
سندهاي تاريخي يك تجربه ي موفق:  
دفاعِ اصولي از حق آزادي انجمن

نشريه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
شماره ي بيست و دوم. سال ششم. تير ماه 1389

از روز پنجشنبه 11 آبان ماه 1385 كه مديركل وقت سازمان هاي كارگري 
و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعِي دولت نهم در نامه اي خطاب 
به »كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران« اين كانون عالي را 
قانون  را »خالف  اين عنوان  فعاليت تحت  اعالم كرد و هرگونه  منحل 
ماه 1389 كه  فروردين  تا روز چهارشنبه 25  دانست،  پيگيري«  قابل  و 
»نشست وفاق« با حضور وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم و با حضور 
نمايندگان همان كانون عالي منحله  براي رايزني در مورد اعزام نمايندگان 
به كنفرانس بين المللي كار برگزار شد، تجربه اي موفق در دفاع از »حق 
آزادي انجمن« در ايران شكل گرفت كه از هر نظر قابل بررسي، تحليل و 
الگوبرداري است. دست اند ركاران اين تجربه كه از ابتداء به اهميت تاريخي 
تالش خود آگاهي داشتند، از هيچ كوششي براي مستندسازي اين تجربه 
دريغ نورزيدند: هفده شماره ي نشريه ي »پيام كارفرمايان« )از شماره ي 4 
تا همين شماره( ، كه در »شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران« ]شاكا[ نيز 
منتشر شده اند، جزئيات شكل گيري اين تجربه ي تاريخي را ثبت و تحليل 
كرده اند.  با اين همه، اين شماره ي »پيام  كارفرمايان«  به ارايه ي مجموعه ي 
21 سند از اين تجربه  ي تاريخي در يك بسته ي مستقل اختصاص يافته 

است كه مي توان آن ها را در سه دسته ي كلي طبقه بندي كرد:

1. سندهاي سياسي؛ شامل مجموعه ي مكاتبات برخي از مسؤالن وقت 
وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم با مراجع گوناگون است 
كه موضوع مشترك آن ها اعالم انحالل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
عالي  كانون  مسؤالن  براي  كشيدن  نشان  و  و خط  ايران  كارفرمايي 
است. از آنجا كه اين انحالل از سوي دولت اعالم شده، اين اسناد 
مناسبي  دستمايه هاي   مكاتبات  اين  حقوقي.  تا  هستند  سياسي  بيشتر 
تا جنبه هاي تاريخي،  در اختيار مورخان و تحليلگران قرار مي دهند 
فرهنگي، سياسي، جامعه شناختي و روانشاختي رويكردي را ژرفكاوي 

كنند كه »حق آزادي انجمن« را برنمي تابد. 

2. سندهاي حقوقي؛ مجموعه ي احكام و آراي دادگاه هايي هستند كه 
به شكايات مرتبط با انحالل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران رسيدگي كرده اند. يكي از اين شكايت ها عليه رئيس وقت هيأت 
مديره ي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران به اتهام جعل 
عنوان، نشر اكاذيب و تشويش افكار عمومي در دادگاه مطرح شده 
است. يكي ديگر از شكايت ها عليه مديرمسؤل نشريه »پيام كارفرمايان« 
به همين اتهام در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته است. اما نكته ي 
جالب اين است كه رأي نهايي تمام اين دادگاه ها و نيز رأي شعبه ي 

تشخيص ديوان عدالت اداري به نفع كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران و مسؤالن اين كانون عالي، و در واقع، به نفع »حق 

آزادي انجمن « صادر شده اند. 
اينكه با صدور چنين احكامي مسؤالن وزارت كار و امور اجتماعي 
جز پذيرش حقانيت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
چه مي توانستند بكنند، پرسش مهمي است. با اين همه، شواهد بسياري 
حاكي از آن است كه وزير محترم كار و امور اجتماعي در دولت دهم، 
آزادي  »حق  به  رويكردش  قطعي،  احكام  اين  از صدور  نظر  صرف 

انجمن« با رويكرد همتاي سلف خود بسيار متفاوت به نظر مي رسد.

از  حاكي  وفاق«  »نشست  مورد  در  مجموعه  اين  آخر  سند  سه   .3
خصوصيات  است.  نوين  دوره  يك  شكل گيري  و  دوره   يك  پايان 
جديد  دوره ي  سربرآوردن  سبب  عواملي  چه  و  چيست  دوره  اين 
شده است؟  اين ها پرسش هايي هستند كه پاسخ آن ها در شماره  هاي 
بر  تأكيد  همين جا  تا  اما  بررسي خواهد شد.  »پيام كارفرمايان«  آتي 
انجمن هاي  عالي  »كانون  روش  كه  است  كاماًل ضروري  نكته  اين  
صنفي كارفرمايي ايران« در دفاع از »حق آزادي انجمن«، به عنوان 
بر  مبتني  روش  يك  شهروندي،  حقوق  حياتي ترين  و  ضروري ترين 
اين »اصول« چه هستند و چگونه استخراج  اما  »اصول« بوده است. 
شده و به عنوان اصول راهنما، جهت و روش مبارزه ي كانون عالي 

انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را تعيين كرده اند؟ 
بي ترديد يكي از مهم ترين هدف هاي انتشار اين مجموعه اسناد، فراهم 
ساختن اين امكان براي انديشمندان و صاحب نظران فعال در عرصه ي 
حقوق شهروندي است تا با مطالعه ي آن ها اين »اصول« را استخراج 
و ترويج و تشويق كنند. اصولي كه به چند نمونه  از آن ها مي توان به 

صورت گذرا اشاره كرد:
الف: اصل اولويت دادن به منافع ملي

ب: اصل پايبندي خدشه ناپذير به قانون
پ. اصل پايبندي به ارزش هاي اخالقي

ت: اصل جمع گرايي و پرهيز از تك روي 
ث: اصل آگاه سازي و تثبيت دستاوردها، و . . . 

در پايان اين مقدمه از تمام تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و تمام 
نهادينه سازي  انتظار مي رود در  فعال در جامعه ي مدني  سازمان هاي 
هيچ  از  شهروندي  حقوق  از  دفاع  در  اصولي  و  نوين  روش  اين 

كوششي دريغ نورزند.
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نامه ي مديركل وقت سازمان ها ي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور 
كارفرمايي  انجمن هاي صنفي  عالي  كانون  انحالل  اعالم  بر  مبني  اجتماعي 
مجموعه  اين  در  سند  نخستين  عنوان  به  هرچند  يك(،  شماره  )سند  ايران 
وزارتخانه  آن  وقت  مسؤالن  برخورد حذفي  نخستين  لزومًا  اما  ارايه شده، 
در  حتي  همه،  اين  با  نيست.  مستقل  كارفرمايي  و  كارگري  تشكل هاي  با 
همين نامه ي كوتاه نيز به مسائلي اشاره شده كه درك آن ها مستلزم آشنايي 
آن  براي  شدند.  ناشي  حذفي  برخوردهاي  همان  از  كه  است  حوادثي  با 
دسته از خوانندگاني كه چالش تاريخي بر سر »حق آزادي انجمن« را دنبال 

نكرده باشند، اشاره  به آن حوادث براي درك بهتر اين اسناد ضروري است.

