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ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ال.او و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮﺋﺪ ،در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﺮان را از ﻧﺰدﯾﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد در ﺟﻠﺐ  ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی )آی .ال .او( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﮑﺎری و از آﻧﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﻢ..در
راﺳﺘﺎی ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﮭﺮان و ﺣﻮﻣﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺑﻮده و ﺑﺎرھﺎ از
طﺮف ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب و ﯾﻮرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ،
ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﺑﮫ آن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﮐﻮب ،ﻓﺸﺎر و دادن ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮔﺰاف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺎ طﺮح ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎ ﺗﻼش ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ را ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد را در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ درﺟﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﮫ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ھﺎی ارزﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺠﺎم داده و در اﯾﻦ راه ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را از ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎدﻻت اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎ ﻟﯿﻦ ﮐﮫ
اﻧﺘﻘﺎدات ،ﻣﻼﺣﻈﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از طﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟﺰو ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده و ﺑﺎ دادن ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای آن آﺑﺮو ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ ﻓﻘﻂ دﺷﻤﻨﺎن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮده و
ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ھﻤﮫ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ را ﺑﮫ طﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام ،ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﻨﺞ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺎ ھﺪف ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در راﺳﺘﺎی ھﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ آرزوی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﮐﺎرﮔﺮی
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