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 פרולטרים וקומוניסטים
 

 מהו יחסם בדרך כלל של הקומוניסטים אל הפרולטרים?
 אין הקומוניסטים מהווים מפלגה מיוחדת אל מול מפלגות הפועלים האחרות. אין להם

 אינטרסים נפרדים מאינטרסי הפרולטריון כולו. אין הם קובעים עקרונות מיוחדים,
 אשר על פיהם מבקשים הם לעצב את התנועה הפרולטרית.

 
 הקומוניסטים נבדלים משאר המפלגות הפרולטריות רק משום הדגישם והבליטם, מחד,

 שאינםבמאבקיהם הלאומיים השונים של הפרולטרים, את האינטרסים המשותפים, 
 תלויים בלאומיות, של הפרולטריון כולו, ומאידך משום שתמיד בשלבי ההתפתחות

 השונים של המאבק הנטוש בין הפרולטריון והבורגנות, הם מייצגים את האינטרס של
 כלל התנועה.

 הקומוניסטים הם איפוא למעשה החלק הכי החלטי, הדוחף תמיד קדימה, של מפלגות
 ולים מבחינה עיונית על שאר המוני הפרולטריון משוםהפועלים בכל הארצות; הם ע

 הבנת התנאים של התנועה הפרולטרית, מהלכה ותוצאותיה הכלליות.
 מטרתם הקרובה של הקומוניסטים היא כמוה כמטרת כל שאר המפלגות הפרולטריות:

 עיצוב הפרולטריון למעמד, מיגור שלטון הבורגנות, כיבוש השליטה המדינית בידי
 הפרולטריון.

 הנחותיהם העיוניות של הקומוניסטים אינן בנויות בשום פנים ואופן על רעיונות, על
 מי העוסק בתיקון סדרי העולם.-עקרונות שהומצאו או נתגלו בידי אי

 ההנחות העיוניות האלו משמשות רק ביטויים כלליים ליחסים המצויים של מאבק
 לנגד עינינו. ביטול יחסי הקניין שהיומעמדי קיים, של תנועה היסטורית המתרחשת 

 קיימים עד כה אינו משהו המייחד את הקומוניזם.
 הקניין היו כפופים לתמורה היסטורית מתמדת, לשינוי היסטורי מתמיד.-כל יחסי

 למשל, המהפכה הצרפתית ביטלה את הקניין הפיאודלי לטובת זה הבורגני.
 הוא המייחד את הקומוניזם.-ורגני הואלא ביטול הקניין בכלל, אלא ביטול הקניין הב

 זמננו מהווה את הביטוי האחרון והמושלם ביותר של-אולם הקניין הפרטי הבורגני בן
 ייצור מוצרים וניכוסם, הבנויים על ניגודים מעמדיים, על ניצול הזולת.

 במובן זה יכולים הקומוניסטים לתמצת את תורתם במשפט אחד: ביטול הקניין הפרטי.
 אותנו, את הקומוניסטים, על רצוננו לבטל את הקניין שנרכש אישית, שנקנה הוכיחו

 בעבודה עצמית, המהווה את היסוד לכל חירות, פעילות ועצמאות אישית.
 קניין שנקנה בעבודה, שנרכש כדין, שהוא פרי העמל האישי! האם כוונתכם לקניינו של

 הבורגני? אין לנו שום צורך הבורגני הזעיר, של האיכר הזעיר, לקניין שקדם לקניין
 בביטולו, התפתחותה של התעשייה ביטלה ומבטלת אותו מדי יום ביומו.

 זמננו?-או שמא כוונתכם לקניין הפרטי והבורגני בן
 העבודה השכירה, עבודתו של הפרולטר, כלום מעניקה קניין לפרולטר? בשום פנים

 ל את העבודה השכירה. אותו הון,את הקניין המנצ -ואופן. היא יוצרת את ההון, דהיינו 
 היכול להתרבות רק בתנאי עבודה שכירה חדשה, כדי לנצלה שוב ושוב. הקניין בדמותו

 זמננו נע בתחום הניגוד שבין ההון והעבודה השכירה. הבה נדון בשני צדי הניגוד-בת
 הזה.

 
 ברתי.הון פירוש הדבר לתפוש בייצור לא רק מעמד אישי, אלא גם מעמד ח -להיות בעל

 ידי פעילותם המשותפת של בני חברה-ההון הוא מוצר משותף ואין להפעילו אלא על
 רבים, ובסופו של דבר של כל בני החברה.



