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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  !به تجرسوئد، انتقال يک روسه بيکارسازی درپ
  یفرهاد شعبان                                                         ١٣٨٧م آذرهدازدوشنبه سه   

 
   

در ايران از کمترين امنيت شغلی ممکن برخوردارند و بيکار سازی آنها طی صدور  در شرايطی که کارگران

نه در پی صدور  يک جانبه و از باال صورت می گيرد، اشاره به نمونه ای که در آن بيکارسازی کارگران احکامی

انتقال اين تجربه نه تنها به معنای تائيد نگرش  .احکامی بلکه حداقل بايد پروسه ای را طی کند، آموزنده باشدچنين 

در اين کشور نيست بلکه تنها انتقال يک تجربه است که در شرايط کار  رفرميستی حاکم بر اتحاديه های کارگری

   .تواند بکار آيد علنی و قانونی می

 خانه، کارگاه و موسسه خصوصی و يا دولتی، و يا بيکار کردن بخشی از کارگران آن طیکار در سوئد تعطيلی يک

مذاکرات بر سر آن به سرانجام  پروسه ائی با اخطار کارفرما مبنی بر تعطيلی و بيکار سازی آغاز و با پايان پروسه

احل گوناگونی با تفاوتهای اندک عبور از مر  به طول بيانجامد و اين پروسه می تواند از چند هفته تا چند ماه. می رسد

کارفرما عالوه بر  نبايد فراموش کرد که اينجا بحث بر سر مراکز کاريست که در آن مناسبات کارگر و منتهی. کند

برسر   يعنی اتحاديه و کارفرما در سطوح مختلف قوانين کار با وجود يک قرارداد دسته جمعی که طرفين بازار کار

  .  شده است اند، تعريفآن به توافق رسيده

   - varselهشدار
نتيجه آن کل کارگران و يا  تعطيلی کل و يا بخشی از کارخانه و يا کارگاه را که در)  varsel(  هشدار  ابتداء کارفرما

 ١١مطابق ماده   طرحی مدون ، قابل توضيح و زمانبندی شده قبل از اجراء طی   بخشی از آنها بيکار می شوند را

"  کارگر که اصوال به تشکل کارگری محيط ) mmande lagenنmedbest( مشترک در بازاريم گيریقانون تصم

  )MBL information(خوانده می شود، اطالع می دهد " کلوب کارگری

 علت عدم. کارگری در برخورد به اين هشدار کارفرما در مرحله اطالع رسانی يکسان نيست واکنش اتحاديه های

قراردادهای مصوب در بازار  واکنش متناسب با قوانين و. اتحاديه ها به دو عامل بستگی داردعکس العمل متفاوت 

اما بدون توجه به . که بعدا به آن خواهم پرداخت کار و عنصر راديکاليسم حاکم بر نگرش هئيت مديره و دبير آن

   .کارفرما بايد حداقل واکنش باشد عوامل فوق زير سئوال بردن طرح

ناميده "  کنسرناتحاديه "کارگاه واحدی از يک کنسرن بزرگ و اين کنسرن دارای اتحاديه ائی که رخانه يااگر اين کا

کار، اتحاديه کنسرن نيز بايد در جريان اين  می شود، باشد؛ قبل يا بعداز هشدار به کلوب کارگری اين محيط

ای شغلی در شعبه ها و فدراسيونهای ئی از رشته هبرای هر رشته ا مضاف براين،. بيکارسازی قرار داده شود

است و در  فعال اتحاديه ها هستند، استخدام شده اند که وظيفه آنها اساسا مذاکره با کارفرمايان کارگری افرادی که خود

  .گفته می شود، وجود دارند" نماينده "يا) ombudsman(اصطالح سوئدی به آنها 

. قراردهند ايد نمايندگان مرتبط با خود را در جريان اين هشدارمحيط کار دريافت کننده هشدار ب کلوب کارگری 
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از . مشروعيت پيدا نخواهد کرد مطابق ضوابط هيچ بيکارسازئی بدون حضور چنين نمايندگانی در پروسه مذاکرات

و ) mdenنnsarbetsnنl(اتحاديه، کميته کار استان طرفی ديگر کارفرما موظف است همزمان با تحويل هشدار به

   .اين بيکارسازی قرار دهد رای استان و اداره کار را در جريانشو

 stor mِte (مديريت و اتحاديه محيط کار به کارگران که اصوال در جلسه عمومی کارگران اطالع رسانی مشترک

