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אנו מוציאים עיתון זה בתקופה בה ההיסטוריה 
האנושית על פרשת דרכים מכריעה. המשבר 

 8002-הפיננסי של השיטה הקפיטליסטית שהחל ב 
רק מעמיק וכתוצאה מכך הסבל של ההמונים הופך 
להיות בלתי נסבל. מצדם, ההמונים החיים בארצות 
רבות בעולם, הפסיקו לסבול בשקט והם פורצים 
בהתקוממות אחר התקוממות. רבים מהם שואלים 

האם הקפיטליזם הגיע    -את עצמם ואיש את רעהו  
 לסוף דרכו? 

כך למשל סמיר אמין, הכלכלן המרקסיסט המצרי 
כותב בספרו "סיום המשבר הקפיטליסטי או סיום 

 8002-הקפיטליזם?" כי המשבר הפיננסי שהחל ב 
הוא המשבר ההיסטורי של השיטה הקפיטליסטית 

לבו של   -העולמית. אנו רואים זאת היטב במצרים   
-71המזרח התיכון. ואכן, בשעה שמאמר זה נכתב  

מיליוני מצרים יצאו לרחובות בדרישה לסלק את  71
מורסי והאחים המוסלמים מהשלטון. בכך ההמונים 
המצרים השיבו לכל המלעיזים, שרק אתמול דיברו 
על כך שהמהפכה המצרית נגמרה בשלטון של 
רודנות מוסלמית. קשה היום יותר מתמיד שלא 

להבין כי המיליונים שיצאו לרחובות כדי להפיל את 
ם  לח א  בי שת ה  כ פ מה ען  למ ם  קי אב נ סי  ר מו

 ודמוקרטיה. 

אולם לרצות במהפכה ולדעת כיצד לעשות מהפכה 
אילו שני דברים שונים. אילו ההמונים היו יודעים 
מראש כיצד לנצח במהפכה הרי שמזמן היינו חיים 
בחברה סוציאליסטית. ההמונים לומדים רק דרך 
הניסיון. כדי שהמהפכה תנצח, היא זקוקה להנהגה 
מהפכנית של מעמד הפועלים אשר תקום מתוך 

מול המעמד השליט   –הניסיון במאבק המעמדי  
הבורגני, אך גם מול ההנהגות המתנגדות או 
חוששות ממהפכה. מפלגה כזו עדיין לא קיימת 

 במצרים או במקום אחר בעולם. 

 -מפלגות וארגונים    00האופוזיציה הרשמית של  
הנה קואליציה של   -ביוני במצרים   00-קואליציית ה

כוחות ליבראליים, נאצריסטיים, שמאל ולאומנים 
מצריים. לקואליציה זו מאות אלפי תומכים מסורים, 
רובם צעירים חילוניים ומסירותם מחממת את הלב. 
אך אין להם אסטרטגיה מהפכנית ואין קואליציה זו, 
שבתוכה שועלים בעלי ניסיון בתמרון ההמונים 
והולכת שולל, מציבה אלטרנטיבה מהפכנית של 
ממשלת פועלים, בתמיכת המוני הפלאחים והעניים, 
אשר תפקיע את החברות הבינ"ל, את ההון המצרי 
הגדול ואת הבנקים, תחת פיקוח דמוקרטי של 
הפועלים. הפרספקטיבה שלה היא של בחירות 

בפיקוח הצבא, שזה עתה ביצע הפיכה צבאית.  
בשורה התחתונה מדוברת בהחלפת ממשלה 

בממשלה  אימפריאליסטית -, פרו דתית בורגנית  
אימפריאליסטית. אופוזיציה -פרו חילונית  בורגנית  

זו גם מפיצה אשליות בנוגע לתפקיד הצבא המצרי, 
כאשר במקום לפעול כדי לפלגו על בסיס קווים 
וועדים להגנה עצמית של  מעמדיים ולהקים 

הפועלים, הפלאחים והעניים שיחליפו את  הצבא 
הבורגני, הליברלים החילוניים מאמינים כי הצבא 

 נמצא לצדם. 