 ההון אינו, איפוא, עוצמה אישית, אלא עוצמה חברתית.
 אם הופכים איפוא את ההון לקניין משותף, השייך לכל בני החברה, לא יהיה בכך

 משום הפיכת קניין פרטי לזה חברתי. רק אופיו החברתי של הקניין משתנה. הוא מאבד
 את אופיו המעמדי.

 
 הבה נפנה אל העבודה השכירה:

 המחיר הממוצע של העבודה השכירה זהו המינימום של שכר העבודה, דהיינו סכום
 מנכס המחיה, הדרושים כדי לקיים את הפועל בתור שכזה. כל שהפועל השכיר-אמצעי

 חוזר של חייו. אין אנו מתכוונים-לעצמו כתוצאה מפעילותו מספיק אך ורק לייצור
 חוזר של החיים-בשום פנים ואופן לבטל ניכוס אישי של מוצרי העבודה לייצור

 במישרין. זה הניכוס אשר אין איתו שום רווח נקי העלול להקנות שליטה מלאה על
 פיו העלוב של ניכוס זה, אשר איתו חיעבודת הזולת. אנו רוצים לבטל רק את או

 הפועל רק למען הגדלת ההון, החי רק במידה שהדבר דרוש לאינטרס של המעמד
 השליט.

 
 בחברה הבורגנית אין העבודה החיה, אלא אמצעי להגדלת העבודה הצבורה. ואילו

 בחברה הקמוניסטית אין העבודה הצבורה, אלא אמצעי להרחבת תהליך חייו של
 עשרתם, לקידומם.הפועל, לה

 
 מכאן שבחברה הבורגנית שולט העבר בהווה, ואילו בזו הקומוניסטית שולט הווה

 העצמאות-נטול -בעסר. בחברה הבורגנית ההון הוא עצמאי ואישי, ואילו הפרט העובד 
 האישיות.-ונטול

 וביטול היחס הזה נקרא בפי הבורגנות ביטול האישיות והחופש!
 ל האישיות הבורגנית, העצמאות הבורגנית והחירותובצדק. ואכן מדובר בביטו

 הבורגנית.
 -המסחר החופשי, הסחר -הייצור הבורגניים הקיימים החופש פירושו -במסגרת יחסי
 ומכר החופשי.

 ברם, בנפול התגרנות נופלת גם התגרנות החופשית. כל הדיבורים על התגרנות
 החופשית כמוהם ככל שאר הדיבורים הרמים של הבורגנות על החופש, אין להם טעם,

 הביניים, ולא ביחס אל-אלא ביחס אל התגרנות הכבולה, אל הבורגני המשועבד מימי
 הייצור הבורגניים ושל הבורגנות עצמה.-הביטול הקומוניסטי של התגרנות, של יחסי

 את הקניין הפרטי. אולם בחברתכם אתם נתקפים אימה, משום שיש בדעתנו לבטל
 הקיימת בטל הקניין הפרטי לגבי תשע עשיריות של כל החיים בה; קניין פרטי זה קיים

 דווקא משום שאינו קיים בשביל תשע עשיריות. אתם מוכיחים איפוא אותנו על כך,
 הקניין של רובה המכריע של-שאנו רוצים לבטל קניין, שהתנאי ההכרחי לו הוא חוסר

 רה.החב
 בקיצור, אתם מוכיחים אותנו על שברצוננו לבטל את קניינכם, ואכן כזה רצוננו.

 אפשר עוד להפוך את העבודה להון,-אתם מכריזים, כי האישיות מבוטלת, שעה שאי
 לממון, לרנטה קרקעית, בקיצור, לעוצמה חברתית שניתן למונופולין, זאת אומרת שעה

 ורגני.שאין עוד להפוך קניין פרטי לקניין ב
 אתם מודים איפוא , שבפיכם האישיות אין פירושה, אלא הבורגני, בעל הקניין הבורגני.

 ואכן יש לבטל אישיות זו.
 הקומוניזם אינו נוטל משום איש את האפשרות לנכס מוצרים חברתיים, הוא נוטל רק

 ידי ניכוס זה.-את האפשרות לשעבד את עבודת הזולת על
 שהי תיפסק עם ביטול הקניין הפרטי ועצלות כלליתנטענה הטענה, כי פעילות כל

 תשתרש.
 לפי זה הייתה החברה הבורגנית אובדת מזמן מחמת העצלות; כיוון שאלה העמלים בה

 אינם רוכשים; ואילו אלה הרוכשים בה אינם עובדים. כל החשש בנוי על כפל הלשון



 שעם ביטול ההון לא תהיה גם עבודה שכירה.
 ד אופן הניכוס ואופן הייצור הקומוניסטיים של המוצריםכל הטענות שנטענו נג

