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ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻬﺪام ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎ و اﺷﻐﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﻮاره آﻧﻬﻢ از ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ و اﺣﺰاب
روز ﭼﻬـﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﯾـﮏ روز اﻋﺘﺮاﺿـﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮی اروﭘـﺎﺋﯽ،
ﻓﺮاﺧﻮان آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،در ﺑﺮﻟﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر”
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ” ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎن
آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن
را ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻫﺎﺋﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ روز  18اﮐﺘﺒﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻮری ی ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﻠﺞ ﺳﺎزﻧﺪ.
در اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺴﻨﯽ درﺳﺪن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻬﺪام ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺳﺎﻋﺖ 5
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی “د گ ب” ﺗﺠﻤﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺴﻦ آﮐﺴﯿﻮن ” آﺧﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺮاﻫﻦ” ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﭼﭗ زاﮐﺴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﯿﺎه/زرد آﻟﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺲ ﺑﯿﺶ از  %50ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آﻟﻤﺎن.
در ﺣـﺎﻟﯿﮑﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﮐـﺎرﮔﺮی “دگ ب” ﺷﺮﮐـﺖ در اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮی
اروﭘﺎﺋﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎدن ورﺗﻨﺒﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻨﻮب

آﻟﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  13ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ را در اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﺎ ﺷﻌﺎر” آﻟﻤﺎن
در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺮاب ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ” ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در  12ﺟﻮن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی د گ ب در ﺷﻬﺮ
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻼﯾﻮس
اﺷﻤﯿﺪل رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎدن ورﺗﻤﺒﺮگ و
ﺳﯿﻠﮑﻪ ﮐﺮﺑﺲ از ﺳﺒﺰ ﻫﺎ را ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ دو ﺗﻦ از ﺳﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﺣﺰﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎرﺗﺲ  4دﻓﺎع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان دﻋﻮت
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی د گ ب ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻂ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال
ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﭗ را
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻠﯿﺲ از آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی آﺗﯽ ﺟﺪا ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮﻧﮕﻪ وﻟﺖ از د گ ب اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﺗﻈـﺎﻫﺮات ” ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎی ﺷﻤـﺎ ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ” در روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺟﻠﻮی ” روﺗﺰ رات ﻫﺎﯾﻮس”
ﺑﺮﻟﯿﻦ

