
   מניפסט קומוניסטי– 4הדר� למהפכה 
, �1848ב. הקומוניז� חי ונוש� כיו� במפלגת העובדי� הפרוגרסיבית, למרות הכחשותיה� הבכייניות של הבוסי�

". ז� של הקומונירוח הבלהות, לכת אימה על אירופה מהבלהותרוח ", קארל מרכס כתב במניפסט הקומוניסטי
 על ידי  מאה ועשרי� השני� האחרונות התאפיינו.ת הבוסי� בכל העול� רודפת אוכיו� רוח הבלהות! הוא צדק

כמו למשל המהפכה ,  ביותר שלה�העובדי� השיגו את ההתקדמות הגדולה. בדי�המאבק בי! הבוסי� לעו
  .תחת הנהגת� של קומוניסטי�, הרוסית והמהפכה הסינית

  
. עדיי! רודפת את הבוסי� ברחבי העול�" ז� של הקומונירוח הבלהות", הוחזר לרוסיה וסי!בעוד שהקפיטליז� 

  מערכת הרווחי� הגזענית�,הקפיטליז�, על מנת לשרוד. ומקו�הקרב בי! הבוסי� לעובדי� משתולל בכל מקו� 
הבצע הזו והתאווה �תאוות. ת לנצל באופ! קיצוני חלק מה�וחייב,  העובדי�כל לנצל את תחייב, של הבוסי�

ב "אפילו במדינה מתועשת מאוד כמו ארה.  דיכוי העובדי� בכל מדינה ומדינהת אתומחדד �מקסימאליילרווחי� 
ממשלת� של הבוסי� מטרידה את . מגזענות ואפילו משעבוד, העובדי� סובלי� מאבטלה מאסיבית, או ישראל

  .וכולאת אחרי� במחנות ריכוז רקובי�, מגרשת חלק מה�,  שאי! לה� אישורי� מתאימי�מהגרי העבודה
  

עשרות .  עוני� נשרפי� או קופאי� למוות במשכנותרבי. חוסר קורת גגרעב ו, עובדי� סובלי� מקורי מיליונ
אתיופי� , בייחוד מזרחי�, ובישראל(� ואינדיאני� לטיני, בייחוד שחורי�, ב"י� בארהמיליוני עובדי� צעיר

. חברה הקפיטליסטיתמיליוני� מבני הנוער הללו לא ימצאו לעול� עבודה ב. סובלי� מאבטלה) ופלסטיני�
. עובדי� מבוגרי� מושלכי� לרחוב כמו כלבי� כשה� לא יכולי� יותר להיות בעלי ער$ עבור בוס זה או אחר
  .הקפיטליז� נכשל באופ! מחפיר לספק את צרכי החיי� הבסיסיי� של מאות מיליוני עובדי� ברחבי העול�

  
ב בזזו את העול� במאה "שליטי ארה. ניה� כל הזמ!ה� נאבקי� בי. אי! כבוד בי! הבוסי�, כמו אצל כל הגנבי�

רוסיה ובמיוחד סי! מאיימי� כיו� על הביליוני� שה� , בוסי� ממערב אירופה. כיו� ה� מאבדי� גובה. האחרונה
גור� כיו� למלחמות קטנות יותר , המוביל לעבר מלחמת עול� שלישית, הקרב הזה. גנבו ועל האימפריה שה� בנו

  . באמריקה הלטינית ובמיוחד במזרח התיכו!,באפריקה, בקווקז
  

הבוסי� משליטי� , לסטודנטי� ולאחרי� להשתת% בתוכניות המלחמה שלה�, לחיילי�, כדי לגרו� לעובדי�
הבצע קורעי� לגזרי� � הבוסי� תאבי, כמו בכל מקו� אחר, ב"בישראל ובארה. צורות של פשיז� ברחבי העול�

לאגור עוד ביליוני� כדי לחזק את השליטי� מקווי� , בדר$ זו. �יגרפורמות שעובדי� נלחמו קשה כדי להש
הקפיטליסטי� הפכו את העול� למחנה צבאי כדי שכל אחד מה� יוכל לשמור על . המכונות הצבאיות שלה�

הבוסי� האלו יילחמו עד הטיפה האחרונה של , כדי להרוויח עוד כס%. רווחיו או להגדיל אות� עד למקסימו�
בול אחרת נס.  הפרוגרסיביתתרו� היחיד הוא מהפכה קומוניסטית תחת דגלי מפלגת העובדי�הפ. הד� שלנו

המשפחות שלנו , קפיטליז� פירושו הרס המעמד שלנו. של הקפיטליז�סופיות � מהדיכוי והמלחמות האי!
לחיילי� ולסטודנטי� אלטרנטיבה לסבל שיוצר , רק הקומוניז� העולמי מציע לעובדי�. והחברי� שלנו

  .קפיטליז�ה
  

הקפיטליז� הוא . המפלגה שלנו נלחמת למע! חברה קומוניסטית ושוויונית תחת הדיקטטורה של הפרולטריו!
בתי , השוטרי� שלה�, ה� אוחזי� בשלטו! באמצעות המפלגות הפוליטיות שלה�. הדיקטטורה של הבוסי�

ה� . שלה� היא הונאה" טיההדמוקר"אבל , ה� מעמידי� פני� שה� דמוקרטיי�. המשפט שלה� והצבא שלה�
כל המפלגות מלבד למפלגת , כמו בישראל ,  ב"אבל בארה. מחשיבי� את ההצבעה החשאית לשיא הדמוקרטיה

 של הבחירות של הבוסי� הוא תבוסה בכל משמעות! ,  העובדי�,לנו. ת את הבוסי�העובדי� הפרוגרסיבית מייצגו
 ירשו לעצמ� לאבד את שלטונ� ה� לעול� לא.  הוא מיתוסהרעיו! שהבוסי� אוחזי� בשלטו! בדרכי שלו�. מקרה
  ." דמוקרטיות בחירות"דר$ 

  
חייב לחמש את עצמו ולהילח� לתפיסת מעמד העובדי� , תחת דגלי המפלגה הקומוניסטית המהפכנית שלו

כדי לזכות בשלטו! . מעמד העובדי� צרי$ להישאר חמוש, לאחר שהמפלגה תנהיג את תפיסת השלטו!. השלטו!
, לאחר שהעובדי� יזכו בשחרור פוליטי באזור אחד. מעמד העובדי� חייב לפתח צבא אדו� משלו, ולשמור עליו

העובדי� צריכי� צבא אדו� שיצא למתקפה נגד . הבוסי� והסוכני� שלה� בכל מקו� ינסו לחזור לשלטו!
, יצטרכו עזרה, המהפכהשיוקמו בכל מקו� כדי להג! על , כשהמיליציות של העובדי�. הבוסי� וירמוס אות�

  .הצבא האדו� יבוא לעזור
  

הצבא האדו� של אזור שבו העובדי� יחזיקו בשלטו! יעזור ג� לעובדי� הנלחמי� למע! המהפכה באזורי� 
יפחת ג� הצור$ באלימות של , כאשר הקומוניז� יתפשט בעול� והמעמדות ייעלמו בסופו של דבר. אחרי�

ההתפתחות הזו תבוא יחד ע� קריסת הקפיטליסטי� . ב הקפיטליסטיהעובדי� ושל המפלגה שלה� נגד האוי
כאשר הכוחות הקפיטליסטיי� , כאשר העובדי� והעקרונות הקומוניסטיי� ישלטו בעול�. והרעיונות שלה�

  .הצור$ באלימות של העובדי� יעל�, ייכחדו
  

אנחנו רוצי� מערכת . העול�אנחנו רוצי� חברה שבה העובדי� ינהלו הכל למע! האינטרסי� של העובדי� בכל 
שתאמ! את כול� לפעול למע! טובת הכלל ושלא ; שתעודד כל עובדת ועובד להשתת% באופ! פעיל בניהול החברה

