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ش دستمزد هاي افزایش فشار آارگران آلمان برايافزا  
 

  ١٣٨٧هم آبان دپانز هشنبچهار                                                                        ...یگروه همبستگ: ترجمه از
 

   
 

 آارخانه و موسسه تا ساعت ۵٠٠ز شتر اين در بينفراز شاغل ١۵٢٠٠٠حدود   ٢٠٠٨نوامبر  ٠٤ ـ در روز سه شنبه

ش ي افزایز و  آرام را براي مسالمت آمین قدم هاي شرآت آردند تا آخریون اعتراضيك اعتصاب آوتاه و آآسي در ١٤

  . متال سازمان داده شد- گ  -یه فلز آلمان  اين اعتصاب  توسط اتحاديا.  شان  امتحان آنندي دستمزدهای درصد٨

-  هامبورگ- فورپوممرن-مك لنبورگ -نيهول اشتا-گ يض در روز سه شنبه در شهر شلزو اعترایمحورها ازیكي–

  . درزاآسن بوده استي نی شمال غرب-برمن

ن اعتصاب يدر ا  Lloyd  Dynamowerke و  Lear  موسسهو  - AG ملريدانفر از ١٧٠٠برمن شب هنگام در

ل ها  اعتراض ين  فلزآاران ، با به صدا در آوردن بوق اتومبي هول اشتاگيدر شهر شلزو. ز شرآت آردنديآمهشدار

  . ان داشتيسمار، استراسبورگ جري  روستوك، وارن مونده ، ویز در شهرهاي  نیيون هايآآس. خود را نشان دادند

        Meyer-Werft از نفر٢٢٠٠ Leer-Papenburgو در Nordseewerk  از نفر١٠٠٠درساآسن يندر 

  . تظاهرات آردند

گر  اعتراضات بادن ورتنبورگ يمحورد. لهلم شاون  صورت گرفتيز در اولدنبورگ و وي نیزياعتصابات هشدار آم

در . د متوقف شديملرتولي دای از آارگاههایاريدر بس. دندي آارخانه دست از آار آش٢٠ نفر از ٤٠٠٠٠بود حدود 

م و ي انترتورك ها-ملر در اشتوت آاردي دایدر آارگاها. ر تجمع آردند آارگ٩٠٠٠نگن يند لفي در سیآارگاه بزرگ

ش يدريز در فري نیگريز دياعتصابات هشدارآم. دندي آارگر دست از آار آش۵٠٠٠نگدردر  مجموع ي مت-نگنياسل

  .وستيپهافن بوقوع 

  . جهت مطالباتشان تظاهرات آردند آارخانه در٢٠٠از نفر٣٠٠٠٠ك يوستفالن نزد -ني نوردهایشهرهادر

  .دنديآشآار آارخانه دست از٣۵از  آارگر٣٢٠٠لمگو و حومه  آارخانه و در١۵از  نفر٣٠٠٠دورتموند در

  خوان به فرایتجمعنفردر٢١٠٠ هامبورگدر. تظاهرات آردندآارگر ٤۵٠٠ها آارخانه گريدم وبوخوآارگاه اپل دردر

ن يشوادر نفر۵۵٠٠شرآت آردند وزيآم اعتصاب هشدار آارخانه در۵٨از نفر ٢٠٠٠٠شتر از يرن بيبادر. پاسخ دادند
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  .ف آردند ساعت آار را متوق٢به مدت )   اف  - ك -اس (  شفلر و-فورت از بوش 

 -موتور بوهلریهاشرآتاز آارگر۵٦٠٠نورنبرگ در

  .دست به تجمع زدند.... منس وي ز- ناش -دنورريگاردن

ن اعتصاب يادر آارگر١١٠٠٠ش ازيفرانكفورت ب در

 -ارالنگن  دریيون هاين آآسيهمچن. شرآت آردند

 -نلند يرادر. صورت گرفت...  مونشن و-رگ  آوگسبو

آوتاه شرآت اعتصاب ن يدرا نفر٤٨٠٠ حدود همفالز

  آارگر دست ۵٦٠٠...  ویهسن شمال -هسن در .آردند

  .دندياز آار آش

ه فلز ي آارگر به فراخوان اتحاد۵٢٠زناخ و ارفورت يدر آ. مطالباتشان را مطرح آردند   نفر۵٠٠٠ش از يسارلند بدر

  .پاسخ مثبت دادند

چند آارخانه از نفر١۵٠٠حدود وستند وين فراخوان پيارخانه به ا آ٢١ نفر از ٤٣٠٠  براندنبورگ و ساآسن-ن يبرلدر

 مختلف در ی نفر از آارگاهها٩٠٠ براندنبورگ حدود -گ فلده يدر لودو.  مرسدس تجمع آردند-ملري درب دایجلودر

در ساآسن و . آردندجمع ت در آارگاه   یو در جلو  نفر از ب ام ٨٠٠ حدود  كيپزيدر ال .اعتصاب شرآت آردند ن يا

  .نددل آري آارگر آارخانه را تعط١۵٠٠ ساآسن آنهالت 

   

  

  نآلما ه فلز آارانيت اتحاديسا: از

ني برل- ی با جنبش آارگریگروه همبستگ: ترجمه از  

  ٢٠٠٨ نوامبر ۵
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