קבוצת השמאל הגדולה ביותר "הסוציאליסטים 
ובו נמנעו   7.1-המהפכניים" הוציאו גילוי הדעת ב 

מלקרוא להתנגדות כלשהי להפיכה הצבאית. בכך, 
חשפו עד כמה הנהגת ארגון זה רחוקה מלהיות 

יש הכרח בהנהגה של  -מהפכנית. לא ניתן להתחמק 
 מעמד הפועלים במצרים כדי לנצח.

הצעד הראשון הוא להקים גרעין מהפכני בולשביקי. 
באותו זמן אנו קוראים "לסוציאליסטים המהפכנים" 

ולאיגודים המקצועיים העצמאים להקים מפלגת 
פועלים המונית, שבתוכה מהפכנים יאבקו למען 
ממשלת פועלים בתמיכת הפלאחים ועניי העיר. 

 ממשלה זו תפקיע את ההון ותחמש את ההמונים. 

ויהודים  נים  אנו קבוצה מהפכנית של פלסטי
בישראל )היא פלסטין הכבושה(. אנו פועלים 

במסגרת הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי 
RCIT אנו נחושים בדעתנו להקים מפלגה .

זו.  מפלגה זו תקום על בסיס  מהפכנית בארץ 
הפרוגראמה המהפכנית של מדינה דמוקרטית אחת 
מהים עד הנהר במקום מדינת האפרטהייד מהים עד 

 הנהר. 

מדינה זו תאפשר את שיבת כל הפליטים הפלסטינים 
ואילו היהודים יזכו בשיווין זכויות ובטחון אישי, 
במקום זכויות יתר שהגנתן עולה להם בדם רב. 
בראש מדינה זו תעמוד ממשלת פועלים מהפכנית 

לאומית שתורכב מפועלים פלסטינים, פועלים -רב 
יהודים שישברו מהציונות )במיוחד מהשכבות 

יהודים האתיופים ו"מזרחים"(   -המדוכאות ביותר   
העבודה מאפריקה ואסיה. אנו -והפועלים מהגרי 

ה  כ פ ה מ ל  ש ת  ו ר ש פ א ה י  כ ב  ט י ה ם  י נ י ב מ
ק  דו ה שר  ה ק ר שו ו ק ז ץ  באר ת  י יסט ל יא סוצ
בהתפתחות המהפכה באזור כולו ומכאן האינטרס 

 הברור שלנו בניצחון המהפכה המצרית. 

אנו גם מבינים כי ללא התארגנות מהפכנית עולמית 
לא ניתן להקים מפלגה מהפכנית במדינה אחת. 
אינטרס מעמד הפועלים העולמי הוא במהפכה 
עולמית שלה נדרשת מפלגה עולמית מהפכנית של 
מעמד הפועלים . עיתון זה הוא בשרות מעמד 
הפועלים העולמי הכולל בראש ובראשונה את 

 מעמד הפועלים הפלסטיני מהים עד הנהר.

עיתון זה יוצא לאור בשפה העברית והערבית ועוסק 
ם  י ר י ע צ ה ת  א ת  ו נ י י נ ע מ ש ת  ו ל א ש ב ם  ע פ ה
הפלסטינים, בדיכוי של היהודים יוצאי אתיופיה 

 ויתר הרחבה בהתפתחויות האחרונות במצרים.

 לרצות מהפכה ולדעת לעשות מהפכה אילו שני דברים שונים

 מאמר מערכת
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יש שינסו לטעון כי האוכלוסייה הישראלית היא 
גזענית אך לא המדינה הציונית. האמת היא שמדינת 
ישראל היא מדינה גזענית וכי הגזענות של המוני 
הישראלים נובעת מהווייתם כקולוניאליסטים 

מתיישבים בדומה לאפריקנרים בדרום אפריקה, או 
הלבנים ברודזיה ובשעתו במרוקו "הצרפתית". על 
אף שיסודה של הגזענות היא הגזענות של מדינת 
האפרטהייד כנגד העם הפלסטיני, לגזענות טבע 

מאפליה   –ממאיר במיוחד בדומה לגידול סרטני  
ודיכוי שיטתי של בני העם הפלסטיני היא מתפשטת 
אל עבר העדה האתיופית. גזענות זו מבוססת על 
צבע העור והתרבות השונה מזו השולטת בישראל. 