. שתתנגד להקדמת האינטרסי� האנוכיי� לפני הצרכי� החברתיי�; "לעשות לבית�"תעשה שטיפת מוח לאנשי� 
תתק! שגיאות ותעודד הערכה והערכה עצמית , לצמוחאנחנו רוצי� שהחברה תעזור לכל אחד ואחת לגדול ו



קומוניז� ועוינות �אנטי, שוביניז� גברי, רעיונות קפיטליסטיי� כמו גזענותנחנו רוצי� מערכת שתימחק א. הוגנות
אנחנו רוצי� למחוק מעל פני העול� את ההתמכרות לסמי� שהורסת את חייה� של מיליוני . למעמד העובדי�
המשתמשי� בה , הדת משרתת רק את האינטרסי� של השליטי�. חנו רוצי� לנצח את הדתאנ. עובדי� צעירי�

אנחנו רוצי� מערכת שתתק! או תעניש התנהגות . הפנט את העובדי� כדי לשמור את המצב כמו שהואכדי ל
  .קפיטליסטית

  
ת ביקורת המערכת הזאת מחייב. המבוססת על צנטרליז� דמוקרטי, אנחנו צריכי� דמוקרטיה קומוניסטית

אנחנו נלחמי� כדי להביס את ההתנהגות . וביקורת עצמית של מה שאנחנו עושי� ושל מה שאנחנו לא עושי�
הקפיטליסטית פירושה " הדמוקרטיה. "קולקטיבית ולעזור אחד לשני להפו$ לקומוניסטי� טובי� יותר� האנטי

הקפיטליסטי " חופש הביטוי. "היא רוצהחופש לעשות מה שהוא או , לכאורה, לכל אד� יש". כל אחד למע! עצמו"
  .הקפיטליסטי פירושו שהבוסי� חופשיי� לדפוק את כולנו" החופש. "קומוניז��מג! באמת על זבל גזעני ועל אנטי

  
חופשיי� , חופשיי� לבזוז ולשדוד,  חופשיי� להעסיק ולפטר–בחברה הקפיטליסטית רק הבוסי� חופשיי� 

הצנטרליז� הדמוקרטי שתחתיו אנחנו , בניגוד לכ$. ! הרווחי� שלה�להכריח את המעמד שלנו להילח� למע
אנחנו לא נרשה שו� חופש . פועלי� מעודד דיו! מלא ופתוח למע! האינטרס הבלעדי של העובדי� ובעלי ברית�

  .לנצל עובדי�
  

יב למעמד העובדי� חי. להנהגה המרכזית יש תפקיד מכריע, במפלגה בכל זמ! ובחברה כולה לאחר המהפכה
להיות מטה כללי שש� את ניצחו! הקומוניז� מעל לכל שאר המטרות ושנלח� להפו$ את המפלגה למנהיגת 

  .החברה
  

כל חבר מפלגה ועובד צרי$ לפתח את המשמעת הדרושה , לאחר שההנהגה הבטיחה דיו! מלא ופתוח על המדיניות
ימי� ע� ההחלטה צריכי� לדבוק אפילו אלו שאינ� מסכ. כדי לקבל את ההחלטה הקולקטיבית ולפעול לפיה

 מאוחר יותר נראה. המאמ) לייש� את החלטות המפלגה צרי$ להיות מאמ) מאוחד בכל מקו�. במשמעת הזאת
בדר$ זו . נערו$ בה! שינויי� או שנבטל אות!וא� יהיה צור$ , בבירור את נכונות! או חוסר נכונות! של ההחלטות

  .של המיעוט יזכו לשימוע רציניג� נקודת המבט של הרוב וג� נקודת המבט 
  

העובדי� צריכי� רק כוח פוליטי מוביל אחד , ההחזקה בו והרחבתו, במש$ התהלי$ של תפיסת השלטו! המהפכני
חיילי� וסטודנטי� יצטרפו למפלגה , עשרות מיליוני עובדי�, לפני ובמהל$ המהפכה.  המפלגה הקומוניסטית–