  .  استصورت می گيرد بخشی از وظائف اين مرحله)

 در باره بيکارسازيها ، علل آن و)  presmedeland(سپس انتشار اطالعيه مطبوعاتی علنی صدور اطالعيه داخلی و

تصويری، صوتی و  آمادگی مديريت و اتحاديه هرکدام از نگاه خود برای پاسخ به پرسش خبرنگاران مطبوعات

  .نوشتاری گام بعدی است

مطرح کنند  مديريت تمايل دارد که اتحاديه ها در پاسخ به مطبوعات همان علل و استداللهائی را در بسياری از موارد

کارگران و بدنه تشکل کارگری و  به عقيده من اين يعنی بی اعتباری خود در ميان. که مورد نظر مديريت است

بکنند بلکه برعکس بايد کل طرح مديريت برای بيکارسازی را  اتحاديه ها نبايد چنين کاری را. افکارعمومی جامعه

 بطور قطع چنين. ينجا تداوم اشتغال است زير سئوال ببرندمنافع کارگران که در ا صريح و شفاف و از نقطه نظر

جرم نيست، بلکه اعتبار  موضعگيريی خوشايند مديريت نخواهد بود، اما در صورتيکه متکی بر حقايق باشد، نه تنها

بنايراين در اين مرحله مديريت و تشکل کارگری  .تشکل کارگری را در ميان کارگران و افکار عمومی باال می برد

   .پاسخ می دهند و بدين وسيله بيکارسازيها علنی می شود بطور جداگانه به پرسش های مطبوعاتی

ميز  فاز اول پروسه تعطيلی و بيکار سازی با دريافت هشدار کارفرما آغاز و تا نشستن بر سر در جمعبندی بايد گفت

تعجيل در آن است و اتحاديه نبايد به آن  فدارمذاکره که تاريخ آن به توافق طرفين تعيين می شود و کارفرما معموال طر

   .تمکين کند به پايان می رسد

  - Fِrhandlingآغاز مذاکرات
 اتحاديه محيط کار و بخصوص دبير آن گرايش راديکال درون اتحاديه ها و جنبش کارگری را اگر هئيت مديره

  هاتحادي نمايندگی بکند، قبل از وارد شدن به پروسه مذاکرات با تشکيل مجمع عمومی اعضاء

) stormِte/ medelemsmِte  (همه کارگران را در پروسه مذاکرات دخالت می دهند و با دادن فرصت به همه 

. ه مذاکرات را تامين می کنندپروس کارگران برای ارائه نظرات و پيشنهاداتشان زمينه تاثيرگذاری مستقيم کارگران بر

مجامع عمومی پی در پی و اطالع رسانی فعال از هر مرحله  جهتی که بايد در کل پروسه مذاکرات با برگزار

مواردی تشکيل مجامع عمومی نمی تواند با ايجاد مانع قانونی و اداری کارفرما حتی  در چنين. مذاکرات تکرار شود

   . شود  ر موقت، روبروصورت تعطيلی پروسه توليد بطو در

 مذاکرات کارفرما موظف است طرح خود برای تعديل نيروی کار، تعطيلی بخشی و يا کلبا وارد شدن به پروسه 

باقيمانده بعداز   و پرسنل   موسسه را بصورت روشن و علل اين تعطيلی، شمار کارگران مشمول بيکارسازی

بايد خواهان طرح جامع ديگر    درخواست ارائه گزارش مالی ه ضمندر اين مرحله اتحادي. بيکارسازيها را ارائه دهد

بايد کليه  در اين طرح. شود)konsekvensanalys(يا به اصطالح سوئدی آن " بررسی پيامدها" کارفرما بنام

 نمايد که پرسنل باقی مانده بدون قرار خطرات احتمالی برای پرسنل باقی مانده در کارخانه بررسی و کارفرما ثابت
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اين طرح بايد به تائيد . توليد سفارشات دريافتی خواهند شد گرفتن در معرض خطرات جدی روحی و جسمی قادر به

 در. در غير اينصورت مذاکرات با اولين مانع خود روبرو خواهد شد. مديره اتحاديه برسد مسئول ايمنی کل و هئيت

بايد به تائيد هئيت مذاکره  صورت می گيرد و نتايج آنبررسی پيامدها که توسط مسئولين ايمنی محيط کار و مديريت 

