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نخستين كنفرانس بينالمللي ماندگاري ،ظرفيتسازي و توانمندسازي شركتها و سازمانهاي پروژه محور با رويكرد صنعت احداث

مراسم اختتاميهي كنفرانس

نخستين كنفرانس بينالمللي «ماندگاري ،ظرفيتسازي
و توانمندسازي شركتها و سازمانهاي پروژه
محور با رويكرد صنعت احداث» ،كه روزهاي
شنبه و يكشنبه 24 ،و  25مهر ماه  ،1389در سالن
همايشهاي رازي تهران برگزار شد ،به عنوان
يك تجربهي بيسابقه ،از زاوياي گوناگون قابل
بررسي است و اين شمارهي «پيام كارفرمايان» در
گزارشهاي خود برخي از مهمترين نقاط قوت و
ضعف اين همايش را مورد بررسي قرار داده است.
اما اين نوشته فقط به يكي از نقطه قوتهاي كنفرانس
ميپردازد و ميكوشد استدالل كند چرا اين نقطهي
قوت ،مهمترين است.
● اينكه پنج انجمن كارفرمايي فعال در صنعت
احداث( ،)1با حقوق مساوي« ،مؤسسه تحقيق و
توسعه صنعت احداث» را تأسيس كردهاند ،به خودي
خود يك ابتكار تاريخي بسيار مهم است.
● اينكه مؤسسهاي با اين ويژگي بيسابقه ،كنفرانسي
بينالمللي برگزار ميكند و مبرمترين مشكالت
صنعت احداث را هدف قرار ميدهد ،نيز ،اقدامي
كارساز است كه ثمرات آن در آيندهي نه چندان
دور به بار مينشيند.
● اينكه در نخستين كنفرانس «مؤسسه تحقيق و
توسع ه صنعت احداث» حدود  40نفر از صاحبنظران
و پيشكسوتان اين صنعت مجموعهي نسبتًا كاملي از
تمام موضوعات مبرم و مهمِ مرتبط با صنعت احداث
را مورد بررسي قرار ميدهند و به اين ترتيب ،نخستين

چشم ياري پنداشت غلط
بانك موضوعيِ صنعت احداث را فراهم ميآورند،
يك دستاورد كم نظير است كه حتي شركتكنندگان
در كنفرانس را نيز به شگفتي انداخت.
● اينكه دهها شركت فعال در صنعت احداث ثمرهي
همكاريهاي خود را در كالبد يك رويداد اجتماعي
پرقدرت و اثرگذار لمس كردند و عزمشان براي تداوم
جديتر و گستردهتر اين همكاريها ج زمتر شد ،يكي
ديگر از نتايج اين كنفرانس است كه امواج انرژي
برآمده از آن تا آيندههاي دور تداوم خواهند داشت.
ميتوان فهرست دستاوردهاي نخستين كنفرانس
صنعت احداث را همچنان ادامه داد .اما تمام اين
دستاوردها يك خصوصيت بديع دارند كه به تمام
اين رويداد جنبهي تاريخي ميدهد :اينكه صنعت
احداث براي برخاستن دست روي زانوي خود
گذاشته است .آيا اين مسأله اينقدر مهم است؟
تا همين يك سال و چند ماه پيش كه تعدادي از
سازمانهاي فعال در جامعهي مدني مطالبات
خودشان را براي اراي ه به نامزدهاي دهمين دورهي
انتخابات رياست جمهوري مدون كردند ،كه در
نوع خود اقدامي ابتكاري بود ،از دولت خواسته
ميشد تا مطالبات آنها را برآورده سازد :ما يك باغ
ميخواهيم ،پس دولت بايد براي ما يك باغ بسازد!

مجمع  5آبان آغاز يك دوران
تجربهاي براي تمام تشكلهاي كارفرمايي ايران
از «نشست وفاق» تا «مجمع اتفاق»
ساختار سهجانبه ملي تضمين توسعهي پايدار
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چنين رويكردي در جامعهاي كه ،به داليل تاريخي،
دولتش فعال مايشاء بوده ،بسيار طبيعي است .با
اين همه ،مرور اسناد «مؤسسه تحقيق و توسعه
صنعت احداث» و تأمل در تحليلهاي ارايه شده در
نخستين كنفرانس حاكي از سربرآوردن يك گفتمان
جديد است :ما يك باغ ميخواهيم ،اما خودمان
بايد آن را بسازيم!
دستدركاران صنعت احداث به اعتبار تحصيالت،
تجرب ه و آگاهي نسبت به تأثير فرايندهاي جهانيشدن
بر كشورهاي درحال توسعه ،از شكلگيري اين
گفتمان جديد ،كه امري تاريخي است ،به خوبي
آگاه هستند .به همين دليل ،يكي از سخنرانان همايش
كه تجربهي سي سال خدمت در سمتهاي مهم در
وزارتخانهاي استراتژيك را در پروندهي حرفهاي
خود دارد ،با استقبال از شكلگيري مؤسسه تحقيق
و توسع ه صنعت احداث يك بيت شعر را قرائت
كرد كه به زيباترين شكل ممكن اين تغيير گفتمان را
صورتبندي كرده است:
ما زياران چشم ياري داشتيم
خود غلط بود آنچه ميپنداشتيم.

 .1فهرست اين انجمنها :انجمن شركتهاي
ساختماني ،انجمن صنفي شركتهاي پيمانكار
تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران ،جامعه مهندسان
مشاور ايران ،انجمن صادركنندگان خدمات فني
و مهندسي ايران ،انجمن شركتهاي مهندسي و
پيمانكاري نفت ،گاز و پتروشيمي

نظرسنجي از اعضاء در مورد اولويتها و انتظارها
آخرين موضع سازمان بينالمللي كارفرمايان در مورد ايزو 26000
منشور اخالقي توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان
دو دستور انحالل و موضع تشكلهاي كارفرمايي
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مجمع  5آبان آغاز يك دوران

«شبكه اطالعرساني كارفرمايان ايران» [شاكا] در گزارش  30تير ماه 1389
خود در مورد مجمع عمومي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
كه  29تير ماه در تهران برگزار شده بود نوشت:
«با توجه به اسنادي كه در اين مجمع ارايه شد و گزارشي كه رئيس
و دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه دادند
ميتوان نتيجه گرفت كه كانون عالي كارفرمايي با مجمع  29تير ماه يك
مرحلهي از حيات خود را پشت سر گذاشت و به ثبات حقوقي دست
يافت .چرا كه اين اصل در سطح ملي به رسميت شناخته شد كه هر
نوع داوري در مورد انجمنها و كانونها برعهدهي دستگاه قضايي و نه
دستگاه اجرايي است و كنشگران اجتماعي كه براي تحكيم دموكراسي
در كشور تالش ميكنند ميدانند كه تثبيت چنين اصلي تا چه اندازه
اهميت دارد» (سايت «پيام كارفرمايان» 30 .تير ماه .)1389
در آغاز همان نشست آقاي حسين احمديزاده رياست هيأت مديره كانون
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران كه رياست مجمع را بر عهده داشت
با اشاره به پيروزيهاي مهم و تاريخي كانون عالي كارفرمايي در دفاع از
استقالل و آزادي خود خاطر نشان ساخت كه الزم بود اين مجمع با جشني
با شكوه به مناسبت اين پيروزيها همراه ميشد.
در ادامهي همان نشست مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران بيست و دومين شمارهي «پيام كارفرمايان»
را كه بين حاضران در مجمع توزيع شده بود معرفي كرد .در اين شمارهي
نشريه ،كه متن آن در سايت «پيام كارفرمايان» هميشه در دسترس است،
 21سند تاريخي مربوط به چالش حقوقي كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران ارايه شده است .آخرين سند اين مجموعه «توافقنامه
نمايندگان تشكلهاي كارفرمايي» است كه در «نشست وفاق» به امضاء
رسيده بود« .نشست وفاق» به ابتكار جناب آقاي دكتر عبدالرضا شيخاالسالم
وزير محترم كار و امور اجتماعي و با حضور نمايندگان دو كانون عالي
كارفرمايي روز  25فروردين ماه  1389برگزار شد .در بند دو اين توافقنامهي
تصريح شده است كه نمايندگان منتخب تشكلها براي نيل به يك تصميم
واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي با حضور تمام
تشكلهاي موجود كارفرمايي كشور مذاكرات الزم را انجام خواهند داد.
تمام اين تالشها كه محصول حسن نيت مسؤالن ارشد وزارت كار و امور
اجتماعي در دولت دهم است ،با قطعي شدن احكام دادگاه عمومي و ديوان
عدالت اداري مبني بر ابطال دستور انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران و غيرقانوني بودن ثبت كانون موازي ،وارد مرحلهي جديدي
شد :پذيرش احكام دستگاه قضايي كشور و به رسميت شناختن كانون عالي
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان تنها كانون عالي كارفرمايي ملي.
و از اين جا بود كه اين كانون عالي كارفرمايي دوران جديد حيات خود را
آغاز كرد .در نتيجه ميتوان گفت مجمع  5آبان آغاز يك دوران است .اما اين
دوران چه خصوصياتي دارد و مبرمترين وظيفهي ما چيست؟
به نظر ميرسد در دوران پر از كشمكش چند سال اخير رهبران جنبش
كارفرمايي كشور در بوتهي امتحان دشواري قرار گرفتند و اكنون تا حد زيادي
ميزان پايبندي هريك از آنان به منافع ملي ،به قانونگرايي و دموكراسي ،و تدبير
و درايت آنان از سوي اكثريت كارفرمايان كشور شناسايي شده است .اين
تجربه در كنار تثبيت ساختار حقوقي كانون عالي كارفرمايي و رفع شبههها در
تفسير قوانين ملي مربوط به حق آزادي انجمن ،شايد مهمترين خصوصيت اين
دوران از حيات كانون عالي كارفرمايي باشد .براي اين مرحله از حيات كانون
عالي كارفرمايي ميتوان اولويتهايي تعيين كرد .دو نمونه از آنها:
 .1ساخت تدريجي يك دبيرخانهي حرفهاي ،و
 .2تجديدنظر اساسي در شرايط عضويت انجمنها در كانون عالي.
هر يك از سرفصلهاي فوق نياز به توضيح دارند .اما اجما ً
ال ميتوان گفت
دبيرخانهي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران بايد در حد يك
وزارتخانهي بسيار انعطافپذير و كارآمد ارتقاء يابد .اين اتفاق از جمله در
گرو تجديدنظر اساسي در روش عضوگيري انجمنهاست .شكل سازمانيابي
اين انجمنها در سطح ملي بايد به گونهآي بازآفريني شود كه تلنگر به هر
كارفرما ضربهاي به پيكرهي كارفرمايي كشور تلقي شود .چنين باد! ■

پيام كارفرمايان

دعوت از تمام تشكلهاي كارفرمايي براي همبستگي
با آغاز دوران جديد حيات اجتماعي
كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران و در آستانهي
برگزاري مجمع عمومي  5آبان  ،89و
همراه با تدارك آمادهسازي تشكلهاي
عضو براي شركت در مجمع عمومي،
دعوت از تمام تشكلهاي كارفرمايي
غيرعضو از سراسر كشور براي
عضويت در اين كانون عالي كارفرمايي
در دستور كار دبيرخانه قرار گرفت.
خاطر نشان ميشود آقاي محمد رضا
ربيعي مديركل محترم سازمانهاي
كارگري و كارفرمايي وزارت كار و
امور اجتماعي طي بخشنامهي مورخ
 16شهريور  1389خطاب به تمام
ادارات كل كار و امور اجتماعي اعالم
كرد« :با عنايت به انحالل كانون عالي
كارفرمايان ايران و مذاكرات انجام
شده با كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران مبني بر تعويق زمان
برگزاري انتخابات و موكول نمودن
آن به نيمه دوم مهر ماه سال جاري،
به منظور اعطاي فرصت بيشتر به
تشكلهاي كارفرمايي كشور جهت
عضويت در كانون مذكور ،خواهشمند
است دستور فرماييد به كليه تشكلهاي
كارفرمايي داراي اعتبار آن استان اعالم
تا در صورت تمايل ،با قيد فوريت،
مطابق جدول زير به عضويت كانون
مذكور در آمده و در مجمع عمومي
آتي آن جهت انجام انتخابات فراگير
حضور يابند (متن كامل اين نامه در
شاكا منتشر شده است).
در پي صدور اين بخشنامه مكاتبه
با ادارات كل كار استانها براي
ي دبيرخانهي انجمنها و
گرفتن نشان 
كانونهاي كارفرمايي استانها آغاز
شد و به مرور كه نشاني انجمنها
در اختيار دبيرخانه كانون عالي قرار
ميگرفت ،مجموعهي اسناد عضويت
براي آن دسته از انجمنها و كانونها

كه نشاني آنها درست بود از طريق
پستپيشتاز ارسال ميشد.
گفتني است در ميان اين اسناد،
نامهي مهندس محمد ُعطارِديان
دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران ،به صورت اجمالي
تاريخچه ،عملكرد و جايگاه كانون
عالي كارفرمايي در دفاع از حقوق
كارفرمايان را تشريح و از جمله خاطر
نشان كرده است كه« :كارفرمايان
نميتوانند حقوق حقه خود را به دست
آورند ،مگر اينكه در صحنه حاضر
باشند و در جلسات تصميمگيري
بتوانند نظرات خويش را ارايه كنند و
اين امر جز با داشتن يك تشكل مركزي
قوي و كارآمد ميسر نيست».
گفتني است كه تا كنون و براساس
نشانيهاي قابل اتكاء موجود ،بيش
از  1750نامه حاوي اسناد عضويت
براي انجمنهاي غيرعضو ارسال و
از طريق شاكا نيز منتشر شده است.
اما كار با ارسال اين نامهها خاتمه
نيافته است بلكه مذاكره با رئيسان
تك تك انجمنها ادامه خواهد
يافت تا هيچ انجمني از پيكرهي ملي
كارفرمايي جدا نماند.
در پايان خاطر نشان ميشود كه بررسي
عوامل احتمالي عدم عضويت برخي از
تشكلهاي كارفرمايي در كانون عالي
يكي از برنامههاي تحقيقاتي «كميتهي
عضويگيري» است ،اما براساس
شواهد موجود ميتوان گفت كه وجود
ت انجمنها
ابهام در ساختار عضوي 
در كانونهاي سراسري ،استاني و
عالي ،فقدان رويكرد بازاريابي در
روند عضوگيري ،غيراقتصادي بودن
عضويت در بيشتر تشكلها به طور
كلي ،از جملهي مهمترين موانع
عضويت در تشكلها هستند كه بايد
با جديت مورد بررسي قرار بگيرند و
براي رفع اين موانع اقدام شود■

يكي از هدفهاي «شبكه اطالعرساني
كارفرمايان ايران» [شاكا] ايجاد ارتباط
آنالين در ميان تمام كارفرمايان ايراني
است به نحوي كه هر خبر ،به محض
انتشار آن در اين شبكه ،بيدرنگ در
اختيار تمام كارفرمايان قرار بگيرد.
براي تحقق همين هدف ،شاكا با
ارسال نامههايي به رئيسان هيأت
مديرهي تمام انجمنهاي كارفرمايي
عضو كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران از آنان درخواست
كرد تا ايميل اعضاء انجمن متبوع خود
را در اختيار بگذارند تا به فهرست
گ ليست) گنجانده شود.
ارسال (ميلين 
با پيگيريهاي به عمل آمده در حال
حاضر تقريبا تمام تشكلهاي كارفرمايي
عضو كانون عالي كارفرمايي دست
كم يك نشاني ايميل در اختيار شاكا