, לאחר המהפכה.  בסיס המוני שכזה תוכל להנהיג בהצלחה מהפכהרק מפלגה ע�. הקומוניסטית או יתמכו בה
ממשלה שכזו תהיה רק חותמת גומי למפלגת . העובדי� ובעלי ברית� לא יזדקקו לממשלה נפרדת מהמפלגה

ולעובדי� אסור לעול� לחלוק שוב את השלטו! ע� . או שהיא תייצג את אויבי הקומוניז�, העובדי� ההמונית
 תנהיג את – שתורכב מעשרות מיליוני עובדי� –המפלגה ,  אנחנו מציעי� שלאחר המהפכה.האויבי� המעמדיי�

  .החברה
  

,  שהמהפכות האלואמרנו ג�.  במהפכות ברוסיה ובסי!� שהעובדי� בעול� השיגו התקדמות גדולה קודאמרנו
מרכס ולני! תיארו את . וכיו� רוסיה וסי! ה! חברות קפיטליסטיות ע� בוסי� חדשי�, נכשלו, שהקימו סוציאליז�

המהפכני� הגדולי� האלו הטילו ספק בכ$ שמעמד העובדי� יוכל . הסוציאליז� כשלב מוקד� של הקומוניז�
ה� ואחרי� האמינו שהיה צור$ לעשות ויתורי� חשובי� לקפיטליז� . לעבור ישירות מקפיטליז� לקומוניז�

ה� חשבו . אנשי� במהפכה הסוציאליסטיתולרעיונות הקפיטליסטיי� על מנת לזכות בתמיכת� של מספיק 
  .לקומוניז�, בסופו של דבר, שהסוציאליז� יוביל

  
ל עובד הרוויח כ, תחת הסוציאליז�. השארת מערכת השכר על כנה הייתה הויתור הגדול ביותר לקפיטליז�

. ודות כפיי�בעלי מקצוע הרוויחו הרבה יותר מאשר מי שעבד בעב. ו שכרהעבודה של העובד  קבעה את . משכורת
הא� זה נשמע לכ� . העובדי� שנחשבו למיומני� הרוויחו יותר מאלו שלא נחשבו למיומני�, מבי! עובדי הכפיי�

  .משיכו לייצרהמניע לחוסר השוויו! הזה היה האמונה השגויה שיש צור$ לשחד עובדי� רבי� כדי שה� י? מוכר
  

לעשיית רווח ולא למע! השימוש של כלל החברה או  ייצור למכירה ו–הבדלי השכר חיזקו את ייצור הסחורות 
הסחורות לא יכלו להיות מחולקות לפי הצור$ הקולקטיבי בגלל שלעובדי� מסוימי� היה כוח . למע! צרכי החברה

  .קנייה גדול יותר מאשר לאחרי�
  

בד לחשוב על מערכת השכר מכריחה כל עובדת ועו,  בכוונות טובות נעשה על ידי החברהלא משנה כמה תכנו! מלא
 .הקומוניז� יבטל את מערכת השכר. רק הקומוניז� יכול לשנות את זה. העבודה שלה או שלו במונחי� אנוכיי�

הוא " כל אחד לעצמו"יהיה בסיסי כמו שהעיקרו! של " וילכל אחד לפי צרכ"העיקרו! של , בחברה הקומוניסטית
  .וררוילדי� יבינו את זה מהרגע שחושיה� יתע. בסיסי בקפיטליז�

  
בגלל שאחיה� , אנשי� יעבדו בגלל שה� ירצו לעבוד". מכל אחת לפי מחויבותו"העיקרו! יהיה , תחת הקומוניז�

 בדיוק כמו שאנשי� נלחמי� במלחמות מהפכניות לא רק –ואחיותיה� למעמד בכל העול� יזדקקו לעבודת� 
כולל את חלוקת , העובדי� יחלקו ביניה� את תהלי$ קבלת ההחלטות. למע! עצמ� אלא למע! המעמד שלה�

 ואכ! תהיה אנוכיות –א� תהיה אנוכיות . ה� יחלקו במחסור וג� בשפע. המוצרי� והשירותי� לפי צרכי החברה



הבסיס , ע� זאת. להעניש אותה, א� יהיה צור$, או, אופ! פוליטי כדי להתגבר עליה המפלגה תיאבק ב–מסוימת 
  . יבוטל– מערכת השכר –יומי של האינדיבידואליז� �היו�

  
ההקמה המיידית של מערכת חלוקה קומוניסטית תאפשר את קיומ� של סוג חדש של מפלגה ושל יחסי� חדשי� 

  .הבי! המפלגה לבי! שאר האוכלוסיי
  

 על ידי כל מיני סוגי� שיושחתו הקומוניסטית תבטל את התמרי) החומרי לעליית� של בוסי� חדשי� החלוקה
לא יקבלו יותר כמות גדולה יותר של עובדי� מיוחדי� או אומני� , פקידי הממשלה או המדינה. של פריבילגיות

אנשי� . ה שאנשי� יקבלולא יהיה קשר בי! מידת העבודה לבי! מ". לחשובה יותר"כס% בעבור עבודה הנחשבת 
מדידת העבודה כדי . במגבלות של מה שכול� יוכלו לייצר,  את מה שה� צריכי�– כמו שצרי$ להיות –יקבלו 

ביטול המשכורות יגרו� להיעלמות הבסיס החברתי  . לקבוע את השכר סותרת באופ! ישיר את הקומוניז�
עובדי� יזכו בנתח הוג! מעושרה , שונה בהיסטוריהבפע� הרא. לפריבילגיות ולעלייתו של מעמד חדש של בוסי�

  .ללא קשר לעבודה שה� יעשו, של החברה
  

הקומוניז� יבטל את צורות העבודה חסרות התועלת החברתית המתקיימות כיו� א$ ורק למטרות רווח 
ל את הוא יחס, במכה אחת. מפרסמי� ואנשי מכירות, הקומוניז� לא יזדקק למיליוני עורכי די!. קפיטליסטי

כמו ג� את המוני המפקחי� והמנהלי� הזוטרי� , השכבות המיותרות של ביורוקרטי� ממשלתיי� חסרי תועלת
שהיא המקור , הוא ישחרר את כול� לבצע עבודה מועילה לחברה. שמפקחי� עלינו ומנהלי� אותנו עבור הבוסי�

שי� שהבינו אי$ לדפוק אנשי� אחרי� על מנווני� ואנ� הקפיטליז� יוצר את האשליה שכוכבי. ליצירתיות אמיתית
הערכי� המנוגדי� למעמד העובדי� של מערכת הרווחי� משחיתי� את כל ". יצירתיי�"בצורה הטובה ביותר ה� 

  .התרבויות
  

הקומוניז� לא יצליח אלא א� . הארגו! הקומוניסטי של החברה יצרי$ את מחויבות� הפעילה של מיליוני עובדי�
  .יסכימו איתו ויהיו נחושי� לגרו� לו להצליח, כ! אנשי� יבינו אותו

  
אחד , הגזענות. חיסול מערכת השכר יפחית את הבעיות הנגרמות על ידי הקפיטליז� בתו$ מעמד העובדי�

הניצול . מנצלת עובד אחד במידה רבה יותר מאשר עובד אחר, מהפגעי� הגרועי� ביותר שהקפיטליז� גור� לה�
 שנה �100מרכס אמר לפני יותר מ. י� ממנו מובילי� לדיכוי מוגבר של כל עובדהעל הנובע�הקיצוני הזה ורווחי

