
  !התאחדו: פועלי כל העול�

    ::::הדיכוי והגירושהדיכוי והגירושהדיכוי והגירושהדיכוי והגירוש, , , , מול הגזענותמול הגזענותמול הגזענותמול הגזענות

      !חייבים מאבק מאוחד של עובדיםחייבים מאבק מאוחד של עובדיםחייבים מאבק מאוחד של עובדיםחייבים מאבק מאוחד של עובדים
שרק לפני שני� בודדות ייבאה לפה את נגיד בנק ישראל , ממשלת ההו	 הישראלית

פתחה לאחרונה במבצע גזעני של גירוש עובדי� , בהלי� אזרוח מזורז � משרת� של בעלי ההו	 � סטנלי פישר
 העובדי� הישראלי� –� עובדי� בדיוק כמונו ה, רעב�שעובדי� בפר� ובשכר, העבודה האלומהגרי . מהגרי�

,  שייכי� לאותו המעמד– עובדי� מהגרי� ועובדי� וותיקי� –בסופו של דבר כולנו . הוותיקי� קצת יותר
, המהגרסביר מאוד להניח שממשלת הגירוש והעושק שמשסה כיו� את קלגסיה בעובד . מעמד העובדי�

  .להפרטה ולעושק, תשסה אות� מחר ג� בעובד הוותיק כאשר הוא יעז להתנגד להו	
  

 המסתתר מאחורי מסכת, והגירוש הינ� חלק בלתי נפרד מהקפיטליז� הישראליהרדיפות , הגזענות
 פוגרומי� העובד הישראלי ומבצע מדכא את ו ועודנדיכא שקפיטליז�, "הציונות"של גזענית האידיאולוגיה ה

כאשר , מהגרי העבודה הובאו לישראל כדי לשמש ככוח עבודה זול לשירותו של ההו	 .בעובד הפלסטיני
 ג� כדר� להימנע לפעמי� טרור בקרב מהגרי העבודה וכדי להשליט הבוסי� משתמשי� בחרב הגירוש

בודה אותה ממשלה שמגרשת מהגרי ע). גורש לפני שהוא אמור לקבל את השכר שלועובד מכש(מתשלו� שכר 
  בשנה שעברהאותה הממשלה שערכה פוגרו� בעזה, של��היא הממשלה שגירשה תושבי� מבתיה� בכפר

  .הנצלניי� ומשרתת את הטייקוני�" כוח האד�"שעושה חיי� קלי� לקבלני ואותה הממשלה 
  

 כל  מאבק מאוחד ונחוש של כל העובדי� למע	� רק פתרו	 אחד, העובדי�,  יש לנו והגירושאל מול הגזענות
 אל מול שלטו	 ההו	 .מנצלי� ומדכאי� אותנו, הבוסי� שעושקי�: האמיתי של כולנוהעובדי� ונגד האויב 

ילח� עד לניצחו	 ולה, הכוח של מעמד העובדי�, והעושק הישראלי אנחנו חייבי� להציב את הכוח שלנו
  !הסופי על הבוסי�

  

 ! לא את העובדים–לגרש את הבוסים 
  

, מספקי� את השירותי�,  ה� אלו שמייצרי� את המוצרי�–גרי� וותיקי� כאחד  מה–העובדי� , אנחנו
עשרה משפחות ההו	 שולטות בחיי� שלנו ומתעשרות �תשע.  את החשמל וסוללי� את הכבישי�מפיקי�

נסלק את ,  נפיל את שלטו	 ההו	 והגזענות– העובדי� והמובטלי� –הגיע הזמ	 שאנחנו . מהעבודה שלנו
מקו� שלטו	 ההו	 והבוסי� שלטו	 דמוקרטי ומהפכני של מעמד העובדי� וכלכלה הבוסי� ונקי� ב

 כיו� גורלנו מופקר בידי .ה� השלטו	 והכלכלה הקומוניסטיי�, דמוקרטית ומהפכנית של מעמד העובדי�
הצרכי� שתשרת את קומוניסטית אנחנו צריכי� לקחת את גורלנו בידינו ולהקי� חברה . הקפיטליסטי�

  !ת אינטרס הרווח של הטייקוני� ולא אשלנו
  

 : של מעמד העובדים אנחנו נאבקים למעןיםלמען האינטרס

 .הרדיפות והגירוש, הגזענותנגד  באר$ארגוני העובדי� מאבק מאוחד של כל  •

 .שביתה כללית כמחאה על גירוש מהגרי העבודה •

 הגרי העבודהמשל כל וללא תנאי שחרור מיידי ; גירוש�סו% מוחלט למעצר מהגרי העבודה ול •
 .עצורי�ה

