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ن در اپل و سرنوشت کارگراديبحران تول  

   
١٣٨٧اسفند  ١٢شنبه دو                                                                                                     ی ثابتدهيفر  

 
 

ر کشورهای آلمان، اتريش، ايتاليا،  است د(GM)اپل که امروز بخشی از کنسرن عظيم آمريکايی جنرال موتورز 

اپل در آلمان تاريخچه ای طوالنی . اسپانيا، بلژيک و لهستان دارای مراکز توليد اتومبيل يا اجزای مربوط به آن است

ابتدا چرخ خياطی و سپس دوچرخه توليد می کرد و در سال .  در آلمان است١٨٥٧تاريخ تولد آن در سال . دارد

 هزار ٣٠ نفر بود که در يک سال ٣٠٠٠ تعداد کارگرانش ١٩١٢در سال .  روی آورد به توليد خودرو١٨٩٨

 با تغيير تکنيک، توليد انبوه تر امکان پذير شد و در همين ١٩٢٤در سال .  خودرو توليد کردند٣٠٠٠دوچرخه و 

ان بحران بزرگ در جري. دهه با قرار گرفتن سهامش در بازار بورس جنرال موتورز به خريد سهام آن اقدام کرد

 چون هميشه دنيای کارگران در هم ريخت و تاوان کاهش نرخ سود ١٩٢٩/٣٠جهانی سرمايه داری در سال 

 اپل بعد از فولکس واگن دومين توليد ١٩٦٠در دهه .  کارگر پرداختند که اخراج يا بازخريد شدند٧٥٠٠کارخانه را 

شرايط درونی بحران .  در تاريخ زندگی کارگران اپل بود بدترين دهه١٩٩٠دهه . کننده بزرگ خودرو در آلمان بود

 در نرخ رشد اقتصادی در کشورهای ٢٠٠١ تشديد شد از سال ٢١در اين دهه تدريجا تکامل يافت و با آغاز قرن 

فوق پيشرفته شتابان به عنوان مثال آلمان سير نزولی گرفت و تدريجا به صفر نزديک شد و سپس با تمهيداتی که 

  . ٪ هم نرسيد٢ر دستور کار خود قرار داد اندکی بهبود يافت اما هيچگاه حتی به سرمايه د

در اين سال سهم اپل از .   کارگران اپل بار ديگر تاوان بحران سرمايه داری را پرداختند٢١در اولين دهه قرن 

 کاهش سود ابتدا به برای جبران.  ٪ سقوط کرد و ميزان سود مورد انتظار پايين آمد١/٩بازار جهانی خودرو به 

 نفر کاهش يافت يعنی يک سوم کارگران به شيوه های ٦٫٠٠٠طور مثال در کارگاه بوخوم تعداد کارگران به حدود 

کارگران قرارداد موقت و شرکتی اولين گروه بودند، بازنشستگان پيش . مختلف به درون ارتش بيکاران پرتاب شدند

 نفر و فروش ساليانه اش ٥٧٫٤٠٠ آغاز اين دهه تعداد کارگران اپل در.  از موعد و بازخريدی ها نفرات بعدی

 مرتب از تعداد کارگران کاسته شد به نحوی که در سال ٩٠از ميانه دهه .  ميليارد مارک آلمان بود٢٤نزديک به 

نفر ١٨٫٣٠٠مهم ترين کارگاه های توليدی آن در آلمان عبارت اند از روسلزهايم با .  نفر رسيد٢٧٫٦٦١ به ٢٠٠٦

 شروع به ١٩٩٢ کارگر که از سال ١٩٠٠ خودرو توليد می کند، ايزناخ در تورينگن با ٢٧٠٫٠٠٠شاغل که ساالنه 

کار کرده و مدرن ترين گارگاه اپل آلمان است و مدل کورسا در آن جا تکميل می شود و به بازار روانه می گردد،   

 اتومبيل است، و باالخره  ٢٤٠٫٠٠٠وليد ساالنه آن  ايجاد شد و ت١٩٦٢  کارگر که در سال ٥٣٠٠بوخوم با 

  .  کارگر٣٥٠٠کايزرلوترن با 

 مدل آسترا ١٣٠٫٠٠٠ ساالنه Vauxhall در کشورهای ديگر اروپايی از جمله انگليس با نام GMعالوه بر آلمان 

 ١٦٠٠ه اتريش که با  اپل آسترا را تکميل می کند، کارگا٢٠٠٫٠٠٠ کارگر ساالنه ٣٨٠٠بلژيک با را توليد می کند، 

