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 بخشد یماکرون الهام م یکه به آقا یالگوئ

 جهنم معجزه آلمان

 بابک دهقان ران برگردانیه سیویلوا

 

 یرا یندوقهاص یسپتامبر به پا ۲۴انتخابات  یکه برا ،ت آلمانیجمعان کاردریتعداد متقاض 

ن حد گسترده یزتا این یشغل یثبات ین اندک نبوده است. اما بیچنهرگز ،فراخوانده شده اند

رمبدل یکاران را به کارگران فقیدوهزار، ب یانه سالهایدرم ین اجتماعیدن تامیبرچ نبوده است.

سه هستند که دولت فران یقانون کار یسین اصالحات، الهام بخش بازنویاکرده است. 

 ل کند.یمشاورت مجلس به مردم تحم بدون یق فرمان هایخواهد از طریم
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محله پانکو در برلن، حدود پانزده نفر،  یابیاداره کار یهشت صبح : به محض باز شدن درها

 بندند. یرش صف میشه پذیساکت ودلواپس، در مقابل گ

 

 ینجا هستم؟ براین اچه م یبرا» کند یم پچ پچ یآهسته ا یبا صدا یا مرد حدودا پنجاه ساله 

به دهند را قطع خواهند کرد. یکه به تو م ی، پول کمیشان جواب نده نکه اگربه احضار نامهیا

ر یزست، که فروشنده ید نینکه ازتو بخواهند، بعیمگرا شنهاد کردن ندارند.یپ یبرا یزیهرحال چ

ش، اداره یک ماه پی. شودیبرچهره اش ظاهر م یفین اشاره، لبخند ضعیبا ا «.یشوبدار خیم یشلوار

فرزندش را و از دست داده ی، که کارش را بعنوان مربساله ۳۶مادر   کیبه محله پانکو،  یابیکار

ک یدر  یفروشندگ شغل یبرا که وازاو خواست ارسال کرد ینامه ا کند،  یبزرگ م یبه تنهائ

نش نشان داد نترنت واکیمه خواهد شد. فرد مورد نظردرایوگرنه جر تقاضا بفرستدسکس شاپ 

شورشده  یادین دفعه آش زیاما ا تمام دردسرها را تجربه کردم یابین اداره کاریمن با ا» ونوشت 

 ت کند.ین سوء استفاده ازقدرت شکایواعالم کرد که در نظردارد ازا« است
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کاران یمرکز ب« اریس یبانیشتهسته پ»، یمساکن اجتماع ینگ ساختمان هایدرپارکخارج از اداره، 

در مقابل  یز تا شوئیم یساله، بر رو یتاک سیتش را آغاز کرده است. خانم نورا فراین، فعالبرل

دفاع  یابیچگونه از حقوقمان در برابر اداره کار» ن جزوه با عنوان یبوس گروهشان، چند ینیم

ن ابتکارعمل زد. در یبه ادست  پروتستان یسای، کل۲۰۰۷در سال » قرار داده است. « میکن

بشمار  یدیآنراهمچون تهد یل موجهیکاران بدالیاز ب یاری، که بسیاداره باز یوالین هیبرابرا

 « .خوردیبه چشم م یفراوان یوناتوان یآورند، سردرگمیم

 

شود. اواز مطرح کردن مسائلش در حضور یک میمردد نزد یبا گام یش از شصت ساله ایزن ب

کمتراز  ینکه حقوق بازنشستگیتوجه به ارسد. با یشناسد بشدت خجلت زده بنظر م یکه نم یکسان

 یپرداخت م یلیتکم یبلغبه او م یابیست، اداره کارین یکردن کاف یزندگ یاو برا یوروی ۵۰۰

م یست که شغل کوچک نیست، او اندک زمانیسرنینه ها بازهم مین هزیکه تام یکند. از آنجائ
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 یبدست آورده است که ماه یک مرکز درمانیبعنوان خدمتکاردر (« minijob »)یثبات یوقت ب

د، اداره یدانیم» د یگویم یف وحشت زده ایضع ید. با صدایافزایبه درآمدش موروخالص ی ۳۴۰

ورو به آنها بازپرداخت کنم، چرا که به قول آنها، من همه ی ۲۵۰از من خواسته است که  یابیکار

د، من ید نداشته باشین، تردیاضافه برارا ندارم.  ین پولیدرآمدم را اعالم نکرده ام. اما من چن

از  یکی«. رخ داده است... یدرآمدم را به آنان اعالم کردم. حتما اشتباه یازهمان روزاول تمام

د یبا یارش بگذارد : با چه کسیکشد تا اطالعات الزم را دراختیم یگروه او را به کنار یاعضا

بوس  ینیاوقات م یگاهره. یت کرد وغید شکایجه نداد به کجا باین کار نتیتماس گرفت واگرا

خانم  کند.یم یگران را بازیبدور از نگاه د یک متقاضیمشکل  یبررس یبرا یگروه نقش پناهگاه

کاران یبنما کردن  است. انگشت  Hartz IVج یازنتا یکین یا» کند که یتاک خاطرنشان میفرا

گران شرم یر مقابل داز مطرح کردن مشکالتشان د یاز آنان حت یاریآنچنان جاافتاده است که بس

 «.دارند
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 یاروپائ ین چهارچوب هاید سازتریاز مق یکی

 

Hartz IV  :گر یبازار کار، بعبارت د یحاصل روند مقررات زدائ ،یاجتماع ین عالمت گذاریا