 החומריים כוחן יפה גם כלפי ניכוסם וייצורם של המוצרים הרוחניים. כשם שהבורגני
 רואה את ביטול הקניין המעמדי כביטול הייצור עצמו, כן זהה בעיניו ביטול החינוך

 המעמדי עם ביטול החינוך בכלל.
 ר פירושו לגבי הרוב המכריע הפיכתו לתוספתןהחינוך שעל אובדנו הוא מצטע

 למכונה.
 מידה של-אולם אל לכם לריב אתנו, כשאתם מודדים את ביטול הקניין הבורגני באמת

 מושגיכם הבורגניים על חירות, על חינוך, על משפט וכו'. גם רעיונותיכם הם מוצרים
 והקניין הבורגניים, והוא הדין במשפטכם, שאינו אלא רק רצון-הייצור-של יחסי

 החיים-ידי תנאיי-מעמדכם שהועלה לדרגה של חוק. זה הרצון אשר תוכנו מותנה על
 החומריים של מעמדכם.

 והקניין שלכם-הייצור-ההשקפה האינטרסנטית, אשר על פיה הופכים אתם את יחסי
 ותבונה נצחיים, משותפת-טבע-עם מהלך הייצור, לחוקי מיחסים היסטורים, חולפים

 לכם ולכל המעמדות השליטים שהלכו לעולמם. כאשר מגיעים הדברים לקניין
 הבורגני,

 אין אתם מעיזים להבין את המובן לכם בנוגע בקניין העתיק או בקניין הפיאודלי. 
 

 נוכח כוונתם ביטול המשפחה! אפילו הרדיקאלים בני הרדיקאלים חמתם בוערת בהם
 המבישה הזאת של הקומוניסטים.

 על מה עומדת המשפחה הנוכחית, זו הבורגנית? על ההון, על הרווח הפרטי. בצורתה
 המפותחת במלואה קיימת המשפחה רק בשביל הבורגנות; ומאידך, היא מוצאת את

 משפחה, הכפוי על הפרולטרים, ובזנות הרשמית.-השלמתה במצב של חוסר
 נית נופלת, כמובן, בנפול השלמתה זו, ושתיהן נעלמות בהיעלם ההון.המשפחה הבורג

 האם תוכיחונו על שברצוננו לבטל את ניצול הילדים בידי הוריהם? הננו להודות
 ולהתוודות בפשע זה.

 אבל, אתם קובעים, שאנחנו מבטלים את היחסים האינטימיים ביותר, שעה שאנו
 תי.ממירים את החינוך הניתן בבית בזה החבר

 ידי היחסים החברתיים, אשר-ידי החברה? על-אתם נקבע על-וכי אין גם חינוככם
 ידי ההתערבות הישירה יותר או העקיפה יותר של החברה-במסגרתם אתם מחנכים. על

 הספר וכו'? הקומוניסטים אינם ממציאים את השפעת החברה על-באמצעות בתי
 ת המעמד השליט על החינוך.החינוך; הם רק משנים את אופיה, עוקרים את השפע

 הדיבורים הבורגניים על המשפחה ועל החינוך, על היחס האינטימי בין הורים וילדים
 וניתקים משום-הופכם גועליים יותר, ככל שקשרי המשפחה של הפרולטרים הולכים 

 עבודה.-מסחר ולמכשירי -התעשייה הגדולה והילדים הופכים לפרטי
 אבל אתם, הקומוניסטים, מבקשים להנהיג שותפות לגבי הנשים, צווחת מולנו כל

 הבורגנות במקהלה.
 הייצור-ייצור ותו לא. הוא שומע, כי מכשירי-הבורגני רואה את אשתו בתור מכשיר

 ינוצלו במשותף, ואינו יכול, כמובן, להעלות על דעתו, אלא שגזירת השותפות תחול
 גם על הנשים.

 ייצור-דמה בנפשו, כי המדובר דווקא בביטול מעמדן של הנשים בתור מכשיריאין הוא מ
 גרידא.

 כביכול -אגב, אין לך דבר מגוחך יותר מתדהמתם המוסרית הצרופה של בורגנינו מפני 
 השותפות הרשמית לגבי הנשים של הקומוניסטים. לקומוניסטים איו צורך להנהיג את -

 ימת מאז ומתמיד.השותפות לגבי נשים. היא הייתה קי
 בורגנינו אינם מסתפקים בכך, שנשיהם ובנותיהם של פועליהם עומדים לרשותם,
 ומוצאים את שעשועם העיקרי בפתותם איש את אשת רעהו, וזאת מלבד הזנות

 הרשמית.