מפתיע הגזענות המופנית כלפי פליטים -באופן בלתי
אפריקאים מתפשטת אף היא לעבר הקהילה 
האתיופית. לכן לא ניתן להיאבק בהצלחה בגזענות 
כנגד העדה האתיופית בישראל מבלי לקחת חלק 

 פעיל במאבק נגד כל צורות הדיכוי הגזעני באזור.

פורסמה הידיעה כי זורקים לפח הזבל   8007-כבר ב 
מנות דם שבני העדה האתיופית תרמו למד"א. 
בתגובה למחאה של הקהילה האתיופית סגנית 

מנהלת בנק הדם של מד"א, ד"ר ורד יהלום הצדיקה 
נהלים גזענים אלו באמרה כי "אסור לנו לשכוח 
שמטרת תרומת הדם היא להציל חיי אדם, והנחיות 
משרד הבריאות נועדו לדאוג שהמנות יהיו בטוחות 
ככל האפשר. מי שנחשף לשורה של מחלות, בהן גם 

מלריה ופרה משוגעת, עלול לסכן את מי שמקבל 
את תרומת הדם. הבדיקות שנערכות לדם אינן 
מספיקות מאחר שישנן בחלק מהמחלות תקופות 
חלון, כמו במקרה של איידס, שבהן גם בדיקה אינה 

יכולה לגלות את המחלה. ההנחיות שמשרד 
הבריאות פועל לאורן אינן המצאה ישראלית, והן 
מקובלות בכל העולם המודרני )מייטל יסעור "מי 

-שהחליט לזרוק דם של אתיופים נגוע בגזענות" ויי 
 (07.70.8007נט 

העובדה כי חלק ניכר מהאתיופים שהתגייסו 
נשלחים לכלא הצבאי ורבים עורקים מהצבא הנה 
ביטוי לאפליה גזענית מושרשת בלב מנגנון המדינה 

אחוז מהמתגייסים בני   %24הצבא. "   –הציונית  
כך עולה    -העדה האתיופית מגיעים לכלא הצבאי  

)גילי כהן הארץ   8077מנתונים עדכניים לסיכום  
 104ל מצאו כי  ” (. "נתונים חדשים בצה 8.1.8078

מהמתגייסים ממוצא אתיופי מוצאים עצמם בשלב 
מסוים במהלך שירותם הסדיר בכלא הצבאי 

 מאיזושהי סיבה".

בעוד שמרבית האוכלוסייה הישראלית יהודית רואה 

בצבא, דהיינו במנגנון המדינה הציונית, מגן של 
זכויות היתר היחסיות שלהם לעומת הפלסטינים, 
מרבית האתיופים המתגייסים לצבא חשים על בשרם 
כי זהו מנגנון דיכוי וכי היהודים הלבנים אינם 

 חפצים לחלוק עמם רבות מזכויות יתר אלה.

י העדה האתיופית מעוגנת  כנגד בנ הגזענות 
באידיאולוגיה הציונית. ישראל התמחתה במחקרים 
גנטיים וארכיאולוגיים על מנת לנסות ולהוכיח כי 
היהודים בני זמננו הם הצאצאים הישירים של יהודי 
בית שני, על מנת לטעון שהארץ שייכת לא ליושביה 
הפלסטינים אלא לציונים. מחקרים אלו הם ביטוי 
ללאומנות בוטה המוכרת לכל חוקר של הלאומנות 
האיטלקית שהגיעה לשיאה תחת המשטר של 
מוסוליני. השימוש בעבר כדי להצדיק פריבילגיות 

של בני קבוצה אחת תוך דיכוי של אחרות נעשה 
מאז תקופת הרנסנס, כאשר בני אצולה וחברי 
המסדרים הדתיים הקתולים טענו כי הם צאצאים של 

ם   דומי ם הק  & Diaz-Andreu)האירופאי
C h a m p i o n :  N a t i o n a l i s m  a n d 

archaeology in Europe, 1996).  