گذاشتهاند .در حاليكه بعضي از انجمنها
براي تمام اعضاء خود ايميل اختصاصي
تهيه كردهاند و در اختيار قرار دادند.
به اين ترتيب تا كنون حدود  7هزار
نشاني ايميل كارفرمايان و يا شركتهاي
تحت مديريت آنان به فهرست ارسال
افزوده شده است و اين روند تا سقف
 50هزار ايميل ادامه خواهد يافت .در
حال حاضر هر مطلبي كه در سايت
«پيام كارفرمايان» منتشر شود به صورت
خودكار به نشاني حدود  7هزار صندوق
پست الكترونيكي نيز ارسال ميشود.
همينجا بار ديگر از تمام تشكلهاي
عضو درخواست ميشود نسبت به
ارسال ايميل تمام اعضاء خود براي
شاكا اقدام كنند و از انتشار اخبار،
گزارشها و نظرات خود در شاكا
دريغ نورند ■

شاكا  :شبك ه سراسري كارفرمايان ايران
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تجربهاي براي تمام تشكلهاي كارفرمايي ايران
روزهاي شنبه و يكشنبه  24و  25مهر ماه
 1389نخستين كنفرانس بينالمللي «ماندگاري،
ظرفيتسازي و توانمندسازي شركتها و
سازمانهاي پروژه محور ،با رويكرد صنعت
احداث» در سالن همايشهاي رازي در تهران
برگزار شد .در اين كنفرانس بيش از  40نفر از
صاحبنظران و پيشكسوتان صنعت احداث
به تحليل بسياري از مسائل مرتبط با موضوع
كنفرانس پرداختند و به اين ترتيب موضوعهاي
متنوعي براي پژوهش در اختيار «مؤسسه تحقيق
و توسعه صنعت احداث» قرار دادند و ميتوان
اطمينان داشت به مرور موانع ماندگاري و توسعهي
شركتهاي پروژه محور شناخته و مرتفع شود.
نكتهي قابل تأمل براي تمام تشكلهاي كارفرمايي
اين است كه «مؤسس ه تحقيق و توسع ه صنعت
احداث» كه برگزار كنندهي اصلي اين كنفرانس بود،
با مشاركت  5تشكل كارفرمايي عضو كانون عالي
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران تأسيس شده
است و تجربهي سازماندهي به چنين مؤسسهاي
ميتواند براي تمام تشكلهاي كارفرمايي ديگر به
عنوان يك الگو مورد توجه قرار بگيرد.
گفتني است كه انجمن شركتهاي ساختماني،
انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت ،گاز
و پتروشيمي ،انجمن شركتهاي ييمانكار تأسيسات
و تجهيزات صنعتي ايران و انجمن صادركنندگان
خدمات فني و مهندسي ايران چهار انجمن مؤسس
اين مؤسسه هستند كه در تاريخ  24مهر ماه 1380
بنيانگذاري شد و در تاريخ  11تير ماه  1388و با
تصويب هيأت امناء مؤسسه« ،جامعه مهندسان
مشاور ايران» نيز به جمع اين تشكلها پيوست.
● حقوق برابر براي تشكلهاي مؤسس
يكي از ويژگيهاي «مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت
احداث» اين است كه در تمام اركان آن ،تمام 5
تشكل مؤسس با حقوق برابر حضور دارند.
«هيأت امناء» يكي از اركان اين مؤسسه است كه از
 23نفر تشكيل شده است .هر يك از تشكلهاي
مؤسس  4نماينده از ميان اعضاء هيأت مديره خود
در هيأت امناء مؤسسه نماينده دارند و سه نفر ديگر
نيز از ميان افراد متخصص و با تحربه فعال در حوزه
صنعت احداث انتخاب ميشوند.
در هيأت مديرهي مؤسسه نيز  13نفر عضو هستند.
 2نفر از  4نفر نمايندهي هر تشكل مؤسس در هيأت
امناء «مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث» در
هيأت مديرهي اين مؤسسه نيز عضويت دارند .به
عالوه 3 ،نفر از افراد با تجربه و فعال در صنعت
احداث نيز در هيأت مديره حضور خواهند داشت.
● تأمل در گام نخست
صرف تأسيس مؤسسهاي با چنين خصوصياتي
حاوي نشانههايي است حاكي از تحوالتي قابل تأمل
در عمق جامعه:
 .1اينكه ضرورت تحقيق و توسعه به عنوان بخش
اصلي روند توليد محصول رقابتي در چنين سطحي
به آگاهي عمومي بدل شده است.
 .2اينكه هزينهي تحقيق و توسعهي يك صنعت ،به
جاي خرد شدن در سطح بنگاه ،در سطح ملي در
يك مؤسسه متمركز و يك كاسه شود.
 .3اينكه تمام بنگاههاي فعال در يك صنعت (اينجا
صنعت احداث) از طريق تشكلهاي صنفي تخصصي

و كارفرمايي خود بر اين مؤسسه مديريت دموكراتيك
و مشترك اعمال كنند و به اين ترتيب تمام بنگاههاي
فعال در صنعت ،مؤسسه را از آن خود بدانند.
 .4و شايد از همه مهمتر اينكه مؤسسه به توان
و ياري تشكلهاي مؤسس چشم اميد دوخته كه
اقيانوس بيكراني از امكانات بالقوه هستند.
● بيانيهي مأموريت مؤسسه
مؤسسه ،ماموريت خود را ارتقاء كيفيت فعاليتها و
توسعه توانمنديهای شرکتهای عضو تشکلهای
مهندسی پيمانکاری و رفع نيازهای مشترک آنان
برای ايفای نقش سازنده و مستمرشان در برنامههای
توسعه پايدار کشور و بدل شدن آنها به شرکتهايي
ماندگار در خدمت نسلهای کنونی و آتی می داند.
مؤسسه برای اجرای اين ماموريت ،با اعتقاد به
ضرورت فراگير شدن اخالق حرفهای در جامعه
و با عنايت به اشراف ممتاز خود به نوع فعاليت
شرکتهای مهندسی پيمانکاری و مشکالت فراروی
آنها پژوهش ،آموزش ،مشاوره ،اطالعرسانی و
تعامل هدفمند با مخاطبان داخلی و بينالمللی را
در اولويت برنامهها میداند و انجام فعاليتها را از
طريق يک نظام سيستم محور با قابليت کنترل و
بازنگری دنبال می کند.
◊ مؤسسه ،به تجزيه و تحليل و شناخت هدفمند
شرايط موجود به منظور تبين استراتژيهای مناسب
برای ورود شرکتهای ايرانی به صحنه مشارکت و
رقابتهای ملی ،منطقهای و بينالمللی ،با استفاده از
ظرفيتهای پژوهشی کاربردی کشور میپردازد.
◊ مؤسسه ،پژوهشهای درخواستی از سوی ذينفعان
و شرکای اجتماعی را نيز در راستای ماموريت خود
پذيرفته و به انجام میرساند.
◊ مؤسسه با اعتقاد به نقش ممتاز و کليدی منابع
انسانی در فرايند توسعه پايدار ،ارتقاء توانمندی
نيروهای انسانی ايرانی را از طريق تاسيس و راه
اندازی مجتمعهای آموزشی به عنوان پلی برای
کاربردی کردن آموختهها و تربيت انسانهای
آموزش ديده حرفهای ،با بهرهگيری از روشهای
موفق بينالمللی و فناوری های نوين پی میگيرد.
◊ مؤسسه با ارائه خدمات مشاورهای صادقانه و
خالق به ذينفعان و اطالعرسانی صحيح ،سريع و به
هنگام از طريق بهرهگيری از تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات ،زمينه هم افزايی و همسويي سياستها و
روشها را در سازمانهای مرتبط با صنعت احداث
فراهم خواهد نمود (بيانيهي مأموريت مؤسسه از
اسناد آن نقل شد).
● تأمل در گام دوم
 9سال از تأسيس «مؤسسه تحقيق و توسع ه صنعت
احداث» گذشته است .همهي ما صميمانه آرزو
ميكنيم اين مؤسسه واقعًا موفق شود .و تمام
تشكلهاي كارفرمايي ايران اين مؤسسه را به عنوان
الگو مورد توجه قرار دهند .اما تأسي به اين تجربه
از سوي ساير تشكلهاي كارفرمايي مستلزم تأمل در
نكات زير است:
.1آيا مؤسسه علت يا علل ناكارآمدي تشكلهاي ايراني
را مورد تحقيق و بررسي قرار داده است ؟
 .2آيا اساسًا چنين تحقيقي در ايران ممكن است
يا ممتنع؟
 .3و آيا براي فائق آمدن بر اين مشكل كليدي ميتوان
برنامهاي اثربخش تدوين و اجرا كرد؟■
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از «نشست وفاق» تا «مجمع اتفاق»
با انتشار بيست و دومين شمارهي «پيام كارفرمايان» ،كه به انتشار اسناد
تاريخي تجربهي موفق دفاع اصولي از «حق آزادي انجمن» اختصاص يافته
بود ،وظيفهي مستندسازي اين تجرب ه به خوبي انجام پذيرفت .در نتيجه
آيندگان ميتوانند با مراجعه به نشريات «پيام كارفرمايان» به خوبي از روند
شكلگيري بحران در تفسير قوانين مرتبط با حق آزادي انجمن در نظام
حقوقي ايران و تفسير رسمي قوهي قضائيه از اين قوانين آشنا شوند.
براي آن دسته از خوانندگاني كه براي نخستين بار با اين موضوع رو به
رو ميشوند بايد گفت كه در پي انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران از سوي مديركل وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي
وزارت كار و امور اجتماعي در سال  ،1385دستگاه قضايي كشور -هم
دادگاه عمومي و هم ديوان عدالت اداري -در احكام قطعي خود تأكيد
كردند كه اوالً قضاوت در مورد عملكرد انجمنها و كانونها بر عهدهي
دستگاه قضايي است و نه مسؤالن اجرايي كشور ،و ثانيًا براساس قوانين
موجود و اساسنامهي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران انحالل
اين كانون عالي و ثبت كانون موازي غيرقانوني بوده است ،وبه اين ترتيب
گامي بزرگ در تثبيت تفكيك قوا در كشور ،كه يكي از پيششرطهاي
حاكميت خوب است ،برداشته شد.
انجمنهاي عضو كانون عالي كه از ابتداء به اهميت اين دستاورد ملي واقف
بودند ،از هيچ تالشي براي مستندسازي اين ماجرا و انتشار اسناد آن دريغ
نورزيدند .و بيست و دومين شمارهي «پيام كارفرمايان» ،كه به طور خاص به
انتشار اسناد اين تجربه اختصاص يافته بود يك نمونه از اين تعهد است.
اين نوشته ميكوشد به اجمال تحوالت عمدهي بين «نشست وفاق» تا مجمع
عمومي  5آبان را ،كه اميد ميرود «مجمع اتفاق» شود ،دست كم براي تثبيت
اين دستاورد ،گزارش كند.
اگر نامهي آقاي محمدرضا ربيعي
مديركل سازمانهاي كارگري و
كارفرمايي خطاب به «جناب آقاي خليلي
عراقي ،دبير محترم هيأت مديره سابق
كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون
موازي] نبود ،تصور ميشد بعد از صدور
احكام قطعي دادگاه و ديوان عدالت
اداري مبني بر «بطالن و بياعتباري كانون
عالي كارفرمايان ايران و ابطال اقدامات
انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور»
(حكم شبعه 86دادگاه) ،انشعابيون به
پايان بازي اعتراف ميكردند و به جاي
سرپا نگ ه داشتن بيرق انشعاب ،براي
پيشبردن نظرات خود و كسب اكثريت
آراء در مجمع عمومي بعدي كانون عالي
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران برنامه
ميريختند .منطقيتر و اصوليتر از اين
راه براي كسب هژموني در جنبش صنفي
كارفرمايي راهي وجود دارد؟
با اين همه نامهي مديركل محترم
سازمانهاي كارگري و كارفرمايي حاكي
از آن است كه گروه انشعابيون نظرات
ديگري دارند .جناب آقاي ربيعي در
نامهي خود خطاب به جناب آقاي خليلي
عراقي مينويسد:
احترامًا با توجه به اصرار اعضاي
محترم مجمع عمومي آن كانون بر
مواضع قبلي كه عليرغم اطالع از
قطعيت و الزامآور بودن اجراي آراي
ذيل ،اقدام به تنظيم صورتجلسه و
تأكيد بر قانوني بودن فعاليت كانون
نمودهاند،به پيوست تصوير نامه شماره
 25810مورخ  26تير ماه  89دفتر امور

حقوقي وزارت متبوع به انضمام نام ه
شماره  847/86/85مورخ اول خرداد
ماه  89درخصوص پيگيري اجراي
رأي صادره موضوع دادنامه شماره
 880575مورخ  24مهر  88شعبه 86
دادگاه حقوقي تهران قطعيت يافته
است ،ارسال ميگردد .مقتضي است
با عنايت به مفاد آراي فوق (پيوست)
مبني بر اعالم انحالل آن كانون و لزوم
انجام تشريفات قانوني انحالل ،مطابق
اساسنامه مربوطه اقدام الزم را معمول و
نتيجه را به اين اداره كل اعالم فرمايند.
براي كساني كه از اين ماجرا اطالع
ندارند به اجمال بايد خاطر نشان كرد كه
پس از شكايت كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران به ديوان عدالت
اداري و صدور حكم شعبه  19اين ديوان
مبني بر ابطال دستور انحالل كانون عالي
كارفرمايي ،به مسؤالن وقت ادارهي كل
سازمانهاي كارگري و كارفرمايي توصيه
شد كه اگر از كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران شكايتي مبني
بر عدم رعايت اساسنامه دارند بايد به
دادگاه مراجعه كنند .و اتفاقًا شعبهي 86
دادگاه حقوقي شهيد صدر تهران ،كه
در نامهي مديركل سازمانهاي كارگري
و كارفرمايي به آن شاره شده ،همان
دادگاهي است كه به شكايت مسؤالن
وقت ادارهي كل سازمانهاي كارگري
و كارفرمايي از كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران رسيدگي كرده و
همان شعبه است كه به صراحت كانون

موازي و اقدامات انجام يافته براي
ثبت آن را باطل و بياعتبار اعالم كرده
است .در اين صورت ،انشعابيون با چه
استداللي مجمع عمومي ميگذارند و به
قول مديركل «اقدام به تنظيم صورتجلسه
و تأكيد بر قانوني بودن فعاليت كانون»
خود ميكنند؟
براي يافتن پاسخ اين پرسش شايد
بهترين سند همان صورتجلسهي مورد
اشارهي مديركل سازمانهاي كارگري و
كارفرمايي است.
● يك سند تاريخي ديگر
صورتجلسهي روز دوشنبه اول شهريور
ماه  1389انشعابيون ،در نوع خود ،يك
سند تاريخي محسوب ميشود و تا آنجا
كه حوصلهي اين نوشته اجازه دهد مورد
بررسي قرار خواهد گرفت.
اين سند دستنويس كه  21نفر از
افراد شناخته شدهي جنبش كارفرمايي
آن را امضاء كردهاند حاوي نكات
قابل تأملي است كه بايد با دقت مورد
توجه قرار بگيرد.