ال یائتالف حزب سوساز ی، ناشگرهارد شرودر صدراعظم ، است که توسط دولت۲۰۱۰م یتقو

که  ن اصالحاتیبند چهارم ابه اجرا گذاشته شد.  ۲۰۰۵و ۲۰۰۳ ین سالهای، بدموکرات وسبزها

ن شرکت فولکس واگن، شناخته یشیپ ینیرکارگزیمد (،Peter Hartzترهارتز)یبه نام طراح آنها پ

ک سال بدون کار( را یش از یکاران بلند مدت )بیب یایومزا یاجتماع یشوند، کمک هایم

 نست کهیفرض برا شود، ادغام کرده است.یت مپرداخ یابی، که توسط اداره کاریواحد یمقرردر

که به آنها لقب ، کارانیب، (۱)۲۰۱۷ک فرد تنها در ی یورو برای ۴۰۹ ین کمک، ماهیزایمبلغ ناچ

 یحت ،جستجوکنند یق خواهد کرد که هر چه زودترکاریداده شده است، را تشو یمشتر

فرد مورد  یا مهارت هایبه خواسته ها و یربط یشنهادیا کارپیاگردستمزدش اندک باشد و
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کنترل  یستم هایس نیازسخت تر یکیرفتن ین کمک مشروط به پذیا ینظرنداشته باشد. اعطا

 اروپاست. 

 

ون یلیم۲٫۶گرفتاربودند :  Hartz IVون نفر در دام یلیک به شش می، نزد۲۰۱۶ان سال یدر پا

ت یهدا»وزش، )آم« یازفعال س یبرنامه ها»که با ترفند  یررسمیون بطور غیلیم۱٫۷، یکاررسمیب

ون فرزندان یلیم۱٫۶ره( از آمار حذف شده بودند و یورو، کارکوچک وغی ۱، کار با دستمزد«یگر

 ن کمک ها.یافت کنندگان ایدر

 

د از آنان یکه با یش کاراستواراست، همچون کسانیبرستا ساختارآن که ین افراد، در جامعه ایا

، ۲۰۰۵در سال  شوند.یده میر کشیبه تصواز آن  بدتر یا حتیجست، جماعت راحت طلبان و یدور

ه سوء استفاده، تقلب وخود یت به افراد صادق. برعلیارجح»در جزوه وزارت اقتصاد با عنوان 

ال یر اقتصاد )ازحزب سوسیبه قلم ولفگانگ کلمان، وز یش گفتاری، در پ«یدر دولت اجتماع یپرست
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ف یتعر ی، برا«انگل»از واژه سان دراستفاده ست شنایز» خورد : ین جمله به چشم میدموکرات( ا

ده اند. یکند، هم عقیگر موجودات زنده سوء استفاده میش ازدیاجات خویرفع احت یکه برا یموجود

، یتعجب یچ جایه یوب«. کامال نارواست یعه انساندر جام ین مقوالتیشک، بکار بردن چن یب

 یبه فراوان (،Bildلت )یراس آنان ب متعفن، ودر یتوسط رسانه ها« Hartz IVانگل »اصطالح 

 بکار گرفته شد.

 

آنها امکان پرداخت  یاتیست. درآمد حداقل حیدائم ین کمک ها جدالیبهره مندان از ا یزندگ

زان آن از یکه م یه خانه را، به شرطی، پرداخت کرایابینرو، مراکز کاریدهد. ازا یه خانه را نمیکرا

رند. یگیمختلف باالترنباشد، به عهده م یائیناطق جغرافم ین شده توسط دولت براییحداقل تع

دررابطه با مسئله مسکن  ندیآیدارما میکه بد یک سوم کسانیمشکل  » د یگویتاک میفراخانم 

شود که یژه برلن باعث میبزرگ وبو یه خانه در شهرهایکرا یش نجومیاست. اغلب اوقات، افزا

کنند، بدون  یاسباب کش ای ن، آنها ناچارند کهیبنابران شده باالتربرود. ییه ازحداقل تعیمبلغ کرا
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ه ینکه تفاوت کرایا ای، چون بازارمسکن به شدت تحت فشار است وتوانند بروندینکه بدانند کجا میا

 ۵۰۰چهل درصد از « بشان بپردازند وبودجه خورد وخوراک را کاهش دهند.یخانه را ازج

ه خانه شان از یکنند، کرایم یته ودر برلن زندگقرارگرف« Hartz IV» که درچهارچوب  یهزارنفر

  ن شده فراتر است.ییحداقل تع

 

اعطاء کنند. پرداخت  یاندک یاضطرار یکمک ها ین در موارد نادریتوانند همچنیم یابیمراکز کار

ت یه تولیشترشبیدهد که بیم یمتقاض یبرزندگ یچنان حق نظارت یابیبه مرکزکار ،ین کمکیچن

روابط عاشقانه وبطور  یا حتیو یخانوادگ ید کردن، مسافرت کردن، زندگیخر ،یاست. حساب بانک

رد. یگ یزبازرسان قرار میرآمیتحت کنترل تحق یمتقاض یخصوص یزندگ یهاجنبه  یخالصه تمام

از آنان به خود اجازه ابتکارات  یهستند که برخ یقدرتآنچنان  یآلمان دارا یابیمرکزکار۴۸۰

ساکس، پرسش  -در باس  یالتیا یابی، مرکز کار۲۰۱۶ال، اواخر سال دهند. بعنوان مثیم یلیتخ