    .خطرات و حفظ شمار بيشتری از کارگران بر سر کار باشد ئيت مديره برسد، هدف بايد به حداقل رساندنکننده و ه

کارفرما مطابق قانون تصميم گيری مشترک در بازار کار . ادعاهای مالی کارفرماست گام دوم مذاکرات بررسی

کننده اتحاديه تشريح  ست که سود و زيان خود را تا آنجائيکه به بيکارسازيها مربوط است برای هئيت مذاکرها موظف

حسابرسان مستقل که در اصطالح سوئدی به آن  در اينجا هئيت مذاکره کننده بايد خواهان دخالت دادن. نمايد

)lِntagarkonslut (،تقل توسط اتحاديه و با هدف بررسی گزارشات استخدام موقت اين نهاد مس. گردد گفته می شود

زمان اين بررسی  کتاب شرکت صورت می گيرد، اما هزينه آن را کارفرما بايد بپردازد و مهمتر از اين و حساب و

 هفته به تعويق خواهد افتاد و ۵بيکارسازيها حداقل   هفته طول خواهد کشيد، بنابراين و اتوماتيک پروسه۵حداقل 

در چنين مواردی . کليه کارگران مشمول بيکار سازی را در اين مدت بپردازد خواهد بود که حقوقکارفرما موظف 

قبول آن توسط  صورتخسارتی به اتحاديه بپردازد که دراست بابت عدم دخالت اين حسابرسان مستقل حاضر کارفرما

  .ی شوند، بصورت يکسان توزيع گرددبيکار م اتحاديه اين خسارت بايد بدون هيچ دخل و تصرفی مابين کارگرانی که

بدهد که دخالت دادن  اتحاديه در چه مواردی بايد به دريافت چنين خسارتی تن در دهد؟ در صورتيکه تشحيصاما    

فراموش نشود که اين نهاد دارای هيچ . نخواهد داد اين نهاد هيچ تغييری در تصميم گيری کارفرما در بيکارسازيها

تجربه . که بر اساس يافته هايش صورت می گيرد، تنها جنبه توصيه را دارد رهنمودهايش. تگونه قدرت اجرائی نيس

عالقمند به  است که کارگران مشمول بيکارسازی در صورتيکه بيکار شدن خود را قطعی تشخيص دهند، نشان داده

دادن اين نهاد و پرداختی هزينه دخالت  هئيت مذاکره کننده بايد. دريافت خسارت هستند تا دخالت دادن اين نهاد

   .و با تکيه بر آن تقاضای خسارت بکند  هفته را حساب کرده۵کارفرما به کارگران به مدت 

بباالهای   سال۶٠چنين مواردی بايد مورد توجه هئيت های مذاکره کننده قرار گيرد، کارگران  موضوع ديگری که در

 سال است؛ اتحاديه بعنوان ۶۵سوئد  ينکه سن بازنشستگی دربا در نظر داشتن ا. موجود در کارخانه مورد نظر است

 بباال باشد که در ۶٠تسهيالت و گرفتن امتيازاتی برای کارگران  يکی از موضوعات مورد مذاکره بايد درصدد ايجاد

ل او .اين توافق دارای دو ارزش است. اين دسته از کارگران زودتر از موعد بازنشسته شوند صورت توافق بر سر آن

 ۶٠خواهند کرد و از طرفی ديگر  اينکه با چنين توافقی شماری از کارگران جوانتر و کم سابقه، کار خود را حفظ

استفاده از آن از فرسودگی بيشتر خود جلوگيری خواهند کرد و سالهای  بباالها از تسهيالتی برخودار خواهند شد که با

موسسه قرار  تصورش را بکيندکه در يک. صادی بسر خواهند بردآرامشی نسبی و با داشتن تامين اقت آخر عمر را در

باشند و همگی حاضر شوند با گرفتن   بباال شاغل۶٠ کارگر ١۵ کارگر بيکار شوند و در اين موسسه ١٠٠باشد 

   . کارگرجوان را از خطر بيکاری نجات دهيد١۵توانسته ايد  امتيازاتی جای خود را به جوانترها بدهند، شما

  نکارگران بر اساس يکی از ماده های قانون حمايت از کارگرا  بيکارسازیدر سوئد

) Lag omanstنllningsskydd- LAS  .( يعنی آخرين استخدامی اولين بيکار) sist in fِrst ut  ( صورت می