پيام كارفرمايان
 .4بديهي است وقتي دادگاه داليل
انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي
ايران را نپذيرفت ،كانون موازي هم كه
به عنوان يك ساختار حقوقي به ثبت
رسيده ،غيرقانوني است و بايد رسمًا و
قانونًا منحل شود.
● تفاوت غيررسمي و غيرقانوني
اين حق تمام شهروندان است كه بدون
كسب مجوز از حكومت گردهم آيند و
دست به فعاليت گروهي بزنند .اما اگر
يك گروه بخواهد بر اموال و داراييهاي
منقول و غيرمنقول خود مالكيت مشاع و
گروهي داشته باشد بايد خود را به عنوان
يك نهاد حقوقي به ثبت برساند و از
اينجاست كه مجبور ميشود مقررات و
قوانين ناظر بر انواع فعاليتهاي گروهي
را بپذيرد.
به اين ترتيب ،تا وقتي همكاران انشعابي
بخواهند در حد يك محفل كارفرمايي
گردهم آيند ،صاحب اختيارند ،اما اگر
قرار باشد به عنوان يك ساختار حقوقي
به ثبت برسند نياز به مجوز خواهند
داشت و طبق قوانين موجود هم فقط يك
كانون عالي كارفرمايي مجاز به فعاليت
است .پس كانون عالي كارفرمايان ايران،
كه ظاهرًا با شمارهي ثبت كانون اصلي به
ثبت رسيده ،غيرقانوني است و قانونًا بايد
مراحل انحالل خود را طي كند و گزارش
آن را به مراجع قضايي تسليم كنند.

در مقدمهي اين سند آمده است:
به دعوت هيأت مديره محترم كانون
عالي كارفرمايان ايران گردهماتي
گروهي از اعضاء امضاء كننده اين
صورتجلسه در محل كانون به
تاريخ اول شهريور  1389تشكيل
گرديدكه با توجه به رآي دادگاه مبني
بر عدم رسميت به دليل بهرهگيري از گروه انشعابيون در ادامهي صورت
شمارهي ثبت كانون انجمنهاي صنفي جلسهي مورخ اول شهريور خود ،در سه
كارفرمايي و تمايل وزارت محترم بند به سه نكته اشاره كردهاند.
« .1كانون عالي كارفرمايان ايران»
كار و امور اجتماعي به ايجاد تفاهم
[كانون موازي] كام ً
ال براساس رعايت
از طريق تشكيل يك كانون فراگير،
شيوههاي مندرج در قانون و طي
نظرات اعضاء بررسي و رهنمودي
مراحل تحت نظارت نمايندگان آن
براي هيأت مديره محترم باشد .اعضاء
وزارتخانه شكل گرفته است و در
پس از رايزني نظر خويش را به
صورت وجود مشكلي در ثبت آن،
شرح زير اعالم كردند:
مسؤليتي متوجه كانون نيست.
پيش از نقل و بررسي نظريات اعضاء،
ذكر چند نكته در ارتباط با همين مقدمه عجب استدالل دندانشكني! بسيار
خوب ،مسؤالن همان وزارتخانه اكنون به
كه نقل شد ضروري است.
 .1رأي دادگاه مبني بر «عدم رسميت» استناد احكام قطعي و الزماالجراي دادگاه
كانون موازي نيست ،بلكه مبني بر و ديوان عدالت از شما ميخواهند نسبت
«بطالن و بياعتباري كانون عالي به انحالل رسمي و قانوني كانون خود
كارفرمايان ايران» [كانون موازي] و اقدام كنيد.
ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت  -مسؤليتي متوجه ما نيست!
كانون مذكور» است.
 .2يكي از مهمترين داليل بطالن خوب .اين هم دستمريزاد به مسؤالن
كانون موازي اين است كه به صراحت سابق آن وزارتخانه ،تا بدانند با چه
قانون كار جاري ،فقط يك كانون عالي كساني طرف هستند.
انجمنهاي صنفي كارفرمايي در كشور بند دوم صورتجلسهي انشعابيون از اين
همه قابل تأملتر است:
ميتواند فعاليت داشته باشد.
 .2حضور اعضاء كانون عالي
 .3دليل بعدي اين است كه ،انشعابيون
كارفرمايان در تركيب اعضاء كانون
حتي صبر نكردند كه روند قانوني مربوط
عالي [انجمنهاي صنفي] كارفرمايي
به انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي
با توجه به عدم فراگير بودن اعضاء به
كارفرمايي ايران به عنوان يك ساختار
دليل ضعفهاي موجود در اساسنامه
حقوقي طي شود و بعد نسبت به تأسيس
موجود به هيچ روي منافع كارفرمايان
كانون جايگزين اقدام كنند.
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جناب آقاي احمدخانلو در نامهي
خود به آقاي پنالوزا با اشاره به بند
دوم «توافقنامهي نمايندگان تشكلهاي
كارفرمايي» كه روز  25فروردين 1389
و در «نشست وفاق» به امضاء رسيد ،از
كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران چغلي ميكند كه ميخواهد ،بدون
مذاكره با كانون عالي موازي انتخابات
خودش را برگزار كند .وي در انتهاي
نامهي خود با اشاره به اينكه قرار است
نمايندگاني از سوي سازمان بينالمللي
كارفرمايان در انتخابات كانون عالي
كارفرمايي شركت كنند ،به آقاي پنالوزا
توصيه ميكند كه بهتر است ابتداء كانون
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران به بند دوم توافقنامهي مورد بحث
پايبندي نشان دهد و پس از رفع اختالف
بين اساسنامههاي دو كانون عالي ،آنوقت
نسبت به برگزاري انتخابات مشترك با
حضور دو كانون عالي اقدام شود .عجيب
است كه پرزيدنت كانون غيرقانوني توجه
نميفرمايند كه توافق روز  25فروردين
مربوط به قبل از قطعي شدن احكام
دادگاهها بوده است .بعد از صدور آن
احكام مسؤالن محترم وزارت كار و امور
اجتماعي هم حتي اگر بخواهند نميتوانند

پيام كارفرمايان 22

ايران را تضمين و تأمين نميكند .رعايت شده باشد ،به رأي عمومي
عملكرد گذشته نيز مؤيد اين نكته تشكلهاي ذينفع واگذار گردد».
است .لذا چون شيوهي مزبور تأمين
كنندهي منافع جامعهي كارفرمايان واقعًا جاي شك است كه تنظيم كنندهي
كشور نيست نميتواند پذيرفته شود .اين سند نسبت به معاني حقوقي آنچه كه
نوشته آگاهي داشته باشد.
به فرض كه ساختار عضويت در كانون توجه داريد «مجمع عمومياي» كه قرار
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران است اين اساسنامهي مطلوب را مورد
جاي بحث و گفتگو داشته باشد ،.كه بررسي قرار بدهد ،بايد قبالً طبق يك
دارد .بسيار خوب .اما ميتوان و بايد اساسنامهي مصوب و قانوني تشكيل شده
اين مسأله را از طريق يك گفتگوي باشد .در آن صورت ،همان اساسنامه نيز
ملي بررسي كرد و بر سر بهترين شكل شرايط تغيير خودش را پيشبنيي كرده
سازماندهي به تشكلهاي كارفرمايي است و بسيار بديهي است كه اگر آن
سراسر كشور به اجماع رسيد .اما در حال اساسنامه مطلوب نبوده باشد اعضاء ،خيلي
حاضر چه ميتوان كرد؟ و چه بايد كرد؟ زودتر از اين حرفها نسبت به اصالح و
بند سوم صورتجلسه مجمع عمومي تغيير آن بايد اقدام كردهباشند .و حتي
كانون موازي راهكار اين مسأله را اين اگر اكثريت اعضاء آن «مجمع عمومي»
نسبت به اين رهنمودها بيگانه باشند،
طور ارايه داده است .بخوانيد:
 .3ميتوان بر اساس قانون و با در آن صورت ميتوان آنان را نسبت به
رعايت ُمر قوانين اشاره كننده به به مزيتهاي اساسنامهي پيشنهادي آگاه
وجود يك كانون عالي ،نسبت به كرد تا نسبت به تغيير اساسنامهي خود و
تنظيم يك اساسنامهي مطلوب اقدام تصويب اساسنامهي مطلوب اقدام كنند.
و در مجمعي عمومي ،اساسنامهي اين راه كار چه اشكالي دارد؟
مزبور را كه در آن اصل فراگير بودن
اعضاء و وزن مناسب به تشكلهاي ● رأي عمومي تشكلهاي ذينفع
شركتكننده رعايت شده باشد ،بخش اول بند سوم صورتجلسهي
به راي عمومي تشكلهاي ذينفع انشعابيون اين اشكال را داشت كه به نظر
واگذار كرد و در اين صورت حضور ميرسيد نويسندهي آن به مفهوم حقوقي
در آن تشكل به نفع جامعه كارفرمايي «مجمع عمومي» و رويههاي جاري براي
و منطبق با قوانين خواهد بود .از نظر اصالح اساسنامه از سوي مجامع عمومي
اعضاء ،اساسنامهي موجود كانون توجه نكرده است .اما ادامهي نوشته نشان
عالي كارفرمايي ايران [كانون موازي] ميدهد كه كار از اين هم بدتر است .چون
الگوي مناسبي از نظر رعايت قوانين پيشنهاد ميكند كه اساسنامهي مطلوب را
و جامعيت و فراگير بودن اعضاء بايد «به رأي عمومي تشكلهاي ذينفع
واگذار كرد» .از نظر حقوقي اين اصطالح
پيشنهاد ميشود.
به چه معناست؟
يك بار ديگر اين بند را با دقت بخوانيد.
مفهوم كلي آن كه خيلي روشن است :يا اين «تشكلهاي ذينفع» داراي يك
انجمني مثل انجمن خودروسازان نبايد سازمان هستند و تصميمهاي خود
با انجمني ،مثل انجمن قطعهسازان فالن را در «مجمع عمومي» ميگيرند ،در
شهرستان يك رأي داشته باشد .درست نتيجه بايد طبق روشهاي پيشبنيي
مانند اينكه در سازمان بينالمللي كار شده در اساسنامهي خود نسبت به
بگويند دولت اياالت متحد آمريكا نبايد اصالح آن اقدام كنند .يعني وضعيتي كه
مانند دولت بوركينافاسو يك رأي داشته باالتر توصيف شد .يا اين «تشكلهاي
باشد .اما چرا در مجمع عمومي سازمان ذينفع» هنوز سازمان ملي كارفرمايي
ملل و سازمان بينالمللي كار و سازمان خود را تأسيس نكردهاند و ما در آغاز
بينالمللي كارفرمايان تمام كشورها ،تأسيس يك كانون عالي كارفرمايي
صرفنظر از انداز ه و قدرت غيرقابل هستيم .در آن صورت تمام اين بحثها
مقايسه آنها ،هر كشور فقط يك رأي بيربط ميشد .چون در حال حاضر
دارد؟ اين موضوع به نوع تلقي از كار يك «كانون عالي انجمنهاي صنفي
جمعي برميگردد .اما مشكالت آقايان كارفرمايي ايران» ،در واقعيت وجود
بسيار ابتدائيتراز اين حرفهاست .براي دارد و تالشهاي انشعابيون براي غرق
پي بردن به اين ادعا ،مطلب را از زاويهي كردن آن هم به نتيجه نرسيد و طبق
قوانين موجود نيز جز همين كانون عالي
ديگري بررسي ميكنيم:
در اين بند پيشنهاد شده از آنجا كه قانون واقعًا موجود كانون ديگري حق فعاليت
فقط يك كانون عالي را به رسميت ندارد .در اين صورت ،يا جدا شدن از
ميشناسد ،پس بهتر است كه« :نسبت پيكرهي كارفرمايي كشور و تضعيف اين
به تنظيم يك اساسنامهي مطلوب اقدام جامعه ،و يا پيوستن به آن و تالش براي
و در مجمعي عمومي اساسنامهي مزبور اصالح قانون كار و اساسنامه كانون
را كه در آن اصل فراگير بودن اعضاء و عالي كارفرمايي در جهت مطلوب ،چه
وزن مناسب به تشكلهاي شركتكننده راهي باقي ميماند؟

● تشكلهاي كارفرمايي جدي بگيرند
اين حق تشكلهاي كارفرمايي است كه
از پيوستن به كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران خودداري كنند.
اما حق ندارند با رفتارهاي غيرقابل قبول
خود به اعبتار تشكلهاي كارفرمايي
كشور لطمه بزنند.
تدوين چنان صورتجلساتي كه ذكرش
رفت به اين دليل هيچ اشكالي ندارد كه
امضاء كنندگان آن كام ً
ال مشخص هستند
و بايد به اعضاء خود توضيح دهند كه
چگونه چنين سند متناقضي را امضاء
كرده و براي مقامات وزارت كار و امور
اجتماعي ميفرستند .اما برخي از اقدامات
ميتواند به اعتبار ملي ايرانيان لطمه بزند
و جا دارد كه تشكلهاي كارفرمايي
نسبت به اين دسته از اقدامات حساس
باشند .يك نمونه از اين اقدامها نامهاي
است كه رئيس هيأت مديره محترم كانون
عالي غيرقانوني جناب آقاي ابوالفضل
احمدخانلو براي آقاي آنتونيو پنالوزا
دبيركل سازمان بينالمللي كارفرمايان
نوشته است و كپي آن از طريق وي در
اختيار كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران قرار گرفته است .اگر
حيثيت كارفرمايان به عنوان يك امر
ملي براي كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي اهميت نداشت ،ارسال چنين
نامههايي به دبيركل سازمان بينالمللي
كارفرمايان اسباب انبساط خاطرش
را فراهم ميآورد .اما حاال واقعًا جاي
تأسف است ،و فقط براي جلوگيري از
تداوم اين اقدامات است كه در سطح
علني مطرح ميشود.
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كانون غيرقانوني را به رسميت بشناسند.
آيا واقعًا درك اين مسائل ساده و پيشپا
افتادهي حقوقي براي بعضي از رهبران
جريان كارفرمايي كشور دشوار است؟
● حركت به جلو
به رغم مخالف خواني انشعابيون ،كانون
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران ،به ويژه پس از آنكه حقانيت و
مشروعيتش در دادگاه حقوقي و در ديوان
عدالت اداري به اثبات رسيد ،و مسؤالن
جديد وزارت كار و امور اجتماعي نيز
به فرض كه ساختار عضويت در كانون
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران جاي بحث و گفتگو داشته باشد،.
كه دارد .بسيار خوب .اما ميتوان و
بايد اين مسأله را از طريق يك گفتگوي
ملي بررسي كرد و بر سر بهترين شكل
سازماندهي به تشكلهاي كارفرمايي
سراسر كشور به اجماع رسيد .اما در
حال حاضر چه ميتوان كرد؟ و چه
بايد كرد؟