طبق اساسنامه ي آن روز كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران، 
اساسنامه   42 ماده   2 بند  و  بود  سال  سه  مديره  هيأت  مسؤليت  دوره ي 
تصريح مي كرد كه »پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت 

مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد«، كانون عالي منحل مي گردد.
اساسنامه ي  مفاد  با  كارفرمايي  عالي  كانون  وقت  مسؤالن  كه  است  بديهي 
برگزاري  براي  را  تالش ها  تمام  و  باشند  آشنا  خود  مديريت  تحت  تشكل 
همه،  اين  با  ببندند.  كار  به  شده،  پيش بيني  زمان  خاتمه ي  از  پيش  مجمع، 
مجموعه اي از مداخله ها ي غيرمتعارف مسؤالن وقت اداره ي كل سازمان هاي 
در  آن ها  اجتماعي)كه جزئيات   امور  و  كار  وزارت  كارفرمايي  و  كارگري 
نشريه هاي »پيام كارفرمايان « تشريح شده( سبب شد كه اين مجمع، شامگاه 
روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385، يعني فقط سه روز مانده به ختم دوره ي 
تداوم  با  نيز  مجمع  اين  برگزاري  اما  شود.  برگزار  مديره،  هيأت  قانوني 
مداخله  هاي غيرمتعارف مسؤالن همان اداره ي كل به تشنج كشيده شد. در 
با اكثريت آراء هيأت مديره را براي مدت شش ماه  نتيجه، مجمع عمومي 
ابقاء كرد تا در يك فضاي آرام انتخابات جديد را برگزار كند. آيا »مجمع 
عمومي«، به عنوان ركن اصلي تصميم گيري در هر سازمان انتخابي، كاري 

خالف اساسنامه انجام داده بود؟ 

متأسفانه شواهد غيرقابل انكاري كه در همين اسناد نيز قابل مشاهده هستند، 
و در ادامه  به آن ها اشاره خواهد شد، ترديدي برجا نمي گذارد كه دغدغه ي 
مسؤالن وقت وزارت كار و امور اجتماعي رعايت اساسنامه  از سوي هيأت 
مديره ي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران نبوده است. تحليل 
به تأسيس  اين كانون عالي و كمك  از غرق كردن  آنان  انگيزه هاي واقعي 
يك كانون عالي موازي و ثبت آن در وزارت كار و امور اجتماعي با همان 
شماره ي ثبت كانون اصلي، بحث را به خارج از قلمرو »حقوق« مي كشاند. با 
اين همه، مي توان فرض كرد كه انگيزه ي واقعي مسؤالن وقت آن وزارتخانه 
دفاع خدشه ناپذير از رعايت قانون بوده باشد. در آن صورت، براي كساني 
آشنا  ايران  در  انجمن ها  فعاليت   با  مرتبط  قوانين  حجيم  مجموعه ي  از  كه 
نيستند، الزم است دست كم و در ابتداء اين سفر حقوقي به بطن يك چالش 
تاريخي، با ماده ي 19 آئين نامه »چگونگي تشكيل  و . . . انجمن هاي صنفي« 
كه مورد استناد مديركل وقت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي قرار گرفته 
آشنا شوند تا دريابند سومين هيأت مديره ي كانون عالي كارفرمايي با چه 

كساني مواجه بوده اند. اين ماده مي گويد:
انتخابات  بر  نظارت  و  آئين نامه  اين  موضوع  صنفي  تشكل ها ي  »ثبت 
و فعاليت هاي آن ها به عهده ي وزارت كار و امور اجتماعي است. در 
صورتي كه اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه 
ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره ي آن را 
مغاير با قوانين و مقرارت تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، 

حسب مورد، به هيأت حل اختالف يا دادگاه صالح ارجاع مي كند«.

مي بينيد كه اين ماده با صراحت اعالم مي كند كه اگر اداره ي كل سازمان هاي 
هيأت  اعضاء  از  يكي  يا  انجمن صنفي  فعاليت يك  و كارفرمايي  كارگري 
مديره را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد بايد مراتب را جهت اخذ 
اين  آيا مي شد  ارجاع كند.  يا دادگاه صالح  به هيأت حل اختالف  تصميم 
مفاهيم را از اين صريح تر بيان كرد؟ حاال، اين ماده را با برداشت مديركل 
وقت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي از همين ماده مقايسه فرماييد كه با 

صراحت ادعا مي كند: 
»بديهي است كه تعيين وضعيت كانون عالي كارفرمايي به استناد ماده19 
آئين نامه ي فوق الذكر ]. . .[ با اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي 
بوده و از تاريخ 13 آبان ماه 85 به بعد هرگونه فعاليت تحت عنوان كانون 

عالي كارفرمايي ايران خالف قانون و قابل پيگيري مي باشد«)!(. 
مي بينيد كه با چه اطمينان  خاطري معناي صريح يك ماده ي قانوني را كاماًل 
وارونه مي سازد و به استناد اين تفسير دلبخواهي هرگونه فعاليِت تنها كانون عالي 

تشكل هاي كارفرمايي ايران را خالف قانون و قابل پيگيري اعالم مي كند. 

از قلع و قمع كانون  ادامه ي بحث و نشان دادن جنبه هاي ديگري  از  پيش 
براي رفع هرگونه  نكته  اين  به دست يك مديركل، تذكر  عالي كارفرمايي 
»بند 4 بخشنامه ي شماره 59555 مورخ  احتمالي ضروري است كه  ترديد 
خود  نامه ي  در  مديركل  كه  اجتماعي«،  امور  و  كار  وقت  وزير   72/4/30
بند  به آن استناد كرده، هيچ ارتباطي به موضوع ما نحن فيه ندارد. در آن 
يا حرفه اي  ماهيت صنعتي  تعيين  نشان شده است كه »در خصوص  خاطر 
انجمن هاي صنفي و ساير موارد ابهام، نظرات ادار ه كل سازمان هاي كارگري 

و كارفرمايي رعايت شود«. 