 یخ تولد شرکایکارمجرد حامله فرستاده وازاوخواسته بود که نام وتاریک خانم بیبه  ینامه ا
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ه یاعالمهمان در د،یش عقایتت تفین حاکمیا یفلسف یمبان یشه هایر  (.۲اش را افشاء کند) یجنس

 یال دموکراسیسوس» امبریه، دوپین اعالمی. دراملموس استشرودر وبلر ۱۹۹۹ژوئن  مشترک

ت یمسئول یبه سو یبه جهش گاه یاجتماع یل چترحفاظت دستاوردهایتبد»برضرورت  «نینو

ح شده ی، تصر«دیجد یانه رویاروپا : راه سوم، م» ن جزوه با عنوان یدر ا ورزند.ید میتاک« یفرد

چگونه کار است، چرا که یهنبود زبهتراز یمزد ناچک کاربا دستیا یمه وقت ویک کار نی»بود که 

ستوف یبه گفته کر سازد.یبه سمت اشتغال هموار م یکاریگذارازب یراه را برا یتین فعالیچن

ت ین واقعیدر دانشگاه کلن، ا یمحقق علوم اجتماع (، Christoph Butterweggeبوتروگ )

همچون  ،استکاریمستمند بک ی هترازبر فشار کار یز عرق رشناوردریفقک ی ،که یک شاهیصد تا 

« سمارک تاکنونیبآلمان از زمان  رفاهن شکاف در دولت یق تریعم ،دیترد یب»  یدتیتاروپود عق

 (.۳بکار گرفته شد )
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 یبرا یجذاب ین هارتز، چشمه خشک نشدنین طرف، قوانیش به ایدر فرانسه، از دوازده سال پ

، با «یآلمان یالگو»  یبرا یشبه مذهب یده پردازی. قصاستمداران استیان، رسانه ها وسیکارفرما

را به ثمر  یریآلمان اصالحات چشمگ» که به نظرش زه، یامانوئل ماکرون به ال یدن آقایرس

ر یبزات ینشرران ین نقطه نظر به ندرت توسط سردبیافته است. ای یشتری، توان ب«رسانده است

)امانوئل ماکرون( « ملت نوآور» تخاب نامزد ان یرلوموند، فردایسردب سئوال برده شده است.

بجا نشاندن اصالحات  ین برایق او در بکار بردن مشت آهنیتشو یس جمهور، برایبعنوان رئ

که  یل اصالحاتیتحم یگرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، برا» کرد که  یادآوریمورد نظرش 

(. ۵« )نداشت یک ابائیدموکراتریغ یها، در استفاده از روشامروزه باعث رفاه کشورش شده اند

( Marc Ferracci)یز، که بهمراه مارک فراسی( نPierre Cahucر کاوک )یاقتصاددان پ

» بازارکارمورد نظرماکرون هستند،  ی( الهام بخشان دگرسازPhilippe Aghionون)یپ آگیلیوف

» نه تنها  Hartz IVده است که ین عقیکند. اوبر ایش میستارا « اقتصاد آلمان یت استثنائیموفق

ژه یها وبو یآلمان» ز مرجح است، چرا که ین یوفرهمند یشاد یبلکه برا« اشتغال بهتر است یبرا
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که اظهار یکنند، در حالیت میت خود اظهاررضایش از وضعیش از پین آنان، بیدست تر یته

 (.۶«)ان راکد مانده استیت فرانسویضار

 

شتن یخو یابیش درصفوف انتظارمراکز کاریخو یندابرازخرسازهنوز« ن هایمستمندتر»چه اگر

رد. یگیالهام م« مانآل یالگو» ما ازیماکرون مستق یست که آقاید نیترد یکنند، اما جایم یدار

کاران، که در صورت رد ید کنترل بیکردن قانون کار و تشد یمحتو یکه صحبت ازب یژه وقتیبو

س جمهور یبهتر از رئ یچکسیه ن است.ایشد، در ممه خواهند یجر یدرپ یشنهاد کارپیدو پ

 Hartz IV یتفکر ضمن، یش در برابر کنگره درکاخ ورسایه خویسوم ژوئ یفرانسه، ضمن سخنران

 یان دائمیل کردن آنان به کمک جویفان به مفهوم تبدیحفاظت از ضع» را خالصه نکرده است : 

دردست گرفتن موثر »  ینشان، برابه آنها، واحتماال مجبور کرد یبلکه دادن ابزار« ستیدولت ن از

در  Hartz IVن یه آنچه که مروجیبند بازانه، شب یک لفاظیوسپس با  «.سرنوشتشان است

 ش یشرکت در سرنوشت خو یاست واقعیک سی دیما با» د که یافزا یگذشته بکار برده بودند، م
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ق یتشو» تر بود : شرودرخطاب به فقرا شفاف  یشعار آقا«. میکن ین تفکر کمک اجتماعیرا جانش

 . ( « fördern und fordern ») «ملزم ساختنکردن و 

 

کشد، یدک میکه نام او را  یان قانونیدرفرانسه، حامهارتزاشتباه نکرده بود.  ین آقایاضافه برا

ت او به دوسال حبس یمحکوم یدر آلمان، کسبهره مند هستند.  یکماکان از شهرت نا بسزائ

در « ید صلح اجتماعیخر» در رابطه با ۲۰۰۷مه درسال یوروجریهزار۵۰۰وپرداخت  یقیتعل

ندگان کارگران،  سازمان دادن یرشوه دادن به نما شرکت فولکس واگن را فراموش نکرده است.