نسبت به حسن نيت مسؤالن آن اطمينان
يافتند ،با سرعتي بيشتر در جهت دفاع
از منافع كارفرمايان در چارچوب منافع
ملي حركت خود به جلو را ادامه داده
و خواهد داد و نخستين مجمع عمومي
آن در آغاز دوران جديد روز  5آبان ماه
 1389برگزار خواهد شد.
گفتني است كه نمايندگان اين كانون
عالي و «نمايندگان محترم ساير تشكالت
كارفرمايي» در نشست روز  4مرداد
 1389در مورد تركيب اعضاء مجمع
عمومي نيز به توافق رسيدند و مجمع
 5آبان بر اساس مفاد همان توافقنامه
برگزار خواهد شد .متن اين توافقنامه در
«شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران»
در دسترس است.
به اين ترتيب ميتوان گفت كه مجمع
 5آبان ،اگر از اقليت انشعابيون كه
تالش براي جذب آنان نيز ادامه
خواهد يافت ،صرفنظر شود« ،مجمع
اتفاق» خواهد بود و بايد اميدوار
باشيم كه به نتايج عالي منجر شود■.
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ساختار سهجانبهي ملي
تضمين توسعهي پايدار

متن سخنراني مهندس محمد ُعطارِديان دبيركل كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران در نخستين كنفرانس بينالمللي «ماندگاري،
ظرفيتسازي و توانمندسازي شركتها و سازمانهاي پروژه محور ،با
رويكرد صنعت احداث» كه روز شنبه و يكشنبه 24 ،و  24مهر ماه ،1389
در تهران برگزار شد ،در ادامه تقديم ميشود .به خاطر محدوديت صفحهها،
دو بخش از اين نوشته حذف شده است .عالقمندان به متن كامل ميتوانند
به «شبكه اطالعرساني كارفرمايان ايران » [شاكا] مراجعه كنند.
● پيشگفتار:
در مورد رمز و راز ماندگاري و
پايدراي مؤسسات و شركتها،
به طور كلي ،و شركتهاي پروژه
محور ،به طور خاص ،نكات فراواني
ميتوان مطرح كرد .من ميكوشم
از اين فرصت بيشترين استفاده
را ببرم و به ذكر تالشهاي بسيار
ارزشمندي بپردازم كه طي حدود
يك دهه ،صرف معرفي و تثبيت
انديشهها و ساختارهايي شدند كه به
اعتقاد كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران ،ميتوانند بيشترين
نقش را در تضمين توسعهي پايدار
ايفاء كنند .اما ،متأسفانه از اواخر
سال  1384تمام آن تالشها متوقف
شد و اخيرًا با همت و پشتيباني
وزير محترم كار و امور اجتماعي
دولت دهم ،حركات مثبتي در زنده
كردن آن تالشها آغاز شده است.
اميدوارم بازگويي تجربههاي اين
دوران سبب شود تا تمام آن تالشها
از همان جايي كه متوقف شد ،به
زودي از سر گرفته شود و اين
حركت پربركت تا استقرار ساختار
سهجانبهي ملي ادامه يابد.
● سهجانبهگرايي
يكي از ساختارهاي بينالمللي كه بر
مبناي سهجانبهگرايي تأسيس شده
و عمل ميكند سازمان بينالمللي
كار (آي.ال.او) است ،به اين معنا
كه در تمام اركان تصميمگيري اين
سازمان ،نمايندگان دولتهاي عضو،
و نمايندگان تشكلهاي كارگري و
كارفرمايي هر كشور حضور دارند
و تمام تصميمات براساس آراء اين
نمايندگان به تصويب ميرسد.
گفتني است كه سازمان بينالمللي كار
در سال  1919و به عنوان بخشي از
معاهدهي ورساي كه به جنگ جهاني
اول پايان داد ،ايجاد شد تا اين باور را
بازتاب دهد كه صلح جهاني و پايدار
فقط هنگامي حاكم ميشود كه بر اساس
عدالت اجتماعي استوار شده باشد.
پيشنويس اساسنامهي آي.ال.او بين
ژوئن تا آوريل سال  1919از سوي
«كميسيون كار» تدوين گرديد كه
توسط كنفرانس صلح ،كه ابتداء
در پاريس و بعد در ورساي برگزار
كردند ،سازماندهي شده بود .رياست
اين كميسيون با سامؤل گامپرز رئيس
فدراسيون كار آمريكا در اياالت متحده
بود و از نمايندگان  9كشور تشكيل
شده بود :بلژيك ،كوبا ،چكسلواكي،
فرانسه ،ايتاليا ،ژاپن ،هلند ،انگلستان

و اياالت متحد آمريكا .اين تالشها
منجر به يك سازمان سهجانبه شد
كه در نوع خود منحصر به فرد بود
و نمايندگان دولتها ،كارفرمايان و
كارگران را در هيأتهاي اجرايي خود
گرد هم ميآورد.
اساسنامهي سازمان در برگيرندهي
ايدههايي بود كه در «انجمن بينالمللي
براي مقررات كار» ،كه در  1901در بال
سوئيس تأسيس شده بود ،مورد آزمون
قرار گرفته بودند .دفاع از يك انجمن
بينالمللي براي برخورد با مسائل كار
به رهبري دو صنعتگر ،رابرت اوئن
( )1835-1771از ولز ،و دانيل لگراند
( )1859 - 1783از فرانسه ،در قرن
نوزدهم آغاز شده بود.
در واكنش به پسزمينهي استثمار
كارگران در كشورهاي صنعتي آن
زمان از اهميت عدالت اجتماعي در
تأمين صلح استقبال شاياني شده بود.
همچنين نسبت به وابستگي اقتصاد
جهاني و نياز به هماهنگي براي كسب
يكساني شرايط كار در كشورهاي
رقيب در بازارهاي كار نيز درك
فزايندهاي وجود داشت.
آي.ال.او از نخستين روزهاي حياتش
براي جهان كار عالتم كمك ارسال كرده
است .نخستين كنفرانس بينالمللي كار
در اكتبر  1919در واشينگتن برگزار
شد و شش كنوانسيون بينالمللي كار
را به تصويب رساند كه به ساعات كار
در صنعت ،عدم اشتغال ،مراقبت از
زايمان ،كارشبانه براي زنان ،حداقل
دستمزد و كار شبانه براي جوانان در
صنعت مربوط ميشدند.
آي.ال.او با آلبرت توماس به عنوان
نخستين مدير دفتر بينالمللي كار ،كه
دبيرخانهي دائمي سازمان است ،در
سال  1920در ژنو مستقر شد و در
كمتر از  2سال تحت مديريت وي،
 16كنوانسيون بينالمللي كار و 18
توصيهنامه تصويب شد.
كميتهي متخصصان در سال  1926به
عنوان يك سامانهي بازرسي كاربرد
استانداردهاي آي.ال.او تأسيس شد.
اين كميته ،كه امروز نيز فعال است،
از حقوقدانان مستقل و مسؤل براي
بررسي گزارش دولتها و ارايهي
گزارش ساالنهي خود به كنفرانس
تركيب شده است.
آي.ال.او در سال  1946به يك آژانس
تخصصي سازمان ملل متحد بدل
شد كه به تازگي تأسيس شده بود.
در سال  1948كنفرانس بينالمللي
كار كنوانسيون شماره  87را در مورد
آزادي انجمن و حق سازماندهي به

تصويب رساند.
در سالهاي پس از جنگ و در دوران
مديريت ديويد مورس از آمريكا كه
از سال  1948تا  1970ادامه داشت،
تعداد دولتهاي عضو دو برابر شد،
سازمان خصوصيت بينالمللي يافت،
كشورهاي صنعتي در ميان كشورهاي
در حال توسعه به يك اقليت بدل
شدند ،بودجهي آن  5برابر و تعداد
كاركنان آن نيز  4برابر شد.
اياالت متحد آمريكا از سال  1977تا
 1980از سازمان خارج شد و در پي
اين خروج يك چهارم از بودجهي
سازمان كاسته شد.
در سال  1989مايكل هانسن مديركل
سازمان شد و رهبري اين سازمان در
دوران جنگ سرد را بر عهده گرفت.
وي بر اهميت قرار دادن عدالت
اجتماعي در قلب اقتصاد بينالمللي و
سياستهاي اجتماعي تأكيد ميكرد.
در مارس سال  1999خوان سوماويا
از شيلي مديركل سازمان شد .او در
نخستين گزارش خود به  87امين
كنفرانس بينالمللي كار در همان
سال ،براي نخستين بار از مفهوم
«كارشايسته» به عنوان يك هدف
استراتژيك سخن گفت و به ترويج
جهانيشدن منصفانه پرداخت.
● تأمل در مفهوم «كار شايسته»
خوان سوماويا در پيشگفتار گزارش
سال  1999خود با عنوان «كار شايسته»
ميگويد:
«اين گزارش در اين دوران گذار
جهاني يك هدف اصلي براي
سازمان بينالمللي كار پيشنهاد
ميكند :تضمين كار شايسته براي
زنان و مردان در همه جا .كار شايسته
گستردهترين نياز مشترك مردم،
خانوادهها و جوامع در هر سطح
از توسعهيافتگي است .امروز «كار
شايسته» يك تقاضاي جهاني است
كه رهبري سياسي و كسب و كار
در سراسر جهان با آن مواجه هستند.
آيندهي بيشتر ما به روش مواجههي
ما با اين چالشها بستگي دارد.
هدف اين گزارش تمركز
انرژيهاي آي.ال.او بر اين
عمدهترين مشكل زمان ماست .اين
گزارش در پي خلق وحدت هدف
در ميان سه عنصر تشكيلدهندهي
سازمان ،يعني دولتها ،كارگران و
كارفرمايان ،است كه پيامي روشن
و متمايز در بارهي سازمان به افكار
عمومي ارسال خواهد كرد.
اين گزارش همچنين دومين گام
در روند رفرم و مدرنسازي آي.ال.
او است .نخستين ابتكار در مارس
گذشته با بودجهي پيشنهادي
برداشته شد كه قرن جديد را
با حركت از  39برنامهي عمده
به چهار هدف استراتژيك آغاز
كرد :حقوق و اصول بنيادين در
كار ،اشتغال ،حمايت اجتماعي ،و
گفتگوي اجتماعي.
اين گزارش طرحهاي برنامه و
بودجهي  2000 - 2001را به سه
طريق تكميل ميكند .اول ،چهار
هدف استراتژيك را با هم يكي ميكند
به نحوي كه يك پيام واحد بفرستد
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كه آي.ال.او ميخواهد چه كار كند.
دوم ،اين چشمانداز را به واقعيتهاي
اولويتها و ظرفيتهاي برنامهاي
ترجمه ميكند .سوم ،اقدامات آي.ال.
او را از منظر مناطق مختلف جهان
مينگرد ،و به اين ترتيب ،تنوع
توسعهاي و نهادي مردمي را باز
ميتاباند كه جهان كار همگاني شونده
به روشهاي گوناگون و فزاينده را
تجربه ميكند».
با توجه به توضيحاتي كه خوان
سوماويا در گزارش خود ارايه داده
است ميتوان گفت كه هدف «كار
شايسته براي مردان و زنان در همه
جا» ،به يك هدف استراتژيك سازمان
بينالمللي كار بدل شده است و اين
هدف از طريق چهار استراتژي زير
محقق ميشود:
 .1رعايت حقوق و اصول بنيادين كار
كه عبارتند از :الف .آزادي انجمن و
حق چانهزنيهاي مؤثر جمعي ،ب.
حذف انواع كارهاي اجباري ،پ.
حذف كار كودكان ،و ،ت .حذف
تبعيض در كار.
 .2خلق فرصتهاي بيشتر براي زنان
و مردان جهت تضمين اشتغال و
درآمد شايسته
 .3پوشش جامع و اثربخش تأمين
اجتماعي براي همه
 .4تقويت سهجانبهگرايي و گفتگوهاي
اجتماعي
● آغاز «كار شايسته» در ايران
از آنجا كه مفهوم «كار شايسته» براي
نخستين بار در نخستين گزارش
خوان سوماويا به  87امين كنفرانس
بينالمللي كار مطرح شد ،بديهي
است ،كانال انتقال اين مفهوم نيز
رابطهي ايران با آن سازمان باشد .از
همين رو ضروري است اين رابطه به
اجمال بررسي شود.
هرچند ايران روز  28ژوئن سال 1919
عضو آي.ال.او شد ،و هرچند پيش از
انقالب اسالمي چندين كنفرانس ملي
كار در ايران برگزار شده بود ،اما
پروندهي تشكيل كنفرانسهاي ملي
كار بيش از بيست سال راكد بود و
نخستين «همايش ملي كار» روزهاي
 19تا  22مهر ماه  1378در تهران
برگزار شد.
اين همايش ،براساس الگوي سهجانبه
آي.ال.او ،يعني با حضور  25نمايندهي
كارگران و  25نمايندهي كارفرمايان و
 50نمايندهي دولت از وزارتخانههاي
مرتبط برگزار شد و نمايندگان كانون
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
كه تازه تأسيس شده بود ،به نمايندگي
از كارفرمايان در اين همايش حضور
يافتند .در اين همايش موضوعهاي زير
مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج به
دست آمده طي قعطنامهاي در  27ماده
به تصويب رسيد:
 .1نقش آموزش فني و حرفهاي
غيررسمي در توسعه منابع انساني و
ارتقاي سطح زندگي كارگران
 .2نقش تشكلهاي كارفرمايي و
كارگري در سهجانبهگرايي و موانع و
مشكالت و اثرات سهجانبهگرايي در
روند توسعه نيروي كار
 .3چگونگي تجهيز منابع براي ايجاد
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قانونگذاري تهيه و از سوي دولت به
اجرا گذاشته شود».
آيا به اجرا گذاشته شد؟
«گزارش عملكرد قطعنامهي همايش
چهارم» كه همزمان با برگزاري پنجمين
(و متأسفانه آخرين) همايش ملي كار
( 24تا  26آذر ماه  )1383منتشر شده
نشان ميدهد كه دولت به وظيفهي خود
عمل كرده است .در اين گزارش پيرامون
اقدامات انجام شده در مورد بند 13
قطعنامهي همايش سال قبل ،در فاصلهي
دو همايش ،اين توضيحات آمده است:
واحد و سازمان اقدام كننده:
 وزارت كار و امور اجتماعي (مؤسسه
كار و تأمين اجتماعي) و مجلس
شوراي اسالمي
اقدامات انجام شده:
«پيشنهاد ماده  101قانون برنامه
چهارم توسعه توسط وزارت كار و
امور اجتماعي در مورد تدوين «سند
ملي كار شايسته» و تصويب آن توسط
مجلس شوراي اسالمي كه پس از
تأييد شوراي محترم نگهبان ،توسط
مجلس به دولت ابالغ شد» . . .
نه فقط سرعت اجراي يكي از بندهاي
قطعنامهي چهارمين همايش ملي كار
حيرت انگيز است ،بلكه متن بند
 101قانون برنامهي چهارم توسعه
نيز حكايت از درك كامل مفهوم «كار
شايسته» از سوي تدوينكنندگان و
قانوننويسان دارد.
● ماده  101قانون چهارم توسعه
به دليل اهميت تاريخي اين ماده از
قانون برنامهي چهارم توسعه متن
كامل آن در ادامه تقديم ميشود:
دولت موظف است برنامه ملّي توسعه
«كار شايسته» را به عنوان گفتمان
جديد عرصه كار و توسعه ،بر اساس
راهبرد «سهجانبهگرايي» كه متضمن
عزت نفس ،برابري فرصتها ,آزادي
و امنيت نيروي كار ،همراه با صيانت
الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل
تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم
توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران تقديم مجلس
شوراي اسالمي بنمايد.
الف :حقوق بنيادين كار (آزادي
انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي
مدني روابط كار ،حق سازماندهي و
مذاكره دستهجمعي ،تساوي مزدها
براي زن و مرد در مقابل كار همارزش،
منع تبعيض در اشتغال و حرفه ,رعايت
حداقل سن كار ,ممنوعيت كار كودك,
رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل
معيشت).
ب :گفتگوي اجتماعي دولت و
شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني
روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني
و اجتماعي ،ارتقاي روابط صنعتي و
روابط كار ،نقش شركاي اجتماعي،
مذاكرات و چانهزني جمعي ,انعقاد
پيمانهاي دستهجمعي ،تشكيل
شوراي سه جانبه مشاوره ملّي،
گسترش مكانيزمهاي سه جانبه در
روابط كار ,اصالحات ساختاري،
ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت
تشكلهاي مدني روابط كار.
ج :گسترش حمايتهاي اجتماعي

