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מולדת   אין המעמד , לפרולטריון אנו
הפועלים   !הבינלאומיתשל

ההון      מדינות בין והמלחמה המיליטריזם בעד, נגד
הפועלים      המעמד של המהפכני המלחמההחברתי

הגלובליזציה   של והתחבורה        , התקדמות התקשורת של פיתוח ידי על האחרונים בעשורים כל  , מואץ מערב
הקפיטליסטי         הייצור של השטני במחזור הארץ כדור של השכור     , הייצור. אזור העבודה ניצול על המבוסס

הקפיטליסטית     לרווח ורק אך סחורות      , ומכוון פולט סוף שללא געש הר תועלת  , הוא חסרות , בעיקר
וגדלות   הולכות הקפיטליזם  . בכמויות עכשיו מלא    , אבל כלכלי דקדנס של ומוסרי   , בשלב אידיאלי גם , כמו

הארץ           כדור פני על משאב כל ניצול ידי על לשרוד ואנושי , מנסה טבעי .

ענקיות          חברות של בראשותן הבורגני במיעוט מתרכז וכלכלית הפוליטי עושר   , הכוח על שליטה בעלות
כולו          העולם גורל על ושולטות שלמה מדינה של לזו .דומה

ההון  נשלט    , אבל בלתי אנונימי היסטורי השונים      , כוח הקפיטליסטים בין הקבועה ההתנגשות את הקובע
הפיננסי             האסון תהום לעבר הרף ללא אותם וגורר קפיטליסטים של לאומיות קבוצות .לבין

ההון    של הקיצוני מגדיל   , הריכוז אחד בצד הפועלים    , אוסף, אם מעמד את ומאחד שני , מחזק עם , בצד יחד
היתר   ייצור הזעיר     , משבר המעמד את רחמים ללא והמקצוע , בורגני-מחריב כוח  , המוכר חסרות שכבות

חברתית     אונים וחסרת היסטורית שלהם       , ותוכנית הקולני המרד את מבטאים הם כאשר לאחרונה , גם כי
ב  הצהובים "ראינו .בצרפת" האפודים

החדש             , בינתיים הקפיטליסטי הכוח של הופעתה בגלל והן המשבר של פוסקת הבלתי ההתקדמות בשל הן
סין  הקודם    , של האימפריאליסטי האיזון את מתחים    , שמערערים ומתווספים הישנים המתחים מתחדדים

חדשים  המסחרית      . בינלאומיים המלחמה את החלו כבר מרכזיות חבר  , מדינות דמי וסחיטה , עם ,מצור
מתחדשים     מקומיים מזוינים של          .וסכסוכים הבטחתו את לקיים יוכל לא לעולם הקפיטליזם כי הוכח כעת

האנושי      המין של והרמונית שליו .פיתוח

חדש         , להיפך עולמי אימפריאליסטי סכסוך לקראת צבאותיהם את מחדש מחמשת הם , הבורגנות שבו
זה        את זה לטבוח פרולטרים מיליוני לעשרות גדל     : יקראו עובדת אשר האנושות שסבל מאות, בעוד
ויותר         יותר קטלני נשק של לייצור מוזגים דולרים .מיליארדי

העולם   מלחמת הגוססת      , אבל הקפיטליסטית המפלצת של מזנבו הנוראה לאחר   , המכה רק לנצח תוכל
שלה      ההיסטורי היריב כוחות את הפועלים   , שחילקה של הבינלאומית נגד  , המעמד פרולטריים והניחה

מקום   . פרולטריים בכל החל קמפיין    , כבר של מסריח המהגר    ", ריבוני"ריח לזולת שנאה ומעודד ,גזעני
חדשה            למלחמה אותו ולהכין הגבולות מעל הפרולטריון אחדות את לשבור היחידה .למטרה



ביותר               העניות המדינות את עזבו שתמיד אנשים מיליונים של ההגירה זו לשמצה הידועה לתעמולה ,תירוץ
אפריקה  הלטינית  , כיום ואמריקה הקפיטליזם , אסיה אחד , אשר, המטיל של    , מצד רחמים ללא הניצול עם

האימפריאליסטיים  גדולות      , הכוחות יותר פעם כל המונים לעוני עבודה     , מוביל כוח תמיד דורשת שני ומצד
נמוך  .ובמחיר

אינסופיות         ממלחמות להימלט נאלצים נואשים פרולטרים של מיליונים הבורגנות   , עוד ידי על מייצרים
וצבאית            אסטרטגית חשיבות בעלי שטחים לכבוש או טבעיים משאבים לתפוס כדי כמו, האימפריאליסטיות

אפריקה     במרכז או התיכון .במזרח

שעובד       למי לגיהינום העולם את הפך ביטחונם      . הקפיטליזם וכיכול שלהם התנאים את רואים הפרולטריים
המעסיקים          המעמד של ההתקפות ידי על יום אחרי יום לרווח     , נהרס תשוקה ידי על רק כיום , המובילה ואשר

הפועלים      מעמד של החולשה את הכלכלי    , מנצל המשבר ידי על בשכר . מאוימת בשעות , קיצוץ עלייה
עבודה   ועומסי לתעסוקה   , העבודה הבטחה כל ביולדות , הפחתת ובמחלה , סיוע שנקטו  , זקנה האמצעים הם

רווחיהם     על להגן כדי הכלכלי . הבורגנים של        , המשבר היתר ותוצר הרווח בשיעור הירידה ידי על שנקבע
אחרים          , הסחורות ואילו יתר לייצור העובדים ניצול את לחזק המעסיקים את ויותר  , דוחף יותר נידונים, רבים
.לאבטלה

זרים       ממהגרים מורכב מהעובדים חלק רבות אי      , במדינות על מאוד קרובות לעתים אליהם חוקיות-שנכפתה
גירוש     של באיום סחיטה הזאת  ; ותחת הנבלה לעבדות , המעשה המדינה   , המתקרבת ידי על נשמרת

העובדים       בין התחרות את להגביר כדי כוחותיהם     , הבורגנית את ולחלק רגשותיהם את .להרעיל

ההון             לפני אובייקטיבי באופן עומד אחד היסטורי כוח רק זה כל נגד הבינלאומי : כי המאורגן, הפרולטריון
הגזעים    , במעמד ואת לאומיות מעל עצמו      . מאוחד בפני מעמד להיות יחזור זה סחורה  , פרולטריון עוד לא

ההון  שלו             , עבור המעמדי האיגודים של מחדש הקמת ידי על שלו והעבודה החיים תנאי על כדי  , יגן חיוני כלי
המעסיקים     ההתקפה נגד כוחות ואת        . לאחד הבורגני למשטר הנאמנים האיגודים את לחשוף כך תצליח

מזויפים    חברים האופורטוניסטים הפוליטיים    , המפלגות המנגנונים נגד מלחמה המשטרתיים, ולנהל
עליו   שמגינים .והצבאיים

בהנהגה    תהיה הזאת   ,הוא האמיתית המעמדות ביותר    , במלחמת המתקדם חלקו למפלגה , את שיצטרפו
והבינלאומית , הקומוניסטית שצועקת    , המהפכנית פוסקת הבלתי ההיסטורית אין : בתוכניתו לפרולטריים

מעמד ! מולדת ההון         , אחים משטר הריסת על העולמי במאבק מאוחדים עצמם ימצאו הקומוניזם , הם בעד

הבינלאומית   הקומוניסטית המפלגה
www.international-communist-party.org