בכל ". העובד בעל העור הלב! לא יוכל לעול� להיות חופשי כל עוד העובד בעל העור השחור נותר בשלשלאות"ש
רק , תע� זא. המפלגה תהיה חייבת להוביל מאבק ללא פשרות נגד כל אספקט של גזענות, שלבי התהלי$ המהפכני

גזעני במישור הפוליטי �חברה שוויונית שתשי� סו% למערכת השכר הנצלנית בהקשר של מאבק מעמדי חד ואנטי
  . תוכל למגר את הגזענות אחת ולתמידיוהאידיאולוג

  
החברות . ג� בתו$ המפלגה הקומוניסטית, בוודאי, כישלו! בחיסול הפריבילגיות יית! את אותותיו

כמה . ואלו מצאו את דרכ! במהרה אל תו$ המפלגה, בעבר שמרו על פריבילגיותהסוציאליסטיות שהתקיימו 
ההתנהלות הזאת . מחברי המפלגה ורבי� מהמנהיגי� חיו בתנאי� טובי� יותר מאשר שאר החברי� והעובדי�

. קומוניסטי של הבוסי� לפיו הכוח משחית�הפכה עובדי� רבי� לציניי�  בכ$ שהיא הנציחה את השקר האנטי
 קומוניסטית שבה מיליוני מנהיגי וחברי מפלגה יחיו בדיוק כמו שאר העובדי� ויחלקו אית� באות� חברה

מפלגה שכזו תפתח את היחסי� הבריאי� ביותר . התנאי� והמשאבי� תייצר מפלגה קומוניסטית טובה יותר
רי� הפוליטיי� בי! בסופו של דבר היחסי� האלו יקטינו את הפער במחויבות ובכישו. בינה לבי! כלל העובדי�

  .חברי המפלגה וכלל העובדי�, מנהיגי המפלגה
  

 על הפערי� שיצר הקפיטליז� בי! הסוציאליסטיות שהתקיימו בעבר שמרובחברות הפריבילגיות הכלכליות 
מנהיגי המפלגה והעובדי� שהרוויחו משכורות , ילדיה� של אנשי המקצוע. עבודה מחשבתית לעבודת כפיי�

בחברה . ההתנהלות הזאת הנציחה את חוסר השוויו! החברתי. מו להשכלה גבוההטובות יותר התקד
.  לסטודנטי�–סטודנטי� יהפכו לעובדי� ועובדי� . מקו� העבודה יהפו$ למרכז החינו$ וההשכלה, קומוניסטיתה

רת המוח כול� יעבדו ג� בעז. בוודאי יותר מאחד, קריירות ומשלוחי יד מרובי�, לעובדי� יוכלו להיות מקצועות
  .וג� בעזרת הידיי�

  
החברה תוכל ג� לעקור מהשורש את הדיכוי המיוחד של הנשי� ואת , לאחר שהיא תיפטר ממערכת השכר

הזכות , לכול� תהיה ההזדמנות, בחברה הקומוניסטית. המשרתי� רק את הקפיטליז�, השוביניז� הגברי
. � של הבוסי� להשפיל אות! מבחינה תרבותיתהניצול הקפיטליסטי של הנשי� מתבסס על יכולת. והחובה לעבוד

. או לא לשל� בכלל במקרה של עבודות הבית, הבוסי� יכולי� לשל� לנשי� משכורות נמוכות יותר מאשר לגברי�
 למע! הקומוניז� יוכלו לשחרר – גברי� ונשי� כאחד –רק הרס הקפיטליז� והמאבק הקולקטיבי על ידי עובדי� 

  . של הנשי� ממעמד העובדי�המהפכה זקוקה להנהגה מיליטנטית. זההאת הנשי� מהדיכוי המיוחד 
  

במיוחד נגד המנהג של , לניניז�� מפלגת העובדי� הפרוגרסיבית נלחמה נגד נסיגות מהמרקסיז�, מאז הקמתה
כל הבוסי� רוצי� לשמור על . הידועי� לרוב כליבראלי�, "לרע במיעוטו"כריתת בריתות ע� בוסי� שנחשבו 

