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 اطالعيه

  کمونيستی درهامبورگ و جنبش کارگری فعالينجمع
١٣٨٨ ري ت ١٧شنبه دو                                                                                                        ... کارگریشجنب نيجمع فعال  

   
 برسر نقش ی متخاصم بورژوازی جناحهانياربي جدال قدرت تمام عکي   خود بهی  دورهني در دهمراني در ای جمهوراستيانتخابات ر

 با ی دارهي وپروسه انباشت مجدد سرمای دولت بورژوازمي جهت تحکی بورژوازیدو جناح ارتجاع.  شده استلي دردولت تبدکيهژمون

  .  پرداخته اندگريکدي در مقابل ی به صف آرائی اللملني درسطح کشور وهم درسطح بم هشي خویروهاي نجيتمام قوا وبس

وانسته در سطح  سازمان  داده است، اکنون تیرا بااتکا به طبقه مرفه ومتوسطه شهر» جنبش موج سبز« که امروز ی ازبورژوازیبخش

  . را سازمان دهدی ارتجاعی قطبی المللني و بیمل

 ی نظریازهاي کردن نزهي در خدمت تئوربرالي از چپ تا راست تا محافظه کار و ل،ی بورژوازی نه تنها همه متفکران دمکراسامروز

.  جنبش قرارگرفته اندني ای عملشبردي در خدمت پزي غرب نی دارهي سرمای دولت هاني آن قرارگرفته اند، بلکه همچنیوعمل

 را طبقه کارگر درهشت سال نيا.  نخواهدشدبشي نصی کنوناهي بهترازدوران سیطي شراگر جنبش، طبقه کارني ایروزيدرصورت پ

توسعه " و در هشت سال ی دوران رفسنجانعي و فالکت وسیکاري در هشت سال ب،ی و کشتار دوران موسوی جنگني ماشیحکمران

  . تجربه کرده استی دوران خاتمیر اقتصادو فق" یاسيس

 با نيوهمچن "هي فقتيوال" دوشرطي قی بیباني وبا پشتی دولتی نظامیها تي نژاد بااتکا به تمام ظرفی جنبش، دولت احمدني باادرتقابل

 مي تحکقهي راوثی قهردولتريراه افتاد، شمش  ابطال انتخابات به ی که برا ی درتقابل باجنبشه،ي و روسني چی دارهي سرمای دولت هاتيحما

  .کند ی فروگذار نمیتي گونه جناچيراه ازه  ني و در اودکردهقدرت جناح خ

 است که ی جدالنيا.  نداردی جائی ومذهبی ملیتهاي واقلاني کارگران،زنان،دانشجویخواه  عدالتادي فر،ی جدال ارتجاعني ایدردوسو

   . استی دولت مقتدر بورژوائکي ی هاتحت فرماندهادي فرني همی نوع ابزار سرکوب برایريآن تنها برسر به کارگنقطه اختالف 

فکران چپ و ضداستبداد به   از روشنیعي توده وسی همراهني وهمچنی بورژوازی جناحهایاسيس -یغاتي تبلمي عظیها نهي هزبرخالف

 با انباشت سه دهه تجربه سرکوب راني طبقه کارگر، کارگران ادني کشاندانيجهت به م "یکتاتوري جنبش ضددیمنافع عموم» ی بهانه

 ی دوبخش از جناح هاني جدال اداني وعراق نخواستند که وارد مراني وجنگ ا٥٧ امي خود در قزنده از تجربه یريگ  وبا درسنيخون

 و ی طبقاتی و متفکران آنان نشان دادند که از آگاهی کارگرشروانيپ .ندي به گوشت دم توپ منافع آنها نمالي شوند وخودرا تبدیبورژواز

 را همراه با رهيو غ "اميق" و ی به اعتصاب عموميی چپ بورژوای فراخوانهاهآنها هم . برخوردارندیزي برانگني تحسیاسي ستيدرا