تا همينجا و با تأمل در همين نخستين نامه ي مديركل سازمان هاي كارگري و 
كارفرمايي مي توان عمده ترين خصوصيات اجتماعي رويكرد جرياني را كه به 
كانون هاي مستقل از دولت اعتقادي ندارد، دريافت. با اين همه بيشتر اسنادي كه 
در اين بخش از اين جزوه ارايه شده اند )اسناد شماره هاي دو تا هشت( هر كدام 

به نحوي جنبه  هاي گوناگوني از اين رويكرد را به نمايش مي گذارند. 
وكارفرمايي  كارگري  سازمان هاي  وقت  مديركل  دو،  شماره ي  سند  در 
انجمن هاي صنفي  عالي  كانون  مديره ي  هيأت  رئيس  به  نامه اي خطاب  در 
كارفرمايي ايران، وي را تهديد مي كند كه مكاتبه تحت »رئيس هيأت مديره« 
از مصاديق جعل عنوان بوده و حق پيگيري بزه ارتكابي براي اين اداره كل 

از طريق مراجع قضايي محفوظ خواهد بود. 
در سند شماره  ي سه، همان مديركل در نامه اي علني خطاب به هيأت مديره ي 
كانون ها و انجمن هاي صنفي كارفرمايي )يعني خطاب به چندين هزار شخصيت 
حقوقي و حقيقي(  همان اتهام ها را به نحو ديگري مطرح مي كند. در سند هاي 
مديركل وقت سازمان هاي  از سوي  پنج، شش و هفت كه  شماره ي چهار، 
كارگري و كارفرمايي به مراجع گوناگون نوشته شده ، بر انحالل كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران تأكيد شده و در برخي از آن ها با صراحت  
از كانون عالي موازي حمايت شده است. در حاليكه هر نوآموز رشته ي حقوق 
مي داند،  حتي اگر »دادگاه صالح« به انحالل كانون عالي رأي هم داده بود،  روند 
پيچيده ي انحالل يك شخصيت حقوقي مدت ها طول مي كشد و در تمام اين 
مدت هيأت مديره و رئيس آن مسؤليت هايي بر عهده خواهند داشت. اين در 
حالي است كه مراجع قوه ي قضائيه سرانجام آراي خود را عليه اقدام مديركل 
صادر كردند، ضمن آنكه در همان زمان تقريبًا تمام تشكل هاي كارفرمايي 
سراسري نيز با صدور بيانيه اي )سند شماره هشت( به دفاع از حقانيت كانون 

عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران پرداختند.   

پيش درآمد: قلع و قمع 
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سند شماره يك 
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سند شماره دو 
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سند شماره سه 
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سند شماره چهار 
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سند شماره پنج 
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سند شماره شش 
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سند شماره هفت 
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سند شماره هشت 
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منطقي ترين واكنش به نامه ي مديركل وقت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي 
عالي  كانون  آن  كه طي  يك(،  )سند شماره  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت 
ايران را منحل و هرگونه فعاليت تحت عنوان  انجمن هاي صنفي كافرمايي 
عدالت  ديوان  در  شكايت  طرح  كرد،  اعالم  قانون  خالف  را  عالي  كانون 
اداري بود و مسؤالن وقت كانون عالي كارفرمايي نيز با طرح شكايتي در 
اين ديوان خواهان ابطال دستور مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي 
ابطال دستور مديركل؛ 2-  با دو خواسته  ي: ا- تقاضا  شدند. اين شكايت، 
تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن؛  در شعبه ي 19 ديوان عدالت اداري 
به رياست آقاي علي همت كلي وند مورد بررسي گرفت و روز 27 دي ماه 
1385 رأي اين شعبه عليه مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي صادر 

شد )سند شماره نه(. 

در بخشي از رأي شعبه ي 19 ديوان عدالت اداري به استدالل هاي مديركل 
نامه ي  صدور  علت  توضيح  در  كارفرمايي  و  كارگري  سازمان هاي  وقت 
انحالل استناد شده است. بر اساس اين استدالل ها، كانون عالي انجمن هاي 
بند 2 ماده 42 اساسنامه اش، به صورت  به استناد  ايران،  صنفي كارفرمايي 
خود به خودي و »في نفسه« منحل شده است و مديركل وقت سازمان هاي 
تا  اعالم كرده  را  به خودي  انحالل خود  اين  كارگري و كارفرمايي صرفًا 
زمينه ي تأسيس كانون عالي جديد، آن هم از طريق انتخاب هيأت مديره ي 

جديد، فراهم شود. 

رياست شعبه ي 19 ديوان عدالت اداري در رأي خود به صورت محترمانه 
به  ترتيب  اين  به  )و  كارفرمايي  و  كارگري  مديركل وقت سازمان هاي  به 
شوند(   خطايي  چنين  دچار  است  ممكن  آينده  در  كه  مديركل هايي  ساير 
آموزش داده است كه اتفاقًا ماده 19 استنادي مديركل »انحالل كانون را 
حسب مورد بر عهده ي هيأت هاي حل اختالف و يا دادگاه صالح قرار داده 
است و آنهم به درخواست اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي« 
)سند شماره نه(. در نتيجه، حتي اگر مديركل محترم تصور مي فرموده كه 
است،  منحل شده  هم  به خودي  به صورت خود  كارفرمايي  عالي  كانون 
وظيفه  داشته  مراتب را به اطالع يك دادگاه صالح برساند تا دادگاه پس 
وقتي  تا  ترتيب،  اين  به  كند.  صادر  را  انحالل  حكم  الزم  بررسي هاي  از 
هيچ دادگاه صالحي چنين رأي صادر نكرده باشد، كانون عالي انجمن هاي 
بر  مبني  نظر مديركل  نشده است. پس،  نيز منحل  ايران  صنفي كارفرمايي 
غيرقانوني و قابل پيگيري بودن هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي 

باطل و فاقد وجاهت قانوني است. 
عدالت  ديوان   19 شعبه ي  رياست  كه  است  استدالل هايي  چنين  براساس 
تأكيد  و  صادر  را  مديركل  نامه «  مفاد  اجراي  عدم  موقت  »دستور  اداري 
مي كند »رأي صادره در خصوص دستور موقت«  تا »قطعيت دادنامه صادره 
شكايت  اصل  خصوص  »در  اما  است،  قطعي  دعوي«،  ماهيت  اصل  در 
بيست روز پس  مهلت  مديركل[ ظرف  ابطال دستور  ]در خصوص  شاكي 
از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در شعب محترم تجديد نظر ديوان عدالت 

اداري مي باشد«.

