از :ﺳﺎﻳﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰ آﺎران ﺁﻟﻤﺎن

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰد هﺎ
ـ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٠۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠٨ﺣﺪود  ١۵٢٠٠٠ﻧﻔﺮاز ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵٠٠آﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ١۴در ﻳﻚ اﻋﺘﺼﺎب آﻮﺗﺎﻩ و ﺁآﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪم هﺎي ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ و ﺁرام را ﺑﺮاي
اﻓﺰاﻳﺶ  ٨درﺻﺪي دﺳﺘﻤﺰدهﺎﻳﺸﺎن اﻣﺘﺤﺎن آﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰ ﺁﻟﻤﺎن اي -گ  -ﻣﺘﺎل ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ
ﺷﺪ .
ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرهﺎي اﻋﺘﺮاض در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻠﺰوﻳﮓ -هﻮل اﺷﺘﺎﻳﻦ-ﻣﻚ ﻟﻨﺒﻮرگ -ﻓﻮرﭘﻮﻣﻤﺮن -هﺎﻣﺒﻮرگ–-
ﺑﺮﻣﻦ -ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺪرزاآﺴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺷﺐ هﻨﮕﺎم در ﺑﺮﻣﻦ  ١٧٠٠ﻧﻔﺮ از داﻳﻤﻠﺮ  - AGو ﻣﻮﺳﺴﻪ  Learو Lloyd Dynamowerke
در اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب هﺸﺪار ﺁﻣﻴﺰ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ .در ﺷﻬﺮ ﺷﻠﺰوﻳﮓ هﻮل اﺷﺘﺎﻳﻦ ﻓﻠﺰآﺎران  ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁوردن ﺑﻮق
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺁآﺴﻴﻮن هﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺷﻬﺮهﺎي روﺳﺘﻮك ،وارن ﻣﻮﻧﺪﻩ  ،وﻳﺴﻤﺎر،
اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ.
در ﻧﻴﺪرﺳﺎآﺴﻦ  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ از  Nordseewerkو در  ٢٢٠٠ Leer-Papenburgﻧﻔﺮ از Meyer-Werft
ﺗﻈﺎهﺮات آﺮدﻧﺪ.
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت هﺸﺪار ﺁﻣﻴﺰي ﻧﻴﺰ در اوﻟﺪﻧﺒﻮرگ و وﻳﻠﻬﻠﻢ ﺷﺎون ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﻮردﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎدن ورﺗﻨﺒﻮرگ
ﺑﻮد ﺣﺪود  ۴٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از  ٢٠آﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ از آﺎر آﺸﻴﺪﻧﺪ .در ﺑﺴﻴﺎري از آﺎرﮔﺎهﻬﺎي داﻳﻤﻠﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در
آﺎرﮔﺎﻩ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻔﻴﻨﮕﻦ  ٩٠٠٠آﺎرﮔﺮ ﺗﺠﻤﻊ آﺮدﻧﺪ .در آﺎرﮔﺎهﺎي داﻳﻤﻠﺮ در اﺷﺘﻮت آﺎرد -اﻧﺘﺮﺗﻮرك هﺎﻳﻢ و
اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ -ﻣﺘﻴﻨﮕﺪردر ﻣﺠﻤﻮع  ۵٠٠٠آﺎرﮔﺮ دﺳﺖ از آﺎر آﺸﻴﺪﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت هﺸﺪارﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ هﺎﻓﻦ
ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ.

در ﺷﻬﺮهﺎي ﻧﻮردهﺎﻳﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ٣٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از  ٢٠٠آﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺗﻈﺎهﺮات آﺮدﻧﺪ.
در دورﺗﻤﻮﻧﺪ  ٣٠٠٠ﻧﻔﺮ از  ١۵آﺎرﺧﺎﻧﻪ و در ﻟﻤﮕﻮ و ﺣﻮﻣﻪ  ٣٢٠٠آﺎرﮔﺮ از  ٣۵آﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ از آﺎر آﺸﻴﺪﻧﺪ.
در آﺎرﮔﺎﻩ اﭘﻞ در ﺑﻮﺧﻮم و دﻳﮕﺮ آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ  ۴۵٠٠آﺎرﮔﺮ ﺗﻈﺎهﺮات آﺮدﻧﺪ .در هﺎﻣﺒﻮرگ  ٢١٠٠ﻧﻔﺮدر ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .در ﺑﺎﻳﺮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٢٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از  ۵٨آﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﻋﺘﺼﺎب هﺸﺪار ﺁﻣﻴﺰ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ و ۵۵٠٠
ﻧﻔﺮ در ﺷﻮاﻳﻦ ﻓﻮرت از ﺑﻮش  -ﺷﻔﻠﺮ و) اس  -ك  -اف ( ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﺳﺎﻋﺖ آﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ آﺮدﻧﺪ.
در ﻧﻮرﻧﺒﺮگ  ۵۶٠٠آﺎرﮔﺮ از ﺷﺮآﺖ هﺎي ﺑﻮهﻠﺮ ﻣﻮﺗﻮر  -ﮔﺎردﻧﻴﺮ دﻧﻮر  -ﻧﺎش  -زﻳﻤﻨﺲ و ....دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .
در ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺑﻴﺶ از  ١١٠٠٠آﺎرﮔﺮ در اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ  .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁآﺴﻴﻮن هﺎﻳﻲ در ارﻻﻧﮕﻦ -
ﺁوﮔﺴﺒﻮرگ  -ﻣﻮﻧﺸﻦ و ...ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .در راﻳﻨﻠﻨﺪ -ﻓﺎﻟﺰ هﻢ ﺣﺪود  ۴٨٠٠ﻧﻔﺮ دراﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب آﻮﺗﺎﻩ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ
.در هﺴﻦ  -هﺴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ۵۶٠٠ ...آﺎرﮔﺮ دﺳﺖ از آﺎر آﺸﻴﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎرﻟﻨﺪ ﺑﻴﺶ از  ۵٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را ﻣﻄﺮح آﺮدﻧﺪ  .در ﺁﻳﺰﻧﺎخ و ارﻓﻮرت  ۵٢٠آﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ.
در ﺑﺮﻟﻴﻦ  -ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ و ﺳﺎآﺴﻦ  ۴٣٠٠ﻧﻔﺮ از  ٢١آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺣﺪود  ١۵٠٠ﻧﻔﺮ از ﭼﻨﺪ
آﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺟﻠﻮي درب داﻳﻤﻠﺮ  -ﻣﺮﺳﺪس ﺗﺠﻤﻊ آﺮدﻧﺪ  .در ﻟﻮدوﻳﮓ ﻓﻠﺪﻩ  -ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ﺣﺪود  ٩٠٠ﻧﻔﺮ از آﺎرﮔﺎهﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺮآﺖ آﺮدﻧﺪ.در ﻻﻳﭙﺰﻳﻚ ﺣﺪود  ٨٠٠ﻧﻔﺮ از ب ام و در ﺟﻠﻮي در آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﺠﻤﻊ آﺮدﻧﺪ .در
ﺳﺎآﺴﻦ و ﺳﺎآﺴﻦ ﺁﻧﻬﺎﻟﺖ  ١۵٠٠آﺎرﮔﺮ آﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻄﻴﻞ آﺮدﻧﺪ .
ﺗﺮﺟﻤﻪ از  :ﮔﺮوﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮي  -ﺑﺮﻟﻴﻦ
 ۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠٠٨

