדי המרחב . באית מקבלים דיקטטורה צ,הנהגה ומפלגה מהפכנית
הערבי מתקוממים אך נדרשת מהפכה קומוניסטית למיגור 

  .הקפיטליזם
  

מעמד העובדים לא , בהעדרן של הנהגה ומפלגה קומוניסטית מהפכנית
הפלת רודנים . תמשימות המהפכניות הפועליויוכל להשלים את ה

ללא עלייתו המהפכנית לשלטון של   ומרגשת אךהרואיתים הינה עריצו
המקומיים בסיוע המעצמות ) המעמד השליט(הבוסים ,  העובדיםמעמד

 שליט אחר שימשיך לשרתם תוך המשך ימליכוהאימפריאליסטיות 
  .דיכוי של מעמד העובדים

  
המהלך המהפכני הנוכחי במרחב הערבי חושף את חולשות 

המקומיות להצר ) המעמדות השליטים(של הבורגנויות " פתרונותיהם"
" האסלאם הפוליטי"ו של מעמד העובדים בדמות ולמנוע את מהפכנות

 .מאידך) יסטית או הנאסריסטית'הבעת(מחד והלאומיות הפאן ערבית 
ק אעד מלפני מספר שנים בעיר,  כפי שנראה במצרים לאחרונה,בסופן

לא יותר הן מתגלות כ ,ם חוסיין ובימים אלו בלובאתחת משטרו של סד
החליפו הן י המלוכה שולא פחות רקובות וריאקציוניות מאשר בת

הישארותם של  .20-בשנות החמישים והשישים של המאה ה
ובורגנות לאומית המשיכה את הדיכוי המעמדי " קפיטליזם לאומי"

 ובתורה עקב האילוצים החברתיים והכלכליים של ,הקפיטליסטי
 המשיכו המשטרים ,השיטה הקפיטליסטית בשלבה האימפריאליסטי

נגד מעמד העובדים ואת השירות להון הזר הללו את הדיכוי המעמדי כ
  .האימפריאליסטי

  
נכונה האמירה כי לא תתכן דמוקרטיה ללא התנערות , לפיכך

ללא אימפריאליזם ה שחרור מכבליאך לא ייתכן , מהאימפריאליזם
  . וללא הדיקטטורה של הפרולטריוןמהפכה קומוניסטית

  
הצורך למפלגה קומוניסטית עולמית אחת המאחדת  את 

ל מעמד העובדים בעולם תחת ההדרכה הקומוניסטית כ
 של  הדיקטטורה. לצורך קיומיךהופהמהפכנית 
 של  הדמוקרטיה האמיתית והעקביתתהיההפרולטריון 

  !מעמד העובדים
  

 שנים 55אנו מציינים שגם כהשנה אלו עומדים הימי האדמה והנכבה 
 בקירוב לטבח כפר קאסם ומעט למעלה מעשור למאבק הגבורה של

 כשקם להתנגד 1948 ובשטחי 1967מעמד העובדים הפלסטיני בשטחי 
במלואו עוזו לתוכניות הדיכוי והשמד של משטר האפרטהייד 

 שחלפו בעשר השנים .אדוניו האימפריאליסטיםהפאשיסטי הציוני ו
 .הכלכלי והחברתי רק הולך ומדרדר,  ניכר כי המצב הפוליטי,מאז

ידה של הקפיטליזם הציוני הינה דרכו העקבית היחשהמציאות מוכיחה 
הפלסטיני כנגד מעמד העובדים לימות רצחנית של טיהורים אתניים א

תותחים -בכל השטח שבין הנהר לים ושימוש ציני בעובד היהודי כבשר
  .זול למען רווחי הבוסים הציונים והאימפריאליסטים כאחד

  
אופי ההתנגדות תדרדרת וש שההתנגדות מ העובדהאי מכך ההחמור

 כמעט ונגוז בזמן  הראשונהההאינתיפאדההמוני שאפיין את 
  . השנייה ובמשך העשור הזהההאינתיפאד

  
  
  

הלקח הברור מתקופה זו היא שלא ייתכן פתרון של 
שחרור כלשהו בחסדי בעלי ההון ושיטת הניצול 

: הקפיטליסטית בשלבה העליון הטפילי ומנוון
  !עצמם רק העובדים יכולים לשחרר את .האימפריאליזם

