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  کار برای همه با مزد عادالنه :شعار سنديکاهای کارگری آلمان
   

             RN/SA  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه    
  

                                           
. متأثر از بحران جهانی اقتصاد بودجهان کشورهای  اکثر مراسم روز جهانی کارگر در) اول ماه مه(امروز 

در . اند سر داده" کار برای همه با مزد عادالنه"مان شعار سنديکاهای آل

  .هايی بروز کرده است برخی شهرهای جهان چون استانبول ناآرامی

اری از دست رفته بسي های شغلی  بر اثر بحران جهانی اقتصاد، فرصت

نظران از موقعيت  به عقيده صاحب. دست رفتن استازخطرهمچنان درو

 -های سنديکا اتحاديه. شود دستمزدها سوءاستفاده ميکنونی برای کم کردن

  کار برای همه با مزد "های آلمان، با نظر به اين وضعيت خواهان 
                                                           تظاهرات اول ماه در برمن. در جلوی صف ميشائل ُزمر، رئيس اتحاديه ی سنديکاهای آلمان، ديده می شود

ی مقدم   اتحاديه، وظيفهحفظ اشتغال از نظر اين.  دانسته استهای شغلی شده و اولويت دوره را حفظ فرصت" عادالنه

         .رهبری سياسی جامعه است

   "وار داری قمارخانه سرمايه"انتقاد از 
همايش .  گردهمايی برگزار شد۴٠٠در آلمان به مناسبت اول ماه مه حدود 

 هزار نفر ٣در آن حدد . ی سنديکاهای آلمان در شهر برمن بود مرکزی اتحاديه

، رئيس اين اتحاديه در )Michael Sommer(ميشائل ُزمر . شرکت داشتند

  زيرا . اول ماه مه روز تعطيل نيست، بويژه امسال«: اش در برمن گفت سخنرانی
    تظاهرات در برلين          

امروز در صدها شهر و بخش آلمان، در هزاران تظاهرات اول مه مه در اروپا و در سرتاسر جهان، يک موضوع 

   » .بحران: مطرح است

تاخت و − که بحران جهانی را موجب شده است − " وار داری قمارخانه سرمايه"اش به  رانیميشائل ُزمر در سخن

گذاری دست  ی قانون او خواهان آن شد که دولت در همين دوره. خواهان کنترل و اصالح اساسی بازارهای مالی شد

  . گذاری بزند سرمايهها و مؤسسات  های الزم برای کنترل بانک به اصالح

ش ای با من مالحظه بازان بی ان و بورس دار بحران مالی و اقتصادی جهانی، که مسبب آن سرمايه«او ياد آور شد که 

مداران انتقاد کرد که  او در ادامه از سياست» .ها کارگر را به خطر انداخته است قماربازی هستند، زندگی ميليون

   .رود گيرند و توجه ندارند که وضع بسيار خرابتر از آن است که گمان می هنوز موضوع را جدی نمی

. ی رونق به زودی شروع شود دی ندارد که دورهی سنديکاهای آلمان همچنين گفت که امي ميشائل ُزمر، رئيس اتحاديه

   ».شود هنوز هيچ نوری در انتهای تونل ديده نمی«



   روز تاريخی در فرانسه
بر . اند  تر از سال پيش بوده های اول ماه مه پرجمعيت اند که امسال گردهمايی ها حاکی از آن ی گزارش مجموعه

   .مبارزه طبقاتی تأکيد بيشتری شده است

ی سنديکاها برای برگزاری مراسم روز  يابد، زيرا در آن برای نخستين بار همه سه، امروز به تاريخ راه میدر فران

در اين . اند های اول ماه مه در اين کشور حدود سه ميليون شرکت جسته در همايش. اند کارگر تشريک مساعی کرده

   .ها صدای فراخوان به اعتصاب عمومی بلند بوده است همايش

کنند، تا در مورد اقداماتی که برای تکان دادن دولت  ای برگزار می دوشنبه، نمايندگان سنديکاهای فرانسه جلسهروز 

هايش  حزب سوسياليست هشدار داده که اگر دولت ندای اول ماه مه برای تغيير در سياست. الزم است، تصميم بگيرند

   .زده شود عه به شدت بحرانبرای مقابله با بحران اقتصادی را نشنود، ممکن است، جام

  ها برخی ناآرامی
   

برلين در شب اول مه مه، طبق رسم همه ساله ناآرام بود، اما نه به ناآرامی 

، اليپزيگ و روستوک نيز در هامبورگ، فرانکفورت. های پيش سال

  .هايی ميان جوانان و پليس پيش آمد درگيری

حزب  ("NPD نفر از طرفداران حزب نئونازی ٢٠٠در روز اول ماه مه حدود 

   نفر از۶۵٠حدود . ی کوپنيک برلين گرد آمدند در محله") دموکراتيک ملی آلمان

  .ها با آنان مقابله کردند ضد فاشيست        ل استانبومي تقسداني در میريدرگ

" تقسيم"ميدان . های اول ماه مه سنت دارد در اين شهر نيز درگيری. آرام امسال بوده استاستانبول از شهرهای نا

در .  درصد است١۵ / ۵نرخ بيکاری در ترکيه اکنون . مثل هر سال ميدان زدوخورد پليس و معترضان بوده است

  شود که در  بينی می پيش. ميان جوانان بيکاری در حال رشد است

  .های اجتماعی بروز کند اين کشور برخی طغيان

ن بود، تظاهرات اول ماه مه با شرکت انبوهی جمعيت برگزار در آتن، که در پايان سال گذشته شاهد طغيان جوانا

  .ُبرد باش کامل به سر می پليس در آماده. از چند روز قبل فضای شهر متأثر از تدارک برای تظاهرات بود. شد
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