ا استفاده ازخدمات فاحشه ها از جمله یآنها و یبه مناطق دوردست برا یمجان یحیتفر یسفرها

خواهد  یچکس نمیگرهیکه د یبدنبال داشتند. بگونه ا هارتز را یت آقایبودند که محکوم یموارد

که  یشنوائ یافتن گوشهای ین فولکس واگن، برایشیپ ینیرکارگزیبشنود. مد یدرباره او حرف

 یفرانسو یش کف بزنند، به فرانسه نقل مکان کرده است. جنبش شرکتهایشه حاضرند برایهم

(Medef – یان شرکتهایه کارفرمایاتحاد )شود یکند وگفته میمکرارا از او دعوت م بزرگ فرانسه
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ازمشاورانش  یکیش، قصد داشته تا او را بعنوان یاست جمهوریبهنگام ر فرانسوا اوالند، یکه آقا

خود ه روزنامه ها، ببه واسطه ،  را یو امبر گونهیکالم پن پس، یازا ماکرون یآقا(.۷منصوب کند )

 (.۸است)داده اختصاص 

 

کرده است. گرچه او  یدربرپا نهادن اصالحات شرودرباز یدرجه دومهارتزفقط نقش  یاما آقا

اد برتلسمن یداد اما، درواقع بنیل میاصالحات را تشک یربنایبود که مطالعاتش ز یئتیس هیرئ

(Bertelsmannبود که همآهنگ )گروه  نیپرنفوذ تر« هیریخ» اد یات را بعهده داشت. بنیعمل ی

 یکارشناس یمال ینه هایبود : بعهده گرفتن هز۲۰۱۰م یتقو یحطراآلمان در قلب روند  یرسانه ا

با حسن » جاد شبکه افراد یروزنامه نگاران واان  یدر م  یحیاستدالالت توجع یوکنفرانس ها، توز

سبورگ خاطر یدر دانشگاه دو ی( استاد حقوق عمومHelga Spindlerندلر)یپهلگا ش «.تین

اد یپس ازفروش بنکردن و خدمات  ی، همراهیازبدون اقدامات آماده س» کند که ینشان م

 یا نمیزآن هرگزچشم بدنا ین ناشیئت هارتزوقوانیشنهادات هیسطوح، پ یبرتلسمن در تمام
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که بنظراو در ارزش  یئت را به سفر به کشورهائیپانزده عضو ه یاد، حتین بنی(. ا۹«)گشودند

 ش وانگلستان، دعوت کرد.ی، هلند، اترسیدانمارک، سوئ یعنیشتازبودند، یکاران پیبه توده ب یبخش

 

 

 ثبات یمداوم به مشاغل ب یل شغلهایتبد

 

ش را به یها یریجه گیجامع فرانسه در آلمان، نت یسایر گنبد کلیهارتز، درز ی، آقا۲۰۰۲اوت ۱۶

امروز روز » نکه یگنجد وبا گفتن ا یدر پوستش نم یکند. صدراعظم ازشادیم میشرودر تقد یآقا

را بر سر کار  یون آلمانیلیدهد که در عرض دو سال دو میاست، قول م« کارانیب یبرا یبزرگ

 » یسیانگل -یآلمانلغات   از ی، که ملقمه ایصفحه ا۳۳۴ن گزارش یا خواهد گذاشت.

engleutsch » رد و یگ یرا در برم« یفصل نوآور» زده یاست، س یتیریسر و ته زبان مد یب

 »ا یو« کارکنان مسن یبرا ستم پل گونهیس»، «رییتغ تیریمد»، «نظارت»همچون  یاصطالحات
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شود. مراکز یافت میره به وفوردرآن یوغ« ل به داوطلب بودنیتما و  یق  شغلیرو تطبییتغ یتوانائ

  شوند.یح میتشر« انیمشتر یافته برایخدمات بهبود » درآن همچون  یابیکار

 

« بسته»افت، خود در ی یت اجرائیقابل ۲۰۰۵ه ی، که اول ژانوم نامفهومیمفاهن یازا ینظام ناش

ده شد. بدام یچیساخت، پیبازارکار را هماهنگ م ی، که مقرارات زدائ۲۰۱۰م یاز تقو یگرید

ار یدر اخت یسته گوناگونیشا یهامحتاج آن بود که ابزار ،دستمزد یکاران در تنگنایانداختن ب

کوچک  ین، راه انداختن شغلهایپائ یدستمزد ها یبرا یاتیت مالید : معافنشو هان گذاشتیکارفرما

استخدام  یت برایان برداشتن محدودیورودر ماه، ازمی ۴۵۰  ورو وبعدا ی۴۰۰ معادل  یبا دستمزد

کاران دراز مدت یاستخدام ب یشنهاد دهنده کار موقت برایپ یآژانس هابه  یارانه دهیموقت، 

نان یطال گرفتارشدند. با اطم یوان بخش خدمات به تب جستجیژه کارفرمایان وبویره. کارفرمایوغ

را  یتازه نفس خواهند فرستاد، آنها مشاغل دائم یروهایشان نیمداوما برا یابینکه مراکز کاریاز ا

ش یافزا یش وبرایشدند به نوبه خویکه استخدام م یوکارگران ل کردهیبات تبدث یب یبه شغلها
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صف  یابیر برابر مراکز کارد یگرید یلیشغل تکم یدر جستجودستمزد اندکشان ناچارشدند 

به  ۲۰۰۰ هزارکارگر موقت در سال ۳۰۰افته واز یر یچشم گ یبازارکارموقت گسترشبکشند. 

