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اه هي قدرت اتحادی برای محکورانان،ياعتصاب لوکوموت    
 

ششماه هشتاد و مهرشانزدهم                                                                               دويچه وله                 
 

  

   سال گذشته١۵آهن در  بزرگترين حرکت اعتراضی کارکنان راه 
در حالی که اين اتحاديه مصمم . ی لوکوموتيورانان برای اضافه حقوق به يک بحران تبديل شده است خواست اتحاديه

تفاوتی   بیاست بر شرکت راه آهن به عنوان کارفرمای خود فشار بيشتری وارد آورد، مسؤالن اين شرکت از خود

   . دهند نشان می

 )Hartmut Mehdorn(، دورن هارتموت مه. است حقوق اضافهدرصد ٣١خواستار)GDL(ی لوکوموتيورانان اتحاديه

او معتقد است که اين ميزان . داند می" به دور از هرگونه واقعيت"آهن، خواست سنديکا را  رئيس شرکت سهامی راه

    . شود های شغلی می  رفتن موقعيت کند و باعث از بين ا مختل میر" امنيت اجتماعی "حقوق  اضافه

  کشمکش تاريخچه
   

آهن، يک حرکت مشترک برای باالبردن حقوق و مزايای    به همراه سنديکاهای ديگر راهGDLدر آغاز، سنديکای 

نهايت باعث باالرفتن پس از يک سری مذاکرات، شرکت راه آهن، پيشنهادی مطرح کرد که در . خود به راه انداختند

 اما اين ميزان راضی نشد و تصميم گرفت، به GDLسنديکای .  در صد شد۴ / ۵آهن به ميزان  حقوق کارکنان راه

  .تنهايی مبارزه را ادامه دهد

توانيم به خاطر يک اقليت حاال   ما نمی«: دورن در اين رابطه گفت آهن، هارتموت مه ابتدا رئيس شرکت سهامی راه

پيشنهاد جديدی  آهن راه اما پس از مدت کوتاهی شرکت» .های حقوقی را باز کنيم ی تعرفه ه باب مذاکره در بارهدوبار

 درصد به حقوق و مزايای لوکوموتيورانان برای ۵ اين شرکت حاضر شد،  . رد شدGDLمطرح کرد که از جانب 

  . ود ده درصد افزايش يابدحد طور کلی  به ها بتواند اضافه کاری بيافزايد تا ميزان درآمد آن

   

                                    
   سال گذشته١۵آهن در  بزرگترين حرکت اعتراضی کارکنان راه      گذاشته شد  ن بنيا١٨۶٧سنديکای لوکوموتيورانان در سال                

  د عضو دار٣۴٠٠٠و امروز                                    
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  ساز؟ فردا، روز سرنوشت
   

آهن تا روز سه   به شرکت سهامی راهGDL، سنديکای )سپتامبر ۵(وگوهای طوالنی در روز جمعه  پس از گفت

) Manfred Schell( رئيس اين سنديکا، مانفرد شل . مهلت داد، پيشنهاد جديدی مطرح کند)  سپتامبر٩(شنبه 

حال اين  با اين. چنين اعالم کرد که تا آن روز، هيچ حرکت اعتصابی از سوی اين سنديکا صورت نخواهد گرفت هم

  .  خود را از پيش اعالم نکند ی  زمان و مدت اعتصابات آيندهGDLوجود دارد که امکان 

زمانی اعالم اعتصاب و  کنيم که آيا فاصله ما در اين باره فکر می«: گفت)  سپتامبر٧(مانفرد شل، روز يکشنبه 

  . »اجرای آن را کوتاه کنيم يا نه

شرکت سهامی " ی های پيشگيرانه  برنامه"ه از پياده کردن  با اين تصميم برآنست ک ی لوکوموتيورانان اتحاديه 

در مسيرهايی که )  سپتامبر۵جمعه، (، GDLاين شرکت در اولين روز اعتصاب سنديکای . آهن جلوگيری کند راه

کار انداخت و تهديد کرد که در  های اضافی برای جابجا کردن مسافران به بودند، قطار لوکوموتيورانان اعتصاب کرده

  .ايط اضطراری، از لوکوموتيورانان کشورهای همسايه، بويژه اتريش و سوئيس کمک خواهد گرفتشر

   
  هشدار دولت آلمان

   
تواند به اين کشمکش پايان دهد، اما تا کنون تنها به عنوان ناظر عمل  آهن است، می   دولت آلمان که صاحب اصلی راه

 از هر دو طرف مذاکره  )Wolfgang Tiefensee ( نزه،وزير راه و ترابری کشور، ولفگانگ تيف. کرده است

استقالل "او هم چنين تأکيد کرد، دولت آلمان به خاطر احترام به اصل ". گو را نگسلند و ی گفت رشته"خواست، 

  . در مذاکرات طرفين دخالت نخواهد کرد" ها تعرفه
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