אחד השטחים שבהם התמחתה הארכיאולוגיה 
הפשיסטית היה להוכיח כי האיטלקים בני תקופת 
מוסוליני נעלים יותר משום שהם צאצאיהם של 
הרומאים. לפי המחקרים הגנטיים הציונים מוצא 
האתיופים אינו היהודים של הבית השני אלא של 

 קבוצות אחרות שהתגיירו. 

יהודי אתיופיה מאמינים שהם צאצאיהם של בני 
אצולה מירושלים שנלוו לבנם של שלמה המלך 
ומלכת שבא בשובה לאתיופיה. חוקרים אחדים 
ים קדומים  י שבטים אתיופי בנ גורסים שהם 

שהתגיירו בהשפעת יהודים מחצי האי ערב; אחרים 
טוענים שהם בני שבט דן שהגיעו לאתיופיה בימי 
בית ראשון. יהודי אתיופיה מכנים עצמם "בתא 
אסראל" )"בית ישראל"(. הם נקראים על ידי 
מתנגדיהם גם "פלאשים" )"נודדים" או "מהגרים"(. 

ההיצמדות לתורה שבכתב וקיום המצוות ככתבן 
פה מזכירות -וכלשונן, ללא פרשנות של תורה שבעל

את העדה הקראית, אשר הממסד הדתי של מדינת 
עובדיה  ישראל אותו מבטאים טיפוסים כמו הרב 

יוסף, גורסים שכל תורתם של הקראים היא "טומאה 
ממזרים שאין לבוא -מאוסה" ורואים בהם ספק 

בקהלם. בספרי עיון אחדים אף מעלילים עליהם כי 
במלחמת העולם השנייה שיתפו הקראים באירופה 
פעולה עם הנאצים )יוסי אלגזי, קשה יותר להיות 

 (.7991קראי בישראל 

אין אנו כמרקסיסטים זקוקים לטיעונים הלאומניים 
הגזעניים הללו כדי להוכיח שהם שטויות מבחינה 
מדעית ורעל מסוכן מבחינה פוליטית. אין זה כלל 
משנה אם האתיופיים הם צאצאים של היהודים 
שחיו בארץ בתקופת בית ראשון שני, או כי התגיירו 
במרוצת ההיסטוריה. כל העיסוק הנרחב בנושא זה 
הוא גזעני. החשוב לנו כי הציונות היא גזענית וכי 
האינטרס של בני העדה האתיופית המדוכאים על 
רקע צבע עורם ותרבותם הוא לחבור אל הפלסטינים 
במאבקם כנגד הדיכוי הלאומי ואל מהגרי העבודה 

מנוצלים ומדוכאים. -והפליטים מאפריקה הסופר 
אנו נאבקים למען מדינה אחת דמוקרטית מהים עד 
נים ובמיוחד לאחר שיבת  הנהר בה הפלסטי
הפליטים יהיו רוב. מדינה שהקמתה דורשת מהפכה 

לאומית שבה לאתיופים יכול -סוציאליסטית רב 

להיות מקום חשוב יחד עם המוני העם הפלסטיני, 
עם מהגרי העבודה ועם אותם פועלים יהודים 
ישראלים שיסיקו כי כדאי לוותר על זכויות יתר 
יחסיות למען חיים בטוחים בחברה סוציאליסטית 

 ללא גזענות ואפליה.

 מן הממסד הרפואי, הרבני, החינוכי ועד הצבאי

 על הגזענות נגד אתיופים בישראל

http://peaceisthenewblack.blogspot.co.il/2011/06/more-cartoons-of-arab-spring.html


 חברים, אחים ואחיות,

שאלת הכיבוש והדיכוי של העם הפלסטיני מהים 
ועד הנהר תקבע במידה גדולה על ידי תוצאות 
המהפכה במצרים. מצרים היא לב האזור ומהפכה 

סוציאליסטית במצרים תסייע לניצחון המאבק 
ההרואי של העם הפלסטיני לשחרורו בכל הארץ. 
מסיבה זו אינטרס המוני העם הפלסטיני ושל כל 
התומכים המתקדמים שלו בקרב היהודים הוא 
בניצחון המהפכה של הפועלים הפלאחים והעניים 

 במצרים.