 ۹۷۹کمتر از  یرسد. همزمان، درصد کارگران، با دستمزدیم ۲۰۱۶ون نفر در سال یلیک میحدود 

 ی، ساعت۲۰۱۵ال جاد دستمزد حداقل در سیا ابد.ی یش میدرصد افزا ۲۲به  ۱۸ورو در ماه، از ی

 یون نفر با شغل کوچکیلیم ۴٫۷معکوس نکرده است : هنوزش را ی، گرا۲۰۱۷ورو در سال ی ۸٫۴۸

کارانش را به محتاجان ی(. آلمان ب۱۱زنند )یدست وپا م یادامه زندگ یورو در ماه برای ۴۵۰با 

 مبدل کرد.

 

 شوندیاحضار م یابیبچه ها به مراکز کار یوقت

 

» مه شدن، یاست. خطر جر ثبات یب یس کار اجباریک سرویون همچ Hartz IVکارکرد 

ساله، در  ۶۳ ینیک برلیورگن کوهلر، ی یآقادارد. یک تله نگاه میز را دائما در هراس ا« یمشتر
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کند. حجم تقاضا، با توجه به رقابت دفاتر بزرگ یست مستقل کار میک گرافیبعنوان  یزمان عاد

ن کند یتواند مخارجش را تامیگر نمیافته است که او دی کنند، آنچنان کاهشیم یمت شکنیکه ق

کند که یت میاز قهوه در مقابلش، حکا یثبت نام کرده است. او، با فنجان یابین درمرکز کاریوبنابرا

د دوشنبه وسه شنبه یبود که با افت کردم که ضمن آن خواسته شدهیدر ینامه ا ،ک روزی» 

ک کارگاه یکاربه  یموقت حاضرشده تا برا یبایدرساعت چهارصبح در مقابل آژانس کار

ح یافت خواهم کرد. وتصریفرستاده شوم و گفته شده بود که همان شب حقوقم را در یساختمان

 یزاتین تجهیاست که من چن یهیبا خودم داشته باشم. بد یمنیک جفت کفش اید یشده بود که با

با  یکار کردن در ساختمان ساز کار نکرده ام. شروع به یندارم وهرگز دربخش ساختمان ساز

ن شده، مطابق معمول، آنچنان کم بود ییمهلت تع« نبود. یفکر خوب ، بنظرمتوجه به سن وسال من

نداشت  یگرین چاره دیم باشد وبنابراین تصمید نظردر ایتوانست خواهان تجدیکوهلرنم یکه آقا

مه، که یش از افتادن ساطور جریه پم دادگایدوار بود که تصمیت کند. او امینکه به دادگاه شکایجزا

     ، یچکسیشت را حذف کند، اعالم شود. هیدرصد کمک مع ۱۰۰ یا گاهیو ۳۰، ۱۰ممکن است 
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ست. یغ در امان نین تیاز ا ،Hartz IVافت کنندگان کمک یساله در ۱۸تا  ۱۵ یبچه ها یحت

کنند، در هرلحظه یه مآنها اضاف یکه به بودجه خانوادگ یوروئی ۳۱۱ یدر ازا ،یابیمراکز کار

 یکنند که به سو« هیتوص»دهند، احضارکرده ویل ادامه میگرچه هنوزبه تحص یتوانند آنها را، حتیم

ازقرارمالقات  یکیابند. درصورت حاضرنشدن در یش یتحت فشارگرا یا آن بخش اقتصادین یا

 »که هم اکنون  ینوجوانان یبر رو ین کرداریچن یرآموزشیشود. تاثینه آنها قطع میکمک هزها، 

Hartz IV »کوهلر، عضو گروه  یآقا ست.ید نیشده است، قابل ترد یشان خالکوبیشانیبر پ

ش از یودادگاه، پ، ار داشتهیدر اخت یل مافع مجانی، توانست وکVer.diمتحده  یکایکاران سندیب

ند. در سال ستیبرخوردار ن ین شانسیاز چن یاما همگ داد. یش لغوشود، به نفع او رایآنکه مستمر

ورو از درآمد آنان ی ۱۰۸مه شدند وهربار بطورمتوسط، یون بار جریلیک میکاران حدود ی، ب۲۰۱۶

کند. یرا اداره م یابیآژانس فدرال کارکه مراکز کار یر قابل اغماز برایغ یکاسته شد، دست آورد

ت ها ین شکایادرصد موارد،  ۶۰ت شد که در یهزار بار شکا ۱۲۱، یابیمراکز کار ن سال ازیدرهم

مه یجر یهوده ایل آنچنان بیشما بدال» دهد که یح میکوهلر توض یمورد قبول قرار نگرفت. آقا
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ازحقوق ن کارایت بید شد. اما اکثرید حتما برنده خواهیاز خود دفاع کن ید که اگربخوبیشویم

 «.کنند یع نمازخود دفا ین حتیش دفاع کنند وبنابرایاز خو یتوانند بخوبیا نمیش ناآگاهند ویخو

 

، ده ها ۲۰۰۴و۲۰۰۳ ین سالهاید. بیچرخ ین پاشنه نمیا یشه به رویاما در هم

مقابله با  یآلمان برا یاز شهرها یاریکاروکارگرهردوشنبه بطور خود جوش در بسیهزارب

ژه درشرق آلمان جا افتاده بود، ین تظاهرات که بویزدند. ایم یمائیاصالحات شرودردست به راهپ