  . گرفتنددهي نادکسرهي چپ نيخود ا

 ني باوارد شدن به ااي .دهد ی قرار مراني کارگر ای طبقه ی روشي کننده راپني تعیاسي انتخاب سکي تاي نهای جنبش ارتجاعني اتداوم

 ی طوق بندگگري باردی جناح بورژوازاآني ني بسود ای اقتصادی نهاايبا بستن شر و ٥٧ سال ی نهي وانتخاب گزیچالش ارتجاع

 و ی بورژوازی جناحهای خود در تقابل با تمامی طبقاتی با صف بندايو  . برگردن خودقراردهدگري سال د٣٠ یوفقروفالکت رابرا

 را از سر خود ی دارهي سرمای ابد طوق بندگی برایکارگر -یستيالي انقالب سوسکيو سازمان دادن  "کي هژمونیتقابل" یرفتن به سو

 سال ی آماده خواهد کرد که سیا  تکرار فاجعهی را برانهي زم،ی جنبش ارتجاعنيبرانداز ا  خانمانجيست که تعلل در نتا  ایهيبد .باز کند

  .وستيبه وقوع پ " شاهیکتاتوريد" و در مبارزه با شيپ

 در قطعنامه اول ماه مه امسال، و ی کارگری مطالبات پانزده گانه تشکلهای  در هامبورگ، در راستاستي و کمونی کارگرني فعالما

 دي تاکنيوهمچن. باشدیستي وکمونی مدافعان جنبش کارگریها  اتحادعملی تواند محورحداقل های که مري زی برخواستهاديضمن تاک



 طبقه ی خواسته ها و مطالبات به حق کارگران تا حد سرنگونی از تمام،ی دارهي نظام سرماهي برعلران کارگیبرمبارزات مستقل طبقات

    .مي نمائی دفاع مسميالي به سوسدني داران و رسهيسرما

   ی آارگرني فعالهي علیتي و امنيی قضای هاگردي احكام صادره و توقف پهيآل لغو ،یاسي ساني زندانهي آلیآزاد   -

   کارگرانی برای واقتصادیاسي حق تشکل سیآزاد   -

  ی المللني بی کارگری وتشکل هاراني با همزنجراني شمردن حق ارتباط کارگران اتيبه رسم   -

   کارگرانی روز جهانی رسملي مراسم اول ماه مه از جانب کارگران، تعطی جهت برگزارتي و محدودتيلغو هرگونه ممنوع   -

   کودکان تا سطح دانشگاهگاني کامل آموزش رانيلغوکارکودکان، تأم   -

   همه شهروندانی الزم برای خدمات پزشکهي با کلگانيبهداشت را   -

    آنانهي علزي آمضي تبعني قوانهي محو آل وی و اقتصادی اجتماعی شئونات زندگی حقوق زنان و مردان در تمامیبرابر   -

   مرفهی زندگكي بازنشستگان از ی تمامیبرخوردار   -

   شوندی رانده مکاراني کارخانه ها به صف ارتش بیلي که با تعطی کارگرانهي کلی دستمزد براني معادل آخریکاري بمهي بنيتأم   -

   ضي اخراج کارگران مهاجر، رفع هر گونه تبعی همه کارگران مهاجر، توقف فوری برابر برایاي شناختن حقوق و مزاتيه رسمب   -

     در محل کاری و مذهبی مل،یجنس    

     حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود آارگرانی فورشيافزا   -

   قراردادآاردي جدی شدن فرم هادهي امضاء و برچدي موقت و سفی همه آارگران و لغو قراردادهای برای شغلتي امننيتام   -

   و مطبوعاتاني بی احزاب، تجمعات و تشکلها، آزادلي کامل تشکیآزاد   -

  ی مجازات اعدام و هر گونه مجازات ناقض حرمت انسانیلغو فور   -

  

 ضي و رفع تبعی خواستار عدالت اجتماعخواهاني وهمه آزادستي و کمونستيالي سوسني و همه فعالی جنبش کارگرني از همه مدافعما

  .مي کنتي مبارزه را تقوني دست در دست هم صفوف امي خواهی میطبقات
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