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ی کار و کارگری آلمان ای از حوزه تجربه  
 

               ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                                                                                     یعباس کوشک جالل
  

                                           
  او که دو سال ديگر بازنشسته می. آقای لوتا زاکس کارگر فنی اهل آلمان است

از . های کاری آشناست ها در کشورش تجربه کاری داشته و با محيط شود، سال

 آلمان و اول ماه مه  با سنديکای سراسری کاری، ارتباط  او در مورد زندگی 

  و در ساله است ۶٣کند،   زندگی میکلن آلمانشهر در لوتا زاکس .ايم پرسيده

  بازنشستگی سال ديگر به سنمشاغل گوناگونی داشته و دو اش  کاری  دوران
 اداره فدرال کار آلمان در آستانه اول ماه مه نسبت به وخيم تر شدن اوضاع کارگران هشدار می دهد

دخترش . يک پسر و يک دختر دارد. کند زنش حقوقدان است و کار می. او ازدواج کرده و دو فرزند دارد. رسد می

   .  سال است٢٨ ساله و پسرش ٢۵

   اش چه مشاغلی داشته است؟ ری طوالنیحال در زندگی کا لوتا زاکس تا به

پس از آن يک دوره ديدم و . دادم وقتی دوران دبيرستان را پشت سر گذاشتم، بايد دو سال خدمت سربازی انجام می«

. ها شوم اش گذشتند که سبب شد تا در بخش فروش، متصدی بخش در يکی از کارخانه های ديگر درپی بعد هم دوره

پس از مدتی با روسای . شويی و غيره بودم زاری چون يخچال، تلويزيون، ماشين رختدر آنجا مسئول فروش اب

به يک شرکت ژاپنی رفتم و در آنجا . اختالف باال گرفت و من از اين شرکت خارج شدم. شرکت اختالف پيدا کردم

در آنجا، از ابتدا . ودفروختم که اين شرکت خود توليد کرده ب ای می در آنجا هم ابزار يدکی. هم شش سال کار کردم

آنجا . اما چون اعتمادی به مديران آنجا نداشتم، به يک شرکت آلمانی رفتم. شروع کردم و به مديريت بخش رسيدم

آنجا کار می کردم تا . کرد اين شرکت وسايل الکترونيکی توليد و به بازار عرضه می. حدودا بيست سال کار کردم

بعد به شرکتی ديگر رفتم، اما آنها هم پس زمانی . ی کارکنان بيکار شدند و همه اين که اين شرکت ورشکست شد

ای جديد برای  شروع کردم به شرکت در دوره.  دو سالم بود۵٢. کوتاه ورشکست شدند و من باز به دنبال کار گشتم

لگی، پس از  سا۵٢زند که من در سن  در شرايطی که هيچ يک از مشاوران اداره کاريابی حدس هم نمی. يافتن شغل

اتمام دوره، بتوانم کاری پيدا کنم، يک مشاور اين امکان را به من داد و من پس از پايان اين دوره يک ساله ، 

  ».توانستم در يک شرکت کامپيوتری استخدام شوم و هنوز هم در همين شرکت هستم

   ارتباط لوتا زاکس با سنديکای سراسری آلمان

ی تسهيالتی که من   همان ابتدا متوجه شدم که بايد عضو سنديکا باشم، چون همهاز. ها عضو سنديکا بودم من سال«

 روزه با حقوق در سال، دريافت ٣٠امکاناتی مثل مرخصی : ها به من داده بودند ام داشتم را سنديکا در زندگی کاری

اين ساعتِ  کار . عت سا۴٠ ساعت در هفته به ۵۶ و يا ۴۶   يک ماه حقوق در پايان هر سال، کاهش ساعات کار از

به همين جهت بود که من سالهای متمادی عضو سنديکای .  ساعت در هفته نيز کاهش يافت٣۵  در دورانی حتا تا



اما پس از اين که بيکار شدم و در شرکت بعدی در هيئت رهبری قرار داشتم، از عضويت در . کارگران آلمان بودم

کنم  اما فکر می.  جهت منافع کارفرمای شرکت قرار داشتم تا کارگرانسنديکا استعفا دادم، چون من ديگر بيشتر در

   ».ست، تا شرايط مناسب برای کار در کشور مهيا باشد که وجود سنديکاها در آلمان بسيار ضروری

   پيام به کارگران ايران

تی روز مبارزات و در اول مه، که به طور سن. کنم که کارگران ايران بتوانند عضو سنديکا شوند من آرزو می«

اما روز اول ماه مه، امروزه در آلمان برای بسياری . های صنفی خود برسند ی کارگران است، به خواست طبقه

اهميت پيشين خود را از دست داده و اگر اين روز، در وسط هفته باشد، به عنوان يک مرخصی اضافی تلقی 

آرزو نمی کنم، بلکه دوست دارم که آنها در اين روز جمع البته من چنين شرايطی را برای کارگران ايران . شود می

  ».شان بکوشند های سنديکايی خود را مطرح کنند و در جهت تحقق شوند و خواست

   راهکارهای حل بحران جهانی مالی و اقتصادی

ی در کشور کنم که اين بحران مطمئنا در زندگی کاری در آلمان تاثير خواهد گذاشت و به افزايش بيکار من فکر می«

ها  آلمانی. ی نق زدن به شدت رواج دارد اما اين را هم بايد در نظر گرفت که در آلمان سنت ديرينه. خواهد انجاميد

ای برای  ها در حالی ست که خانه اين غرزدن. زنند شوند و غر می هنوز مشکلی پيدا نشده، به شدت عصبی می

ما در حال حاضر .  و خوراک و پوشاک در دسترس استزندگی کارگران وجود دارد، موقعيت شغلی مهياست،

اما همين تعداد .  ميليون نيز خواهند رسيد۴شود که شمار اين بيکاران به  گفته می. حدود سه و نيم ميليون بيکار داريم

 و ها بايد يادبگيرند کمتر نق بزنند به نظر من آلمانی. هم بسيار کمتر از شرايط ده سال پيش در خود آلمان است

اعتراض کنند، بلکه بايد هر يک در هر شرايطی، با اميدواری به تحقق زندگی بهتر، کوشا باشند و بخشی از کار را 

نبايد فقط به اين فکر بود که بحران موجود چه باليی سر ما . به بهترين نحو انجام دهند تا موفقيت حاصل شود

  ».ان را در آينده پشت سرگذاشتآورد، بلکه بايد با اميد گفت، چگونه بايد اين بحر می
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