، به سرعت ۱۹۸۹زسال یه حکومت وقت در پائیبرعل« تظاهرات دوشنبه ها»  یشعارها یرادآویبا 

 یطیدرشرا با آن نداشتند، یهمراه به یکه رغبت کاها را،یسندغرب آلمان را فرا گرفت و

کند یاذعان م یومسئول مسائل اقتصاد Ver.diرال ر فدیرالف کرامر، دب یآقارمنتظره قرارداد. یغ

ژه ازآن جهت مبهم یآنان بو یریموضع گ. دندیکشیار مردد بودند وپا پس میسکا ها بیسند» که 

 DGB از آنان عضو یکیئت هارتز مشارکت داشتند، یندگان آنها در هیبود که دوتن ازنما

ئت یکا، هیاضافه بردوعضو سند «.ما بود یکایعضو سند یگریآلمان( ود یکاهایون سندی)کنفدراس
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» رتبه وهفت  یک کارمند عالیمجلس، دو استاد دانشگاه، نده یهارتز متشکل از دو نما

باسف واز  یائیمیاز بانک آلمان، از شرکت بزرگ ش یان آنها کسانیبود که در م« ربرجستهیمد

در  یکائیجنبش سند» دهد : یکرامر ادامه م یکردند. آقایجلب توجه م ینزیمک یدفترمشاورت

ست که ید نیترد یک است و جاین نزدال دموکرات آلمایبه حزب سوس یآلمان بطورسنت

شدند،  یال دموکرات بر سر کار نبود، موفق نمیک دولت سوسی شرودر، اگر یشنهادیاصالحات پ

  «.شدیم دتریه آن احتماال شدین صورت مقاومت برعلیچرا که در ا

 

کاها در یسندبدون شده  ی، تظاهرات سازمان دهیعموم یرت زدگیان حی، درم۲۰۰۳در نوامبر 

کا، از جمله یسند یاز اعضا یاریبس» د : یافزا یکرامر م ی. آقالن، صد هزار نفررا گرد هم آوردرب

ده بودند یاز اعضاء فهم یاریما بس یکایدر سندکه  ن تظاهرات شرکت داشتند، چرایخود من، در ا

 یچوب ال DGBت یرهبراما  زاست.یج بازار کاربا دسمتزد ناچیترو ین اصالحات فقط برایکه ا

ن یون نفراز مخالفیلیم میش از نی، در برلن، اشتوتگارت و کلن بپنج ماه بعد «گذاشت.یچرخ م
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کا یبار، رهبران سندن یا ده نشده بود.یکه پس از جنگ هرگز د یزیدست به تظاهرات زدند : چ

روز یم که پیتوانستید میشا» د که یگویم با حسرت کرامر یآقا .بودند یمائیها درصف اول راه پ

گر فراخوان نداد. ید یجیبس ی، از ترس از دست دادن کنترل اوضاع، براDGB یم، اما رهبریشو

را  یخیک فرصت تاریسپرده شد. ما  یشد و جنبش به فراموش یمنزو« تظاهرات دوشنبه ها»

ن ما یدر بست. ینآلمان  یکائیاز فرهنگ سند ی، بخشییرو د گفت که رو دریم. بایازدست داد

 یزین چیم، گرچه من شخصا ازچنیک دولت منتخب اعتراض کنیمات یتصم که به ستیمرسوم ن

سوق  یاست راهبردیر سییه تغکا ها را به تفکر در بارین شکست، سندیجالب است که ا «متاسفم.

 یمیش یکاهایودر درون آن سند ازآن است یکه بخش،  di .Verو  DGBرهبران  نداد.

را  «یاسیس» بودن اعتصابات  یر قانونیث در باره غبرخوردارند، بح یاریاز قدرت بس یوفلزکار

ه یعلبر فراخوان به اعتصاب کا ها،یسند یبرا ،ن آلمانیقوان در ین ناهنجاریادند. یند یضرور

، ن کلمهیدن ای؟ با شن«یاعتصاب عموم» کرده است.  یر قانونیغرا  ین ضد منافع کارگریقوان

ش را در ی، ابروهایومسئول مسائل اقتصاد DGBسه فدرال یئت رئی، عضو هندهیمهرداد پا یآقا
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ش یافزا یبرا ر است که مذاکراتیه پذیتوج یما، اعتصاب وقت یبرا» د : یگویکشد و میهم م

که به ندرت  یزیم شکست بخورد. چیکنیم یندگیکه ما آنرا نما یاقتصاد یدر بخشهادستمزد 

جنوب اروپا  یانها. ما مثل کشورهاابیدهند ونه خیما به ما م یما را اعضا تید. حقانیآیش میپ

 «!کنندیا نه اعتصاب میو یک آری یم که برایستین

 

ندش نمونه یورفتارخوش آ یکرد، با چرب زبانیح میکرامر تشر ینده، همانطور که آقایپا یآقا

شناسد یست که میانیشتر به کارفرمایاو توجه اش باست.  DGB یکائیازفرهنگ سند یبارز

 یا بردگان کار بیو Hartz IVکاران یکند تا بین میرا تحس« کا هایبا سندشان یت همکاریظرف»و

مه یمخالف جر ست که منین یشک» : دهد یستند. اوادامه میتش نیگر درحوزه مسئولیثبات که د

ار ما یطه اختین مصوبه توسط مجلس آلمان درحیکار هستم. اما قوان یوناامن Hartz IV یها