  .ה� האויב המעמדי, ולא משנה א� ה� ליבראלי� או שמרני�, כל הבוסי�,  על כ!;הקפיטליז�
  



  אינטרנציונליז� קומוניסטי
הבוסי� מתכווני� לכ$ , כשה� מדברי� על לאומיות. אנחנו מתנגדי� ללאומנות ונלחמי� למע! אינטרנציונליז�

ה� קיימי� כדי להפריד ;  מלאכותיי�הגבולות הללו הינ�. שהעובדי� צריכי� לכבד את הגבולות הקפיטליסטיי�
עובדי� בחלק אחד של . לעובדי� אי! צור$ בגבולות. בי! עובדי� ולשמור על קבוצות שונות של בוסי� בשלטו!

. הלאומנות יוצרת נאמנויות שקריות. העול� אינ� שוני� מעובדי� בחלק אחר בעול� ואינ� יותר טובי� מה�
: אנחנו תומכי� בסיסמה המהפכנית. אבל א% פע� לא לבוס, ובדי� אחרי�העובדי� צריכי� להיות נאמני� רק לע

ה� מאוחדי� כול� . חבריה באי� מכל חלקי העול�; גזעית�המפלגה שלנו היא רב!". התאחדו: פועלי כל העול�"
  .במאבק למע! המהפכה ולמע! הדיקטטורה של הפרולטריו!

  
  !די לנסיגות

. מהקומוניז�, לניניז��בלו עוד נסיגות כלשה� מיסודות המרקסיז�חברי המפלגה שלנו והתומכי� שלה לא יס
ההיסטוריה מראה שאי! צור$ לסגת . מרכס הוכיח בוודאות שיו� אחד תתפתח חברה קומוניסטית שוויונית

  .רק הקפיטליז� נכשל. הבוסי� רוצי� שנאמי! שהקומוניז� נכשל. מהקומוניז�
  

קוריאה כדי להכפיש את �  וצפו!קובה, ויאטנ�, סי!ליסטיות כמו הבוסי� משתמשי� בדוגמאות של מדינות קפיט
 מעמידי� פני� באופ! ציני שהשיבה הפשיסטית  במדינות אלה למערכת הרווחי� הייתה מחברה ה�. הקומוניז�

ה� שונאי� עד עמקי נשמת� את הקומוניז� האמיתי בגלל שה� . הבוסי� מוחי� יותר מידי. קומוניסטית 
  .העובדי� צריכי� לאהוב אותו, א� הבוסי� מתעבי� את הקומוניז�. ר מכל דבר אחרמפחדי� ממנו יות

  
ההיסטוריה מוכיחה שהעובדי� רוצי� חיי� חופשיי� . כל ויתור לקפיטליז� שעשו קומוניסטי� הסתיי� באסו!

י� צריכי� העובד. העובדי� יילחמו עד מוות עבור חיי� שכאלו, ושלמגינת ליב� של הבוסי�, מניצול קפיטליסטי
חייבי� למגר . כולנו לומדי� מהניסיו! הכואב שהקפיטליז� בלתי נית! לתיקו!. לא רפורמות, מהפכה קומוניסטית

  .אותו
  

העובדי� הוכיחו שה� יכולי� להילח� ולעבוד יחדיו , מהמערות בינא! שבסי! ועד לקרב על סטלינגרד ברוסיה
למה שנשאיר על .  שתיהרס על ידי מלחמת עול� שלישיתאנחנו נצטר$ לבנות מחדש חברה. בצורה קומוניסטית

  ?כנו משהו ממאפייניו הקטלניי� של הקפיטליז� בתהלי$ הזה
  

נשארנו מפוחדי� מידי בהפצת הרעיונות ושיטות העבודה , ע� זאת. למפלגה שלנו יש אמו! בעובדי�
 נפלו במלכודת הציניות של או שה�, לכמה מאיתנו נשארו אשליות לגבי הקפיטליז�. הקומוניסטיות ביניה�

מה שה� מתכווני� אליו בפועל הוא . לא יכול להשתנות" שהטבע האנושי"הבוסי� מעמידי� פני� . הבוסי�
שכל , הבוסי� מאמיני� שהאינסטינקט האנושי הוא קפיטליסטי. שהעובדי� ייאלצו לסבול את הקפיטליז� לנצח

העובדי� נלחמו . רעיונות האלו ה� שקריי� ומרושעי�ה. ושהטבע קובע את העושר והעוני, אחד נולד אנוכי
בפני , המחשבה הזאת. עשרות מיליוני� רצו קומוניז� כבר זמ! רב. וחילקו למע! טובת הכלל במש$ מאות בשני�

  .גורמת לבוסי� לרעוד מפחד, עצמה
  

גייס אות� ל, על המפלגה לזכות בתמיכת� של מיליוני עובדי�, על מנת להנהיג את החברה הקומוניסטית
אנחנו חייבי� להתחיל עכשיו בבניית בסיס . לשורותיה וליצור קשרי� קרובי� ע� מיליוני� נוספי� של עובדי�

כאשר . חיילי� וסטודנטי� יעברו לצד הקומוניז�, מיליוני עובדי�, במהל$ הקרב המהפכני. בקרב כל העובדי�
 בתמיכת� של מיליוני� רבי� מספור שייתמכו המפלגה תזכה כבר, המהפכה ורעיונותיה הקומוניסטיי� ינצחו

  .לא בנסיגות לקפיטליז�, בהקמת הקומוניז�
  

פירושה ארגו! . צמיחתה של מפלגה קומוניסטית גדולה של מעמד העובדי� מצריכה הרבה יותר מחלוקת עלוני�
 להחזיק באופ! במאבקי� האלו אנחנו חייבי�. נגד כל סוגי חוסר הצדק של השליטי�, קטני� כגדולי�, מאבקי�

החיילי� , ארגו! למע! המהפכה פירושו חינו$ המוני העובדי�. גלוי ברעיונות מהפכניי� ובמטרות מהפכניות
להילח� ולנצח במאבקי� ולחנ$ אנשי� , על מנת להתסיס בהצלחה. והסטודנטי� לרעיונות הקומוניסטיי�

בי� לבנות יחסי� לטווח ארו$ שיוכלו להוביל אנחנו חיי. עלינו להכיר את העובדי� טוב מאוד, מבחינה פוליטית
שלא נוכל , כאשר אנחנו נשתכנע שלא נוכל יותר לחיות בדר$ הישנה, כולל אותנו, לשינוי טוטאלי של רוב האנשי�

  .לסבול יותר את הקפיטליז�
  

עלינו , �כדי שהמפלגה שלנו תוכל למחוק את הקפיטליז� העולמי ולמנוע ויתורי� לקפיטליז� על ידי קומוניסטי
האמו! ההדדי הזה יתפתח . ומעמד העובדי� העולמי חייב לבטוח במפלגה שלו; לבטוח במעמד העובדי� העולמי

לא יאפשרו , שיחיו ויעבדו בחברה שוויונית, קומוניסטי��מיליוני עובדי�. ודיו! פוליטירק דר$ מאבק מעמדי 
  .לעול� חזרה לקפיטליז�

  
רק . � ובבוא היו� תחסל אות� שלו עדיי� רודפת אותרוח הבלהות. כלקומוניז� יותר מה� מיהשליטי� מפחד

המפלגה . לאומי� המפלגה המהפכנית תוכל להבטיח את עתידו של מעמד העובדי� הבי�הרחבת שורותיה של
. החיילי� והסטודנטי�, מפלגת העובדי� הפרוגרסיבית פתוחה לכל העובדי�. שלנו איננה אגודה חשאית

   !הצטרפו אלינו