بديهي است كه مديركل وقت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار 
و امور اجتماعي تقاضاي تجديدنظر كند. اين تقاضا در شعبه ي اول تجديد 
نظر ديوان عدالت اداري مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و حكم اين 
شعبه روز 12 اسفند ماه 1386 )حدود 14 ماه پس از صدور حكم شعبه ي 
19 ديوان عدالت اداري(  به نفع مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي 
صادر مي شود. مرور دادنامه ي شعبه ي اول دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت 
داليل  انحالل خود  از حكم  دفاع   براي  مديركل  كه  مي دهد  نشان  اداري 

رأي ديوان عدالت اداري: 
تثبيت حق آزادي انجمن در عرصه ي حقوقي  

اول  تازه اي تدارك ديده است و همين داليل مستند صدور حكم شعبه ي 
قرار  كارفرمايي  عالي  كانون  عليه  اداري  عدالت  ديوان  نظر  تحديد  دادگاه 

كرفته است. خالصه  ي آن ها )به نقل از سند شماره ي ده(:
1. نامه ي مديركل »به معناي اعالم انحالل كانون عالي از سوي وزارت 
كار نيست بلكه مفاد نامه مذكور توجه دادن به بند 2 ماده 2 اساسنامه 
برگزاري  و  منتفي  شكايت  نفس  صورت،  اين  است«)در  عالي  كانون 

دادگاه بي معني مي شود(. 
ورقه   با  بايد  مديره  هيأت  انتخابات  عالي،  كانون  اساسنامه ي  طبق   .2
و برگه رأي صورت گيرد. بنا بر اين رأي گيري با قيام و قعود و يا با 
بلندكردن دست صحيح نمي باشد)آيا اين حكم شامل ابقاء هيأت مديره  

هم مي شود؟(.
3. آنچه در ماده ي 19 آئين نامه  ي »چگونگي تشكيل انجمن هاي صنفي« 
صالحه  داگاه  يا  اختالف  حل  هيأت  به  تخلف  موارد  ارجاع  بر  مبني 
آمده، مربوط به فعاليت انجمن هاي صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره 
آن كه مغاير با قوانين و مقرارت تشخيص گردد، مي باشد،  ارتباطي با 
تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره و نحوه ي رأي گيري ندارد 
فعاليت هاي  جزو  مديره  هيأت  انتخاب  و  عمومي  مجمع  تشكيل  )آيا 

انجمن هاي صنفي محسوب نمي شود؟(.
4. در هيچ يك از مواد آئين نامه و اساسنامه ي انجمن هاي صنفي و كانون 
عالي ابقاء هيأت مديره در سمت قبلي اشان پيش بيني نشده است )در اين 

صورت ابقاء هيأت مديره خالف اساسنامه  هم نيست(. 

اداري  عدالت  ديوان  نظر  تجديد  اول  شعبه ي  حكم  بخش  تأمل ترين  قابل 
با صراحت اعالم مي كند از آنجا كه كانون عالي انجمن  هاي  آنجاست كه 
صنفي كارفرمايي ايران در جريان برگزاري مجمع خود موارد ياد شده در 
آئين نامه و اساسنامه ي خود را رعايت نكرده، »با صرف نظر از نامه  مديركل 
و  نداشته  قانوني  »اعتبار  كار«،  وزارت  كارفرمايي  و  كارگري  سازمان هاي 
بدوي  دادنامه  و  وارد  تجديدنظرخواهي  مبنا  اين  بر  است،  گرديده  منحل 
مخدوش تشخيص گرديد ]. . .[ و دستور موقت صادره از شعبه بدوي از اين 

تاريخ كان  لم يكن اعالم مي گردد«. 
شايد بتوان تمام استدالل هاي شعبه ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري 
را در اين جمله خالصه كرد كه »مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي 
اما  است،  نكرده  منحل  را  ايران  كارفرمايي  انجمن هاي صنفي  عالي  كانون 
شعبه ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري اين كانون عالي را منحل اعالم 
مي كند!«. پرسش بسيار ساده اين است كه آيا اين شعبه چنين حقي را دارد؟ 

و پاسخ آن قاطعانه منفي است. 

دست دركاران امور قضايي مي دانند كه شعب تشخيص ديوان عدالت اداري 
بسيار به ندرت و فقط پس از درخواست رياست كل ديوان مبني بر اعمال 
ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري است كه احكام شعب تجديد نظر ديوان 
عدالت اداري را مورد بررسي مجدد قرار مي دهند. استدالل ها و نتيجه گيري  
رياست  كه  بود  موهن  اداري چنان  ديوان عدالت  نظر  تجديد  اول  شعبه ي 
كل ديوان عدالت اداري خواهان نقض دادنامه ي اين شعبه شد. و سرانجام، 
رأي شعبه ي دوم تشخيص ديوان عدالت اداري )سند شماره ي يازده( مبني 
بر تأييد رأي شعبه ي 19 بدوي ديوان عدالت اداري، روز 14 ارديبهشت ماه 
1389 صادر شد و به اين ترتيب، يكي از عالي ترين مراجع قضايي كشور 
نيز براساس بند 2 ماده 19 آئين نامه ي »چگونگي تشكيل انجمن هاي صنفي« 
اجازه ي انحالل انجمن ها را از دولت سلب و به دادگاه صالحه تفويض كرد 
و به اين ترتيب، در سطح ساختار حقوقي جامعه  گامي بسيار بلند در جهت 

تثبيت »حق آزادي انجمن« برداشته شد. 
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سند شماره  نه 
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سند شماره  ده 
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سند شماره يازده 
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اسنادي كه در اين بخش ارايه شده  اند، يك ويژگي مشترك دارند: تمام آن ها 
به شكايت مسؤالن وقت وزارت كار و امور اجتماعي از اشخاص حقيقي  
مربوط هستند: مهندس محمد عطارديان رئيس وقت هيأت مديره  و مهندس 
كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  وقت  دبيركل  سعيدآبادي  بيژن 
ايران و مديرمسؤل نشريه ي »پيام كارفرمايان«. اتهام ها نيز آشنا هستند:  جعل 

عنوان، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي.

ماه  بهمن   25 تاريخ  در  كه  است  تعقيب«  منع  »قرار  دوازده  سند شماره ي 
1385، يعني حدود 100 روز پس از برگزاري مجمع آبان ماه 85 صدر شده 

است. در اين سند آمده است:
در خصوص شكايت وزارت كار و امور اجتماعي بر عليه آقاي محمد 
عطارديان فرزند حبيب اهلل 70 ساله مبني بر نشر اكاذيب و تشويش اذهان 
عمومي با مطالعه محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده، اظهارات 
نماينده ي حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي و دفاعيات متهم و رأي 
كانون  عمومي  مجمع  صورتمجلس  و  اداري  عدالت  ديوان   19 شعبه 
و   1385 آبان   10 تاريخ  به  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي 
ساير محتويات پرونده نظر به اينكه دليلي بر كذب بودن اظهارات متهم 
وجود ندارد متهم در تاريخ مندرج در جرايد كه اظهاراتش به عنوان 
رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي داشته هنوز 
كانون منحل نشده بوده بنا بر اين وقوع بزه محرز نمي باشد. لذا مستندًا 
به ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعالم 
مي گردد و قرار صادره حضوري بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاكم محترم عمومي جزائي تهران مي باشد. بازپرس شعبه 

دوم دادسراي ناحيه 11 تهران.

