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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯼ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﺑﻼگ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮ
دوم ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد و ﺷﺶ

ﺧﺴﺮو ﻣﺠﺘﻬﺪزادﻩ

ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﻼس ﺁﯼ.ﺗﯽ.ﻳﻮ.ﺳﯽ و ﺁﯼ.ال.او و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ وﯼ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ
دوﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ و وارد ﺁﻣﺪن اﻧﺘﻘﺎدات ﺟﺪﯼ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
اﺧﻴﺮ از ﺳﻮﯼ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﭼﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻟﺰوم ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ از ﺁﻏﺎز ﺗﺎ
اﻣﺮوز را ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
هﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ وﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﺎ هﻤﻴﺎرﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ازاواﻳﻞ دهﻪ
ﯼ  ٨٠ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﯼ ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ هﺎ ﺧﻮش ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در  ١٩اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 ٨۴دﺳﺘﻪ اﻳﯽ  ٣٠٠ ،٢٠٠ﻧﻔﺮﯼ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ هﺎ ﺑﺎ ﻳﻮرش ﺑﻪ دﻓﺘﺮ هﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺻﻮرت و زﺑﺎن اﺳﺎﻟﻮ را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن هﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻠﻠﯽ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ وارد ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ در  ١٦ﺗﻴﺮ
هﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﻴﺮﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاج و ﺗﻌﻠﻴﻖ  ١٥ﻧﻔﺮ از هﻤﮑﺎران ﺧﻮد و ﺗﻌﺪادﯼ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ دﻳﮕﺮ ﭼﺮاغ هﺎﯼ اﺗﻮﺑﻮس هﺎﯼ ﺧﻮد را در ﻃﻮل روز روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎم
ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﯼ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﺸﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﻳﺸﺎن ﻃﯽ دو ﻧﻮﺑﺖ در روزهﺎﯼ ﭼﻬﺎرم دﯼ و هﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ  ٨۴دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب زﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰهﺎﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ در دهﻪ ﯼ  ۶٠ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰارﯼ از ﺳﻮﯼ ﮐﺎرﮔﺮان رخ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮد .اﻋﺘﺼﺎب
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل هﺎ ﻗﺪرت هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎدﺁورﯼ ﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ دوم اﻋﺘﺼﺎب در هﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اداﻣﻪ ﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﯽ هﺠﻮم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ و ﮐﻠﻴﻪ ﯼ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮب هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺟﻬﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﺁن در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ از ﺳﻮﯼ
”ﮐﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﺁزاد“ و ”ﻓﺪراﺳﻴﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ“ در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪ .اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ هﻔﺖ ﻣﺎﻩ و ﻧﻴﻢ
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را در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ٨۵از زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺑﺎزداﺷﺖ اﻳﺸﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ ۵۴ .ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٨٤ﺣﮑﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻖ از ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان در ادارات رواﺑﻂ ﮐﺎر ،ﻗﺪرت ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮدﻩ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٣ﻣﺎﻩ از ﺁزادﯼ اﺳﺎﻟﻮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﮋﻩ ﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺎﻩ  ،٢٠٩وﯼ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارﻩ ﯼ ﮐﺎر را داﺷﺖ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ . .اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻴﺰ  ١ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دادﮔﺎﻩ اﺳﺎﻟﻮ در ﺗﺎرﻳﺦ  ٨۵/١٢/۵ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و وﯼ
ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ،ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻟﻮ ،ﺑﻪ دﻋﻮت
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺮداد  ٨٦ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٣هﻔﺘﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺎﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ وﯼ را در ﻣﻼء
ﻋﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺎﻟﻮ هﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ  ٢٠٩زﻧﺪان اوﻳﻦ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ وارد ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ﻋﻠﺖ ﺁن هﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺪﻧﻪ
ﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ و در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯼ اﯼ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺁﻗﺎﯼ اﺳﺎﻟﻮ ﺑﻮدﻩ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯼ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ،ﮐﻢ ﮐﻢ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﺟﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻧﻪ ﯼ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ را ﻧﺪاﺷﺖ .هﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎ در راﺳﺘﺎﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺪم
ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻧﻴﺮو ﯼ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮدﻩ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ دام ﻋﻤﻠﮑﺮد هﺎﯼ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ
ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎﻩ دارد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ
ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدﯼ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ”ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ“ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
اﻧﺮژﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺻﺮف دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻘﯽ در ادارات ﮐﺎر و ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺧﻂ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ در ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در هﻤﻴﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ را ﺷﺎهﺪ هﺴﺘﻴﻢ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻇﺎهﺮا
ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ هﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﯼ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺷﻮراﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺁﻳﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﯼ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﺑﺮ
وﺿﻌﻴﺖ ﺁن هﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ هﻢ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺎ ﮐﻤﮏ هﻤﻴﻦ
دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق  ١٨٣هﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮐﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاب ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ دل ﺧﻮش ﮐﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ رﻳﺸﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ
از ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻧﺪارد؟
ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺮﻗﺮارﯼ ارﺗﺒﺎط دوﺑﺎرﻩ ﯼ ﺑﺪﻧﻪ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎدات واردﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮﻗﺮاﯼ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ در ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮهﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﯼ ﺣﻴﺎت ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ در ﮔﺮو اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ هﺎﯼ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن و ﮐﻮﺑﻴﺪن ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ
ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﺪ ،راهﯽ ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﺮد ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ رادﻳﮑﺎل ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ.
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