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ن آلمای سراسریکاياول ماه مه و سند  
 

               ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                                                                                      عباس کوشک جالل
  

                                           
بحران . شود روز اول ماه مه با مشکالت فراوانی برای کارگران آغاز می 

جهانی مالی و اقتصادی بيشتر کشورها را با مشکل وسيع بيکاری روبرو ساخته 

سنديکای سراسری آلمان در آستانه روز اول ماه مه چه تدابيری برای حل . است

سنديکای مرکزی اين ) د گ ب (آلمانسنديکای سراسری مشکالت دارد؟ 

  سنديکای در البته .خود جای داده در را سنديکای کوچکترهشت  است وکشور
  ميشائيل زومر، رئيس سنديکای سراسری آلمان،        

  نگران موقعيت کارگران در شرايط بحران مالی و اقتصادی است
شان به هيچ وجه در  تعلق ندارند، اما قدرت و وسعت" د گ ب"آلمان سنديکاهای ديگری نيز هستند که به  سراسری

دای تمام کارگران و کارمندان و در مجموع خود را صدای سنديکاهای درون خود و ص" د گ ب. "آلمان نيستحد 

 ١٩۴٩اين سنديکای سراسری، پس از جنگ جهانی دوم، در دوازدهم اکتبر سال . داند ی شاغالن اين کشور می همه

 حدود ١٩٧٢ سنديکا را در خود جای داده بود و در سال ١۶در ابتدای تاسيس " د گ ب. "شدمونيخ تاسيس در شهر

 ٢٠٠٨ ميليون نفر عضو داشت، ولی در حال حاضر دارای هشت سنديکاست و شمار اعضايش در پايان سال ٧

   .اند حدود شش ميليون و چهارصدهزار نفر بوده

  اول ماه مه در آلمان
 نيز چون بسياری ديگر از کشورهای جهان تعطيل رسمی است و به عنوان روز کار و روز اول ماه مه در آلمان

ايالتی در اين تی آلمان، هرفدراليسساختاربخاطر. شودهای خود تلقی مي  رسيدن به خواستمبارزات کارگران برای

 با اعالم ورد راين وستفالن،گذارد، مثال ايالت ننام خاصی برای اين تعطيالت ميتعطيالت خاص خود را دارد وکشور

  . خواندمي» منزلت انسانیها و دوستی خلقو  عدالت اجتماعیاعتقاد به آزادی، صلح،روز«را آنتعطيل رسمی اين روز

هايی در پيش رو دارد و در شرايطی  گذرد؟ سنديکای سراسری آلمان چه هدف در روز اول ماه مه در آلمان چه می

 سبب بيکاری وسيع در کشورها گشته، نمايندگان کارگران آلمان چه راهکارهايی برای که بحران مال و اقتصادی

ين روز چه کنند و خود کارگران نسبت به روز اول ماه مه و مسائل مربوط به ا برون رفت از اين معضل پيشنهاد می

   :آيد ايم که در پی می هگو يی کرد و و يک کارگر متخصص اين کشور گفت" د گ ب"رهبران با يکی از. نظری دارند

   سنديکاها در آلمان چه قدرتی دارند؟
اين احزاب بايد . ما در احزاب مختلف نفوذ داريم. ما به طور غيرمستقيم بخشی از قدرت موجود در جامعه هستيم«

اين . حقوق کارگران را بپذيرند، زيرا حقوق کارگران در قانون اساسی کشور ذکر شده و محفوظ است

کنم که حقوق کارگران در همه  البته فکر می. اند ها سال مبارزه به دست آورده ست که کارگران ما طی ده دستاوردی

 جريان مبارزات کارگری به دست آيد و به ندرت آمده اند، زيرا اين حقوق بايد درکشورها نيز به همين گونه به دست 



   ».ضر به قبول حقوقی برای آنان شده باشندهای دولتی بدون فشار از طرف کارگران حا ديده شده که شخصيت

   به کارگران ايران" د گ ب"پيام 
روزی که کارگران در سراسر جهان آن را جشن . ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار داريم ما در آستانه«

