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שישים ושש שנים עברו מאז הצבא האדום של הפועלים והאיכרים 
תוך הקרבה , בגבורה עילאית. מחץ על הפשיזם הנאצי-חית מהלומתהנ

לו בקרב נגד השרצים שנפוגיבורות  מיליון גיבורים 11עצמית אדירה של 
, הצבא האדום הסובייטי הצליח להניס את הפשיסטים, הפשיסטיים

ולהניף את הדגל , לרדוף אחריהם עד ללב אימפריית הרשע הנאצית
מעמד . האדום של מעמד העובדים על חורבות הרייכסטאג הפשיסטי

תחת הנהגה קומוניסטית הן במחתרות בשטחים , עולמיהעובדים ה
כה אחז בנשק וה, ש נאצי והן בשורות הצבא האדוםשהיו תחת כיבו

  .בחלאות הפשיסטיות עד לניצחון

  
אנו במפלגת העובדים הפרוגרסיבית מצדיעים לכל 
אותם גיבורים וגיבורות שנלחמו בפשיסטים 

גיבורים וגיבורות , במלחמה הפטריוטית הגדולה
  .שהצילו את העולם מהמפלצת הנאצית

  
הנהגה הסובייטית בפרט היו חיוניות ההנהגה הקומוניסטית בכלל וה

אך חשוב לנו , להנהגת מעמד העובדים לניצחון על הפשיזם הנאצי
ללמוד מהן ולא , כקומוניסטים גם להכיר בטעויותיה של הנהגה זו

ובראשה החבר , הטעות המרכזית של ההנהגה הסובייטית. לחזור עליהן
 ההמונים הייתה גיוס, במהלך המלחמה הפטריוטית הגדולה, סטלין

למאבק תחת סיסמאות לאומניות ואף דתיות ולא תחת סיסמאות 
 של ההלאומנות באשר היא הינה אידיאולוגי; קומוניסטיות מעמדיות

מחלישה את מעמד העובדים וסוללת את , הבוסים שמפרידה בין עובדים
 של 50-מ בשנות ה"כפי שאכן קרה בבריה(הדרך לחזרת הבוסים לשלטון 

 –" דמוקרטיות עממיות"ומנות זו גם הביאה להקמת לא). 20-המאה ה
 במזרח אירופה –בשיתוף עם פלגים מהבורגנויות המקומיות 

המשוחררת במקום לאחד את כל האזור המשוחרר למדינת עובדים 
על " להרוויח זמן"ההנהגה הסובייטית נפלה בפח של , בנוסף לכך. אחת

מה , )מולוטוב-נטרופהסכם ריב(ידי כריתת בריתות עם הצורר הפשיסטי 
  .מ"שנתן לפשיסטים יתרון צבאי בתחילת המתקפה על בריה

  
מפלגת העובדים . מחובתנו ללמוד מהטעויות האלו, כקומוניסטים
 מעוניינת לבנות בסיס רחב ואיתן בתוך מעמד העובדים הפרוגרסיבית

ובסופו של דבר להפוך מיליוני עובדים לפעילים ומנהיגים קומוניסטיים 
אנו מנוגדים ללאומנות מכל סוג ותומכים באחדות של עובדים ; מודעים

הדתות והעדות נגד בעלי ההון ובעד שלטון , הגזעים, מכל הלאומים
-חורמה בלתי-אנו גם בעד מלחמת. קומוניסטי של מעמד העובדים

 נגד ".להרוויח זמן"בלי כניעה ובלי , בלי בריתות, מתפשרת בפשיסטים
עד , השיב מלחמה בכל מקום ובכל זמןהבוסים והפשיסטים צריך ל

  .לניצחון הסופי של מעמד העובדים על מדכאיו
  

תחת הנהגה , הצבא האדום, טעויות ההנהגה הסובייטיתרות  למאך
, עם זאת. 1945מיגר את הפשיזם הנאצי בחודש מאי , קומוניסטית

בשלבה , השיטה הקפיטליסטית. נגע הפשיזם לא מוגר סופית, לצערנו
, שוב ושוב פשיזם חדש יוצרת – האימפריאליזם –עליון והרקוב ה

דרך , 20- של המחצית הראשונה של המאה ה וספרדגרמניה, מאיטליה
- המאה האיראן וארגנטינה בהמשך, פקיסטן, קולומביה, ילה'צ, ישראל

 לספטמבר 11-ענק מאז ה-ועד לפשיזם האמריקני הצומח בצעדי, 20
יקטטורה של הבוסים כאשר הפשיזם הוא צורת הד. 2001

ובייחוד תפקידו הוא להכין את הקרקע , הקפיטליסטים נמצאים במשבר

נפרד מהקפיטליזם של -שהן חלק בלתי, למלחמות אימפריאליסטיות
  .ימינו

  
אותם גיבורים וגיבורות שלחמו כחיילי הצבא האדום או כלוחמי 

 :מחתרת נגד הפשיזם הנאצי הראו לנו את הדרך למאבק בפשיזם
מלחמה ללא פשרות וללא פחד עד שהדגל האדום מונף על חורבות 

כל עוד בעלי ההון , כל עוד יהיה קפיטליזם. ארמונותיהם של הצוררים
 כל עוד ההון ישלוט ואנו – העובדים והמובטלים –ימשיכו לשדוד אותנו 
הדרך . הפשיזם יצמח שוב ושוב וידכא אותנו, נישאר עבדים בשכר
לתמיד את הנגע הפשיסטי היא חיסול השורש ממנו היחידה לחסל אחת ו

ניפוץ השיטה הקפיטליסטית והקמת שלטון וכלכלה : הוא צומח
רק שליטה של מעמד . קומוניסטיים של מעמד העובדים ולמענו

תבטיח את , החברה והמדינה, על הכלכלה, המודע והחמוש, העובדים
  .חיסולו המוחלט של הפשיזם

  
 ואף 1948-כבר מהקמת מדינת ישראל ב. צועדהפשיזם , בפלסטין, גם פה

הפשיזם הציוני רדף ועודנו רודף את העובד הפלסטיני וגם את , לפני כן
. העובד היהודי וזאת בשליחות בעלי ההון המקומיים והזרים כאחד

, שבו השלטון הישראלי של ימינו עורך פוגרומים אכזריים, מגטו עזה
ערבי , העובד הפלסטיני, ראקיבע-שלם ואל-דרך מזרח ירושלים ועד כפר

נהרות של זוהמה . נרמס תחת מגפי הקלגסים הפשיסטיים, ויהודי כאחד
גזענית נשפכים בשנים האחרונות מגרונותיהם של משרתי ההון 

תועבה גזענית שנועדה להפריד בין עובדים ולהכשיר את , שבשלטון
לגת מפהנוער חברי -המובטלים ובני, העובדים, אנו. השרץ הפשיסטי

דת או , קוראים לכל עובדת ועובד מכל לאום, העובדים הפרוגרסיבית
להתאחד ולהשיב מלחמה נגד , עדה במרחב הערבי בכלל ובפלסטין בפרט

מוות ! פועלי כל העולם התאחדו! הפשיסטים ואדוניהם הקפיטליסטיים
  !לשרץ הפשיסטי
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