با « .است یکارگرانمان به هنگام  عقد قرارداد در هر بخش صنعت دفاع از منافع ست. هدف ماین

ه آنها یدر سا ود نگر وجود ندارید یمیوش یبجزدربخش فلزکار ین قراردادهائین تفاوت که چنیا
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ش برده واروهر روز کمترازگذشته تحت حفاظت را یش ازپیکارگران ب ،صنعت قدرتمند خدمات

  .بلعد یم

 

حزب  ،ن مبارزاتیاست. ا گذاشته یباقدر کشور  یقیعم ین هارتزرد پایانه قویاما مبارزه بر عل 

ش آنرا ترک کردند، بنحوقابل یهزارنفر ازاعضا۲۰۰به بعد ۲۰۰۳کرات را، که از سال ال دمویسوس

 یگرگون شده است. بخشیزدین یاسیصحنه سف کرده ومتزلزل بجا نهاده است. یتضع یتوجه

سم یالید حزب سوسیجد یست هایشرودر با کمون یقاال دموکرات آیازمعترضان حزب سوس

روزه درمجلس آلمان تنها )چپ(، که ام Die Linkeوسته وحزب ی( به هم پPDSک )یدموکرات

جاد شبکه ین باعث این مبارزات همچنی. اس کردندیرا تاس ن هارتزاست،یحزب خواهان لغو قوان

متقابل ودفاع  یهاچون کمک یاقدامات قیکاران شد که مصمم هستند تا ازطریب یازگروه ها یعیوس

نام برد که در  Bastaتوان ازین گروه ها میشان را بگوش برسانند. ازجمله ایش، صدایحق خواز
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مبارزه  یها یافته است و مرتبا بازرسی یگاه مستحکمیدر برلن جا Wedding یمحله مردم

 کند. یم یتخت آلمان سازمان دهیپا یابیدر مراکز کار یانه ایجو

 

 «ما سرمشق بود یفرانسه برا» 

 

ماکرون مورد  یم کردن تب وتاب اصالح طلبانه آقایکه در فرانسه  مسئله امکان عق یبهنگام

رک ید یآقانه حبس کرده اند. یکا ها در آلمان نفس در سیدسن یاز اعضا یاریبحث است، بس

صالحات ماکرون شدت نگران ا ما به» کند که ی، اعتراف مdi .Verاز رهبران  یکیرشل، یه

 توانند سطح دستمزد درآلمان را کاهش داده ووضع را بدترین اصالحات میم، چرا که ایهست

ک سرمشق بود. یما  یجهات برا یاریفرانسه از بس» د که یافزا یهمکاراو، رالف کرامر، م«. کنند

ه ما را تکرار فرانسه اشتبا یکا هایم که سندیدواریز هستند. ما امیما غم انگ یبرا یتحوالت جار

 «.تر از ما باشند ینکنند و تهاجم
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(Olivier Cyran ) 

( کارگه آلود! از واکس بزن Julien Brygoگو ین بریروزنامه نگار. موئلف مشترک ) با ژول -* 

،   ,La Découverteمشاغل،  یاجتماعارزش منشاءق در باره یبورس، تحقت یعاملتا 

 ۲۰۱۶سیپار

 

 ۲۳۷ن مبلغ، یابد. به ای یهرنفر کاهش م یورو برای ۳۶۸کنند، به یم یبا هم زندگ Hartz IVمشمول  دو ینه، وقتیهزکمک  –۱

سال اضافه  ۱۸تا  ۱۵ن ینوجوانان ب یورو برای ۳۱۱سال و  ۱۴تا ۷ یبچه ها یورو برای ۲۹۱سال، ۶تا  ۰ن یب یبچه ها یورو برای

 شود.یم

 

 Hartzه یبر عل» یجمع یت خبررسانی، در سا«کند.یق میتحق یک جنسیده ازپرسشنامه در باره شربا استفا یابیمرکز کار» – ۲

IV( »hartz.de-www.gegen) 

 

 ,Beltz Juventa, Weinheimم؟ یرویم یگرید یجمهور یا بسویج آن. آیونتا Hartz IVستوف بوتروک، یرک – ۳

۲۰۱۵. 

 

ه یژوئ Ouest-France, Rennes, ،۱۳، «ه گذاران را قوت بخشمیان وسرماینان فرانسویخواهم اطمیماکرون : من م»  - ۴

۲۰۱۷   

 

 ۲۰۱۷مه  Le Monde  ،۱۰، «ننده خواهند بودن کییصد روز ماکرون تع» ه، یآرنو لو پارمانت – ۵

 

http://www.gegen-hartz.de/
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 ۲۰۱۷مه  ۱۳س، یپار،  L’Obs، «اجرا خواهد کرد؟ یوه فرانسویشرودر را به ش یا ماکرون بازیآ» ، یفا یسوف – ۶

 

 .۲۰۱۶ک، اکتبر یپلوماتی، لوموند د«میه تسلیفرض» شارد، ید به : هلن ریرکاوک، مراجعه کنیدر باره پ

 

 ۲۰۱۴ه یژانو ۲۸، لوموند، «ن گرهارد شرودر مشاور اوالند نخواهد شدیشیپ ینیر کارگزیمد»  - ۷

 

 ۲۰۱۶ژوئن  ۲۱، سیپار،  Le Point، «تر هاتز : نامه به امانوئل ماکرونیپ»  - ۸

 

