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ی سازکياعتراض مشترک کارگران فرانسه و آلمان به بسته شدن کارخانه الست  
 

               ارديبهشت ٧ شنبهدو                                                                                          یميمراد عظ  ١٣٨٨
  

   
ه بسته شدن کارخانه و ير در شهر هانوفر علينتال تايل، کارگران آلمانی و فرانسوی شرکت فراملی کنتي آور٢٣روز 

اران برای بستن دو کارخانه الستيک سازی در شهر هانوفر ه ديطرح سرما. کارسازی دست به اعتراض زدنديب

  .د می کندي کارگر را تهد٣٠٠٠آلمان وشمال فرانسه شغل 

ن حرکت مشترک کارگران دو کشور همجوار به شمار می يتظاهرات و اعتراض کارگران در شهر هانوفر آلمان اول

ک قطار مخصوص وارد ي فرانسوی که روز پنجشنبه با وستن هزار کارگريکارگران آلمانی با هلهله شادی از پ. رود

اد ي را فرديکارگران جهان متحد شوهر دو گروه کارگران آلمانی و فرانسوی شعار . هانوفر شدند، اسقبال کردند

د من دو سال است که در کارخانه الستيک سازی در شهر يک کارگر جوان فرانسوی به اسم جاناتان می گوي. زدند

ن کارخانه ي سال است که در ا٢۵د پدرم يگری از فرانسه، می گويک، کارگر جوان ديلودو. می کنمروکس کار يکل

ز يهمه چ. ن المللی شرکت می کنميک اعتراض و تظاهرات بين بار است که در يد، من اولياو می گو. کار می کند

د در کوپن، ياو می گو. زنديهای می رابان يلی ها به خيدر فرانسه خ. دار می شونديلی ها دارند بير می کند، خييتغ

ن تعداد يشرکت ا. مي نفری را سازماندهی کرد١٢٠٠٠ک تظاهرات ي نفر، ما ۶٠٠٠٠ت يک شهر کوچک با جمعي

کارگران . جان آور بوديار هيان می شدند، بسيافراد، که شامل همه کارگران کارخانه، تمام خانواده و اقوام و آشنا

  ... گفتندگر از تجربه خودشان سخن يد

ن يکارسازی کارگران، بروز جرقه اتحاد بيه داران در بيه در عملی شدن هدف سرمايبا وجود همدستی رهبری اتحاد

ه ين بحران سرمايم تريک دستاورد بزرگ در متن عظيالمللی تعدادی از کارگران دو کشور آلمان و فرانسه قطعا 

ان کن يم و بنين جرقه هايی تکرار شود و به رعد و برق عظيکه چند آن يبه ام. ديداری جهانی امروز به حساب می آ

  .جنبش فراملی کارگران تبديل گردد
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