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  هراس صاحبان سرمايه و

  نرانا از گسترش اعتصاب لوکوموتيو دولت آلمان

  
هم مرداد ماه هشتاد و ششهفد                                               مجيد افسر       

 

:زه رونآي  
نها يورو به سرمايه داری آلمان تواند روزانه ميليونبه آينده ميروز پنج شسراسری لوکوموتيو رانان آلمان دراعتصاب 

ضرر بزند، اين در حالی است که دولت و اتحاديه سرمايه داران آلمان در نظر دارند اين ضرر را با باال بردن قيمت 

ز اين طريق اعتصاب کنندگان را در مقابل مردم عادی قرار داده و سعی بر و ا ها برای مصرف کنندگان جبران کنند

.انگيختن احساسات و اعتراضات مردم بر عليه اعتصاب کنندگان دارند  

بيشتر (سنديکای لوکوموتيو رانان آلمان در يک نظر خواهی آزاد از اعضای خود تصميم به اعتصاب عمومی گرفت

آلمان گرفته شد ” شرکت راه آهن دولتی“تصميم در ادامه سياست ضد کارگری ، اين ) درصد موافق اعتصاب٩۵از 

وق آنان به مخالفت پرداخت و اين خواسته را  درصد حق٣١که با خواسته به حق لوکوموتيو رانان مبنی بر باال بردن

ق مديران راه آهن غير واقعی خواند، الزم به ياد آوری است که بنابر گزارش تلويزيون کانال يک دولتی آلمان حقو

. درصد افزايش يافته است۶٢ سال گذشته ٢عرض دولتی آلمان در  

لوکوموتيو رانان آلمان نا مناسب بودن شرايط کار و ساعات کاريشان و تورم فزاينده را علت اصلی خواسته خود ذکر 

اليات های مربوط به و مالزم به ياد آوری است آلمان گران ترين کشور اروپای غربی در زمينه انرژی . می کنند

.توليدات لبنياتی و کشاورزی اين کشور را فرا گرفته است باشد و اخيرا موج گسترده گرانی در زمينهمحيط زيست مي  

بهای بسياری از توليدات لبنياتی که از محصوالت مصرفی روزانه و ضروری مردم محسوب می گردند حتی تا پنجاه 

.نان و محصوالت مابه ان نيز در راه استگرانی . درصد افزايش يافته اند  

نورد “تالش های اعتصاب شکنانه دولت و سرمايه داری آلمان بشدت ادامه دارد، ازجمله دادگاه عالی آلمان در ايالت 

پرجمعيت ترين و صنعتی ترين ايالت اين کشور رای به ممنوعيت اعتصاب در محدوده قطار های ” رآين وست فالن

آلمان در حالی صورت می گيرد که اين ارگان ادعای  های محلی داده است، اين تصميم دادگستریبين شهری و قطار 

نان در روز آان آلمان اعالم داشته که اعتصاب و در عين حال سنديکای لوکوموتيو ران!! قضائی می کند” بی طرفی“

ل مسافران نبوده بلکه فشار بر صاحبان وحله اوهدف اصلی آنان در باربری گشته وپنج شنبه آتی تنها شامل قطار های

.رخانه ها می باشدکا  
برای خيانت به اعتصاب ” ترانس نت“تالش شرکت راه آهن آلمان برای جلب همکاری سنديکای ديگر راه اهن آلمان 

رئيس ” مه دورن“ اين اتحاديه به عنوان اعتصاب شکن ديگر ترفند   و بکار گيری اعضای در پيش لوکوموتيو رانان

هن آبه شکست ديگری برای مديريت راه گرديد و منجر نام اين شرکت بود که با مقاومت پايه های اين سنديکا مواجهدب
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:اما سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن تا حدودی موفق آميز بوده. شد  

ما ”  ردادعا ک  ” نويه پرسه “ دست راستی   با روزنامه در گفتگوئی” نوربرت هانزن “رئيس سنديکای ترانس نت 

سنديکای لوکوموتيو  “روزانه تعداد زيادی نامه و ايميل های تهديد آميز وحتی با محتوای تهديد به مرگ از اعضای 

"ار اغراق آميز و غير واقعی خوانددريافت می کنيم، وی خواسته های لوکوموتيو رانان را بسي” رانان  
 سياست ضد کارگری دولت آلمان

 
خود را برای به  ال تمام تالش اما عم نموده   هر دو طرف را به توافق و سازش دعوت حاليست که دولت آلماناين در

  در  آلمان  مسيحی  حزب دمکرات کلدبير ”  پوفاال رونالد”، گرفته است  به کار شکست آن  و اعتصاب نرسيدنثمر

يست ها و توريسم وحله اول به توردر“اعتصاب  ادعا کرد اين” راينيشه پست“خود با روزنامه دسته راستی  مصاحبه

وزير راه و ترابری از حزب سوسيال دمکرات ادعا کرد ” ولفگانگ تيفن زه“ويا ” !!زندفصل تعطيالت صدمه ميدر

که در اينجا منظور  ” طرفين بايد به توافق برسند و بويژه از خواسته های افراطی و اغراق آميز خود دست بر دارند“

. درصد افزايش دستمزدمی باشد٣١خواسته لوکوموتيو رانان مبنی بر ” ته های افراطی و اغراق آميز خواس“از   

حضور دارند تنها سياستهای ضد کارگری دولت و راه اهن دولتی آلمان ، در ميان احزابی که در مجلس آلمان برابردر

ن اعتصاب اي از آلمان نيز سراسری سنديکای .  اعالم داشته خود را قاطع  اين اعتصاب حمايت   چپ آلمان از حزب

.حمايت نموده است  

رسانه های اين کشور که اکثريت روزنامه ها وسانه های دست راستی و محافظه کاررسانه های گروهی آلمان بويژه ر

:را شامل می شوند به زمينه سازی برای ايجاد نفرت در جامعه بر عليه اعتصاب کنندگان پرداخته اند  

ارزيابی می   و خواسته های آنان را مسخره  روزنامه بيلد با تيتر بزرگ اعتصاب کنندگان را متهم به خل بودن کرده

ما (”مردم را احمق فرض نکنند و اهداف خود را روشن بيان کنند” خواهد نديکای لوکوموتيو رانان آلمان ميسازکند و

پر فروش ترين ” انتشارات اشپرينگر“به تذکر است دارو دسته بيلد و  الزم) بيلد -اليور زانتن را احمق فرض نکنيد از

و پر بيننده تِرين رسانه های چاپی و صوتی تصويری را در اين کشور در اختيار داشته و با سو استفاده از اين وسايل 

.تاثير غير قابل چشم پوشی بر ايجاد فضای ضد کارگری در اين کشور دارند  

 

 مجيد افسر

زه رونآي :منبع     
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