כמרקסיסטים מהפכניים אין אנו מזילים אף לא 
דמעה אחת עבור נשיאה לשעבר של מצרים מחמד 
מורסי אשר הוכיח כי הוא משרת בעלי ההון, 
והאימפריאליזם,  וודאי שאין אנו תומכים בקריאה 
להחזיר אותו לשלטון. מאז שעלה לשלטון אנו 
תמכנו בהפלתו על ידי המוני העם. הצבא המצרי, 
את  צג  י מי ו  נ דאי שאי ו ל,  בפוע זאת  שעשה 
האינטרסים של המוני העם. הצבא ממומן על ידי 
ארצות הברית ולכן קברניטיו, בדיוק כמו קברניטי 
האחים המוסלמים, מייצגים את האינטרסים של 
ממשלת ארה"ב. התקוממות המונית של הפועלים 
והמדוכאים במצרים להפיכה הצבאית שהורידה 

-ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי ולממשלה הפרו 
אימפריאליסטית החדשה, לא תאחר לבוא. לא 
מכבר חשפה אלג'זירה את העובדה כי הממשלה 

מימנה פוליטיקאים בורגנים התומכים האמריקאית  

 .בהפיכה הצבאית

רות  נה בחי י כך שתהי ים על  ז הגנרלים מכרי
דמוקרטיות תוך חצי שנה, אולם מעשי הטבח של 
הצבא באחים המוסלמים, המעצרים של כל מנהיגי 
תנועה זו, מעידים שכוונתם שונה. מרבית תומכי 
האחים המוסלמים הם עניים וחלקם הגדול יכול 
להפוך לתומכי מהפכה סוציאליסטית של מעמד 

הפועלים. לכן אנו קוראים לחזית מאוחדת עמם 
להעניק להם שום תמיכה  כנגד הצבא מבלי 

 פוליטית. 

הסיבה לכך שהצבא יכול היה לעשות הפיכה צבאית 

זו נובעת מכך שעדיין אין למעמד הפועלים הנהגה 
-מהפכנית. מעמד הביניים, שהנהיג את ההפגנות ב 

ביוני, מלא באשליות מסוכנות ביותר לגבי   00
התפקיד של הצבא המצרי כאילו וצבא זה, תחת 
הפיקוד הבורגני הפרו אימפריאליסטי, הוא צבא 
המגן על המוני העם ומבקש לקדם את המהפכה. 
הצבא חטף את המאבק להפלת מורסי כדי לחסום 
את המהפכה. אולם אם מורסי נחשף לפני המוני 
מצרים כמשרת האימפריאליזם האמריקאי תוך שנה 
בודדת, הרי שהממשלה החדשה שהצבא שולט בה 
תחשוף את תפקידה מהר אף יותר. כבר עתה מצרים 
רבים שואלים מהי האלטרנטיבה לשיטה הקיימת 
והרעיון בדבר הצורך באלטרנטיבה סוציאליסטית 

 מתחיל להכות הדים.

הבעיה היא שהשמאל הקיים במצרים, אם זה 
המפלגה הקומוניסטית המצרית בעלת המסורת 
הסטליניסטית, או אם זה ארגון "הסוציאליסטים 

(, הטוען לטרוצקיזם, במקום RSהמהפכניים" ) 
לעמוד על קו של עצמאות מעמד הפועלים ובמקום 
להתנגד להפיכה צבאית, העניקו תמיכה להפיכה 
הצבאית שבסופו של יום נועדה למנוע מהמוני 
המצרים מלהפיל את מורסי. הצבא חשש שלו 

יצליחו בכך הדבר ידחוף את ההמונים, מלאים 
כוח להפיל כל משטר בעלי הון, עוד יותר -בתחושת

שמאלה לכוון מהפכני. אחרי הכול, למרות הכסות 
ל השיטה  ע ן  הג רסי  מו ל  ת, משטרו ש הדתי
הקפיטליסטית במצרים ונתמך על ידי ארצות הברית 

 לא פחות מאשר מובארכ.