حقوق شان به ی همکارانم در ايران که در اين روز بخاطر  کنم و به همه من از اين فرصت استفاده می. گيرند می

ها خواهيم رفت و خواهيم کوشيد تا عدالت اجتماعی در آلمان، در   ما هم به خيابان. فرستم روند درود می ها می  خيابان

   ». و در سراسر جهان معياری برای سياست گشته و اين عدالت حفظ شود اروپا

  داليل بحران مالی در جهان 
دهد که مشکالت موجود فقط  اين بحران نشان می. ها ديگر ملموس شده ری بحران جهانی مالی به اقتصاد کشو دامنه«

ست در ارتباط با سيستم کاپيتاليستی جامعه که بر  به وضعيت اقتصادی مربوط نيست، بلکه اين بحرانی ساختاری

  ».بازار کار نيز تاثير گذاشته است

اش،  اين کاپيتاليسم با ساختار کازينويی. ها بودند شی ارز های نئوليبرالی معيار همه ها در بازارهای مالی آزادی سال«

. ی قرضه استوار بود اين در حالی بود که اقتصاد آمريکا هم بر پايه. ها در سراسر جهان شده بود معيار همه سنجش

ورزيد و  توان سودهای هنگفتی به دست آورد که اقتصاد مالی بر آن تاکيد می در چنين شرايطی واضح بود که نمی

در . ريزد مشخص بود که چنين ساختاری روزی چون ساختمانی کاغذی در هم فرو می.  درصد بود٣٠ تا ٢۵ن بي

   ».بينيم که سنديکاها در ابراز چنين هشداری محق بودند اکنون می. دادند چنين شرايطی سنديکاها دائما هشدار می

برای مقابله با بحران جهانی مالی و اقتصادی و هايی  سنديکای سراسری آلمان در آستانه روز جانی کارگر، چه شيوه

   کند؟ تاثير آن در آلمان پيشنهاد می

 بازارهای جهانی بايد زير نظارتی جهانی قرار داشته باشند،  گيريم اين است که ای که ما از اين بحران می نتيجه«

اکم باشند و همه کشورها نيز موظف بايد قوانينی جهانی بر اين بازارها ح. شناسد زيرا بازار، عدالت اجتماعی نمی

شوند به اين قوانين احترام بگذارند، زيرا هر کشوری با احترام به اين قوانين، سود خود را از بازار به دست خواهد 

های شغلی در  خواهيم موقعيت اند، نجات يابند، بلکه می هايی که در خطر قرار گرفته خواهيم، فقط بانک ما نمی. آورد

ما همچنين خواستار آنيم که قوانين مالياتی چنان باشد که کشوری به بهشت بدون . وند و در امان بمانندکشور حفظ ش

   .داران نتوانند بخاطر نپرداختن ماليات در کشورشان، به ديگر کشورها بگريزند ماليات تبديل نشود و سرمايه

ور در دوران بحران مالی به خطر نيافتند و های شغلی موجود در کش ما مذاکراتی را انجام داده ايم تا موقعيت

مان به اين توافق رسيديم که زمان کار کوتاه شوند و کمبود حقوق کارگران  ما در مذاکرات. کارگران اخراج نشوند

های تخصصی برای کارگران را  ما همچنين موفق شديم که دوره. در اين رابطه از طرف دولت پرداخت شود

رسد و پس از آن احتياج مبرمی به  بر اين نظريم که بحران مالی، زمانی به پايان میهمچنان حفظ کنيم، زيرا 

ما . ی پيشرفت اقتصادی همچنان موفق باشد نيروهای متخصص خواهد بود تا کشور بتواند چون گذشته در زمينه

گران حاضر اگر کار. های درونی در محل کار هستيم گيری همچنين موافق حق رای بيشتر کارگران در تصميم

های درونی در محل کار سهيم  گيری  در تصميم اند کمتر کار کنند، بايد در عوض، هم در سود کارخانه و هم شده

   جاللکوشک  عباس: سندهينو                                       ».گردند