ی کوچک تا اين ماده تغييراتی بوجود آمده که به کارفرما اجازه می هد که در شرکتها اما طی سالهای اخير در. گيرد
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اين تغيير کارفرمايان در  با پذيرش.  کارگر خارج از اين قاعده شوند٢نفره در جريان بيکارسازيها خواهان حفظ  ١٠

در مقياس وسيعتری خواهند شد، و متاسفانه اين ) undantag (کارخانه های بزرگ نيز اصوال خواهان استثناء 

منتهی هيچ استثنائی تا به  .ء استفاده کارفرمايان قرارگرفته استمورد سو" به نرمی تبديل شده و وسيعا درخواستها

کارفرما نخواهد توانست از بيکار شدن هيچ کارگری خارج از  تائيد هئيت مذاکره کننده نرسد اعتبار نخواهد داشت و

  .اين قاعده جلوگيری کند

کليدی که ظرف چند  مشمول استثناء می شوند؟ کارگران متخصص و دارای نقش   اصوال کدام دسته از کارگران    

آنها توسط ديگر کارگران شرکت امکان پذير  ماه مهلت فسخ قرارداد کارگرانی که بيکار می شوند امکان جانشينی

 بسياری منتهی کارفرمايان در.... متخصص آموزش ديده خط توليد و  مثال يک کارگر برقکار، يک کارگر. نباشد

در  هئيت های مذاکره کننده. برای نگهداری دوستان و دست و پيوندهای خود استفاده می کنند موارد از اين امکان

کارفرما بايد پاسخگوی کليه . کنند چنين مواردی بايد جلو هرگونه سوء استفاده کارفرما را بگيرند و عدالت را رعايت

اما در صورت مخالفت اتحاديه و . استثناهای مورد نظرش باشد   تکره تکسئواالت هئيت مذاکره کننده اتحاديه در با

برای  يعنی تالش. کارفرما برای حفظ استثناهای مورد نظر خود حاضر به پرداخت خسارت است در بسياری موارد

هرگونه استثناء اتحاديه اصوال بايد مخالف  .تائيد استثناهايش توسط هئيت مذاکره کننده اتحاديه در مقابل پرداخت پول

تائيد استثنای مورد نظر کارفرما که اصوال اتفاق می افتد بايد ميزان  باشد اما در صورت در تنگنا قرار گرفتن و

را از دست  مطالبه کند که ارزش آن را داشته باشد و بدون دخل و تصرف مابين کارگرانی که کارشان خسارتی را

      .می دهند، توزيع گردد

مورد نظر  اتحاديه و رعايت عدالت و برابری در جريان بيکارسازيها و تائيد احتمالی استثناهای ملبرای نظارت کا

در . گيرد يکبار ديگر در اختيار اتحاديه قرار) las lista (کارفرما همزمان با آغاز مذاکرات بايد ليست کليه کارگران

قرارداد آنها از جانب کارفرما بايد  و مهلت فسخاسامی کامل کارگران، سن، سابقه کار، محل سازمانی . اين ليست

   .مشخص باشد

  ؟و خاصيت آن چيست به چه معناست ) gningstidنupps(مهلت فسخ قرارداد
 ماه از ۶يک ماه تا  از) دائم يا با قرارداد موقت ( کارگران با توجه با سابقه کارشان نزد يک کارفرما  در سوئد کليه 

کارفرما موظف است با توجه به سابقه کار کارگران از  يعنی در جريان بيکارسازيها. مهلت فسخ قرارداد برخوردارند

برای    کارگران شمول بيکار سازی را از تصميم خود مطلع کند و طی اين مدت  ماه قبل از بيکارسازی،۶يک تا 

کارگران می توانند  در غير اينصورت و بعنوان يکی از نتايج مذاکرات اينمشمول بيکاری کار داشته باشد،  کارگر

خاصيت . کارفرما از حقوق کامل برخوردار شوند در مهلت فسخ قرارداد يا بخشی از آن بدون انجام کاری برای

نه های کارگر مشمول بيکاری در اين مدت بدون داشتن دغدغه تامين هزي مهلت فسخ قرارداد به اين خاطر است که

کارفرمای  جستجوی کار ديگری باشد و در مهلت فسخ قرارداد مجاز است به ادرات کاريابی و يا زندگی بتواند در