ליוני.   00-מיליוני פועלים השתתפו בהפגנות ב 

מעמד הפועלים הצליח להקים איגודים מקצועיים 
עצמאיים שזה היה צעד אדיר קדימה בכוון של 
עצמאות מעמד הפועלים, אולם כדי לנצח יש הכרח 

 בהקמתה של מפלגת פועלים מהפכנית.

הצעד הראשון הוא להקים גרעין מהפכני של 
אקטיביסטים מהפכנים. גרעין זה ידרוש מהאיגודים 
המקצועיים ומהשמאל המצרי להקים מפלגה גדולה 
של מעמד הפועלים. בתוך מפלגה זו יפעל הגרעין 
המהפכני לקידום המצע והאסטרטגיה של המהפכה 

 הסוציאליסטית.

את הצבא המצרי יש לפלג על בסיס קווים מעמדיים. 
רוב החיילים הם בני פועלים ופלאחים ומזדהים עם 

 העם, אולם הגנרלים הם אויב מר של המוני העם.

את ממשלת הבובות הפרו אימפריאליסטית של 
המשטר הישן של מובארכ יש להפיל על ידי שביתה 
כללית. שביתות מסוג זה יש לתכנן בכל מקום 
עבודה על ידי הקמת ועדי פעולה והקמתו של מרכז 
נבחר של כל ועד הפעולה בהשתתפות האיגודים 
המקצועיים. זה יהיה צעד לקראת הקמת מועצות 

 פועלים, פלאחים וחיילים.

 לא להפיכה הצבאית! -אנו אומרים 

 לא לממשלת הבובות שהגנרלים מושכים בחוטיה!

לפעול למען שביתה כללית להפלת ממשלת 
 הבובות!

 ל א לטבח ולדיכוי של האחים המוסלמים!

 למען הקמת מפלגת פועלים! 

למען אסיפה מכוננת מהפכנית עליה יגנו הפועלים 
 והפלאחים החמושים!

 למען ממשלת פועלים בתמיכת הפלאחים!

אף לא דולר לתשלום חובות למוסדות הפיננסיים 

 האימפריאליסטיים!

להפקעת הרכוש האימפריאליסטי וההון הגדול 
 בפיקוח דמוקרטי של הפועלים!

 להקמת מפלגה מהפכנית של מעמד הפועלים!

 הצבא ייחשף מהר יותר! -פרצופם של האחים המוסלמים נחשף מהר 

 ההפיכה הצבאית במצרית

 http://twitpic.com/7g1qg0 

אמל מחיפה שואלת: לפי דעתכם, מהי התרומה של 
ה  ל א ש ה ן  ו ר ת פ ל ם  י ט ס י ל א י צ ו ס ה ם  י כ ר ע ה

 הפלסטינית?

: סוציאליסטים היו שותפים מובילים תשובתנו 
ונחושים במאבק הפלסטיני לשחרור לאומי מן היום 
ה  ד ב ו ע ב ה  צ ו ע נ ך  כ ל ה  ב י ס ה  . ן ו ש א ר ה
שהאידיאולוגיה הסוציאליסטית היא למעשה 
התפתחות מהפכנית ישירה של האידיאולוגיה 

 הדמוקרטית של המהפכה הבורגנית. 

בתקופה המתקדמת שלה הובילה הבורגנות מהפכות 
חברתיות חשובות כמו שחרור האישה, ביטול 
העבדות וכמובן גם שחרור מדיכוי לאומי ומאבק 
באימפריאליזם הפיאודלי. מן הטעם הזה, אין 
לסוציאליסטים כל כוונה לסגת מעקרון דמוקרטי כה 
בסיסי. אין אנו שואפים להביא לעולם אלא יותר 
נישול  חופש, יותר דמוקרטיה ופחות ניצול, 

 והשפלה. 