  
בין עם מדובר בבורגנות הלאומית הפלסטינית על אגפיה החילוניים 

לו פלגיה ים גלויים ואם א"שהם משתפ' כמו אלו המיוצגים בפתח
 החפצים בדיל משופר יותר במערך הדתיים כמו חמאס ואחרים

האימפריאליסטי ונשענים על  כוחות אימפריאליסטיים עולים כדוגמת 
גנות הציונית הבור,  שליטי ארצות ערבוכן מעמדות ,רוסיה וסין

מעצמות הקולוניאליסטית אשר מחזקת את הפאשיזם בחסות 
,  על אף השוני ביניהם, כולם:מפריאליזם ותאגידיהן הרב לאומייםהאי

כולם אויבי מעמד העובדים והמאבק המהפכני והם מהווים חזית 
  !ריאקציה אחת

  
 על , בשלב עוברי הבורגנות הפלסטינית המצויה,1948קווי בתוך 

מול משטר " טוס קווטאס"ת מדיניות של מנהל, מפלגותיה השונות
תמסורת בין הממסד לבין ההמון -ה מעין חגורתהגזל והדיכוי ומהוו

  .הפועלי בשטח
  

המעצמות האימפריאליסטיות ( כוחות ריאקציה אלו ,כיום
לסטיני רוצים לכלוא את מעמד העובדים הפ, )והקפיטליזם הציוני

כו להתבוסס בדיכויים כאשר הפליטים ימשי, ת ובבנטוסטאןבגטאו
  .שתי המדינות" פתרון"זהו תמצית . ובמצוקותיהם

  
לרמוס את חלקו הערבי של מעמד הבוסים רוצים , במילים אחרות

המעמד השליט . לעפרעד בפלסטין בפרט ובאזור בכלל העובדים 
לגרש זמן רב  מזה מעונייניםהקפיטליסטי  הקולוניאלי ומשטרו הציוני 

אך אין , בין הנהר ליםמהשטח שהאוכלוסייה הפלסטינית שארית את 
אם כי הדבר ( הרג המוני וטיהור אתני רחב היקף ביכולתו כיום לבצע
  ).ייתכן בהחלט בעתיד

  
 , אפרטהייד100%יוני מנהל מדיניות  בהם המשטר הצ1948בשטחי 

שלטון האפרטהייד   באופן ישיר תחתפלסטינים יהיו כלואים ועבדיםה
 ראו את הרס הכפר אל עראקיב בנגב שנחרב -הפאשיסטי הציוני 

ל ידי  קלגסי המשטרה  ע בשנה האחרונהפעמיםכעשרים 
' שכונות שייחהרס הבתים בואת הדיכוי  ראו גם את! הפאשיסטייים

עיסוויה ועוד תוך החדרת קיני מתנחלים לשכונות , "סילוואן",ראח 'ג
  !ני"בערים המעורבות למטרות גזל נדלערביות פלסטיניות ה
  

שהיה קיים  מזה גרוע משטר אפרטהייד שורר בהם, 1967בשטחי 
 המשטר הציוני והאימפריאליזם חותרים להכניס את ,בדרום אפריקה

בשטחי ו, הינה גטו נצורעזה : ם לגטאות וכלאיהעובדים הפלסטיני
חנק על -לולאתהצבא וחומת האפרטהייד מהווים , הגדה ההתנחלויות

בעלי ההון האימפריאליסטים . העובדים הפלסטינייםצווארם של 
והציונים מצפים מהרשות הפלסטינית והבורגנות המקומית להוות 

 למען והשעבודשהם ינהלו את הדיכוי , כלומר. לשליטתם" יודנראט"
 כאשר יתר חלקי ,בריסל וירושלים, וולסטריט, נגטוןבעלי ההון בוושי

כמו משטרי ערב (משרתי האימפריאליזם מעמדות שליטי ערב 
יגוננו וירוויחו מן העושק ) לבנון וכדומה, נסיכויות המפרץ, הסעודית

  .הרצחני
  

 לשנות את דיני האימפריאליזם והמשטר הקפיטליסטי הציוני פועלים
 .רו רצח אזרחים חפים מפשעהלוחמה הבין לאומיים כדי שיתי