 یا رسانه -یاسیشبکه نفوذ برتلسمان، مجتمع سدر:  «شده بود؟ یاصالحات هارتزتوسط برتلسمان طراح »ندلر، یپشهلگا  – ۹

 BdWi, Marbourg، ۲۰۰۷،رسلوهگوت

 

،  Campus Francfort  کندیم یاست گذاریسکه  یه ایریآلمان برتلسمان. خ ید به : توماس شولر، جمهوریمراجعه کن – ۱۰

۲۰۱۰ 

 

 ۲۰۱۷ه ی، ژوئno 36 (WSI)، یواجتماع یعلوم اقتصاد یتویمنبع : آژانس فدرال کار؛ گزارش انست – ۱۱
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 ران خوشبختیفق

 

در جامعه ما  یحق تنبل یست. کسین یسته همبستگیخواهد، شا یتواند کارکند اما نمیکه م یسک»

 «.را ندارد

 ۲۰۰۱ل یآور ۶لت، یگرهارد شرودرصدراعظم آلمان درمصاحبه با ب

 

ومانع از آن  ندستیکارگران قابل تحمل ن یگر برایافته اند که دیش یدستمزد ها چنان افزا »

دولت را کاهش  ینه هاید هزیجاد کنند )...( ما بایا یدیجد یت هایعالفان یشود که کارفرمایم

 «میملتزم ساز یشتریم وهرکس را به کوشش بیق کنیرا تشو یت فردیم، مسئولیده



 

 

 ۲۰۱۷: سپتامبر ی، فرهنگی، اجتماعیاسیماهنامه س

 

 ۲۰۰۳مارس  ۱۴در مجلس آلمان،  یگرهارد شرودر، سخنران

 

 یه مشکل پولن جامعیاست. طبقات پائ یمعنو یست بلکه مستمندیسه پول نیبودن ک یفقر، خال» 

 یفرهنگ -فرودست جه یاز رفتارآنهاست، نت یندارند، بلکه فاقد فرهنگ هستند )...( فقر ناش

 «.باشدیم

 ۲۰۰۴دسامبر  ۱۶رشترن، یوالتر ولونوبر، سردب

 

ک خانواده مهم است، نحوه خرج کردن ی یکه برا یزیشود )...( چیفقر به مسئله پول خالصه نم» 

ست بلکه گرانترازخوراک یخوب ن یسالمت یاست فود نه تنها براف کیدر  ی)...( غذائ آنست

 «.شودیجات فصل تمام میسبز

ه یفور Bild am Sonntag ،۲۷ال دموکرات(، یر فدرال خانواده )ازحزب سوسیت، وزیرناته شم

۲۰۰۵  
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 «کند حق غذا خوردن داردیکه کار م یتنها کس» 

ر فدرال کار یوکرات، معاون صدراعظم ووزال دمیرهبرحزب سوسنگ، یفرانتز مونتفر یسخنران 

 ۲۰۰۶مه  ۹ندگان حزب در مجلس، یدر برابر نما یوامور اجتماع

 

 «.د کردیدا خواهید کار پیشتان را بتراشید وریاگر شما خودتان را بشوئ» 

، Tagblatt Wiesbadenerکاران، یال دموکرات خطاب به بیکورت بک، رهبر حزب سوس

 ۲۰۰۶دسامبر  ۱۳

 

 «!ستیکردن کاف یزندگ یورو در ماه برای ۱۳۲کند : یاثبات م یشگرپژوه» 

 ۲۰۰۸سپتامبر  ۶لت، یعنوان روزنامه ب
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 «.ات ومشروبات تمام شده استیع دخانیبه نفع صنا Hartz IV یش مستمریافزا» 

 ۴ش یاز افزا یک سخنرانیدر  مجلس، یحینده حزب دموکرات مسی، نماسفلدریپ میلیفل یتحل 

 ۲۰۰۹ه یفور Hartz IV ،۱۵انه ینه ماهیک هزورو به کمی

 

که به مردم قول رونق  یگرفته است ... آنهائ یستیالیسوس یجهت Hartz IVبحث در باره » 

 «.کنندیرم را باز م یهمچون امپراتور یانحطاط دهند راهیم را بدون کوشش یاقتصاد

 Dieر خارجه فدرال، ر امویبرال دموکرات آلمان، معاون وزیزب لحرکل یدبدو وسترول، یگ

Welt ،۱۱ ۲۰۱۰ه یفور 

 

به نفع جامعه انجام دهند. )...( در برلن  ید کاریکار نکردن، مردم با یپول گرفتن برا یبجا» 

ا یم تا کنترل کنند که آیهر محله شهر استخدام کن یرا برا Hartz IV کاریست بیم بیتوانیم
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ت تازه یکاران مشغولیب، بیترت نینه. )...( بدا یکنند یم یمالکان سگ ها مدفوع آنها را جمع آور

 «.دیجد یبرلن شهر یکنند واهالیدا میپ یا

 ۲۰۱۰ل یآور ۶لت، ینده سبزها در مجلس برلن، بینگ، نمایا هامرلیکلود

 

 «.میدهیان قرارمیدر دسترس کارفرما یمتیارزان ق یما ابزارانسان» 

مارس  Die Süddeutsche Zeitung ،۹در روزنامه  یابیک کارمند مرکز کار ینقل قول از 

۲۰۱۵ 

 

 ران است ی( در ایک )نسخه فارسیپلماتیو فرهنگ ناشر مجله لوموند د یانسان شناس

 

  ۲۰۱۷ک سپتامبر یپلماتیلوموند د