آيا اين توضيح هاي صريح و بي ابهام اين مسؤل قضائي مسؤالن وقت وزارت 
كار و امور اجتماعي را قانع كرده است؟ متأسفانه نه. اداره ي حقوقي اين 
وزارتخانه نسبت به قرار منع تعقيب صادر از سوي بازپرس شعبه 2 دادسراي 
ماه  تير  شنبه 26  روز  در  اعتراض  اين  و  اعتراض مي كند  تهران  ناحيه 11 
قرار  رسيدگي  مورد  تهران  جزايي  عمومي   1018 شعبه  دادگاه  در   1386
به  مي شود.  محسوب  تاريخي  جهاتي  از  دادگاه  اين  رئيس  حكم  مي گيرد. 

بخش هايي از حكم توجه كنيد:
تخصصي  نشريات  در  كه  مصاحبه  هاي خود  در  عنه  مشتكي  اظهارت 
مربوطه درج شده است،  حتي اگر به اثبات نيز نرسد به منزله نشر اكاذيب 
بزه مذكور وقتي محقق مي گردد كه مشخص  نمي گردد چرا كه  تلقي 
شود شخص به قصد اضرار به غير كذبي را با علم و اطالع نسبت به 
كذب بودن آن منتشر نمايد كه در ما نحن فيه مشتكي عنه به جهت آنكه 
هيأت  انتخابات  برگزاري  در  را  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  نظارت 
مديره انجمن هاي صنفي مربوطه نوع دخالت تلقي مي نمايد، مبادرت به 
انجام مصاحبه نموده كه اين امر با توجه به وضعيت سن و سال و سوابق 
مشتكي عنه در موضوع معنونه يك اظهار نظر تخصصي تلقي مي شود 
قانون  اجراي  در جهت  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  اقدام  و هرچند 
اقدامات  و  باشند  آن  مخالف  نفع  اشخاص ذي  يا  اينكه شخص  باشد 
را سليقه اي و يا به عبارتي غيرقانوني بدانند و آن را اظهار نمايند في 
نفسه مواجه وصف مجرمانه در تحقق بزه نشر اكاذيب نمي باشد مگر 
آنكه سوء نيت خاصي از اظهار كننده مطالب محرز گردد كه در ما نحن 
فيه انجام مصاحبه با مطبوعات تخصصي و يا طرح شكايت به سازمان 
تلقي  هم  كشور  ملي  مصالح  خالف  اقدامي  هرچند  كار  المللي  بين 
شود چون حكايت از اعالم نظر يك كارشناس در مسأله اي تخصصي 
استدالالت  به  توجه  با  دادگاه  النهايه  گردد  تلقي  نمي تواند جرم  دارد 

اتهام عليه اشخاص حقيقي:
جعل عنوان، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي

فوق الذكر ضمن رد اعتراض معنونه قرار منع تعقيب صادره را تأييد 
مي نمايد. اين تصميم دادگاه قطعي است. 

سند شماره ي چهارده اين مجموعه نيز حاكي از آن است كه سرپرست دفتر 
حقوقي وزار كار و امور اجتماعي نسبت به قرار منع تعقيب صادره از شعبه ي 
دهم بازپرسي دادسراي ويژه ي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت در رابطه 
»پيام كارفرمايان«  داخلي  نشريه  مديرمسؤل  آبادي  بيژن سعيد  آقاي  اتهام  با 
اين  تهران  جزايي  عمومي  دادگاه   1083 شعبه ي  و  است  كرده  اعتراض 
اعتراض را مورد رسيدگي قرار داده و ضمن رد اعتراض شاكي قرار صادر 
ساده  بسيار  مديرمسؤل  تعقيب  منع  قرار  تأييد  دليل   است.  كرده  تأييد  را 
است: اواًل بر خالف ادعاي مسؤالن وزارت كار و امور اجتماعي نشريه ي 
»پيام كارفرمايان« از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز نشر دريافت كرده 
است، ثانيًا مطالب مورد اعتراض از آقاي محمد عطارديان نقل شده و عدم 
احراز ارتكاب بزه از سوي وي نيز پيشتر محرز شده است. در نتيجه هيچ كار 

خالفي صورت نگرفته است. 

طرح  دروغ  اتهام  بگيرد  قرار  اشاره  مورد  اينجا  در  است  الزم  كه  نكته اي 
شكايت به سازمان بين المللي كارفرمايان از سوي كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران است. هرچند دادگاه با صراحت اعالم كرده است كه 
حتي اگر چنين اقدامي »خالف مصالح كشور هم تلقي شود چون حكايت 
جرم  نمي تواند  دارد  تخصصي  مسأله اي  در  كارشناس  يك  نظر  اعالم  از 
تلقي گردد«، با اين همه، تذكر اين واقعيت تاريخي اهميت دارد كه اتفاقًا 
يك  كه  بودند  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  وقت  مسؤالن  اين  برعكس، 
بحران خودساخته ي داخلي را به سازمان بين المللي كار و از آنجا به سازمان 
دولت  آبروي  بعديشان  سوءرفتارهاي  با  و  كشاندند  كارفرمايان  بين المللي 
قرار  در معرض خطر  بين المللي  اين محفل  در  را  ايران  اسالمي  جمهوري 
ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  اسناد  تمام  تقريبًا  دادند. 
شاهد اين مدعا هستند اما دهمين شماره ي نشريه ي »پيام كارفرمايان« كه در 
تير ماه 1386 منتشر شد به همين موضوع اختصاص دارد. عنوان سرمقاله ي 
اين شماره ي نشريه كاماًل گوياست: اسناد تاريخي بين المللي شدن خطاهاي 

اجتناب پذير. در بخشي از اين سرمقاله آمده است:
در عوض، مسؤالن وزارت كار و امور اجتماعي، براي توجيه انحالل 
ترجمه ي  ايران،  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  غيرقانوني 
سازمان  اختيار  در  را  مخالف  كارفرمايان  از  گروهي  مغشوش  بيانيه ي 
بين المللي كار قرار دادند و از اين طريق به سازمان بين المللي كارفرمايان 
ابعادي  داشت،  ملي  ابعاد  فقط  كه  خطاهايي  پس،  آن  از  و  شد  ارايه 

بين المللي يافت.
عالي  كانون  مديره  هيأت  وقت  رئيس  سوي  از  توضيح  ارايه  پي  در 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه به همين منظور به ژنو فراخونده 
شده بود، سازمان بين المللي كارفرمايان، بي آنكه از سوي اين كانون عالي 
كارفرمايي درخواستي مطرح شده باشد،  و فقط براساس وظايف خودش، 

دولت جمهوري اسالمي ايران را در سطح بين المللي به چالش كشيد.