 کارگر اپل مووانو، تيگرا و ١٧٠٠  را توليد می کند، فرانسه با ٩-٣ ايجاد شد و مدل ساآب ١٩٩٨کارگر در سال 



 را توليد می کرد که ٩-٥ و ٩-٣ ساآب ١٠٠٫٠٠٠ کارگر ساالنه ٤٩٠٠ميل لنگ اتومبيل توليد می کند، سوئد با 

 ٤٩٠٫٠٠٠ به کلی تعطيل شد و همه کارگرانش بيکار شدند، اسپانيا ساالنه اولين کارگاهی بود که بعد از بحران اخير

مدل کورسا و مريوا را توليد می کند اما به اپل آلمان تعلق ندارد و باالخره کارگاه لهستان که به خاطر نيروی کار 

 ٢٫٨٠٠سيس شد و با  تا١٩٩٨ارزان ماهر درست در زمانی که کارگران اپل آلمان با اخراج مواجه بودند  در سال 

  . اپل مدل آگيال، آسترا و سفير و هم چنين ميل لنگ اتومبيل توليد می کند١٩٠٫٠٠٠کارگر ساالنه 

 که سعی کردند آن را به بحران مالی در آمريکا محدود کنند، با گسترش تدريجی خود به ساير شاخه ٢٠٠٨بحران 

از ساختار مناسبات حاکم ريشه می گيرد قوی تر از های اقتصادی و کشورهای سراسر جهان، نشان داد که چون 

در آلمان نيز براين روال ابتدا مقامات . خواست سرمايه داران است و خود را به کل ساختار نظام تحميل می کند

باالی کشوری و اقتصادی اعالم کردند که بحران آمريکايی است و شرايط اقتصادی در آلمان مستحکم و با ثبات 

بعد گفتند با وجود شرايط ثبات اقتصادی به عنوان همبستگی با آمريکا برای کمک به قائق شدن اندکی . است

بربحران در پروژه ی چتر نجات بانکی شرکت می کنيم و در اندک زمانی پارلمان که برای افزودن ماهانه چند 

 ميلياردی را ١٠٠+٥٠٠ع    کارگران هفته ها وقت برای بحث نياز داشت کمک در مجموIIيورو به حقوق بيکاری 

تصويب کرد و به اعتراضات توده ای وقعی ننهاد و بعد از آن نيز به طور مستمر خبر از کمک های دولتی به بانک 

  .ها در صدر اخبار قرار دارد

 نفر از کارگران آن بيکار ٤٧٫٠٠٠پنج کارگاه بسته شد و .  را گرفتGMبحران ابتدا در آمريکا دامن کارگران 

 انسان برهم خورد و حتما بسياری ٢٠٠٫٠٠٠به سادگی نوشيدن جرعه آبی در مجموع آرامش زندگی حدود . شدند

 مساله کاهش GMدر فوريه بارديگر . نيز با ناتوانی از پرداخت قسط مسکن سرپناه خود را نيز از دست داده اند

 دولتی دريافت کرده است دوباره  ميليارد دالر کمک١٣،٤کارکنان را مطرح کرد و با وجودی که تاکنون مبلغ 

 اعالم کرد که GMدر زمينه چينی برای دريافت کمکها .  ميليارد دالر ديگر کمک های دولتی است١٦،٦خواهان 

اگر دستيابی به .  ميليون دالر می زند٨٠ ميليارد دالر ضرر کرده است که روزانه سر به ٣٠،٩ مبلغ ٢٠٠٨درسال 

 پذير بود آنگاه می شد نشان داد که اين ادعا تا چه حد واقعيت دارد و حاصل استثمار دفاتر واقعی سود و زيان امکان

  . اين همه کارگر در در دو قاره به کجا رفته است

در اپل آلمان برای مقابله با بحران کنسرن مادر در وحله اول اتحاديه متال قدرتمندترين اتحاديه آلمان پا پيش گذاشت 

٪ از دستمزد کارکنان با همان ساعات کار قبلی، ١٠د جديدی را به امضا رساند که طی آن و به نفع سرمايه قراردا

کاهش يافت يعنی ده درصد از حاصل کار زنده کارگر دوباره به کار مرده تبديل شد و با اعالم شادمانه اين که ما 

 GMه آن تمکين نکرد و مدتی بعد اما سرمايه ب. جلوی اخراج و بيکاری را با اين کار گرفتيم به سرمايه تقديم شد

در مورد اپل مساله . اعالم کرد که می خواهد کارگاه های اپل در آلمان را ببندد و به نگه داری آن عالقه ای ندارد

