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احمد فارسی

دویچه وله :انتقاد اتحادیههای کارگری از سیاست ریاضت اقتصادی اروپا
در روز اول ماه مه ،روز جهانی کارگر ،تظاهرات و گردهماییهای گستردهای
در سراسر آلمان برگزار شد .
اتحادیههای کارگری در تجمعات خود سیاست سختگیرانهی اروپا در زمینه
ریاضت اقتصادی را مورد انتقاد قرار دادند.
روز سهشنبه ،اول ماه مه بیش از  ۰۲۴تجمع و گردهمایی در سراسر آلمان با
حضور صدها هزار تن به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد.
شهر اشتوتگارت شاهد گردهمایی مرکزی اتحادیه سراسری سندیکاهای
کارگری آلمان بود .میشائل زومر ،رئیس این اتحادیه از سیاستهای
سختگیرانهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پیشبرد ریاضت اقتصادی انتقاد کرد .وی تصریح کرد که جلوگیری از انحطاط اقتصادی کشورهای
اروپایی نه از طریق صرفهجویی که از طریق برنامههایی میسر خواهد شد که سبب رونق و به چرخش در آمدن اقتصاد میشوند.
زومر افزود که هزینههای چنین برنامههایی را میتوان با وضع مالیاتهایی تأمین کرد که ویژه دادوستدهای مالی هستند .به گفتهی وی ،چنین
مالیاتهایی میتوانند خرید و فروش سهام ،ارز و اوراق بهادار را شامل شوند و فعالیتهای بورسبازان را تا اندازهای محدود کند.
در طی سالهای اخیر منتقدان از روند جهانیشدن خواستار وضع چنین مالیاتی شدهاند که میتواند  ۴ / ۱تا  ۴ / ۲۲درصد را بالغ شود .طبق
محاسبات کارشناسان ،حتی تعیین مالیاتی بالغ بر  ۴ / ۴۱تا  ۴ / ۴۲درصد در این عرصه میتواند درآمدهای مالیاتی آلمان را  ۱۴تا  ۲۴میلیارد یورو
در سال افزایش دهد.

تعیین حداقل میزان دستمزد در آلمان
رئیس اتحادیه سندیکاهای آلمان در گردهمایی روز اول ماه مه همچنین خواستار افزایش حقوق کارگران و تعیین حداقل دستمزد از سوی قانونگذاران
شد.
وی ضمن تاکید بر خواستههای کارگران مبنی بر تعیین حداقل دستمزدی بالغ بر  ۸و نیم یورو در ساعت گفت که این میزان جای بحث ندارد و مبلغی
پایینتر از آن به هیچوجه قابل پذیرش نخواهد بود.
یورونیوز :راه پیمایی ده ها هزار نفری روز کارگر در مسکو
رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه به جمع هزاران کارگری پیوستند که در روز جهانی کارگر به خیابانهای مسکو آمده بودند.
از زمان تشکیل کشور فدراسیون روسیه در سال  ۱99۱میالدی این برای اولین بار بود که رهبران این کشور در چنین تجمعی شرکت می کردند.
بسیاری از حاضران با در دست داشتن تصاویری از دیمیتری مدودیف و والدیمیر پوتین ،این راه پیمایی را به تجمعی در حمایت از دولت تبدیل
کردند.
پلیس شمار حاضران در این راه پیمایی را  ۱۲۴هزار نفر اعالم کرده است.
همزمان حدود دو میلیون کارگر در نقاط دیگر روسیه به خیابانها آمدند.
در حالی که طرفداران دولت خیابانهای اصلی مسکو را تسخیر کردند ،مخالفان دولت از جمله کمونیستها ،لیبرالها و ملی گراها در تجمع های جداگانه
ای هواداران خود را به خیابانها فرا خواندند.