بدون  ترديد مي توان اطمينان داشت كه برخي از مسؤالن وقت وزارت كار و امور 
اجتماعي، در اين چالش حقوقي بر سر »حق آزادي انجمن« از طرح اتهام هاي دروغ 
و ارتكاب نيرنگ هاي مبتذل كوتاهي نكردند. اين اتهام كه كانون عالي انجمن هاي 
از مسؤالن  ايران از دست برخوردهاي خالف قانون برخي  صنفي كارفرمايي 
اين وزارتخانه به سازمان بين المللي كار شكايت كرده است، هرچند طرح چنين 
شكايتي حق هر مظلومي است، يك نمونه از همين دروغ هاست و در بخش بعدي 

اين گزارش نمونه هايي از نيرنگ هاي ديگر نيز ارايه مي شود. 
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در اين بخش از گزارش اسنادي ارايه شده  كه به شعبه ي 86 دادگاه عمومي مجمتع 
صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  انحالل  موضوع  به  و  تهران  صدر  شهيد  قضايي 
كارفرمايي ايران مربوط مي شوند. نخستين سند از اين مجموعه )سند شماره ي پانزده( 
به تاريخ 17 آبان ماه 1385 )يعني 7 روز پس از مجمع عمومي10 آبان 85( مربوط 
است، و آخرين  آن ها )سند شماره هيجده( رأي شعبه ي 40 دادگاه تجديد نظر استان 
تهران است كه در تاريخ 28 بهمن ماه 1388 برگزار شد و رأي يازده صفحه اي و 
تاريخي شعبه ي 86 دادگاه عمومي مجمتع قضايي شهيد صدر تهران مبني بر »بطالن 
دعواي وزارت كار و امور اجتماعي به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن و همچنين حكم 
بر بطالن و بي اعتباري كانون عالي كارفرمايان ]كانون موازي[ و ابطال اقدامات انجام 

يافته در جهت ثبت كانون مذكور« را تأييد كرده است. 
تقريبًا به موازت روند قضايي در ديوان عدالت اداري كه شاكي پرونده كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران بود و از اواخر آبان ماه 1385 آغاز شد، روند 
قضايي ديگري در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به جريان افتاد كه شاكي آن 
وزارت كار و امور اجتماعي بود. در حاليكه روند اول، خواهان ابطال دستور مديركل 
وقت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحالل 
كانون عالي كارفرمايي بود، روند دوم انحالل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران را درخواست مي كرد. تناقض را مالحظه مي كنيد:  اگر كانون عالي كارفرمايي 

منحل نشده، پس دستور انحالل و آن  همه خط و نشان كشيدن چه معنايي دارد؟ 
نتيجه ي اين هر دو روند اوائل سال 1389 نهايي شد: حقانيت قطعي كانون  البته 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران. اين ماجرا با تغييرات مسؤالن وزارت كار 
و امور اجتماعي در دولت دهم همراه شد و سرانجام با برگزاري »نشست وفاق« 
در 25 فروردين ماه 1389 يك دوره ي سه  ساله ي كشمكش حقوقي خاتمه يافت 
و دوران جديدي از انجمن گرايي در ايران آغاز شد كه موضوع آخرين بخش اين 
گزارش است. در اين بخش، چهار سند مرتبط با شعبه ي 86 دادگاه عمومي مجتمع 
قضايي شهيد صدر تهران مرور مي شود. اما پيش از معرفي اجمالي اين اسناد،  بايد به 
يك واقعيت تلخ اشاره كرد كه نشان مي دهد برخي از مسؤالن وقت وزارت كار و 
امور اجتماعي براي غرق كردن كانون عالي كارفرمايان مستقل، متأسفانه از ارتكاب 

رفتارهاي ناپسند خالف اخالق هم پرهيز نكرده اند.  

همانطور كه گفته شد روند قضايي در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران با شكايت 
مديركل دفتر امور حقوقي وارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 17 آبان ماه 1389 
آغاز شد )سند شماره ي پانزده(. در اين سند، اداره ي كل امور حقوقي وزارتخانه منحل 
بودن كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را بديهي فرض كرده و با توجه 
به »احتمال انجام هر گونه عمليات بانكي و يا اقدامات سوء مديريتي از سوي هيأت 
مديره ي منحله« از رياست مجمع قضايي شهيد صدر درخواست كرده است تا »دستور 
موقت مبني بر مهر و موم و توقيف اموال و مسدود نمودن حساب هاي كانون مورد 

نظر« را صادر فرمايد »تا از بروز هرگونه تبعات جدي جلوگيري گردد«. 
از آنجا كه اين شكايت با امضاء مديركل وقت دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور 
اجتماعي تقديم دادگاه شده، مي توان تصور كرد كه، اگر تصميم به انحالل كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران يك تصميم سياسي نبوده باشد، در آن صورت، 
به مفاهيم اساسي  اندازه نسبت  نيز تا چه  حتي كارشناسان حقوقي آن وزارتخانه 
مندرج در »حق آزادي انجمن« بيگانه بوده اند. اين حقوق، در مقاوله نامه ي شماره ي 87 

سازمان بين المللي كار به صراحت و اختصار بيان شده است. برخي از آن ها:
1. كارگران و كارفرمايان بدون هيچ گونه امتيازي مي توانند بر طبق تمايل خود 
و بدون اجازه قبلي اقدام به تشكيل سازمان هايي به ميل خود نموده و يا به اين 

سازمان ها بپيوندند به شرط اينكه اساسنامه هاي آن ها را رعايت كنند. 
2. سازمان هاي كارگري و كارفرمايي حق دارند اساسنامه و آئين نامه  هاي اداري 
خود را تدوين و نمايندگان خويش را آزادنه انتخاب و اداره امور خود را تنظيم 

و برنامه عملي خود را اعالم دارند.
3. مقامات دولتي بايد از هرگونه مداخله اي كه ممكن است اين حقوق را محدود 

يا مانع اعمال قانوني آن باشد خوددار نمايند. 
منحل  اداري  طريق  از  نمي توان  را  كارفرمايي  و  كارگري  سازمان هاي   .4

يا توقيف نمود.

اصول فوق آنقدر صريح هستند كه نمي توان درك كرد چطور ممكن است كارشناسان 
حقوقي اداره كل امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد فهم آن ها دچار 
البته، جمهوري اسالمي ايران هنوز به مقاوله  نامه ي شماره ي 87  ابهام شده باشند. 
نپيوسته است اما هم اساسنامه و هم »بيانيه ي حقوق و اصول بنيادين در كار«  سازمان 
بين المللي كار تمام اعضاء  را ملزم مي سازد كه حتي اگر به اين مقاوله نامه ملحق نشده 

باشند بايد مفاد آن را )همراه با سه مقاوله نامه ي ديگر(  اجبارًا رعايت كنند. 
به عالوه، اين اصل كاماًل شناخته شده و بديهي است كه در سازمان هاي انتخابي، 
با  البته  مي تواند،  ركن  اين  و  است  عمومي«  »مجمع  تصميم گيري  اصلي  ركن 
را  خود  اساسنامه ي  سادگي  به  اعضاء،  اكثريت  توافق  مورد  تشريفات  رعايت 
هم اصالح كند. نيز طبق عرف پارلماني كه قواعد استاندارد اداره ي نشست هاي 
تصويب  با  مي تواند  آراء  اكثريت  است،  انتخابي  سازمان هاي  در  تصميم گيري 
پيشنهاد »لغو مقررات«، مقررات مصوب سازمان  را كه اكنون مانع تصويب يك 