اجتماعي،
(تأمين
بيمه بيكاري ،ايجاد,
توسعه و تقويت ساز
و كارهاي جبراني،
حمايتهاي اجتماعي
از شاغلين بازار كار
غير رسمي ،توانبخشي
معلولين و برابري
فرصتها براي زنان و
مردان و توانمندسازي
زنان از طريق دستيابي
به فرصتهاي شغلي
مناسب).
د :حق پيگيري حقوق صنفي و مدني
كارگري.
هـ :اصالح و بازنگري قوانين و مقررات
تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در
قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر
اساس ساز و كار سهجانبه ((دولت,
كارگر و كارفرما)) ،به منظور تعامل و
انعطاف بيشتر در بازار كار).
و :اشتغال مولد (ظرفيتسازي براي
اشتغال در واحدهاي كوچك و
متوسط ،آموزشهاي هدفدار و معطوف
به اشتغال ،برنامهريزي آموزشي
با جهتگيري اشتغال ،آموزشهاي
كارآفريني ،جمعآوري و تجزيه و
تحليل اطالعات بازار كار ،ارتباط و
همبستگي كامل آموزش و اشتغال،
رفع موانع بيكاري ساختاري ،توسعه
آموزشهاي مهارتي فني و حرفهاي
معطوف به نياز بازار كار).
ز :اصالح قوانين و مقررات در جهت
انطباق قوانين و مقررات ملّي با
استانداردها و مقاولهنامههاي بينالمللي،
كنسولي ،تحوالت جهاني كار و امحاي
تبعيض در همه عرصههاي اجتماعي به
ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.
ح :اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي
كار به خارج از كشور.
همانطور كه مالحظه ميشود در
مقدمهي اين ماده از قانون چهارم
توسعه تصريح شده بود كه دولت تا
پايان سال اول اجراي قانون برنامهي
توسعه« ،برنامه ملي توسعهي كار
شايسته» را تدوين و براي تصويب به
مجلس شوراي اسالمي ارايه دهد.
در آغاز اين نوشته خاطر نشان شد
كه حركتهاي پربركتي براي تثبيت
ساختارهاي الزم براي تضمين
توسعهي پايدار شروع شد اما در
ميانهي را متوقف شدند .يكي از آن
حركتها ،برگزاري همايشهاي ملي
كار بود كه تدارك برگزاري ششمين
آنها نيز همزمان با سال اجراي
برنامهي پنج سالهي چهارم توسعه
ديده شده بود ،اما متأسفانه تا كنون
برگزار نشده است.
حركت پربركت بعدي تدوين برنامهي
كشوري كار شايسته بود كه ميبايست
تا پايان سال اول اجراي برنامه،
يعني تا اسفند سال  1384در مجلس
شوراي اسالمي و شوراي نگهبان
قانون اساسي به تصويب ميرسيد.
اين برنامه نيز با مشاركت نمايندگان
كارگران و كارفرمايان آماده شد و
به هيأت دولت وقت ارايه گرديد و
اكنون در گنجههاي كميسيون زيربنايي
دولت خاك ميخورد.
پيش از پرداختن به آخرين ساختار

مهندس محمد عطارديان

اشتغال پيشبنيي شده در برنامه سوم
و نقش كارگاههاي كوچك در ايجاد
اشتغال
 .4قراردادهاي موقت و راهكارهاي
آسيبشناسي آن و آثار فشارهاي
رواني اين امر بركاركنان.
در جريان برگزاري اين همايش چهار
كميسيون براي بررسي چهار موضوع
فوق تشكيل شد و گزارش همين
كميسيونها در قالب قطعنامهي همايش
در اجالس عمومي به تصويب رسيد.
گفتني است كه در مراسم گشايش
نخستين همايش ملي كار جناب آقاي
سيد محمد خاتمي رئيس جمهور
وقت نيز سخنراني كردند و در بخشي
از سخنان خود به تحليل نظرات كارل
ماركس در مورد تضادهاي طبقاتي
در جامعهي سرمايهداري پرداختند و
خاطر نشان ساختند كه:
اين احساس نادرست از قدرتمداري
و اعمال نادرست قدرت است كه
باعث بروز تقابل (بين كارگر و
كارفرما) ميشود و البته بدترين
ت هم قدرت متمركز
شكل قدر 
سياسي است كه هم امكانات
اقتصادي و قانونگذاري و هم توان
اعمال نظرات را در دنيا به دست
بگيرد .به همين دليل هم در درمان
درد قرن نوزدهم ،ماركسيستها درد
بزرگتري را پيشنهاد كردند كه آثار و
نتايج آن را هم ديديم .آنان براي رفع
تقابل بين كارگر و كارفرما ،كارفرما
را حذف كردند و چون كار بدون
كارفرما صورت نميگيرد ،دولت به
كارفرماي بزرگ تبديل شد .در واقع
اگر در مورد كارفرماي خصوصي اين
امكان وجود داشت كه در فضاي
رقابتي ميان كارفرمايان ،كارگران
فضايي براي تنفس بيابند ،تحت نظام
متمركز اين فضاي مختصر هم از ميان
رفت و يك غول بزرگ بر سرنوشت
كارگر و غيركارگر حاكم شد.
به اين ترتيب همايشهاي ملي كار
هر سال در تهران برگزار ميشد و
ب كتاب
مجموعهي اسناد آنها در قال 
منتشر شده و در اختيار عموم قرار
ميگرفت .به عالوه ،در فاصلهي دو
همايش نيز كميتههاي ويژهاي مسؤليت
داشت تا مصوبات همايشها را پيگيري
كند و فرايند پيشرفت مصوبات را به
همايش بعدي گزارش دهد.
دستاوردهاي برگزاري  5همايش ملي
كار طي سالهاي  1378تا  1383بسيار
قابل توجه بوده است اما ادامهي اين
نوشته فقط بر روند بسط مفهوم «كار
شايسته» و شكلگيري ساختارهاي
وابسته به اين مفهوم بسنده ميكند.
مفهوم «كار شايسته» در اسناد رسمي
همايش ملي كار در ايران ،براي نخستين
بار در بند  13قطعنامهي چهارمين
همايش ملي كار ،كه روزهاي  24تا
 26آذر ماه  2( 1382سال پس از طرح
آن در  87امين كنفرانس بينالمللي كار
در سال  )1999در تهران برگزار شد،
ارايه گرديد:
«به منظور حفظ كرامت انساني و
رعايت حقوق نيروي كار جهت
تحقق «كار شايسته» ،بر مبناي بيانيهي
حقوق بنيادين كار ،پيشنهاد ميگردد
قوانين و مقررات الزم توسط مراجع

شماره بيست و چهارم  سال ششم  آبان 1389

7

متروك مانده كه ميتواند نقش بسيار
مهمي در تضمين توسعهي پايدار ايفاء
كند و آخرين بخش اين نوشته به آن
ميپردازد ،الزم است در مورد نقش
برنامهي كشوري كار شايسته كمي
توضيح داده شود.
● برنامهي كشوري كار شايسته
به استناد گزارشهاي آي.ال.او تا كنون
 51كشور عضو اين سازمان برنامههاي
كشوري كار شايستهي خود را تدوين
و تصويب كرده و به اجرا گذاشتهاند.
از ميان كشورهاي نزديك و همسايهي
ايران ميتوان به افغانستان ،پاكستان،
ارمنستان ،آذربايجان ،قرقيزستان،
تاجيكستان ،قزاقستان ،و چين و هند
اشاره كرد.
براي آشنايي با ساختار برنام ه كشوري
كار شايسته ،برنامهي كشوري
جمهوري خلق چين به صورت بسيار
اجمالي مرور ميشود .به اين دليل
برنامهي اين كشور انتخاب شده كه
در طول بيست سال گذشته ،توليد
ناخالص ملي اين كشور  300برابر
شده است ،در حاليكه در همين مدت
توليد ناخالص داخلي ايران فقط دو
برابر شده است .با اين حساب ميتوان
دريافت كه كشوري مانند ايران به
مراتب بيش از چين به تدوين چنين
برنامههايي نياز دارد.
برنامهي كشوري كار شايسته
جمهوري خلق چين در  14صفحه و
از بخشهاي زير تشكيل شده است:
 .1پسزمينه
 .2كليات وضعيت اشتغال و كار
 .3كليات چارچوب توسعهي اقتصادي
و اجتماعي
 .4عرصههاي در اولويت برنامه
كشوري كار شايسته
 .5استراتژي
.6چالشهاي عمده (براي  4عرصهي
با اولويت)
 .7نتايجي كه بايد كسب شوند و
عرصههاي همكاري (براي همان 4
عرصه كه بيشترين اولويت را دارند).
ساختار برنامهي كشوري كار شايستهي
جمهوري خلق چنين با الگوي ارايه
شده از سوي واحد «برنامههاي كشوري
كار شايسته» سازمان بينالمللي كار
ارايه شده كام ً
ال انطباق دارد .هرچند
طبق آن الگو ،برنامههاي كشوري نبايد
از  10صفحه بيشتر باشد ،اما برنامهي
چين  14صفحه شده است!
● كتابچهي راهنما
نگارش دوم كتابچهي راهنماي تدوين
و اجراي برنامههاي كشوري كار
شايسته در سال  2008از سوي آي.ال.
او منتشر شده است .در صفحهي
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شناسهي اين كتابچه تصريح شده
«درست همانطور كه تجربهي آي.ال.
او در ارتباط با برنامههاي كشوري
كار شايسته به سرعت تحول مييابد،
راهنماي مربوط به مسائل مرتبط به اين
برنامههاي نيز به همين ترتيب دگرگون
ميشوند .» . . .به همين خاطر به اينگونه
اسناد «سند زنده» گفته ميشود كه هر
ويرايش جديد آن با قبلي تفاوتهايي
خواهد داشت ،و اتفاقًا كشوري مانند
ايران در اين عرصههاست كه خواهد
توانست سخنان و نكات جديد و
بديعي مطرح كند.
تدكر اين نكته ضروري است كه
فرايند تدوين و اجراي برنامهي
كشوري كار شايسته معموالً با امضاء
تفاهمنامهاي بين وزير كار و امور
اجتماعي هر كشور و مديركل سازمان
بينالمللي كار آغاز ميشود و در
جريان امضاء اين توافقنامه نمايندگان
تشكلهاي كارگري و كافرمايي نيز
حضور مييابند .و از آنجا كه اين
فرايند از طريق گفتگوهاي اجتماعي
و در ساختارهاي سهجانبهي ملي به
پيش ميرود ،تشكلهاي كارگري و
كارفرمايي نيز بايد با روش استاندارد
تدوين و اجراي برنامههاي كشوري
كار شايسته آشنا شوند.
اگر از برنامههاي مقدماتي براي
سازماندهي به ساختارهاي الزم و
ساخت ارادهي سياسي مورد نياز
صرفنظر شود ،روند تدوين خود برنامه
از شش گام كه در مجموع يك دايره را
تشكيل ميدهند تشكيل ميشود.
 .1گام اول :تعريف بافت كشور
 .2گام دوم :تعيين اولويتهاي برنامهي
كشوري
 .3تعريف نتايج مطلوب ،شاخصها،
هدفها و استراتژيها
 .4جنبههاي برنامهريزي اجرا از نظر
آي.ال.او
 .5اجرا ،پيگيري و گزارش دهي
 .6بازرسي و ارزيابي
● ساختاري نو
تصور تحقق برنامهي كار شايسته بدون
مشاركت دولت ،كارگران و كارفرمايان
خيلي سخت است و شايد غيرممكن
باشد .به همين دليل ،گفتگوي اجتماعي
و سهجانبهگرايي كه از ابتداء يكي از
استراتژيهاي سازمان بينالمللي كار
بوده و همراه با سه استراتژي ديگر
در مفهوم «كار شايسته» فشرده شده
است ،يكي از مباني اصلي تحقق كار
شايسته محسوب ميشود .اين مفاهيم
در ايران پس از انقالب فقط پس از
برگزاري همايشهاي ملي كار بود كه
شناخته و تجربه شد و اهميت تاريخي
آنها به تأييد نمايندگان كارگران و
كارفرمايان و دولت رسيد .به همين
دليل و به منظور تثبيت و بسط
ساختارهاي سهجانبه بود كه نخستين
بند از قطعنامهي دومين همايش ملي
كار ،كه در ارديبهشت ماه  1380در
تهران برگزار شد ،تأكيد كرده است:
همايش با اعتقاد راسخ به اصل
سهجانبهگرايي ،خواستار آن است كه
گفتگوي سه جانبهي دولت ،كارگر و
كارفرما به عنوان نهاد مشورتي تمام
سياستها ،تصميمها و راهكارهاي
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ماه سال  1382اساسنامهي «شوراي
كار مشاورهي سهجانبهي ملي» به
امضاء نمايندگان كارگران و كارفرمايان
و دولت رسيد .ماده  4اين اساسنامه
نمايندگان عضو شورا را اينگونه
معرفي ميكند:
الف .نمايندگان دولت
ب .نمايندگان سازمان كارفرمايي عالي
حائز اكثريت
پ .نمايندگان سازمانكارگري عالي
حائز اكثريت
كافي است تعريف نمايندگان شورا
را در دو سندي كه به فاصلهي يك
سال تدوين و تصويب شدند ،با
يكديگر مقايسه كنيد :حركت به سوي
سازوكارهاي دموكراتيك چقدر سريع
پيش ميرفت. . .