 .סו% לרדיפת המהגרי�". עוז " יחידת ושלבמשרד הפני�" מחלקת ההגירה" של  המיידיפירוק	 •

 .דת או מי	, לאו�, ביטול כל החוקי� המפלי� בי	 אד� לאד� על בסיס גזע •

 .הגירה חופשית ומת	 אזרחות מלאה לכל עובד או עובדת החיי� מהירד	 לי� ללא הבדלי דת או לאו� •

 אדוניו המקומי והפלת שלטו	 ההו	שתוביל לשל מעמד העובדי� הפכה קומוניסטית מ •
 . של מעמד העובדי� ולמענוקומוניסטיי�שלטו	 וכלכלה הקמת . �האימפריאליסטי

  !ללא לאומנות וללא גזענות, בעד עול� קומוניסטי של עובדי� ללא גבולות •
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Workers of the world: Unite! 
 

Against Racism, Oppression and Deportations: 

We need a United Workers' Struggle! 
 

The capitalist government of Israel, which, only a few years ago, had no trouble importing the Israeli Central 

Bank's director Stanley Fisher (servant of financial capital) and granting him instant citizenship, has started a 

racist campaign of deportation of immigrant workers. These workers, toiling at starvation wages, are workers 

just like the rest of us – the rest of the Israeli workers. At the end of the day all of us – long-time Israeli workers 

and immigrant Israeli workers – belong to the same class, the working class. It is very likely that the 

government of robbery and deportations will turn its thugs – whom it currently unleashes at the immigrant 

workers – against the rest of the workers when we'll decide that we're fed up with capital, privatization and 

exploitation. 

 

Racism, prosecution and deportation are an integral part of Israeli capitalism, which hides behind its racist 

ideological mask of "Zionism". This capitalism repressed and still represses the Israeli worker and committed 

violent pogroms against the Palestinian worker. The immigrant workers were brought by the capitalists to serve 

the bosses as a source of cheap labor, and the bosses use the ever-constant threat of deportation as a way to 

terrorize the immigrant workers and sometimes also avoid paying their wages (as they sometimes arrange for a 

worker to be deported before his or her payday). The same government that deports immigrant workers is the 

same government that threw workers out of their homes in Kfar Shalem, the same government responsible for 

the pogrom in Gaza last year and the same government that serves the bosses and their exploitative "manpower 

agencies" who rob us blind. 

 

Faced with this racism and deportations, we, the workers, have only one alternative - a united and determined 

struggle of all of the workers against our real enemy: the bosses who rob, exploit and oppress us. Against the 

Israeli exploitative capitalist regime we must counterpoise our power, the power of the working class, and fight 

until our final victory against the bosses. 
 

Deport the Bosses Deport the Bosses Deport the Bosses Deport the Bosses –––– Not the Workers! Not the Workers! Not the Workers! Not the Workers!    
 

We, the workers – immigrants and locals alike – are the ones who produce all the products, provide all the 

services, produce electricity and build the roads. The nineteen capitalist families control our lives and grow rich 

from our labor. The time has come that we – the workers and the unemployed – should bring down the racist 

and capitalist regime, get rid of the bosses and, instead of the capitalist rule of the bosses, build our own state, a 

communist state of the working class and a democratic and communist economy of the working class. Today 

our fate is in the hands of the capitalists. We must seize our own destiny and create a communist society which 

will serve our needs – and not the tycoons' profits! 

     For the sake of the working class' interests, we fight for: 

• A united struggle of all the workers' organizations and the progressive democratic forces in Israel 

against racism, prosecution and deportations. 

• A general strike in protest of the deportation of immigrant workers. 

• An end to the arrest and deportation of immigrant workers. The immediate and unconditional release of 

all the arrested workers. 

• Dismantlement of the "Oz" unit. An end to the prosecution of immigrant workers. 

• The cancellation of all laws discriminating between persons based on race, nationality, religion or sex. 

• Free immigration and emigration and a full citizenship to all workers living west of the river Jordan. 

• A Workers' Communist Revolution which would put end to the rule of local capital and its imperialist 

masters. The formation of a workers' communist state and economy run by and for the working class. 

• For a workers' communist world without borders, without nationalism and without racism! 

The Revolutionary Communist 

Progressive Labor Party  
p.workers.p@gmail.com  

WWW.PLP.ORG 
 