حدود پنج هزار طرفدار حزب کمونیست در مرکز مسکو راه پیمایی کردند.
البته شماری از گروه های مخالف دولت تصمیم گرفتند با لغو تظاهرات روز کارگر ،بر سازماندهی تظاهرات اعتراضی هفته آینده تمرکز کنند که
قرار است والدیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری جدید به روی کار بیاید.
بی بی سی :راهپیمایی در روز جهانی کارگر در سراسر جهان
گروه های مختلف کارگران در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی کارگر دست به راهپیمایی زده اند .کانون اصلی اعتراضات در این راهپیمایی،
وضعیت اقتصادی اروپا و سیاست های ریاضتی است که منجر به ناآرامی های مردمی شده است.
قرار است راهپیمایی های وسیعی در سراسر یونان ،اسپانیا و پرتقال برگزار شود.
در سراسر یونان نیز مخالفان سیاست های ریاضتی در طول روز دست به راهپیمایی خواهند زد.
مارک لوئن ،خبرنگار بی بی سی در آتن می گوید که برگزاری راهپیمایی های اول ماه مه در یونان به یک عرف تبدیل شده است .به گفته او هر دو
بخش دولتی و خصوصی در این روز دست به اعتصاب می زنند.
اما او می گوید که احتمال بروز درگیری و خشونت کم است زیرا افکار عمومی بیشتر متمرکز بر روی انتخابات سراسری است که روز یکشنبه
برگزار خواهد شد.
در فرانسه نیز مارین لوپن ،رهبر حزب جبهه ملی قرار است در جمع تظاهرکنندگان در پاریس حضور پیدا کند و موضع خود را در مورد دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است روز یکشنبه برگزار شود اعالم کند.
وی در این راهپیمایی هوادارن جبهه ملی را به سمت مجسمه یادبود ژاندارک هدایت هدایت خواهد کرد.
او قول داده است که امروز به کسانی که در دور اول انتخابات به وی رای دادند بگوید که روز یکشنبه به چه کسی رای بدهند.
حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن توانست در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بیش از  ۱۸درصد آرا رای دهندگان را جذب کند.
گوین هوییت ،سردبیر امور اروپا در بیبیسی می گوید که انتظار می رود که وی به هوادارانش توصیه کند که از رای دادن در دور بعدی خودداری
کنند.
آقای سارکوزی نیز قرار است در میدان تروکادرو در راهپیمایی شرکت کند و هوادارانش را به سمت باستیل هدایت کند.
در روسیه ،ملی گرایان ،کمونیست ها و مخالفان والدمیر پوتین هر کدام در راهپیمایی های جداگانه شرکت خواهند کرد.
رادیو فردا :راه پیمایی روز کارگر در برخی کشورهای اروپایی به تظاهرات علیه سیاست های ریاضت اقتصادی تبدیل شد
شرکت کنندگان در راه پیمایی روز کارگر در برخی کشورهای اروپایی ،به تظاهرات علیه سیاست های ریاضت اقتصادی در منطقه یورو پرداختند.
بنابر گزارش خبرگزاری ها ،روز سه شنبه در یونان  ،پرتغال ،اسپانیا و فرانسه  ،شرکت کنندگان در راه پیمایی روز کارگر ،به شعار دادن علیه
سیاست های ریاضت اقتصادی پرداختند.
در این چارچوب کارکنان حمل و نقل عمومی در یونان دست به یک اعتصاب بیست و چهار ساعته زده اند.
در فرانسه نیز که در روزهای آینده شاهد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است ،طرفداران نیکال سرکوزی و فرانسوا اوالند  ،دو نامزد انتخابات ،
تالش کردند از روز کارگر برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند.
در امریکا و برخی کشورهای آسیایی نیز راه پیمایی روز جهانی کار برگزار شد.
خبرگزاری تی آر تی ترکیه :عید کارگر از سوی کارگران و زحمت کشان جهان جشن گرفته شد

اول ماه می عید کارگر در روسیه ،اندونزی ،فیلیپین ،تایلند و یونان جشن گرفته شد
روز اول ماه می عید کارگر از سوی کارگران و زحمت کشان جهان جشن گرفته شد.
در روسیه نزدیک به  ۱۴۴هزار نفر در ساعات صبح زود در میدان سرخ مسکو تجمع نمودند.

در اندونزی نیز کارگران در جاکارتا پایتخت این کشور با خواست افزایش دست مزدهایشان بسوی کاخ نخست وزیری راه پیمایی کردند.
در مانیال پایتخت فیلیپین نیز  ۸هزار کارگر با خواست مشابهی دست به تظاهرات زدند.
در تایلند نیز بیش از سه هزار کارگر با ترتیب تظاهراتی خواستار افزایش دست مزدها و بهبودی شرایط کاری شان گردیدند.
در یونان نیز کارگران راه و ترابری به مناسبت اول ماه می دست به یک اعتصاب  ۲٤ساعته زدند.
درگیری تظاهرکنندگان ترکیهای با پلیس در روز کارگر
بزرگترین تظاهرات کارگران در آنکارا در میدان «تاندوگان» برگزار شد .این تظاهرات را اتحادیهها و سندیکاهای کارگری مختلف برگزار کردند .
ایلنا :تظاهرکنندگان ترکیهای شرکت کننده در روز کارگر در مرکز «آنکارا» با پلیس درگیر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از بوابه االهرام ،نیروهای پلیس برای دور کردن تظاهرکنندگان از میدان «صحیه» واقع در مرکز آنکارا پایتخت ترکیه از گاز
اشک آور استفاده کردند.
نیورهای پلیس ترکیه موفق شدند که تظاهرکنندگان را از ورود به میدان صحیه جلوگیری کنند .این میدان به علت درگیریهای مشابه در روز کارگر
که سال گذشته رخ داد به دستور پلیس بسته شد.
بزرگترین تظاهرات کارگران در آنکارا در میدان «تاندوگان» برگزار شد .این تظاهرات را اتحادیهها و سندیکاهای کارگری مختلف برگزار کردند.
از سوی دیگر تظاهرات روز کارگر برای نخستین بار شاهد حضور جنبشی اسالمگرایی به نام «جنبش مسلمان ضد سرمایه گذاری» در کنار دیگر
جنبشهای چپ گرا در میدان «تقسیم» در قلب «استانبول» بود.
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