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اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ و ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن
ﺷﻨﺒﻪ  ١٢اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٨

ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺷﮏ ﺟﻼل

روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺮان
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ وﺳﻴﻊ ﺑﻴﮑﺎرﯼ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت دارد؟ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن )د گ ب( ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻳﻦ
ﮐﺸﻮراﺳﺖ و هﺸﺖ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎﯼ دادﻩ .اﻟﺒﺘﻪ درﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ
ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ زوﻣﺮ ،رﺋﻴﺲ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن،
ﻧﮕﺮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﺳﺖ

ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ "د گ ب" ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت و وﺳﻌﺖﺷﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ در
ﺣﺪ ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ" .د گ ب" ﺧﻮد را ﺻﺪاﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎﯼ درون ﺧﻮد و ﺻﺪاﯼ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و در ﻣﺠﻤﻮع
هﻤﻪﯼ ﺷﺎﻏﻼن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،در دوازدهﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٩۴٩
در ﺷﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ" .د گ ب" در اﺑﺘﺪاﯼ ﺗﺎﺳﻴﺲ  ١۶ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎﯼ دادﻩ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٩٧٢ﺣﺪود
 ٧ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراﯼ هﺸﺖ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ٢٠٠٨
ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪهﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ.

اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﺁﻟﻤﺎن
روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎرﯼ دﻳﮕﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻄﻴﻞ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﮐﺎر و
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖهﺎﯼ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺨﺎﻃﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻓﺪراﻟﻴﺴﺘﯽ ﺁﻟﻤﺎن ،هﺮاﻳﺎﻟﺘﯽ در اﻳﻦ
ﮐﺸﻮرﺗﻌﻄﻴﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد وﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﻴﮕﺬارد ،ﻣﺜﻼ اﻳﺎﻟﺖ ﻧﻮرد راﻳﻦ وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ،ﺑﺎ اﻋﻼم
ﺗﻌﻄﻴﻞ رﺳﻤﯽ اﻳﻦ روزﺁﻧﺮا »روزاﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺁزادﯼ ،ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ودوﺳﺘﯽ ﺧﻠﻖهﺎ وﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ.
در روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﺁﻟﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن ﭼﻪ هﺪفهﺎﻳﯽ در ﭘﻴﺶ رو دارد و در ﺷﺮاﻳﻄﯽ
ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎل و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﮑﺎرﯼ وﺳﻴﻊ در ﮐﺸﻮرهﺎ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن ﭼﻪ راهﮑﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ
ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ روز ﭼﻪ
ﻧﻈﺮﯼ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ازرهﺒﺮان "د گ ب" و ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻳﯽ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽﺁﻳﺪ:

ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎ در ﺁﻟﻤﺎن ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ دارﻧﺪ؟
»ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ هﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺎ در اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮذ دارﻳﻢ .اﻳﻦ اﺣﺰاب ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .اﻳﻦ
دﺳﺘﺎوردﯼﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ ﻃﯽ دﻩهﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در هﻤﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻳﺪ درﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت

دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﭘﻴﺎم "د گ ب" ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان
»ﻣﺎ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪﯼ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار دارﻳﻢ .روزﯼ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺁن را ﺟﺸﻦ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ هﻤﻪﯼ هﻤﮑﺎراﻧﻢ در اﻳﺮان ﮐﻪ در اﻳﻦ روز ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﻣﯽروﻧﺪ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﻣﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ رﻓﺖ و ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺁﻟﻤﺎن ،در
اروﭘﺎ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻴﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ و اﻳﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد«.

دﻻﻳﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن
»داﻣﻨﻪﯼ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرهﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺪﻩ .اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯼﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
»ﺳﺎلهﺎ در ﺑﺎزارهﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺁزادﯼهﺎﯼ ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ ﻣﻌﻴﺎر هﻤﻪﯼ ارزشهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎزﻳﻨﻮﻳﯽاش،
ﻣﻌﻴﺎر هﻤﻪ ﺳﻨﺠﺶهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ هﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﯼ ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻮدهﺎﯼ هﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺁن ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽورزﻳﺪ و
ﺑﻴﻦ  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯼ روزﯼ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬﯼ در هﻢ ﻓﺮو ﻣﯽرﻳﺰد .در
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎ داﺋﻤﺎ هﺸﺪار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎ در اﺑﺮاز ﭼﻨﻴﻦ هﺸﺪارﯼ ﻣﺤﻖ ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﭼﻪ ﺷﻴﻮﻩهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن در ﺁﻟﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
»ﻧﺘﻴﺠﻪاﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارهﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
زﻳﺮا ﺑﺎزار ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزارهﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،زﻳﺮا هﺮ ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺳﻮد ﺧﻮد را از ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ
ﺁورد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻴﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﮏهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺁﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺪون
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻩ اﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر در دوران ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻣﺬاﮐﺮاتﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻳﻢ ﮐﻪ دورﻩهﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان را
هﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻴﻢ ،زﻳﺮا ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺲ از ﺁن اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ راﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼهﺎﯼ دروﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر هﺴﺘﻴﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻮض ،هﻢ در ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و هﻢ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼهﺎﯼ دروﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺳﻬﻴﻢ
ﮔﺮدﻧﺪ«.
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