از يک طرف با وجود يک کاسه شدن سرمايه و جهانی بودن آن که اوال با سرمايه گذاری مستقيم . پبچيده تر است

ارگران در سراسر جهان می شود و دوما سرمايه را در ارزش اضافی توليد شده در سراسر موجب استثمار مستقيم ک

اما در اصل اين . جهان به طور غيرمستقيم شريک می کند ظاهرا بايد دعوا و رقابت و مليت سرمايه پايان گيرد

کوشش های متحد کننده گونه نيست و کماکان رقابت نقشی موثر دارد و مليت نيز در مواقع بحرانی با وجود همه 



و دولت ها به نمايندگی از سرمايه برای منافع ملی که همان منافع سرمايه دارن است اما به نام . سربرمی آورد

در گزارش های مختلف قبلی نقش دولت آلمان را زمانی که پای بسته . حمايت از کارگران خودی وارد گود می شوند

ديگر در ميان است توضيح داده ام و ای کاش اين گونه بود که همواره شدن يک مرکز توليدی وابسته به کشوری 

اما اين يک روی سکه است و آن روی سکه چيز ديگری است که اصل مسئله را . کارگران مورد حمايت بودند

  ..تشکيل می دهد

 ٦/١  از نظر اقتصادی وضيعت چندان وخيمی ندارد و تا کنون ضرر اعالم شده اش مبلغGMشاخه اروپايی 

.  ميليارد يورو نياز دارد تا بتواند طبق معمول به کار ادامه دهد٩اما می گويد که به . ميليارد يورو بوده است

کارگران همه کارگاه های سراسر اروپا به طور گسترده برعليه بسته شدن کارخانه و از دست دادن مشاغل خود 

 آينده  و نبود يک افق ضدسرمايه داری کارگران را به ترس از. دست به تظاهرات و گردهمايی های بزرگ زده اند

آن ها خواهان استقالل اپل از کنسرن مادر و تبديل آن به . درخواست کمک دولتی برای نجات کنسرن کشانده است

  تعلق دارد مشکل ديگری است و اگر GMاما مسئله حق امتياز و انحصار توليد که به . يک کنسرن اروپايی شده اند

به همين سبب روز .  دادن حق امتيازتوليد به اروپا خودداری کند از نظر قانونی آن ها حق توليد نخواهند داشتاو از

وی که . جمعه مدير اپل و واکسال برنامه خود را برای نجات کنسرن دختر به هيات نظارت تشکيل اپل ارائه داد

همراه با ساير کنسرن های خواهر در اروپا را داده پيشنهاد جدا شدن از کنسرن مادر و تشکيل يک مجموعه اروپايی 

 ٥٠ تا ٣٠است و در همين زمينه با جنرال موتورز نيز مذاکراتی انجام داده  که نتيجه آن چشمداشت مشارکت 

. زيرا می خواهد با حفظ ارتباط با کنسرن مادر از پيشرفت های تکنيکی آن استفاده کند. درصدی اروپايی بوده است

ان به دليل نزديکی انتخابات احزاب به ويژه حزب سوسيال دموکرات که رابطه نزديکی با رهبران اتحاديه در اين مي

دولت مرکزی و سه دولت . ها دارد از اجتماع اعتراضی کارگران برای تبليغات حزبی خود سوء استفاده می کنند

دولتی برای جلوگيری از بستن کارگاه ها محلی ای که شعبات اپل در آن جا قرار دارد تصميم به پرداخت کمک های 

 ميليارد کمک موافقت شده است که در دو نوبت تا پايان سال جاری پرداخت ٣تا کنون با .  گرفته اندGMتوسط 

اين که اين کمک به چه صورتی خواهد .  ميليارد يورو اعالم کرده است٩اما چنان که آمد اپل نيازش را . خواهد شد

 بازپرداخت شود ٢٠١٥تغيير خواهد کرد و آيا وام دولتی خواهد بود که می گويند بايد تا پايان سال بود، آيا مقدار آن 

به هرحال، همه اين مبارزات ده ها . يا به صورت سهام دولتی خواهد بود اين ها همه در هفته آينده معلوم خواهد شد

 بيکاری است و برای کارگر وقتی مبارزه هزار نفره برای ادامه بقای زندگی و برای حفظ محل کار و گريز از

 .ضدسرمايه داری نباشد فرقی نمی کند که مالکيت با سرمايه داران خصوصی باشد يا با دولت نماينده سرمايه داران
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