כיום, הקפיטליזם נמצא כבר קרוב למאה שנה 
גה   נסי ו ן  ריקבו ל  כמו השיטה   –בתקופה ש

ב  ל ש ל ע  י ג ה ם  ז י ל ט י פ ק ה ם  ג  , ת י ל ד ו א י פ ה
אימפריאליסטי שבו, במקום להוביל מאבקים למען 
שחרור האדם,  נעשה שימוש באותן סיסמאות 

שחרור האישה, מאבק ברודנות וטרור ועוד  –בדיוק 
על מנת להעמיק את השעבוד, והניצול בעולם   –

השלישי תוך השקעת משאבים בכמות בלתי נתפסת 

בפיתוח אמצעים צבאיים ומודיעיניים של דיכוי 
אלים אף של תנועות דמוקרטיות מערביות ובילוש 

 ממסדיים. -אחר כל צעד ומילה של פעילים אנטי

אנו טוענים כי בתקופת הריקבון של הקפיטליזם אין 
לא הגדולה ולא הזעירה )מה שמכונה   –הבורגנות  

ים(   י נ בי ד  ם   –מעמ ל מאבקי להובי לת  ג מסו
דמוקרטיים חשובים לניצחון. המעמד היחידי 
שמסוגל להוביל לניצחון את המאבק הדמוקרטי נגד 
האימפריאליזם העולמי בכלל ובפלסטין בפרט הוא 
ת  כ ובתמי ם  י נ מו הה בראש  ם  לי וע הפ ד  מעמ
הפלאחים. מעמד הפועלים הוא המעמד המהפכני 
, קל וחומר בתקופת  של העידן הקפיטליסטי
הריקבון שלו. תפיסה זו אינה משותפת לכל מי 
שמכנה עצמו "סוציאליסט" אלא בעיקר מאפיינת 

 –את הזרם המחשבתי אליו משתייך הארגון שלנו  

המהפכה   –הטרוצקיזם. עיקרון זה אנו מכנים  
 המתמדת.

מדוע אתם חושבים כי פתרון שתי המדינות לא 
 יעבוד ברמה הפרקטית והמוסרית?

 –: מבחינה מוסרית השאלה לא קשה כלל  תשבותנו
אחוז לעם הפלסטיני   700-אדמת פלסטין שייכת ב 

ואין שום סיבה מוסרית שבעולם שהעם הפלסטיני 
אחוז ממנה. השאלה הפרקטית  80-יסתפק בפחות מ

מורכבת יותר. כיום המציאות היא שבשטח שבין 
הים לנהר קיימת מדינת אפרטהייד אחת אשר תחת 
שלטונה חיים מיליונים של בני אדם ללא אזרחות 

של מדינה כלשהי, אזרחות אשר נשללת מהם 
מטעמים דמוגרפיים גזעניים של שימור רוב יהודי. 
האם יעלה על הדעת כי אנחנו נתנגד לנסיגה של 
הצבא הציוני משטח פלסטיני כבוש כלשהו? כמובן 
שלא. מסיבה זו אנו שותפים מלאים למאבק של כל 

הארגונים שפועלים נגד הכיבוש בגדה המערבית 
 והמצור על עזה. 

אולם שום אדם פרקטי אינו יכול להתעלם מן 
שנה ניסו הפלסטינים הן   71המציאות שבה במשך  

דרך  והן את  ן  י ו דרך מאבק הגרילה המז את 
הדיפלומטיה והמו"מ, כשהתוצאה היא רק הגברת 
הנישול וגזל האדמות בגדה ושיטפון של מתנחלים 
הזורם אל הערים המעורבות בתוך שטחי הקו 

-הירוק. הציונות היא תנועה קולוניאליסטית 
-מתיישבת אשר הולידה חברה קולוניאליסטית 

מתיישבת וזו לא תנוח עד אשר יושג רוב דמוגרפי 
מיעוט של אפרטהייד מוצהר וגלוי -יהודי או שלטון

בכל שטחי פלסטין. הממסד הציוני מקווה להשיג 
זאת בכך שהוא ממרר את חייהם של הפלסטינים 
תחת שלטונו ומקווה כי יהגרו למדינות אחרות. 