آزاد . جديد را بدون هيچ مانعی انجام دهد و يا امورات اداری مربوط به يافتن کار   ديگر جهت مصاحبه کار مراجعه

  نت يافتن کار جديد که در اصطالح سوئدی به آدر صور کردن کارگران بطور کامل و با حقوق و حتی

 )arbets fri och avrنknings fri  (گفته می شود می تواند از نيايج موفق مذاکرات باشد.   
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 گسترش بيکارسازيها و کاهش قراردادهای دائم و افزايش قراردادهای موقت و شرکتهایدر چند سال گذشته و با 

 "حمايت تغيير شرايط "پديد آمده بنام امکان ديگری در بازار کار سوئد)   inhyrd fِretag (خدمات نيروی انسانی 

 ) omstنllningsstِd  .(  

( سازيها را با حمايت مالی اندک  اتحاديه های کارگری و کارفرمائی به توافق رسيده اند که کارگران مشمول بيکار 

کار آنها راهنمائی کارگران برای يافتن کار يا يک شرکتهای که  به) هزار کرون ٢٢برای هر کارگر بيکار شده مبلغ 

 مدت زمانيکه اين شرکتها کارگر بيکار شده را به کمک کنسولتهايشان. است معرفی نمايند دوره تخصصی بازار کار

طرف قرارداد اين . ماه افزايش يافته است  ١٢ ماه بود که همين روزها به ۶" و هدايت خواهند کرد قبال  راهنمائی

اما ميزان موفقيت کارگران در يافتن کار با راهنمائی اين شرکتها که اصوال  ها اتحاديه و مديريت خواهند بود،شرکت

اين محل کار برمی  موقت و بيشتر در شرکتهای خدمات نيروی انسانی خواهد به ميزان دخالت و نقش اتحاديه کارهای

 جانب کارفرما، شرکت راهنما و ٣ که نمايندگان هر) styrgrupp(گردد که تنها از طريق تشکيل يک گروه هدايت 

به ياد آوريست که طی سالهای گذشته چنين شرکتهائی مثل قارچ  الزم. اتحاديه در آن نمايندگی شوند، ممکن خواهد شد

علنی شدن هر بيکار سازی در مطبوعات تلفن دفاتر اتحاديه هائی که کارگران عضوش  سر از زمين برآورده و با

که برنده مزايده شوند،  همگی تمايل دارند. ارتباطات مديران اين شرکتها خواهد سوختسازيها هستند ازبيکار مشمول

مقابل سرنوشت کارگران بيکار شده مسئولترين و موفقترين اما اتحاديه های کارگری بايد با احساس مسئوليت کامل در

   . دعوت کنند، اما در ميان آنها بهترين را انتخاب کنندرا به مصاحبه و معرفی خود همه. شرکتها را انتخاب کنند

حق  در دستور اتحاديه های کارگری و هئيت های مذاکره کننده قرار می گيرد،  اتوماتيک يکی ديگر از مواردی که

کارگران  اين حق بايد توسط قراردادی که همه)  ttنllningsrنteranstه (استخدام مجدد کارگران بيکار شده است

 ماه آينده بعداز بيکارسازيها ٩طی  کار شده را شامل شود به امضای طرفين برسد و به اين معنی است که کارفرمابي

که  تنها شرط آن اين است .کارگرانی باشد که بيکار شده اند در صورتيکه کارگری را استخدام کند، بايد از ميان

هرگونه تخطی کارفرما از اين توافق  .ن کارفرما بوده باشد ماه را در استخدام اي١٢کارگر بيکار شده طی سال گذشته 

شرکت واحدی از يک کنسرن باشد، و واحدهای ديگر اين  عالوه بر اين در صورتيکه اين. جرم محسوب می شود

باشند، اتحاديه بعنوان يکی از خواستهای مذاکرات بايد خواهان استخدام کارگران  کنسرن به نيروی کار نياز داشته

  .شده در واحدهای ديگر کنسرن شود ربيکا

کمک  "سال بباال سن دارند و مشمول قرارداد دسته جمعی هستند، از بيمه ائی قراردادی بنام ۴٠کليه کارگرانی که 

شاغل : شرط دريافت اين کمک هزينه عبارتست از . برخورداند) ngbidrag = AGBهavg(  " هزينه بيکارشدن

  ماه بعداز٣ل در شرکتی که دارای قراداد دسته جمعی است، و اينکه طی  سا۵  ماه طی مدت۵٠بودن بمدت 