پيام كارفرمايان
قوم آباد شد ولي درياچه بايكال
خشك شد و براي تجديد آن جامعه
بينالمللي دارد چاره انديشي ميكند.
پس چه بايد كرد؟
براساس عرف و قانون ميدانيم كه
متولي حقوق كارگران و كاركنان و
كارفرمايان و سرمايهگذاران تشكلهاي
صنفي آنها هستند و دولت نيز متولي
توسعه و حفظ محيط زيست است.
با توجه به اينكه هيچ چيز مطلق
وجود ندارد چهار شرط فوق براي
تحقق كارشايسته را بايد در حد
بهينه تأمين كرد تا زندگي ملي ما در
حد بهينه مديريت شود .بدين معني
در حداكثري كه مقدور است منافع
كارگران و كارفرمايان و پيشرفت
و توسعه و حفظ محيط زيست در
برنامههاي كالن كشور گنحانده شود و
اين ميسر نيست مگر آنكه نمايندگان
دولت ،با نمايندگان كارگران و
كارفرمايان در شورايي كه ما آن را
«شوراي مشاورهي سهجانبهي ملي»
ناميده بوديم ،گرده م بيايند و در
كالن خط بهينهاي بكشند براي تأمين
حال و آيندهي كارگران و كارفرمايان
و محدودهي مناسب توسعه و حفظ
محيط زيست و برنامههاي كشوري
را در همان محدوده تدوين كنند و
در هر جرفه و هر صنت تشكلهاي
مربوط به كارگران و كارفرمايان و
دولتمردان همان حرفه و صنعت
نيز اين خط بهينه را براي حرفه و
صنعت مربوط به خود ترسيم كنند و
براساس آن برنامهريزي براي آن حرفه
و صنعت انجام گردد.
لذا برنامهريزي دولت و تدوين قوانين
آن الزمست با مشاوره دولت و بدنهي
آن با ملت كه عمدتًا يا كارگر هستند
يا كارفرما ،در سطح كالن و بخشي
كشور صورت گيرد.
اما ميدانيم كه خط بهين ه تأمين حال
و آيندهي كارگران و كارفرمايان در
هر زمان و مكان و در محيط هر
فنآوري و تحول متفاوت است و با
هر تغيير در زمان و مكان و فنآوري
اين خط جايگاه ديگري دارد و بايد
با هر تغييري دوباره جايگاه اين خط
بهينه اصالح گردد .نظر به اينكه
تحول و تغيير در جهان دائمي است
لذا گفتگوهاي اجتماعي براي انطباق
شرايط با خط بهينه و تحوالت جديد
دائمي خواهد بود.
كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران بر اين باور است كه جز
باگفتگوهاي اجتماعي توسعه پايدار
و زندگي آرام در كشور ميسر نيست
و تدوين برنامههاي كالن و بخشي،
پشت درهاي بسته و بدون مشاركت
تشكلهاي مربوطه ،كشور را به
نابساماني و روزمرگي خواهد كشاند
كه متأسفانه به اندازه كافي كشور ما در
اين زمينه تجربه اندوخته است.
بيائيم به قول آن شعر كتاب دبستاني:
دست در دست هم دهيم به مهر
ميهن خويش را كنيم آباد.
و باز بگويم كه اين آباداني جز با
گفتگوهاي سه جانبه ميسر نيست.

عملي مربوط به بازار كار ،به عنوان
ضرورت در دبيرخانه هماش ملي كار
همچنان ادامه يابد.
هشت ماه پس از اين تاريخ ،يعني در
دي ماه « ،1380كارگاه سازماندهي
شوراي سهجانبه ملي در جمهوري
اسالمي ايران» در تهران برگزار شد.
در اين كارگاه ده نفر نماينده از سوي
كارگران ،كارفرمايان و دولت حضور
يافتند تا با همكاريهاي فني كارشناسان
آي.ال.او اساسنامهي پيشنهادي شوراي
سهجانبهي ملي در ايران را تهيه و
تدوين كنند .اين كارگاه دو هدف
ديگر نيز داشت )1 :تحكيم و تقويت
سهجانبهگرايي و گفتگوهاي اجتماعي،
 )2تشريح اهداف مقاولهنامهي  144و
توصيهنامهي 152
عنوان مقاولهنامهي « 144مشاوره
سهجانبه» است .در مقدمهي اين ● چشمانداز آينده
مقاولهنامه ،مقاولهنامهي آزادي انجمن همانطور كه در آغاز اين نوشته وعده
و حق تشكيل كنوانسيون (مصوب داده شد ،هدف اصلي از ارايهي اين
 )1948و مقاولهنامهي حق تشكل و گزارش اين بود كه از حركتهاي
مذاكرات دستهجمعي (مصوب سال پربركتي ياد شود كه به دستاوردهاي
 )1949يادآوري شده و در مادهي  2تاريخي واقعًا با ارزشي انجاميد اما تمام
بافتهها پنبه شد و ساختارهاي نوپايي
آن خاطر نشان شده است:
هر عضو سازمان بينالمللي كار كه كه ميتوانند توسعهي پايدار در كشور
به اين مقاولهنامه ملحق گردد متعهد را تضمين كنند نيمهكاره رها شدند .با
ميشود كه ترتيباتي را به منظور انجام اين همه ،واكنش مسؤالن ارشد وزارت
مؤثر مشاوره بين نمايندگان دولت كار و امور اجتماعي در ماههاي اخير
و كارفرمايان و كارگران در رابطه با حاكي از آن است كه ميتوان به احياء
امور مربوط به فعاليتهاي سازمان آن نهادها و ساختارها اميدوار بود .به
همين خاطر ،كانون عالي انجمنهاي
بينالمللي كار فراهم سازد.
بند يك ماده  3اين مقاولهنامه صنفي كارفرمايي ايران الگوي زير را
براي تعريف كارشايسته و تحقق آن در
ميگويد:
نمايندگان كارفرمايان و كارگراني كه ايران تدوين كرده است:
به منظور مشاركت در ترتيبات مذكور
در اين مقاولهنامه تعيين ميگردند كارشايسته كاري است كه با انجام
بايد آزادانه و به وسيلهي سازمانهاي آن:
نمايندهي خود (در صورت وجود) اول  -حال و آيندهي زندگي كارگران
و كاركناني كه آن كار را به انجام
انتخاب شوند».
در تعريف «سازمانهاي نماينده» نيز آمده ميرسانند و خانوادهي آنها تأمين
است« :سازمانهاي نماينده عبارت است شود و از انجام آن كار به آنها لطمات
از سازمانهاي كارفرمايي و كارگري بدني و رواني وارد نشود.
دوم  -حال و آيندهي زندگي
نماينده و بهرهمند از حق تشكل».
دو ماه پس از برگزاري سومين همايش كارفرمايان و سرمايهگذاران مربوط
ملي كار در خرداد ماه  ،1381و در پي به آن كار و خانواد ه آنها تأمين شود
مذاكرات طوالني و متعدد با گروههاي و از پيشبرد و انجام آن كار به آنها
كارگري و كارفرمايي و با نظارت و لطمات بدني و رواني وارد نشود.
مشاوره فني «وان درالن» از سازمان سوم  -در جهت شكوفايي اقتصاد و
بينالمللي كار ،روز  25تير ماه  1381توسعه پايدار باشد.
موافقتنامه تشكيل «شوراي مشاروه چهارم  -محيط زيست را تخريب
سهجانبه ملي» كه عنوانش به «شوراي نكند.
كار مشاوره سهجانبهي ملي» تبديل چنانكه مالحظه ميشود چنين كاري
شده بود ،در تهران به امضاء نمايندگان وجود خارجي ندارد زيرا منافع
كارگران و كارفرمايان در بسياري
كارگران ،كارفرمايان و دولت رسيد.
در مقدمهي اين موافقتنامه شركاي مواقع در يك جهت نيستند ،شكوفايي
اقتصاد و توسعهپايدار و محيط زيست
اجتماعي معرفي شدهاند:
الف .دولت يعني وزارت كار و امور اصوالً با هم در تناقض ميباشند .زيرا
هر توليد و خدمت ضايعات دارد و
اجتماعي
ب .كارفرمايان يعني كانون عالي حتي نفس كشيدن بر محيط زيست
لطمه ميزند .توسعه نميتواند شتابان
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
پ .كارگران يعني كانون عالي باشد .به طور مثال در اثر سدسازي
شوراهاي اسالمي كار جمهوري در همين ايران خودمان تاالبها در
حال نابودي هستند و درياچه اروميه
اسالمي ايران
بر اساس اين موافقتنامه« ،شورا» از در معرض خطر است .در حكومت
 15نفر عضو تشكيل ميشود 5 :نفر شوروي با انحراف رودخانههاي
از سوي دولت 5 ،نفر از كانون عالي پرآب ،دشت خشك و لميزرع قره
انجمنهاي صنفي كارفرمايي و  5نفر
از كانون عالي شوراهاي اسالمي كار.
شهريور www.payamekarfarmayan.com
حدود يك سال بعد ،روز 4

پيام كارفرمايان
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«شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] در فاصلهي انتشار نشريهي
«پيام كارفرمايان» شمارهي بيست و دوم در تاريخ  26تير ماه  1389تا تاريخ
 29مهر ماه  49 ،1389خبر ،گزارش ،و مقالهي توليدي يا ترجمهاي و سند
را منتشر كرده است .تا زمان نوشتن اين گزارش ،در مجموع  608مقاله،
سند و گزارش در شاكا انتشار يافته است.
گفتني است تمام مطالبي كه در شاكا منتشر ميشوند ،نه فقط براي هميشه در
دسترس تمام فارسزبان سراسر جهان قرار خواهند داشت ،بلكه بيدرنگ
به نشاني ايميل نزديك به  7هزار نفر از كارفرمايان در سراسر كشور نيز
ارسال ميشود و قرار است اين رقم به طور مستمر افزايش يابد به نحوي
كه تمام كارفرمايان عالقمند عضو اين شبكه مجازي شوند.
ضمن درخواست از تمام تشكلهاي كارفرمايي براي افزودن ايميل اعضاء
خود به فهرست ارسال شاكا ،در ادامه  5مطلب به نقل از شاكا تقديم
عالقمندان ميشود با اين اميد كه براي كسب خبر از فعاليتهاي كارفرمايي
در انتظار نشريه كاغذي نمانند و هر روز سري به شاكا بزنند.
گزارش سازمان بينالمللي
كارفرمايان در مورد نشست آتي
سران گروه  20در سؤل

جنوبي رياست آن را بر عهده خواهد
داشت .گزارش سازمان بينالمللي
كارفرمايان در ادامه تقديم ميشود:

 29شهريور 1389
كارفرمايان
بينالمللي
سازمان
طي يادداشتي به كنفدراسيونهاي
كارفرمايي عضو در سراسر جهان
(از جمله به كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران) ،گزارشي در
مورد نشست اطالعرساني سفير كره
جنوبي در مورد اجالس سران گروه
 20در سؤل ارايه داد.
گفتني است گروه  20متشكل از
آرژانتين ،استرليا ،برزيل ،كانادا ،چين،
فرانسه ،آلمان ،هند ،اندونزي ،ايتاليا،
ژاپن ،مكزيك ،جمهوري كره ،روسيه،
عربستان سعودي ،تركيه ،بريتانيا ،اياالت
متحد ،و اتحاديه اروپا ،در سال 1999
و در پي بروز بحران مالي آسيا در سال
 1997تشكيل شد و ساالنه نشستي از
وزراي امور مالي و رئيسان بانك مركزي
اين كشورها برگزار ميكند.
در سال  2008رهبران گروه  20براي
نخستين بار در واشينگتن گردهم
آمدند تا پاسخي هماهنگ به بحران
اقتصادي جهاني تدوين كنند .در پي
آن ،نشست سران در لندن در آوريل
 2009و نشست سران در پيتزبورگ
در سپتامبر  2009برگزار شد و اين
نشست را به مجمعي براي گفتگو در
مورد اقتصاد جهان بدل كرد.
در جريان اين سه نشست ،سران
كشورهاي گروه  20واكنش هماهنگ
به بحران جهاني را تدوين كردند .آنان
براي احياء اعتماد دست به اقدامات
تشويقي زدند و در مورد اقدامهايي
براي تقويت نظارت بر امور مالي توافق
كردند.آنان همچنين نسبت به اصالح
مؤسسات مالي بين المللي متعهد شدند
و بر ترويج تجارت و ممانعت از
حمايتگرايي توافق كردند
نشست آتي سران گروه  20روزهاي
پنجشنبه و جمعه  20و  21آبان 1389
در سؤل برگزار خواهد شد و دولت كره

● پيشگفتار
 .1روز سهشنبه  7سپتامبر 16( 2010
شهريور  ،)1389نمايندهي سازمان
بينالمللي كارفرمايان و مديركل
سازمان بينالمللي كار در يك نشست
آشنايي كه از سوي سفير هو -يانگ
آهم از جمهوري كره در مورد
اجالس آتي گروه  20كه روزهاي 11
و  12نوامبر ( 2010پنجشنبه و جمعه
 20و  21آبان  )1389در سؤل برگزار
ميشود ،شركت كردند.
سفير آهم مسؤل دعوت از مهمانان
گروه  20و به طور خاص مسؤل
هماهنگي بينالمللي است.
 .2سفير گزارشي جالب و به موقع در
مورد رويكرد كره نسبت به اين نشست
و تدوين دستور كار آن ارايه داد.
● اولويتهاي كليدي نشست گروه
 20سؤل
 .3دولت كره براي رياست خود و
رهبري نشست سران بر گروه  20سه
اولويت كليدي تعيين كرده است:
الف .اجراي اولويتهاي مورد توافق
در نشستهاي قبلي گروه  .20كره
توجه دارد كه طيف گستردهاي از
دستوركارها از سوي رهبران گروه 20
طي سال  2008تا كنون مورد توافق
قرار گرفته است ،و اكنون معقول است
كه به جاي افزودن اولويتهاي جديد
به دستور كار گروه  20روي اجراي
آنها تمركز شود.
ب .ارايهي دو موضوع بسيار محدود
جديد براي گفتگوي گروه ( 20بنگريد
به زير)
پ .توجه به كشورهاي غيرگروه  20از
جمله كشورهاي با كمترين توسعهيافتگي
و تمركز بر هدفهاي هزاره
● اجراي تعهدهاي موجود گروه 20
 .4گروه  20پس از نشست واشينگتن

در سال  2008و برعهده گرفتن
نقش رهبري جهاني اقتصادي ،در
مورد پيگيري طيف گستردهاي از
مسائل توافق كرده است .دولت كره
سه عرصهي خاص را براي پبشبرد
اولويتهاي پيشتر توافق شده را
مشخص كرده است:
○ الف .اصالح بازار مالي و مقررات
بانكي.
○ ب .اصالح مؤسسات اقتصاي
بينالمللي از جمله صندوق بينالمللي
پول.
○ پ .پيشبرد اصالح تجاري ،شامل
دور تجاري دوحه.
● موضوع جديد
 .5دولت كره دو موضوع جديد نيز به
رهبران گروه  20ارايه خواهد داد:
○ الف .يك شبكه ايمني مالي ،با
تمركز بر آزادسازي نقدينگي براي
خنثيسازي بحران (هدايت كمتر
مشروط) ،دسترسي بيشتر به پول
صندوق بينالمللي پول ،و هماهنگي
بيشتر بين صندوق بينالمللي پول و
مؤسسات مالي منطقهاي.
○ ب .تمركز بيشتر بر توسعه،
كشورهاي با كمترين توسعهيافتگي و
هدفهاي توسعهي هزاره.
● توجه به وراي گروه 20
 .6كره با گروهبنديهاي منطقهاي كار
خواهد كرد تا هم كشورهاي غيرگروه
 20را در مورد روند اين گروه آشنا
كند و هم نظرات آنان را در مورد
مسائل توسعهاي و مالي بينالمللي (به
ويژه صندوق جهاني پول) دريافت
كند .دولت كره همچنين در جستجوي
نظرات طيفي از سازمانهاي بينالمللي
پيش از نشست سؤل خواهد بود.
● نقش سازمان بينالمللي كار
 .7دفتر بينالمللي كار بار ديگر در
نشست گروه  20در سؤل شركت
خواهد كرد .مديركل خاطر نشان
ساخته كه دفتر اين سازمان بر تمركز
بر مسائل مرتبط با تأثير انساني و
عادالنهي بحران اقتصادي و پيوند بين
نگرانيهاي اقتصاد كالن و سياست
اجتماعي ادامه خواهد داد.
 .8اين امر دغدغههايي را بازتاب
ميدهد كه از سوي نمايندگان
كارگران طي  12تا  18ماه گذشته
مطرح شده است ،به طور خاص نقش
توسعهيافتهي اقتصاد كالن و سياست
هماهنگ مورد حمايت كارگران
در بازنگري دورهاي هدفهاي
استراتژيك مرتبط با اشتغال.
● نشست وزراي كار
 .9نشست وزيران كار گروه  20از
سوي كره برگزار نميشود.
 .10سازمان بينالمللي كارفرمايان درك

