ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد اطﻼﻋﯾﮫ اﺧﯾر ﭘﻼﺗﻔرم ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺳوﺋد
در ﭘﯽ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﯾﮫ اﺧﯾر ﭘﻼﺗﻔرم در ﻣورد ﻣﺟﺎدﻻت ﮐﺎرﮔری و ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﻌدادی از دوﺳﺗﺎن از ﺳر دﻟﺳوزی ﺗﻣﺎس
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻼﺣﺿﺎﺗﯽ ﺑر آن داﺷﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺻﻼح اطﻼﻋﯾﮫ را داﺷﺗﻧد .اﻣﯾدوارﯾم ﺗوﺿﯾﺣﺎت زﯾر ﺑﺎ وﺟود ﮐﻣﺑودھﺎی
اطﻼﻋﯾﮫ ﭘﯾﺎم و ﻣوﺿﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ را در اﯾن ﻣورد ﺷﻔﺎف ﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧد:
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ﭘﻼﺗﻔرم ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺳوﺋد اﺳت و در اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣوازﯾن و ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ
اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﯽ دھﻧد رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﻣﺳﺗﻘل از ھر ﻧظر ﺷﺧﺻﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭘﻼﺗﻔرم ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از اﻓراد و اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و
ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺳﮭوﻟت ﻧﺎم ﺑرده و ﯾﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ را ﺑدون داﺷﺗن ﻣدارک ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﺳﻧد از طرف ﭘﻼﺗﻔرم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑزﻧﯾم.
ﻣﺎ ﻧﯾز اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده از طرف ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را در ﻣورد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧواﻧده و طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﺧود را ﻧﯾز
ﺑر ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن دارﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﻧﮭﺎدی ﺑﺎ ﻓﮑر و ﺗﻌﻣﻖ اطﻼﻋﯾﮫ ﺧود را ﺻﺎدر ﮐرده و
ھﯾﭻ وﻗت ﺧواﺳﺗﺎر ﭘس ﮔرﻓﺗن و ﯾﺎ اﺻﻼح آن ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم .اﻧﺗظﺎر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺎ از ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت.
ﻣوﺿﻊ ﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ از طرف آﻗﺎﯾﺎن ﺗراﺑﯾﺎن و ﻣﯾرزاﯾﯽ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔرن
اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣرﮐت ﻣﺷروﻋﯾت ﻧدارد و در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﻣﻘﺎﺑل آن
ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾم و از ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد و ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣﻧﺗﺧب آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺧرﯾب ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻣﺳﺗﻘل ،از ھر ﻧظر و ﮔراﯾﺷﯽ ،ﻣﺧﺎﻟﻔﯾم .ﻣﺎ اﺑراھﯾم ﻣددی ،رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ،
داود رﺿوی ،ﺣﺳن ﺳﻌﯾدی و دھﮭﺎ ﻓﻌﺎل دﯾﮕر ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد و ﭘروﯾن ﻣﺣﻣدی ،ﺟﻌﻔر ﻋظﯾم زاده،
ﺷﯾث اﻣﺎﻧﯽ و  ....از اﺗﺣﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔران اﯾران را ﮐﮫ در اﯾن ﺟدل ھﺎ درﮔﯾر ﺷده اﻧد را ﺟزو ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری
ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺑﺎ ھر ﻣﻼﺣظﮫ و اﺧﺗﻼف ﻧظری ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎ ﺗﺧرﯾب ھر ﯾﮏ از آﻧﺎن از ﺟﺎﻧب ھر ﮐس ﮐﮫ
ﺻورت ﮔﯾرد ﻣﺧﺎﻟﻔﯾم .از ﻧظر ﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﺟزو ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ھﺳﺗﻧد و ﺗﺧرﯾب ھر ﯾﮏ از آﻧﺎن
ﺗﺧرﯾب ﮐل ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری اﺳت.
ﻓراﺧوان ﻣﺎ در اطﻼﻋﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺣث و اظﮭﺎر ﻧظر ﺣول ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری از ﺟﻣﻠﮫ اظﮭﺎر ﻧظر
در ﻣورد ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد و اﺗﺣﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔران اﯾران و ھر ﻧﮭﺎد و ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری دﯾﮕر ﻣﻘدﻣﺗﺎ
ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎی ﺑﺣﺛﯽ آرام و ﻏﯾرﻣﺗﺷﻧﺞ اﯾﺟﺎد ﮐرد .ﺑدون اﯾﺟﺎد اﯾن ﻓﺿﺎ و طرح ﻧطرات و ﻣﺑﺎﺣث ﺑطور ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ھدف
ﺑﮭﺑود و ﻧﮫ ﺗﺧرﯾب ،ﺑرﻧده اﺻﻠﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺑﺎزﻧده اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ھﺳﺗﻧد.
اﮔر ﮐﻣﺑودھﺎی اطﻼﻋﯾﮫ ﻣذﮐور ﺣﺎﻣل ﺷﻔﺎف ﻧظرات ﻓوق ﻧﺑوده اﺳت اﻣﯾدوارﯾم اﯾن ﮐﻣﺑود ھﺎ را در اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺑﻌدی
اﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺟﺑران ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن
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