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سن بازنشستگی ه حاليعليه ، بر٢٠٠٧ فوريه ٣٠روزسه شنبه  ام(IG Metall) اعتراضات اتحاديه فلزکاران آلمان

داسر آلمان موقتا دست از کار کشيد سرکارگران از  نفر۶٣٠٠٠بيش از .  وسيعا گسترش يافت ؛ سال۶٧  و خشم ن

  .نشان دادندد را در حرکات اعتراضی عليه دولت فرياد خو

 در مقابل.  درشهر های مختلف خواهان برگزاری تظاهرات گرديد Ver.diهمچنين اتحاديه کارگران بخش خدمات 

  . بازهم نماينده ی کارفرمايان به تهديد متوسل گرديدنداما 

 .پرداختندساعات کاری به تظاهرات در، کراسلردايملر نفر از کارگران ١٠٠٠٠ ، "زيندل فينگر "تنها درشهر

 در جنوب غربی کال.  آمدندنفرکارگربه خيابانها ٢۵٠٠ منطقه ی ديگرشهر نفر ودر٢٠٠٠ ارتاشتوتگ حومه یدر

  . به اعتراضات پيوستندان فلزکارازنفر٢٣٠٠٠آلمان در مجموع 

يک منطقه نيزقرارشد درپاسخ مثبت دادند وت به فراخوان اعتراضاکارخانه ٢۵ از نفر٢٠٠٠ همچنين اشتوتگارتدر

  . نمايند به سازماندهی اعتراضات  مشترکا اقداماتحاديه بخش خدماتاتحاديه فلزکاران و 

  . های ديگرهم کشانده شدبه شهراعتراضات  اين دامنه یهمچنين 

 ٣٠٠٠ "هانوور "در .تظاهرات برپا نمودند   Emden درلکس واگنفسازی کارخانه ی ماشين نفراز ۶۵٠٠ 

 ۵٠٠٠ " وستفالن–نوورد  "درمنطقه ی  .مشترک برپا کردند  ازشرکت های مختلف يک تظاهرات انفلزکارنفراز

  .نفردراعتراضات شرکت کردند

.  نفردرتظاهرات شرکت داشتند٢٠٠٠٠ در مجموع "زارلند " و"تورينگن"، "راينلند فالز" ، "هسن"ايالتهای ، در 

. ارگران موقتا  دست از کار کشيدندهمبستگی کاعالم  برای اوپل و بنزخانه ی ماشين سازی کاردرچند بخش از

  .  کارگردريک تجمع اعتراضی شرکت کردند۴٠٠٠ روسلزهايمدرمرکزاصلی کارخانه ی ماشين سازی اوپل در 

  



  

  خودخواهی ائتالف بزرگ احزاب سياسی حاکم کارگران را مجبورکرده است تا به ": رئيس اتحاديه فلزکاران گفت 

   !"نشنيده نگيرندمن به دولت آلمان يادآوری می کنم اين خشم را . خيابانها بيايند

قانون   سال دست نکشند و۶٧کارتا سن  ازدولت خواست تا ازطرح خود برای طوالنی کردن اتحاديه ی کارفرمايان

  .ويب بگذرانندآنرا را ازتص

 را متهم اتحاديه های کارگری، و الکترونيک   در بخش فلزاتحاديه ی کارفرماياننمايندگان  از فرانس جوزف مکلر

اتحاديه فلزکاران بر  هر کس ازکار دست بکشد؛ که بدنبال فراخوان " :به برگزاری اعتصاب غير قانونی نمود وگفت

می گذارد، چرا که  را زيرپا  داد کار   نمايد، قرار اهرات شرکت سال در تظ۶٧بازنشستگی در سن   اليحه ی  عليه

   ".اعتصاب سياسی در آلمان ممنوع است

  .اخبارآن  بازتاب گسترده ای يافت ومسئله ی داغ روزبود   بدنبال اعتراضات قبلی  اعتراضاتاين 

  آلمان های کارگریاز سوی اتحاديه  مشابه ای  اعتراضی حرکات )  فردا(١ ژانويه ٣١ قراراست روز چهارشنبه

ازکاربکشند وچنين  نيم ساعت دست   درهر شيفت کاریAudi     قراراست کارگران ماشين سازی.برگزار گردد

  . نيزصورت گيردنفلکس واگاعتراضاتی در بخشهای ديگر 

  

  http://www.jungewelt.de/2007/01-31/066.php: منبع 
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