مصوبه هستند به سادگي لغو كنند. 
با توجه به اين اصول بديهي، واقعًا قابل درك نيست كه چطور كارشناسان حقوقي 
وزارت كار و امور اجتماعي اين حق را براي »مجمع عمومي« كانون عالي كارفرمايي 
قائل نباشند كه به مدت شش ماه هيأت مديره ي خود را ابقاء كند تا بتوانند در يك 

شرايط مناسب انتخابات را برگزار كنند؟ 

به هرحال، اگر بنا بر درستي و حسن ظن گذاشته شود، مي توان نتيجه گرفت كه 
كشمكش حقوقي سه سال و نيمه ي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
با برخي از مسؤالن وقت وزارت كار و امور اجتماعي به توليد يك مجموعه ادبيات 
حقوقي دست اول منجر شد كه، مانند دادنامه ي يازده صفحه اي شعبه ي 86 دادگاه 
عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران )سند شماره هفده( تمام جنبه هاي مبهم 
قوانين و مقررات مرتبط با »حق آزادي انجمن«  را مورد ژرفكاوي قرار دادند و اين امر 
آگاهي عمومي همه ي ما را در اين زمينه ارتقاء  بخشيده است و اين دست آورد كمي 
نيست. اما متأسفانه شواهدي كه نشان مي دهند تمام اين ماجراي پر از آب چشم يك 
تصميم سياسي غلط براي غرق كردن يك كانون مستقل بوده است، كم نيستند و يك 

نمونه  از  آن ها دادن نشاني غلط كانون عالي به دادگاه است.
همانطور كه پيشتر گفته شد،  مديركل وقت دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور 
اجتماعي از رياست مجتمع قضايي شهيد صدر تهران تقاضاي دستور موقت مبني بر 
مهر و موم و توقيف اموال و مسدود كردن حساب هاي كانون را كرده است )سند 
شماره پانزده(. بديهي است كه دادگاه با چنين درخواستي مخالفت كرده باشد )سند 
شماره شانزده( اما نكته ي مهم، دادن نشاني غلط از كانون عالي انجمن هاي صنفي 

كارفرمايي ايران به دادگاه است كه در اين حكم قيد شده است. 
الزم به توضيح است كه نشاني: »خيابان مالصدرا، خيابان شيخ بهايي، خيابان صائب 
تبريزي غربي پالك 8 طبقه 3« كه به عنوان نشاني كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران ذكر شده، مربوط به زمان تأسيس اين كانون عالي بوده است و از آن زمان تا هنگام 
طرح اين شكايت، دبيرخانه ي كانون عالي به سه مكان مختلف ديگر نقل مكان كرده است 
و مسؤالن ذيربط وزارتخانه از نشاني  جديد كانون عالي كاماًل مطلع بوده اند. اما به دليل 
دادن اين نشاني غلط، كه اتفاقًا هيأت مؤسس كانون موازي در آن تشكيل مي شد، كانون 
عالي كارفرمايي از وجود چنين شكايتي عليه خود بي خبر ماند تا اينكه روزي مديركل 
ساز مان هاي كارگري و كارفرمايي در پاسخ به خبرنگاري اعالم كرد كه از كانون عالي 
كارفرمايي در دادگاه شكايت شده است. مسؤالن كانون عالي كارفرمايي با مراجعه به تك 
تك مجتمع هاي قضايي توانستند از وجود چنين شكايتي عليه خود مطلع شوند. آيا توسل 
به چنين ترفند هايي نتيجه داد؟ خوشبختانه، حكم تاريخي شعبه ي 86 يك سند آموزشي 

در مورد »حق آزادي انجمن« هم محسوب مي شود. 

حكم شعبه ي 86:
يك سند آموزشي در مورد »حق آزادي انجمن«
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اگر شامگاه چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 كه »مجمع عمومي « كانون عالي 
عوامل  غيرمتعارف  مداخالت  دليل  به  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي 
برون سازماني به تشنج كشيده شد و از روي ناگزيري به ابقاء هيأت مديره 
رأي داد و به همين بهانه شمشير »انحالل« برگردنش نشست، پايان يك دوره 
تلقي شود،  در آن صورت مي توان »نشست وفاق« را كه روز 25 فروردين 
ماه 1389 با حضور وزير محترم كار و امور اجتماعي دولت دهم و نمايندگان 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و نمايندگان كانون موازي 
برگزار شد، آغاز يك دوره ي جديد ناميد. در آخرين بخش از اين گزارش 

سه سند كه به اين دوره ي جديد مربوط مي شوند ارايه شده است. 

نخستين سند )سند شماره نوزده( نامه ي آقاي حسين نوري سرپرست دفتر 
عطارديان«  آقاي  »جناب  به  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  بين الملل  امور 
»دبيركل محترم كانون عالي ]سابق[ انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران« است 

)كلمه ي ]سابق[ حاكي از دوران گذار است و اشتباه تايپي نيست!(.
اگر به خاطر بياوريد كه استفاده از عنوان »رئيس هيأت مديره كانون عالي 
كارفرمايي« از سوي فردي به نام »محمد عطارديان« از مصاديق جعل عنوان 
بود و مديركل وقت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور 
را  قضايي  مراجع  طريق  از  ارتكابي  بزه  پيگيري  حق  خود  براي  اجتماعي 
محفوظ نگاه داشته بود و بعدها از اين حق استفاده كرد و اين فرد را به اتهام  
جعل عنوان، تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب به دادگاه كشاند، در آن 
صورت اذعان خواهيد كرد كه حتي استفاده از عنوان »دبيركل محترم« نيز 

حاكي از آغاز يك دوره ي جديد است. 
جناب آقاي حسين نوري در نامه ي خود خاطر نشان ساخته است كه »دفتر 
امور بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي مايل است جنابعالي و مشاوران 
 23 دوشنبه  روز  صبح   10 ساعت  كه  صميمانه اي  جلسه ي  در  محترمتان 
پيرامون  آن  در  و  مي گردد  برگزار  دفتر  در محل  ماه سال جاري  فروردين 
همچنين  و  كار  بين المللي  كنفرانس  نهمين  و  نود  كار  دستور  و  مسائل 
حضور  تضمين  و  كارفرمايي  نمايندگي  هيأت  تركيب  تعيين  چگونگي 
حداكثري نمايندگي تشكل هاي كارفرمايي كشور ]. . .[ گفتگو و مشورت 

مي گردد، حضور به هم رسانيد«. 

