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 نيگااناسيوناليستی بلند پ اعتصاب در نوکيا و عرق
 

   ه هشتاد و ششمابهمن  مشش                                                                                                   ی ثابتدهيفر
 

  
در نوکيای بوخوم تعداد . است نوکيا يک کنسرن فنالندی است و در بسياری از کشورهای جهان دارای مراکز توليد

عالوه بر آنها هزار نفر کارگر . دارای کار ثابت هستند  کارگر مزد و حقوق بگير به کار اشتغال دارند که٢٣٠٠

 بسياری از کارگران. بخش توزيع و ارسال کاال مشغول به کار هستندتعدادی نيز در. کنند قرارداد موقت با آن کار می

  . استبيکاری به سراغ شان آمده اين مشغول به کار شده بودند و دوباره کابوسدراخراج شده شرکت بنکو زيمنس نيز

دليلی . که کارگران دچار شوک شدند  ژانويه خبر به گوش کارگران رسيد، چنان ناباورانه بود١٣وقتی روز سه شنبه 

شکستن سکوت حاکم شده . رفت و همه چيز حالت عادی داشت برای بسته شدن وجود نداشت توليد به خوبی پيش می

شايد . دند تا جلوی بستن کارخانه و بيکار شدن خود را بگيرندبه فکر چاره کار افتا بعد کارگران. نياز به زمان داشت

بياورند کارفرما از بيم اشغال در  اشغال کارخانه هم فکر کرده باشند اما قبل از آن که آن ها ازين فکر حرفی بميان به

کارفرما .  آوردورود کارگران به سالن توليد جلوگيری به عمل روز چهارشنبه ورودی سالن توليد را مسدود کرد و از

کنسرن  از آلمان به رومانی منتقل کند زيرا ميزان دستمزد در آلمان ده برابر رومانی است و می خواهد توليد نوکيا را

ضعيف بودن قوانين و مقرارات کاری و  می تواند در آن جا عالوه بر اين تفاوت با باالتر بودن شدت استثمار و نبود يا

  . بزندنگفتی را به جيبتشکل کارگری، ارزش اضافی ه

گران نوکيا همراه راکسيون های کا شورای کارخانه اپل بوخوم از کارگران اعتصابی حمايت کرد و اعالم نمود که با

 شنبه ۴روز . نيز پديده اخراج و بيکاری را تجربه کرده بودند در گذشته ای نه چندان دور کارگران اپل. خواهد بود

 . نفر انجام گرفت٢٠٠٠تماع کردند و اولين حرکت اعتراضی با حضور در مجموع نوکيا اج  کارگر اپل جلوی١٠٠

   .کارگران اخراجی بنکو نيز برای حمايت در آن شرکت کردند

سرمايه داران می رسند، خير می  دولتمردان که حساب يک سنت جيب کارگران را دارند اما وقتی به کنسرن ها و

 لوکس زير پای مديران و دست   مخارج اتومبيل های  و احتساب خريد وشوند و گذشته از معافيت های مالياتی

تغيير و تبديل و مخارج سفر و حضر آنان که به حساب ماليات آورده می  اندرکاران و مخارج بازسازی و تعمير و

. کرده است نوکيا نيز ازين بخشش بهره يافته است اما در ازای آن کار خود را. مالی دريغ ندارند شود، از کمک های

يورو کمک مالی در اختيار کنسرن   مليون٢٣ ميليون يورو، و دولت آلمان نيز ۶٠دولت محلی در سال گذشته مبلغ 

کنسرن قرار گرفته است تا در   ميليون يورو در اختيار٢٠نيز بيش از  EU هم چنين از بودجه. قرار داده است

  !رومانی دهکده نوکيا را برپا سازد

تجربه چند ساله برايم مسجل کرد که   و دولمتردان جانب کارگران را در اعتصابات نمی گيرند امامعموال سياسيون
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چه که سرمايه جهانی شده و ديگر بحث ملی را در آن جايی   گر-وقتی پای يک سرمايه غير آلمانی در ميان باشد 

در مواردی رئيس . ن رای می دهندحتی دادگاه ها به نفع کارگرا. جوش می آيد  يکباره عرق ملی شان به-نيست 

اين را در . باشد مصاحبه می کنند، محکوم می کنند به ويژه زمانی که انتخابات نيز نزديک. ميانی می کند دولت پا در

کارگران  که به سرمايه داران آمريکايی، نروژی، اطريشی تعلق داشت و در اعتصاب HAW اعتصاب کارگران

 اين بار بی صبرانه منتظر بودم تا باالخره آستين را رئيس فراکسيون. رگ ديديمنورنب سوئدی در AEG ايرباس و

SPD خواست که در اداره امکان استفاده از تلفن همراه ديگری غير از نوکيا فراهم شود پيتر اشتروک باال زد و .

خواستار  CSU موج بايکوت حتی به محافظه کارترين حزب آلمان نيز رسيد و سی هوفر وزير کشاورزی از سپس

اين طريق  تدريجا موج بايکوت رونق می گيرد و به. وزارت خانه متبوعه اش از نوکيا استفاده نشود اين شد که در کل

ايجاد ارتش بيکاران است در  تضاد کارگر با سرمايه و مناسبات سرمايه داری که از جمله موارد اين مناسبات

  .  شودرد بيرنگ میناسيوناليسم بی مسمايی که ديگر مفهومی ندا
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