 הנישואים הבורגניים הם במציאות השותפות לגבי הנשים הנשואות. לכל היותר אפשר
 רצונם להנהיג במקום שותפות נשים מוסווית באופן צבוע,לטעון נגד הקומוניסטים, שב

 הייצור העכשוויים יביא-שותפות רשמית, גלויה. אגב, מובן מאליו, כי ביטול יחסי
 בעקבותיו גם את העלם השותפות לגבי הנשים הנובעת מהם. דהיינו את העלם הזנות

 הרשמית והלא רשמית.
 ת המולדת, את הלאומיות.עוד נטען נגד הקומוניסטים, שברצונם לבטל א

 אפשר ליטול מהם דבר שאין להם, היות ששומה על-לפועלים אין מולדת. אי
 הפרולטריון לכבוש קודם את השלטון המדיני, להתעלות למעמד לאומי, לכונן את
 עצמו בתור אומה, הרי הוא עצמו גם לאומי, אם כי בשום פנים ואופן במובנה של

 הבורגנות.
 וגדלה כבר לרגל-דים הלאומיים של העמים נעלמים במידה הולכתהמיוחדויות והניגו

 התפתחותה של הבורגנות, לרגל חופש הסחר, לרגל השוק העולמי, לרגל האחידות של
 החיים ההולמים כל אלה.-התפוקה התעשייתית ותנאיי

 שלטון הפרולטריון יזרז תהליך זה של היעלמותם. אחדות פעולה בארצות התרבותיות
 לכל הפחות, היא אחד התנאים הראשונים לשחרורו של הפרוליטריון.

 במידה שיבוטל ניצול אדם בידי רעהו, יתבטל גם ניצול אומה בידי רעותה.
 העמדה העויינת ההדדית של האומות תיעלם יחד עם היעלמות ניגוד המעמדות שבתוך

 האומה.
 ודות ראות דתית,אין טעם להתעכב על ההאשמות שהוטחו נגד הקומוניסטים מנק

 פילוסופית ורעיונית בכלל.
 וכי דרוש עיון מעמיק, כדי להבין, כי דימוייהם של האנשים, השקפותיהם ותפיסותיהם,

 החיים, יחד עם קשריהם-תודעתם משתנים יחד עם שינוי תנאיי -ובמילה אחת 
 החברתיים, יחד עם הווייתם החברתית?

 תוצרת הרוחנית פושטת צורה ולובשת צורהוכי אין מוכיחות תולדות הרעיונות, כי ה
 יחד עם זו החומרית? הרעיונות השליטים של תקופה כלשהי היו תמיד רק הרעיונות של

 המעמד השליט.
 מדברים על רעיונות, ההופכים חברה שלמה למהפכנית; בזה נותנים ביטוי לאותה

 הרעיונותעובדה, כי יסודות חדשים התהוו בקרב החברה הישנה, שהתפוררותם של 
 החיים הישנים.-בבד עם התפוררות תנאיי-הישנים צועדת בד

 ידי הדת הנוצרית. כשידם של-בשקוע העולם הקדמון נוצחו הדתות הישנות על
 אל מול רעיונות ההשכלה, נאבקה 18-הרעיונות הנוצריים הייתה על התחתונה במאה ה

 ונות חופש המצפוןהחברה הפיאודלית הגוססת בבורגנות שהייתה אז מהפכנית. רעי
 והדת ביטאו רק את שלטון התחרות החופשית במישור היידע.

 רעיונות דתיים, מוסריים, פילוסופיים, מדיניים, משפטיים וכו' -יטענו הטוענים  -"ברם 
 אכן פושטים צורה ולובשים צורה במהלך ההתפתחות ההיסטורית. ואילו הדת, המוסר,

 עמדו חרף השינויים הנ"ל. הפילוסופיה, המדיניות, המשפט בעינם
 "מלבד זאת ישנו אמיתות נצחיות, כגון חירות, צדק, וכו', המשותפות לכל הסדרים

 החברתיים. ואילו הקומוניזם בא לבטל את האמיתות הנצחיות. הוא מבטל את הדת
 ואת המוסר במקום לעצבם עיצוב חדש. הוא נוגד איפוא את כל ההתפתחות

 ההיסטורית שהייתה עד כה."
 מהי תמציתה של האשמה זו? תולדותיה של החברה כולה עד כה התפתחו במסגרת של

 ניגודים מעמדיים, שלבשו צורות מצורות שונות בתקופות השונות.
 עם שהצורה הייתה כאשר הייתה, ניצולו של חלק של החברה בידי חלקה האחר היה

 עובדה משותפת לכל מאות השנים שעברו. על כן אין תימה, שהתודעה החברתית
 צדדיות והשוני, בצורות משותפות-התפתחה במשך כל התקופה הזאת, חרף כל הרב

 מסויימות, בצורות תודעה שתעבורנה מהעולם לחלוטין רק עם העלמו המוחלט של
 הניגוד המעמדי.