براي آن گروه از خوانندگان اين گزارش كه اين چالش حقوقي بر سر »حق 
آزادي انجمن« را دنبال نكرده اند، ذكر اجمالي جنبه ي بين المللي اين ماجرا 

ضروري است. 
در پي برگزاري »مجمع عمومي« روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 عده اي 
از تشكل هاي كارفرمايي اطالعيه اي در باره ي كانون عالي كارفرمايي صادر 
كردند كه در روزنامه ي »دنياي اقتصاد« مورخ 13 آذر ماه 1385 منتشر شد. 
در آن اطالعيه، عملكرد هيأت مديره در 12 بند مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
هيأت مديره ي وقت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با استقبال 
تاريخ 18 آذر ماه 1385به تك  به  بيانيه اي  با صدور  انتقاد ها  از طرح علني 
تك انتقاد هاي مطرح شده پاسخ داد و متن بيانيه را در اختيار »دنياي اقتصاد« 
گذاشت و البته، آن نشريه نيز از چاپ آن خودداري كرد. گفتني است متن 
كامل اين بيانيه در چهارمين شماره ي »پيام كارفرمايان«، دي ماه 1385 منتشر 

شد و در شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران ]شاكا[ در دسترس است. 
عالي  كانون  سقف  زير  انتقاد هايي  چنين  بي رودربايستي  و  علني  طرح 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مي توانست و مي تواند به صف بندي هاي 
كسب  براي  متفاوت  برنامه هاي  با  رقيب  جريان هاي  و  شود  منجر  سازنده  
اصول  چارچوب  در  انتقاد ها  اين  كه  شرطي  به  كنند،  تالش  آراء  اكثريت 
مطرح و پيگيري شوند. اما تمام آنچه را كه »عده  اي از تشكل هاي كارفرمايي« 
در اطالعيه خود مطرح كرده بودند، سر هم كردن داليلي مجعول در توجيه 

»نشست وفاق«:
آغاز دوره ي جديد 

انحالل كانون عالي از سوي دولت بود! مسؤالن وقت وزارت كار و امور 
اجتماعي متن آن اطالعيه  را به انگليسي ترجمه كردند و از طريق سازمان 
بين المللي كار در اختيار سازمان بين المللي كارفرمايان قرار دادند تا به اين 
ترتيب، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را از پشتيباني سازمان  
به  انشعابيون  تير  نيز  اين عرصه  اما در  بين المللي كارفرمايان محروم كنند. 
سنگ خورد. آنتونيو پنالوزا رئيس هيأت مديره ي كانون عالي را به ژنو دعوت 
كرد تا به انتقادهاي مطرح شده از سوي انشعابيون پاسخ دهد و پاسخ هاي 
ارايه شده چنان مستدل و قانع كننده بودند كه از آن پس سازمان بين المللي 
كارفرمايان عزم خود را براي دفاع كامل از كانون عالي انجمن هاي صنفي 

كارفرمايي ايران جزم كرد. 
شكايت هاي سازمان بين المللي كارفرمايان و گروه كارفرمايان كنفرانس  به 
كميته ي اعتبارنامه ها و كميته ي آزادي انجمن از مداخله هاي وزارت كار و 
كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  داخلي  امور  در  اجتماعي  امور 
ايران، از نود و ششمين كنفرانس بين المللي كار آغاز شد و تا نود و نهمين 
كنفرانس كه در خرداد ماه سال 1389 در ژنو برگزار شد ادامه يافت. در تمام 
اين كنفرانس ها،  از مسؤالن وزارت كار و امور اجتماعي خواسته مي شد تا 
انجمن هاي صنفي  با كانون عالي  نمايندگان كارفرمايان  انتخاب  در جريان 
بود   1389 سال  ماه  فروردين  در  فقط  اما  كنند.  مشورت  ايران  كارفرمايي 
كانون  نمايندگان  از  دعوت  در  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  مسؤالن  كه 
انتخاب  براي مشاوره در مورد نحوه ي  انجمن هاي صنفي كارفرمايي  عالي 
نمايندگان اعزامي به نود و نهمين كنفرانسب بين المللي كار پيشقدم شدند. 

چه اتقاقي افتاده بود؟ 

وقت  مسؤالن  تالش هاي  تمام  كه  داد  نشان  خوبي  به  مجموعه  اين  اسناد 
وزارت كار و امور اجتماعي براي پوشاندن جامه ي حقوقي به برخوردهاي 
قضاتي  مقاومت  با  ايران  كارفرمايان  مستقل  كانون  با  خودشان  غيرقانوني 
عالي  كانون  مسؤالن  كه  استقامتي  با  و  نكردند،  قدرت  فداي  را  قانون  كه 
به عالوه،  حلقه ي  به شكست كشانده شد.  دادند  نشان  از خود  كارفرمايي 
سال  به  سال  نيز  اعتبارنامه ها  كمتيه ي  و  انجمن  آزادي  كميته ي  فشارهاي 
تنگ تر و تنگ تر  شد. در چنين شرايطي بود كه سكان وزارت كار و امور 
اجتماعي در دولت دهم به دست وزير ديگري سپرده شد كه يكي از نخستين 

اقدام هايش گفتگو با تمام ذينفعان براي برگزاري »نشست وفاق« بود. 
همانطور كه پيشتر گفته شد، آخرين سند اين مجموعه )سند شماره بيست 
و يك( با عنوان »توافق نامه ي نمايندگان تشكل هاي كارفرمايي در خصوص 
كه  مي دهد  نشان  كار«   بين المللي  كنفرانس  در  كارفرمايي  گروه  تركيب 
نمايندگان هر دو كانون عالي كارفرمايي )به رغم آنكه طبق تصريح احكام 
قطعي دادگاه كانون موازي غيرقانوني است(  در مورد تركيب گروه اعزامي 
به توافق مي رسند و در مورد »اخذ تصميم واحد در خصوص ايجاد يك 
كانون عالي واحد كارفرمايي با حضور تمامي تشكل هاي موجود كارفرمايي 

كشور« )بند 2 توافق نامه( موافقت مي كنند. 

اين گزارش با مرور اجمالي آخرين سند اين مجموعه به پايان رسيد. اما در 
پايان اين سفر حقوقي هنوز پرسش هاي مهمي پاسخ مي طلبند. برخي از آن ها: 
آيا انجمن ها ظرفيت الزم براي درس آموزي از اين تجربه ي بزرگ را دارند؟ 
آيا آموزه هاي اين تجربه ي بزرگ در ساختار حقوقي جامعه نهادينه خواهد 
شد؟ آيا كارشناسان حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در درك خود از 
»حق آزادي انجمن« تجديد نظر خواهند كرد؟  آيا همه ي ما براي تثبيت حق 
آزادي انجمن در ايران در ترويج اين آموزه ي بزرگ خواهيم كوشيد؟ و آيا 
اين دستاوردهاي عظيم حاصل تالش هايي بي سر و  منزلت كساني را كه 

صداي آنان است گرامي خواهيم داتشت؟ چنين باد! 
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سند شماره نوزده 
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سند شماره بيست 
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سند شماره بيست و يك 
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