ميكند كه با توجه به مقاومت بعضي
از دولتها ،دغدغهي فعلي اين است
كه آيا دعوت از نشستهاي جداگانهي
وزيران كار گروه  ،20پس از نخستين
نشست آنان در نشست واشينگتن
براي آوريل  2010ادامه يابد يا نه .به
هر حال ،انتظار ميرود كه با رياست
آتي فرانسه بر گروه  ،20يك نشست
وزيران كار برگزار شود.
٭٭٭
نظرسنجي از اعضاء سازمان
بينالمللي كارفرمايان در مورد
اولويتها و انتظارهاي آنان
 21شهريور 89
آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بينالمللي
كارفرمايان روز سهشنبه  31اوت 2010
  9شهريور  - 1389گزارش مربوط بهنتايج نظرسنجي از كنفدراسيونهاي ملي
كارفرمايي عضو اين سازمان را در اختيار
اعضاء قرار داد.
وي سال قبل در اين زمينه خاطر نشان
ساخته بود« :در واكنش به چالشهاي
جديد و آشكارشوندهاي كه بحران
جهاني جاري اقتصادي ايجاد كرده
است ،هيأت مديرهي سازمان تصميم
گرفت تا اولويتها ،ساختار و سازمان
را مورد يك تجديد نظر كلي قرار دهد
تا تضمين شود كه در راستاي اولويتها
و انتظارهاي اعضاء قرار دارند».
به همين منظور سال گذشته
اختيار
در
پرسشنامههايي
كنفدراسيونهاي عضو گذاشته شد و
نتايج آن نظرسنجي همراه با توصيههايي
در اختيار هيأت مديرهي سازمان
بينالمللي كارفرمايان قرار گرفت تا در
«كارنقشهي» سال  2010گنجانده شود.
به نظر ميرسد با رفع مشكالت مربوط
به حقانيت كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارفرمايي ايران و برگزاري
انتخابات فراگير در آيندهاي نزديك،
يكي از وظايف مبرم هيأت مديرهي
كانون عالي كارفرمايي انجام يك
نظرسنجي از تشكلهاي كارفرمايي
عضو براي آگاهي از نظرات آنان
در مورد اولويتها و توقعهاي آنان
خواهد بود .در آن صورت شايد
توجه به تجربهي سازمان بينالمللي
كارفرمايان براي كانون عالي كارفرمايي
و حتي براي تمام تشكلهاي عضو
اين كانون عالي مفيد باشد .به همين
دليل در ادامه ترجمهي بخشهايي از
اين گزارش تقديم ميشود:
● پيشگفتار
هيأت مديرهي سازمان بينالمللي
كارفرمايان در نشست اول ژوئن
سال  2009خود تصميم گرفت تا با
پشتيباني يك مدديار برونتشكيالتي
يك بازنگري سازماني انجام دهد.
هيأت مديره همچنين توافق كرد كه
گسترهي اين بازنگري بايد اولويتها،
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ساختار و سازمان تشكيالت باشد با
اين هدف كه كارآيي و اثربخشي بهبود
يابد و عرصههاي بالقوهي صرفهجويي
ها نيز شناسايي شود.
نكتهي روشن در اين بررسي ارزيابي
انطباق سازمان بينالمللي كارفرمايان با
توقعها و نيازهاي اعضاء بود به خاطر
همين نتيجه نظرخواهي انجام ميشد.
● نظرسنجي
در اول ژوئن سال  2009يك نامه و
يك پرسشنامه (به انگليسي ،فرانسه و
اسپانيايي) براي  148عضو سازمان در
 141كشور در سراسر جهان ارسال
شد 59 .عضو سازمان [از جمله كانون
عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران .مترجم] پاسخ دادند كه نمايندهي
 39.9درصد از كل اعضاء است.
هرچند بيشترين تعداد پاسخدهندگان
از منطقهي اروپا هستند ،بيشترين نرخ
پاسخها از آسيا است با بيش از 50
درصد پاسخدهنده.
همانطور كه ميتوان از پرسشنامهها
دريافت ،از پاسخدهندگان دعوت شده
بود تا نظر خودشان را در مورد ارزش و
ارتباط خدمات ارايه شده توضيح دهند،
و نيز اراي ه و توسعهي خدمات براي آينده
را پيشنهاد كنند .فرصت اظهار نظر كلي
در مورد سازمان بينالملي كارفرمايان نيز
فراهم شده بود.
● جمعبنديها
ارزيابي خدمات موجود براي اعضاء
را ميتوان براساس اهميت به شرح
زير خالصه كرد:
 .1نمايندگي كارفرمايان در سازمان
بينالمللي كار
 .2تحقيق ،حضور و واكنش به مسائل
جهاني مؤثر بر كارفرمايان
 .3نمايندگي در ديگر سازمانهاي
بينالمللي
 .4ظرفيتسازي و تربيت
 .5تدارك فرصتهاي شبكهسازي
خدمات جاري سازمان بينالمللي
كارفرمايان از سوي بيشتر اعضاء
متناسب ارزيابي شده است.
پيشنهادها براي خدمات آينده به طور
خاص به ارتقاء و توسعهي فعاليتهاي
موجود مربوط ميشوند:
 .1ظرفيتسازي ،تربيت و كمكهاي
فني
 .2شبكهسازي و تعامل اعضاء
 .3جهت دهي به پژوهشها به سوي
عرصههاي ويژه ،شامل مسائل اقتصاد
جهاني كار
.4راهنماييهاي بهتر و بيشتر در مورد
اطالعات سازمان بينالمللي كار
 .5حضور بيشتر رسانهاي با مواضع
روشنتر به عنوان «صداي جهاني
كسب و كار»

اتخاذ موضع سازمان بينالمللي
كارفرمايان به عنوان صداي جهاني كسب
و كار و پوشش رسانهاي را ميتوان به
مثابه تداوم حضور بيشتر و متواتر در
ساير سازمانهاي بينالمللي تلقي كرد.
نظرات كلي/اضافي براي بهبود
سازمان بينالمللي كارفرمايان از سوي
 71درصد پاسخ دهندگان عمدتًا حول
چهار محور زير مطرح شده است:
 .1ارتقاء نمايندگي كارفرمايان از سوي
سازمان بينالمللي كارفرمايان در روند
سازمان بينالملي كار
 .2افزايش حضور و تأثير سازمان
بينالمللي كارفرمايان در رسانه ،و
اتخاذ موضع به عنوان صداي جهاني
كسب و كار
 .3گسترش شبكهسازي در ميان
اعضاء
ق در مورد گرايشهاي نيروي
 .4تحقي 
كار و روابط مربوطه و بيانيههاي اعالم
مواضع
هيچ يك از فدراسيونها از كاهش
نرخهاي حق عضويت  ،كاهس بودجه
يا تعيين عرصههايي از فعاليت كه به
نحوي با آنها برخورد نشود ،حتي به
صورت محدود دفاع نكرده است.
● يافتهها
خدمات ارزشمند به شرح زير معرفي
شدهاند:
بينآلمللي
سازمان
○فعاليت
كارفرمايان در سازمان بينالمللي كار
براي دفاع ،نمايندگي و هماهنگي از
سوي كارفرمايان 54(.فدراسيون /
 76.3درصد پاسخ دهندگان)]همراه با
نقل قولهايي از فدراسيونها].
○ شناسايي مسائل جهاني مؤثر بر
كارفرمايان و مداخله در آنها و
برخورد با آنها 41( .فدراسيون69.5 /
درصد) [همراه با نقل قولهايي از
فدراسيونهاي عضو در همين زمينه].
○ دفاع سازمان بينالمللي كارفرمايان
از كارفرمايان و رهبري و نمايندگي
آنان در ساير سازمانهاي بينالمللي
و در پلتفرمهاي جهاني (32
فدراسيون 52.5/درصد از پاسخ
دهندگان).
○ ظرفيت سازي در سازماهاي
كارفرمايي از طريق پشتيبانيهاي فني،
تربيت و مشاوره ( 22فدراسيون37.3 /
درصد از پاسخدهندگان).
○ شبكهسازي و تعامل با ساير
فدراسيونهاي عضو براي اشتراك
گذاري اطالعات و سرمشقهاي
خوب در عرصههاي گوناگون شامل
روابط صنعتي و اجراي استانداردهاي
كار 15( .فدراسيون 25.4 /درصد).
ساير خدمات ارزشمند عبارتند از:
حمايت و دفاع از بخش خصوصي
در برابر بعضي از دولتها ،ارايهي

اطالعات به زبانهايي غير از انگليسي
و شناسايي بينالمللي مرتبط با
عضويت.
در ارتباط با خدمات «كمتر مربوط»،
حدود  40درصد از پاسخ دهندگان
خاطر نشان كردهاند كه تمام خدمات
مهم بودهاند .بيش از  20درصد از ذكر
خدمتي كه ارتباط كمي داشته باشد
خودداري كرده اند 10 .پاسخ دهنده
يا  17درصد گفتهاند كه فعاليتهاي
مرتبط با كشورهاي در حال توسعه
به فدراسيونهاي آنها ارتباط كمتري
دارند ،اما با اين وجود مهم هستند.
 12.5درصد گفتهاند كه جعبهابزارها
كمتر مربوط بودهاند.
در پاسخ به دعوت براي اظهار نظر
در مورد خدمات جديد براي آينده يا
توسعهي خدمات موجود ،فدراسيونها
خاطر نشان كردهاند:
○ ظرفيتسازي ،تربيت و پشتيباني
فني در عرصههاي خاصي مانند
سياست دفاعي ،اجراي برنامهي
كشوري كار شايسيه ،ميثاق جهاني
مشاغل ،ميثاق جهاني و چانهزنيهاي
دستهجمعي ( 47.5درصد).
○ شبكه سازي و تعامل اعضاء براي
اشتراكگذاري تجربهها و سرمشقها
(37.3درصد).
○ تحقيق و اطالعات هدفمندتر
شامل توسعهي منطقهاي و جهاني
و گرايشهاي مؤثر بر كارفرمايان
()23.7
○ اطالعات و راهنماييهاي بهتر
و بيشتر در مورد مسائل سازمان
بينالمللي كار شامل نتايج نشستهاي
كنفرانسهاي بينالمللي كار و اسناد.
○ حضور بيشتر رسانهاي با اتخاذ
موضع روشنتر به عنوان صداي
جهاني كسب و كار ( 15.2درصد)
پيرامون ارتباطات به طور كلي نياز به
يك استراتژي ارتباطات روشنتر و
ب سايت سازمان
استفاده بيشتر از و 
بينآلمللي كار از سوي تعداد زيادي از
اعضاء مطرح شده و نشريهي مرتبتر
ماهانه نيز درخواست شده است.
در بخش پاياني اين سند نيز نظرات
اظهار شده از سوي فدراسيونهاي
عضو خارج از چارچوب پرسشنامهها
جمعبندي شده است.
به پيوست اين سند نام فدراسيونهاي
عضو كه به پرسشنام ه پاسخ دادهاند
و نيز جدولهاي جمعبندي پاسخ
پرسشها كه بر اساس منطقهي اروپا،
آسيا ،آفريقا ،و آمريكا مقايسه شده،
ارايه شده است.
خاطر نشان ميشود براي تدوين
پرسشنامههاي الكترونيكي نرم
افزارهايي تدوين شده كه به تشكلهاي
كارفرمايي عالقمند معرفي خواهد
شد .براي كسب اطالعات بيتشر در
اين زمينه به «شاكا» ايميل بزنيد.

پيام كارفرمايان

٭٭٭

بينالمللي
سازمان
نامهي
كارفرمايان به دفتر بينالمللي
كار در خصوص انحالل كانون
عالي موازي
 13مهر 1389
آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان
بينالمللي كارفرمايان در نامهاي
خطاب به خوان سوماويا مديركل
دفتر بينالمللي كار درخواست كرد
تا ترجمهي رسمي نامهي وزارت كار
و امور اجتماعي جمهوري اسالمي
ايران در خصوص انحالل كانون
عالي موازي در پروندهي مربوطه در
كميتهي آزادي انجمن ضبط شود.
در ادامه متن ترجمهي نامهي آنتونيو
پنالوزا به خوان سوماويا تقديم ميشود.
با كليك كردن لينكها ميتوانيد متن
اسناد مورد استناد را نيز مطالعه كنيد.
جناب آقاي خوان سوماويا
مديركل محترم دفتر بينالمللي كار
كميتهي آزادي انجمن هيأت مديرهي
سازمان بينالمللي كار
پروندهي  2576عليه دولت جمهوري
اسالمي ايران به خاطر نقض مقررات
«آزادي انجمن و حفظ حق سازماندهي
كنوانسيون» [( 1984 ،]1مقاولهنامهي
شماره )87
سازمان بينالمللي كارفرمايان عالقمند
است كپي ترجمهي رسمي نامهي
ارسال شده از سوي وزارت كار و امور
اجتماعي به كانون عالي كارفرمايان
ايران در تاريخ  29آگوست 2010
مبني بر اينكه حكم دادگاه تهران در
خصوص انحالل آن كانون عالي و
ضرورت اجراي تشريفات انحالل
و گزارش نتايج اقدام را مورد توجه
قرار دهد ،در پروندهي « 2576كميتهي
آزادي انجمن» ضبط شود.
سازمان بينالمللي كارفرمايان اميدوار
است كه انحالل كانون عالي كارفرمايان
ايران [كانون موازي] به زودي محقق
شود تا بخشي از توصيههاي مصوب
كميتهي آزادي انجمن در ژوئن 2010
به اجرا درآيد.
سازمان بينالمللي كارفرمايان همچنين
فرصت را غنيمت ميشمرد تا از
اعضاي كميتهي آزادي انجمن به
خاطر كار ارزشمند آنان و مشاركتشان
در حل مشكالت فراروي كانون عالي
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران در
سطح ملي تشكر كند.
با احترام
آنتونيو پنالوزا دبيركل
تاريخ نامه 30 :سپتامبر 8 - 2010
مهر 1389
ژنو .سوئيس
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پيام كارفرمايان