اين کمک هزينه برای  مبلغ. بيکارسازيها به استخدام شرکت مزبور يا واحد ديگری از همين کنسرن در نيايد

 سال  سالگی در ازای هر۶۴سال بباال و تا سن  ۵٠اما از .  کرون٢۶٩٠٠:  سال سن دارند ۵٠ تا ۴٠کارگرانی که 

 ٣٨٣٠٠ کرون تا ٢٨٠۴٠   سال مبلغ۵٩ تا ۵٠يعنی برای کارگران مابين  . کرون به آن اضافه می شود١١۴٠مبلغ 

کارگران را برای  اتحاديه بايد.  کرون خواهد بود٣٩۴۴٠ سال ۶۴ تا ۶٠و برای کارگران مابين . بودکرون خواهد 

کارفرما رسانده وبرای بيمه بازار کار  امضایدريافت اين بيمه راهنمائی و فرمهای مربوطه را پر و به 
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مديره و در  هئيت. مرحله پروسه مذاکرات و با روشن شدن ليست نهائی کارگرانی که بيکار می شوند بعنوان آخرين 

حقوق باقی حقوق معوقه ووافق با کارفرما،مورد ت  اتحاديه موظف است، پرداخت کليه مطالبات حقوقیپيشاپيش آن دبير

   .گوشزد نمايد گونه سهل انگاری وکوتاهی راهرش حقوقی شرکت را کنترل کند، وبختوسط  مانده مرخصی کارگران

   بيکاری  بيمه  صندوقهای و ادارات کاريابی  به  جهت معرفی  تائيديه کارفرما دريافت  برای کارگران  راهنمائی 

)a- kassa    (از وظائف اتحاديه و دبير است که بايد تا نهايت با حساسيت الزم دنبال شود گریبخش دي.   

 به نيروی کار توسط امور پرسنلی شرکت و جلوگيری از حق کشی کارگران بيکار شده را بايدنظارت بر استخدام 

  . وظائف فوق افزود

مطالبات برای  تمام اين. اتيک قابل تحقق نيستاست که هيچکدام از مطالبات فوق به آسانی و اتوم نکته قابل توجه اين

مذاکراتی حتی ايجاد شکاف در هئيتهای  کارفرما هزينه دارد و آنها با دست زدن به روشها و تاکتيکهای گوناگون

هرگونه امتيازی خودداری و حقوق برسميت شناخته شده قانونی و  نمايندگی اتحاديه ائی تالش می کنند از دادن

در  .فراموشی بسپارند، و به پروسه مذاکرات مطابق نقشه های زمانبندی شده خود پايان دهند ان را بهقراردای کارگر

را بر فضای مذاکرات حاکم  موارد حساس بروزاختالف با پيشنهاد مبالغی وجه نقد بعنوان خسارت روح معامله گری

 نمايندگان ناآگاه، سازشکار و ترسو را به عقب تبديل می شود نمايند، و يا با دست زدن به شگردهای ديگر که به تهديد

   .  خواستها بردارندنشينی و دست کشيدن از

 اتحاديه های کارگری سوئد در سازشی بنيادی طبقه کارگر سوئد را از حق جلوگيری ازاز آنجا که متاسفانه 

وران بستن قراردادهای دسته د بيکارسازيها محروم کرده اند، و طبقه کارگر سوئد در پی اين سازشهای بنيادی بجز

در اين گونه موارد تنها سالحی که در . اعتصاب برخودار نيست جمعی آنهم به دنبال تائيد رهبری فدراسيونها از حق

ديگر  اتحاديه ها و هئيت های مذاکره کننده باقی می ماند، ابزار مذاکره و يا به عبارتی دست دبيران و هئيت مديره

قراردادها، طراحی استراتژی يک  تسلط بر قوانين و. نين و قرادادهای دسته جمعی استمعامله در چارچوب قوا

گام آن، گزارش هر مرحله آن به مجامع عمومی کارگران و  مذاکره موفق و اتخاذ تاکتيکهای مناسب و اجرای گام به

مکانيسمهائی  ندن کليه تصميماتمذاکرات و مهمتر از همه اينها به تائيد مجمع عمومی رسا دخالت دادن آنها در پروسه

  .هستند که می توانند مذاکرات را به سرانجامی موفق برسانند

   

 یفرهاد شعبان
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