
  2006ترازنامه جنبش کارگری آلمان در سال 
  

نشان می دهد که از يکسو در همه گذشته   اعتراضات سال. مان سال پرتناقضی بود آلجنبش کارگری  برای 2006سال         
از سوی ديگرمزدبگيران در بسياری   يافته وشرايط کار بدتر شده است وجا ساعات کارطوالنی شده است، دستمزدها تقليل

 در بخش خدمات بويژه  .مقابل تعرض سرمايه داران مقاومت چشمگيری کردنددری کارارخانه ها درمبارزه بر سرقراردادها ک
  . هزاران نفر از شاغلين در اعتصابات شرکت نمودند 2006عمومی طی سال 

  
بيکارسازيها  کارخانه ها و دن  ش در بسياری کارخانه ها مبارزه ی دفاعی در مقابله با بستن2005 همچنان که در سال      

 . با شدت ادامه يافت واين مبارزه سرسختانه  نيز2006، در سال صورت گرفت
 

 – Boschووسائل خانگی بنام لباس شوئی   ماشين توليدکارخانه ی کارگران  روزه 26 واعتصاب مبارزه کارگران         
siemens  * لوگيری از بسته شدن کارخانه و بيکاری کارگران نمونه ای   برای ج2006درنزديکی برلين در ماه دسامبر
  حتی گرايشات درون اتحاديه فلزکاران ی کارگران،  شدت مبارزهدر جريان اعتراضات و.   بود از اين مبارزات برجسته ای
 کنترل ی که  اتحاديه  قرارگرفتند بنحو رهبری آشکارا در مقابل و اعضای بدنه ی اتحاديه گرديد  قطبی شدن دستخوش 

 2006وس اعتراضات کارگری در سال در اينجا رئ.  از دست نيروهای بوروکرات اتحاديه ها خارج گرديد خشمگين انکارگر
  .  است گرديده درج 

 
 2006سال 

 در آملان اعرتاضات کارگری
  
برعليه سياست هامبورگ  کشوراروپايی منجمله 12در  کارگران بندر5000 : ژانويه11 -

  ! دست از کار کشيدند روز يک Port Package II اروپا درقيال بنادر پارلمان
  
 توليد کننده ی وسائل الکترونی   مبارزه بر عليه تعطيلی کارخانه : مارس 8 ژانويه تا 20 -

AEG  در نورنبرگ!  
  
 اعتصاب در انجمن های محلی ايالتها در اعتراض به طوالنی شدن : هفته14فوريه تا 1 از-

  !ساعات کار
نفر در استراسبورک عليه سياست اروپای مشترک  100000ظاهرات بيش از ت :  فوريه14 -

  !Bolkestein- Richtlinieبنام 
 در   Pansonicعليه بسته شدن کارخانه ی  روزه 101 تجمع اعتراضی  فوريه27 از- 

  !کارگران دست به اعتصاب غذا زدند  اکتبر تعدادی از 6از . ايسلينگن 
 بخاطر کشمکش ها بر سر تعيين قراردادهای کار در بخش فلزکاران ارس م3 از -

  !فردر تجمعات اعتراضی شرکت نمودندن80000
  
 نفر به نشانه همبستگی با کارگران 15000 وستفالن – در ايالت نورد  مارس10 تا 8 از-

   !اعتصابی ايالتها دست از کار کشيدند



  
 Airline- Caterer Gate Gourmet ماه از اعتصاب در خط هوايی 6بيش از  : آوريل7 -

  ! در دوسلدورف گذشت 
  
نفردر برلين  عليه سياست محدود کردن کمک های اجتماعی 15000تظاهرات  :  جون3 -

  !ران و سازمانهای چپ سازماندهی شداين تظاهرات از طرف تشکل بيکا. دولت 
 !Allianz در کنسرن بيمه تجمع اعتراضی:   جون28 از-
  
 درشهر برلين  Charite هفته اعتصاب در بيمارستان بزرگ 12آغاز  : پتامبر س12 از -

 شروع 2004کار که از سال برای پايان دادن به وضعيت کاری بدون التزام به سطح قرارداد 
  !شده بود

ئی ووسائل خانگی اس شو ماشين لباعتصاب در کارخانه ی  :  اکتبر20 سپتامبر تا 25 از -
Bosch – Siemens )BSH (در برلين بر عليه بسته شدن کارخانه!   

  
لکس واگن در حرکات اعتراضی بر از کارگران و کارکنان فنفر20000بيش از  :  سپتامبر26 -

يازاتی آنرا پذيرفت ، ری اتحاديه با کسب امتنی شدن ساعات کار که چند روز رهبعليه طوال
  !شرکت کردند

 شهر عليه 5نفر در 220000 بزرگترين اتحاديه کارگری آلمان DGBبا فراخوان  : کتبر ا21 -
  !قات اجتماعی دست به اعتراض زدند سياست تضي

  
از  نفر از کارکنان کنسرن های بيمه برای حفظ محل کارشان و جلوگيری 1000 :  نوامبر11 -

  !بيکارسازی دست به اعتراض زدند
ت خودانگيخته فلزکاران در ساعات کار بر عليه کم کردن سطح اعتراضا :  از اول نوامبر-

  !دستمزدها
  
شان برعليه طوالنی شدن سن   نفراز فلزکاران در ساعات کاری4000 :  دسامبر6 -

  ! خودانگيحته دست به اعتراض زدند  سال67بازنشستگی تا 
  
وصی سازی  کارگر بندر هامبورگ بعداز مجمع عمومی بر عليه خص2000 :  دسامبر15 -

  !برپا کردند بخشی از بندر تجمع اعتراضی 
  
  :درس زيرنگاه کنيد برای مطالعه اصل گزارش آ.  است  منتشرشده   Daniel Behruzi تهيه و با مقدمه ای از Ursel Beck توسط  نمونه اين فهرست 

http://www.linkspartei-debatte.de/index.php?name=News&sid=711 
  :نگاه کنيد به  Bosch شتر از مبارزات کارگرانبرای اطالع بي*
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