 ות היסודית ביותר מיחסי הקנייןהמהפכה הקומוניסטית היא בבחינת ההינתק



 המסורתיים; אין תימה שמהלכה כרוך בהינתקות היסודית ביותר מהרעיונות
 המסורתיים.

 
 ברם, הבה נניח לטענות הבורגנות נגד הקומוניזם.

 ראינו כבר לעיל, כי התעלותו של הפרולטריון למעמד השליט, כיבוש הדמוקרטיה הם
 עלים.בבחינת הצעד הראשון של מהפכת הפו

 הפרולטריון ינצל את שלטונו המדיני, כדי להוציא בהדרגה מידי הבורגנות את כל
 הייצור בידי המדינה, דהיינו בידי הפרולטריון המאורגן-הונה, כדי לרכז את מכשירי

 הייצור.-כמעמד שליט, ולהגדיל בכל המהירות האפשרית את כמות כוחות
 -הקניין וביחסי-ת שרירותית בזכותביצוע, אלא תוך התערבו-טבעי, שאין הדבר בר

 מספיקים ואינם-הייצור הבורגניים, זאת אומרת תוך נקיטת אמצעים, הנראים כבלתי 
 קיימא מבחינה כלכלית. אפס, אמצעים אלה חורגים תוך מהלך ההתפתחות-בני

 הייצור כולו.-מתחומם הם, ואין מנוס מהם בתור אמצעי למיגור אופן
 ונים, וזאת בהתאם לארצות השונות. מכל מקום, בארצותאמצעים אלה יהיו כמובן ש

 המפותחות ביותר ניתן ליישם באופן כללי את האמצעים שלהלן:
 
 הקרקע והשימוש ברנטה הקרקעית לצרכי הוצאות המדינה.-הפקעת קניין .1
 מסים פרוגרסיוויים גבוהים. .2
 ביטול זכות הירושה. .3
 .החרמת רכושם של כל הגולים והמורדים .4
 מרכוז האשראי בידי המדינה באמצעותו של בנק לאומי אשר הונו שייך למדינה .5

 ולו מונופולין בלעדי.
 מרכוז ההובלה בידי המדינה. .6
 החרושת הלאומיים ומספר מכשירי הייצור; הכשרת האדמות-הגדלת מספר בתי .7

 פי תוכנית כללית.-וטיובן על
 חובת עבודה החלה על הכל באותה מידה. כינון צבאות תעשייתיים בייחוד .8

 לצרכי חקלאות.
 שילוב החקלאות והחרושת ופעולה למען בטל בהדרגה את הפער בין העיר .9

 לכפר.
 כסף לכל הילדים. ביטול עבודת הילדים בחרושת-אין-חינוך ציבורי חינם .10

 החומרי וכו'.בצורתה הנוכחית. שילוב החינוך בייצור 
 

 כשיתבטלו ההבדלים המעמדיים במהלך ההתפתחות וכל הייצור ירוכז בידי העובדים
 המאוגדים, יאבד השלטון הציבורי את האופי המדיני שלו. השלטון המדיני הוא, במובנו

 האמיתי, שלטונו המאורגן של מעמד מסויים לדיכוי מעמד אחר. כאשר הפרולטריון
 ידי מהפכה עמדה-בורגנות, כאשר הוא קונה לעצמו עלמתאחד למעמד תוך מאבקו ב

 הרי -הייצור הישנים -של מעמד שליט ומבטל בכוח בתוקף היותו מעמד שליט, את יחסי
 בזה האופן הוא מבטל את תנאיי הקיום של הניגוד המעמדי, מבטל את המעמדות

 הוא בתור מעמד.-את שלטונו -בכלל, ובכך 
 

 על מעמדותיה וניגודיה המעמדיים תקום במקום החברה הבורגנית הישנה,
 התאגדות,אשר במסגרתה מותנית התפתחותו החופשית של כל אחד ואחד

 בהתפתחות החופשית של הכל.
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