מה שהוא מבצע האימפריאליזם צריך להלבין את פשעי המלח
, ואילו שלטון הגזל והרצח הקפיטליסטי הציוני, קאבאפגניסטן ובעיר

העובד מבצרו החמוש של האימפריאליזם זקוק להלבנת פשעיו כנגד 
  !רוצה לרמוס ולנשל כליל הוא ואות, הפלסטיני



  
 מסקנות ועדות החקירה שמינתה הממשלה הציונית להלבנת ,לראייה

 טבח ות מפציצים מהאוויר וכן בהפצצ2002הטבח בעזה בשנת 
שניסתה לפרוץ את המצור על " המאווי מרמר"הפעילים על הספינה 

, על פי האדונים הציוניים, רצח". הצבא הציוני פעל כשורה"היו ש, עזה
, בעלי ההון הישראליםזוהי דמותם המוסרית של "! בסדר גמור"הינו 

   !גומי עבורם-שהממשלה הציונית אינה אלא חותמת
  

של ההנהגות הבורגניות הבוגדניות הנוכחיות " אין מוצא"שובה להת
יחבר בין שכזה מאבק . א מאבק מעמדי מהפכני למען קומוניזםיה

לכדי מאבק אחד ארצי הקולוניאלי המאבקים הספציפיים כנגד הנישול 
 ואלו יהפכו לגופי התארגנות ,שיאגד בתוכו את כלל הוועדות העממיות

להרחיב את המאבק יש , כן כמו. ל כפר ועירהמוניים של התושבים בכ
.  את המשק הקפיטליסטישישתקהכלכלי לכדי מאבק מעמדי מהפכני 

השביתה הכללית שהוכרזה על ידי ועדת המעקב העליונה צריכה להיות 
גייסו ימגובה על ידי ועדות שביתה מקומיות ואזוריות דמוקרטיות ש

על ידי הנאבקים עצמם  חייב להיות ןניהול. ויארגנו את המאבק בשטח
יש לחבר בין מאבקי העובד . מתוך מעמד העובדים ולא על ידי נכבדים
 רק באחדות מעמדית של –הפלסטיני למאבקיו של העובד היהודי 

  !העושק והפשיזם, עובדים נוכל להביס את האפרטהייד
  

א בניית מפלגת העובדים י להניע מהלך שכזה השאנו מציעיםהדרך 
 שתאחד ותחבר את , העולמיתמוניסטית המהפכניתהפרוגרסיבית הקו

הלאומיות , כל חלקי מעמד העובדים מבעד לחלוקות הדתיות
ותחת שליטת הנהגה  תחת דגל המהפכה הקומוניסטית ,והמגדריות

  .מודעת שתצמח מתוך מעמד העובדים עצמו
  

אימפריאליסטים באזור -הפרונפילתם של המשטרים אכן ישנו סיכוי ש
 את אחיזתם של האימפריאליזם והמבצר החמוש  להחלישהעלול

כך נדרשת פתיחה של חזית שם  ל. אין זה מהלך אוטומטיאך, הציוני
שלטון : מהפכנית קומוניסטית כנגד האויב האימפריאליסטי ומשרתיו

  .אקציה הערביתיומשטרי הר הקפיטליסטי  הציוני ההון
  

יכוי באמצעות מול הכוחות הבורגניים המכירים ונותנים לגיטימציה לד
  :אומרים השתתפות בכנסת אנו

  
יפילו את הפשיזם מעמד העובדים ומפלגתו המהפכנית 

הישראלי הציוני כמו שברית המועצות מיגרה את הפשיזם 
  ובאזור בכללגם מעמד העובדים בפלסטין! 1945הנאצי ב

  !יניף את הדגל האדום המשחרר
  

ביטול לושוויון מלא ומהדרישה ל נסיגה מזכות השיבהאין 
  !מלא של הקולוניאליזם והפאשיזם הציוני

  
השחרור מהאימפריאליזם ייתכנו באמצעות מהפכה 

במרחב , קומוניסטית של המעמד העובדים בפלסטין
  !הערבי כחלק ממהפכה קומוניסטית פרולטארית עולמית

  
ואחיו העובדים בכל , על מעמד העובדים המקומי בפלסטין

לנוע מספטמבר ואוקטובר  ,המרחב הערבי ובעלום בכלל
  !השחורים אל עבר אוקטובר האדום
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