הכוח הצבאי והפוליטי שיידרש  –בשורה התחתונה 
על מנת לשכנע את הממסד הציוני לשחרר את 

מדינת -שטחי הגדה המערבית לצורכי הקמת מיני 
בנטוסטן עבור הפלסטינים הוא אדיר, ואם בידי 

 –תנועת השחרור הפלסטינית ייפול כוח שכזה  
אחוזים משטחי פלסטין   80-מדוע להסתפק ב 

בלבד?! אנו חוזרים ומדגישים כי רק באמצעות 
מאבק משותף של מעמד הפועלים בכל האזור 
)ובעיקר במצרים( ניתן לרכז מספיק כוח צבאי 
ופוליטי על מנת לשחרר את פלסטין ולכונן בה 
מדינה דמוקרטית אחת שתעניק זכויות אזרחיות 

 שוות לכל החיים בה, יהודים, ערבים ואחרים. 

האם צריך להיות אתאיסט כדי להצטרף לארגון 
 שלכם?

ו  לא. חבר או חברה   –: חד משמעית  תשובתנ

שמצטרפ/ת לארגון שלנו נדרש/ת לפעול לאור 
תכנית הפעולה של הארגון ולקיים את התקנון שלו. 

כך   –אמונותיו הדתיות של אדם הינן עניינו הפרטי  
מתנהל הארגון שלנו וכך תתנהל גם מדינת הפועלים 
שאנו שואפים לסייע להקמתה. אנו תומכים 

בהפרדת הדת מן המדינה כצעד הכרחי המשרת את 
האינטרסים של בני ובנות כל הדתות וכן גם חסרי 
דת. המדינה תימנע מלהתערב, לממן, לעודד או 
להתנגד לתנועות דתיות הפועלות על פי חוק. 
מוסדות הדת יקוימו וימומנו על ידי ומכספי 

המאמינים עצמם, כאשר מוסלמי לא יממן בכספי 
 המיסים שלו כנסיות ונוצרי לא יממן מסגדים. 

ה  נ י ד מ ם  י מ י ק מ ך  י א  : ל א ו ש ת  ר צ נ מ ר  מ א ס
 סוציאליסטית אחת בכל פלסטין?

: פלסטין היא אזור הטומן בחובו אתגרים תשובתנו 
לא פשוטים בפני מהפכה סוציאליסטית. מצד אחד 
מעמד הפועלים המתועש, המאורגן והנהנה מזכויות 

כלומר מעמד הפועלים   -דמוקרטיות באופן יחסי  
היהודי, אינו מעוניין ברובו במהפכה שלא תאפשר 
לו להחזיק בפריבילגיות המוענקות לו מתוקף 
נחיצותו למפעל הקולוניאליסטי. מן העבר השני 
עומד מעמד הפועלים הפלסטיני אשר נבגד פעם 
אחר פעם בידי מנהיגיו, כולל אלה שכינו עצמם 
סוציאליסטים, הוכה מכות צבאיות קשות מצד 

-ישראל והודר משוק העבודה לטובת עובדים סופר 
מנוצלים מאסיה ואפריקה. אף על פי כן, המאבק 

גבורה ונחישות   -הפלסטיני ממשיך ואינו עוצר  
החיוניים למהפכה מוצלחת. בנוסף, האביב הערבי 
מתעורר בגל נוסף ששוטף את האזור כולו מתורכיה 
עד מצרים. חזית מאוחדת, ויכוחים רעיוניים ותיאום 
בין כל הגורמים המהפכניים באזור )בעיקר מצרים( 
ובכל רחבי העולם, הם התנאי לניצחון המהפכה 
בפלסטין. לפיכך הצעד המיידי וההכרחי לקידום 
זו, הוא הקמתה של מפלגת פועלים  מהפכה 
מהפכנית בישראל/פלסטין הכבושה, שתיקח חלק 
בבנייתה של מפלגת פועלים מהפכנית עולמית. ניתן 

לשכנע חלק מן הפועלים היהודים, השייכים 
לשכבות המדוכאות ביותר בחברה הישראלית, 
להצטרף למהפכה זו בכך שנציע להם שוויון זכויות, 

 בטחון ושותפות בשלטון.
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