به نقل از شاكا
٭٭٭
آخرين مواضع سازمان بينالمللي
كارفرمايان در مورد ايزو 26000
 3مهر 1389
سازمان بينالمللي استانداردسازي
(ايزو) در حال تدوين «راهنماي
مسؤليت اجتماعي» است كه با عنوان
«ايزو  »26000شناخته شده است.
 83كشور و از جمله ايران در تدوين
اين استاندارد مشاركت دارند43 .
سازمان بينالمللي از جمله سازمان
جهاني بهداشت ،سازمان بينالمللي
كار ،اتاق بازرگاني بينالمللي ،سازمان
همكاريهاي اقتصادي و توسعه،
ميثاق جهاني سازمان ملل ،شفافيت
بينالمللي ،شبكهبينالمللي مسؤليت
اجتماعي ،و سازمان بينآلمللي
كارفرمايان نيز در روند تدوين اين
استاندارد شركت دارند.
هدف استاندارد ايزو  26000كمك
به سازمانهاست تا به توسعهي
پايدار مدد برسانند .هدف اين است
ف نظر از اندازه و
تا سازمانها ،صر 
مكا ن آنها ،تشويق شوند تا به وراي
مسؤليتهاي قانوني خود بپردازند و
بپذيرند كه رعايت قانون يك وظيفهي
اساسي هر سازمان و بخش اساسي
مسؤليت اجتماعي آنهاست.
يكي از سازمانهاي فعال در روند
تدوين اين استاندارد سازمان بينالمللي
كارفرمايان است و تا كنون با انتشار
چند سند نظرات خود را در مورد
پيشنويس اين استاندارد اعالم كرده
است و شبكه اطالع رساني كارفرمايان
ايران نيز آنها را در اختيار كارفرمايان
ايران گذاشته است.
آنچه كه در ادامه تقديم ميشود
ترجمه سندي است با عنوان
«مواضع نهايي سازمان بينالمللي
كارفرمايان در مورد ايزو 26000
كه از طريق آنتونيو پنالوزا دبيركل
سازمان بينالمللي كارفرمايان در
اختيار كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران قرار گرفته است.
براي مطالعهي اسناد مربوط به ايزو
 26000به سايت پيام كارفرمايان
مراجعه كنيد. .
● پيشگفتار
سازمان بينالمللي كارفرمايان به
عنوان يك سازمان ارتباطي از ابتداء
در كارگروه بورد مديريت فني ايزوي
«مسؤليت اجتماعي» شركت كرده و
در تدوين ايزوي  26000راهنماي
مسؤليت اجتماعي فعاالنه درگير شده
است .سازمان بينالمللي كارفرمايان

نسبت به تدوين يك راهنماي مفيد و
عملي در مورد مسؤليت اجتماعي كه
به تمام انواع سازمانها ،صرف نظر از
اندازه و مكان آنها مربوط ميشود،
تعهد دارد.
به همين منظور ،سازمان بينالمللي
كارفرمايان در تمام هشت نشست
كارگروه مسؤليت اجتماعي شركت
كرده و در تمام اين روند كمكرئيس
گروه ذينفان صنعت آن كارگروه بوده
است و «گروه ذينفعان صنعت» را در
گروه مشاورهي كارگروه مسؤليت
اجتماعي ،و در كميتهي ويژهي ارتباطي
و نيز در كميتهي ويژه پيشنويس
نمايندگي كرده است .سازمان
بينالمللي كارفرمايان همچنين نظرات
خود را در مورد تمام پيشنويسهاي
اوليهي راهنماي مسؤليت اجتماعي ،از
جمله در مورد پيشنويسهاي كاري،
پيشنويسهاي كميته و پيشنويس
استاندارد بينالمللي ارايه داده است.
سازمان بينالمللي استانداردسازي
(ايزو) از سازمان بينالمللي
كارفرمايان به عنوان يك سازمان
ارتباطي در كارگروه بورد مديريت
فني ايزوي «مسؤليت اجتماعي»
خواسته است تا مواضع نهايي خود
را در مورد «پيشنويس نهايي ايزوي
بينالمللي اعالم كند .همين پيش
نويس است كه از سوي سازمان
بينالمللي استانداردسازي همراه
با نتايج اخذ رأي هيأتهاي ملي
استاندارد عضو اين سازمان در تعيين
اينكه اين پيشنويس نهايي براي
انتشار تصويب شود يا نه ،مورد
بررسي قرار خواهد گرفت.
خالصهي مواضع سازمان بينالمللي
كارفرمايان در مورد پيشنويس
نهايي ايزو 26000
سازمان بينالمللي كارفرمايان اعتقاد
دارد كه بسياري از اصالحات مطرح
شده در مورد پيش نويس ايزو
 26000اعمال شده است .با اين همه،
سازمان بينالمللي كارفرمايان نسبت
به پيشنويس نهايي ايزوي بينالمللي
در مورد چهار موضوع اصلي كه در
ادامه توضيح داده خواهد شد نظرات
جدي دارد:
.1متن راهنماي مسؤليت اجتماعي
 .2خلط مبحث گسترده و فراوان در
مورد وضعيت ايزو 26000
 .3فشار فزاينده براي تأييديهي ايزو
26000
 .4روند مورد استفاده براي تدوين اين
راهنما

به اين ترتيب ،سازمان بينالمللي
كارفرمايان قادر نيست حمايت كامل
و رسمي خود را از پيشنويس نهايي
ايزو  26000اعالم كند و بايد حمايت
خود را از آن پس بگيرد.
نظرات سازمان بينالمللي كارفرمايان
در مورد پيشنويس نهايي:
براي مطالعهي متن كامل اين مقاله به
شاكا مراجعه كنيد.
٭٭٭
منشور اخالقي اعضاء صنف
توليدكنندگان مواد شيميايي
صنعت ساختمان منتشر شد
اول شهريور ماه 1389
«انجمن توليدكنندگان مواد شيميايي
صنعت ساختمان» در يك اقدام شايسته
ويرايش نخست «منشور اخالقي اعضاء
صنف توليدكنندگان مواد شيميايي
صنعت ساختمان» را در فروردين ماه
 1389تدوين كرد و روز اول شهريور
ماه  1389در سايت اين انجمن انتشار
داد .متن اين منشور به نقل از همان
سايت در ادامه تقديم ميشود.
خاطر نشان ميشود «مهندسي» هم
مانند طبابت ،وكالت ،روحانيت و
قضاوت« ،پروفشن» محسوب ميشود،
چون از يك سو به دانش ،مهارت و
تخصصهاي پيچيده نياز دارد ،و هم
از سوي ديگر ،مشتريان اين پروفشن
نيز جز اعتماد يك جانبه به اعضاء اين
پروفشن راه ديگري ندارند .به همين
دليل ،اعضاء پروفشن مهندسي نيز
مانند اعضاء تمام پروفشنها ،بايد كد
اتيكز [منشور اخالقي] داشته باشند و
به جامعه تضمين دهند كه هر عضوي
كه كد اتيكز پروفشن را رعايت نكند،
بدون مماشات از دورن پروفشن
اخراج ميشود.
يك «پروفشنال» هميشه بايد منافع
مشتري را نسبت به منافع شخصي
خود در اولويت قرار دهد و كد اتيكز
يا منشور اخالقي هر پروفشن با اين
هدف تدوين و اجرا ميشود كه منافع
مشتريان و جامعه تضمين شود.در
اين صورت ،جامعه نيز به پروفشنها
استقالل پروفشنال اعطاء ميكند و
دولتها در امور پروفشنها هيچ
دخالتي ندارند.
با اين مقدمه ميتوان دريافت كه
تدوين منشور اخالقي از سوي انجمن
توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت
ساختمان تا چه حد اهميت دارد و
بايد منتظر ماند تا ساير تشكلهاي
پروفشنال نيز نسبت به اين امر كام ً
ال
ضروري اقدام كنند.
رعايت اصول اخالقی مظهر فرهنگ
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هر فرد و گروهی است  ،جهت
پيشبرد اهداف انجمن و حفظ منافع
جمعی و فردی خود بر اين باوريم و
بر اين اصول معتقد و متعهدهستيم:
 -1اخالق و رفتار انسانی و اسالمی
خود را در ارتباط با همکاران صنفی،
مصرف کنندگان و مراجعين رعايت
نموده و همواره سعی می نماييم که
با حفظ احترام متقابل و گفتگوی
صميمانه مشکالت مابين خود و
مشتريان و همکاران را دوستانه حل
و فصل نماييم.
 -2اخالق حرفهای و رقابتی را پذيرا
شده ايم و قاطعانه از تخريب همکاران
پرهيز داريم.
 -3سطح آگاهيهای علمی و
توانايیهای فنی و کارايی خود را
پيوسته ارتقاء می دهيم.
 -4با استفاده از امکانات موسسه
استاندارد  ،مرکز تحقيقات ساختمان
و مسکن و ساير مراکز تحقيقاتی و
دانشگاهی و تالش در جهت اخذ نشان
استاندارد وگواهی کيفيت فنی سطح
کيفی توليدات خود را افزايش داده و
تجربيات خود را به منظور ارتقاء اين
صنعت بی دريغ در اختيارهمکاران
قرار خواهيم داد.
 -5حفظ بهداشت  ،محيط زيست
سالم و ايمنی در محيط کار را سرلوحه
فعاليتهای خود قرار داده ايم.
 -6فرهنگ سازی استفاده از
محصوالت شيميايی ساختمان مستلزم
ارائه اطالعات فنی صحيح و کامل
و بدور از تبليغات صرف تجاری را
نيازمند است  .همواره ميکوشيم با
استفاده از افراد کاردان  ،مطلع و متعهد
اين فرهنگ را بطور پايهای وصحيح
ايجاد نماييم .
 -7با احترام به قوانين کشوری و
رعايت اصول تجارت سالم بر اساس
ارائه کيفيت و سرويس مناسب به
مشتريان  ،کاالی خود را عرضه و
از هرگونه رقابت ناسالم ،باندبازی،
توافقات پشت پردهای و ارتشاء
اجتناب خواهيم نمود.
 -8از تبليغات غير واقعی و استفاده از
نامهای تجاری و يا تقليد از کاتالوگ
ديگران پرهيز داريم .
 -9صادقانه اشخاصی را که شيوه های
توليد و دانش فنی همکاران را به ما
پيشنهاد می نمايند طرد نموده و آنچه
را برخود نمیپسنديم به ديگران روا
نميداريم.
 -10از قبول کارکنان همکاران صنفی
اعم از شاغل ،مستعفی و يا اخراجی
خودداری و ياحداقل با آگاه نمودن
مديريت قبلی متقاضی و کسب مجوز
آنان اين افراد را در گروه خود قرار
خواهيم داد.

انجمن توليد کنندگان مواد شيميايی
صنعت ساختمان
هيأت مديره
فروردين 1389
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دو دستور انحالل
و موضع تشكلهاي كارفرمايي

پيام كارفرمايان

تمام تالش تشكلهاي كارفرمايي عضو
كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
ايران در طول نزديك به چهار سال گذشته
دفاع از حاكميت قانون بوده است .اين
تشكلها بر اين باور بودند كه طبق تصريح
ماده  19آئيننامهي «چگونگي تشكيل 3 ،سال و  9ماه و  26روز پس از نامهي مديركل وقت سازمانهاي ● حكم انحالل ديگر
حدود وظايف و اختيارات و چگونگي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم به «كانون آقاي محمد رضا ربيعي مديركل سازمانهاي
عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران» ،جانشين وي در دولت دهم نيز كارگري و كارفرمايي 3 ،سال و  9و ماه 26
مربوطه» كه ميگويد....« :در صورتي كه طي نامهاي به «كانون عالي كارفرمايان ايران» [كانون موازي] همان حكم روز بعد از حكم همكار قبلي خود ،طي
اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي را ابالغ كرد :انحالل! ظاهرًا هر دو مديركل يك حكم صادر كردهاند اما ،نامهاي ،در تاريخ  7شهريور  ،1389اين بار
در وزارتخانه ياد شده [وزارت كار و امور واقعًا ،اين كجا و آن كجا؟
خطاب به «دبير محترم هيأت مديره سابق
اجتماعي] ،فعاليت انجمن صنفي يا يكي از نوشتهي زير به اجمال تفاوتهاي تاريخي اين دو حكم را بررسي كرده كانون عالي كارفرمايان ايران» ،مينويسد :با
اعضاي هيأت مديره آن را مغاير با قوانين و و تشكلهاي كارفرمايي سراسر كشور را در برابر اين مسؤليت اجتماعي توجه به اصرار اعضاي محترم مجمع عمومي
مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ قرار ميدهد كه موضع خود را در قبال اين مسأله تاريخي ،دستكم براي آن كانون بر مواضع قبلي كه عليرغم اطالع از
تصميم ،حسب مورد به هيأت حل اختالف خودشان ،روشن كنند و نسبت به اين مسأله بيتفاوت نمانند.
قطعيت و الزام آور بودن اجراي آراي ذيل،
يا دادگاه صالح ،ارجاع ميكند» ،مديركل
اقدام به تنظيم صورتجلسه و تأكيد بر قانوني
وقت سازمانهاي كارگري و كارگري ميبايست پيش ايران» نيز مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت.
بودن فعاليت خود نمودهاند » . . .باور ميكنيد؟
از اعالم انحالل ،شكايت از كانون عالي انجمنهاي
مديركل محترم مجبور شده است تا كپي احكام
صنفي كارفرمايي ايران را در يك دادگاه صالح مطرح ● غرور و تعصب
دادگاه و ديوان را همراه با دستورات دفتر حقوقي آن
ميكرد .در آن صورت كانون عالي كارفرمايي خود را انسانها عمومًا غرور دارند و نسبت به عقايد خودشان وزارتخانه همراه نامهي خود براي دبير هيأت مديرهي
ملزم ميدانست نسبت به حكم دادگاه تمكين كند.
متعصب هستند .بنا بر اين ،ميشد تصور كرد كه «سابق» ارسال كند و از وي بخواهد تا «با عنايت به
شايد مسؤالن وقت سازمانهاي كارگري و كارفرمايي پذيرش احكام دادگا ه و ديوان عدالت اداري براي مفاد آراي پيوست مبني بر اعالم انحالل آن كانون و
بر اين باور بودند كه به صرف اطمينان از وقوع خالف بعضي از انشعابيون دشوار باشد .اما نكتهي درخور لزوم انجام تشريفات قانوني انحالل ،مطابق اساسنامه
و جرم حق دارند با مجرم نيز برخورد كنند و بر اساس تأمل اين بود كه حتي پيش از صدور احكام قطعي مربوطه اقدام الزم معمول و نتيجه را به اين اداره كل
همين تصور بود كه عدم رعايت اساسنامه از سوي دادگاه و ديوان عدالت اداري ،جناب آقاي دكتر اعالم فرمايند».
مسؤالن وقت كانون عالي كارفرمايي را قطعي تلقي عبدالرضا شيخاالسالمي وزير محترم كار و امور
كرده و انحالل خود به خودي كانون عالي كارفرمايي اجتماعي با رويكردي كام ً
ال متفاوت ،با نمايندگان انشعابيوني كه «كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي
را نتيجه ميگرفتند.
هر دو تشكل كارفرمايي به صورت جداگانه و مفصل ايران» را ،به دليل عدم رعايت اساسنامه ،به زعم خودشان،
تالش تشكلهاي كارفرمايي عضو كانون عالي گفتگو كرد و سرانجام آنان را به نشستي مشترك براي منحل ميخواستند ،اكنون به احكام صريح دادگاه و ديوان
انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران اين دستاورد تاريخي آشتي و تشكيل يك كانون عالي كارفرمايي سراسري عدالت اداري تمكين نميكنند .چرا؟
را ،هم براي هموطناني كه در دستگاههاي دولتي و فراخواند .اين نشست كه به «نشست وفاق» معروف «كانون عالي كارفرمايي» يك سازمان ايدئولوژيك نيست.
ف نظر از عقايدشان
عمومي خدمت ميكنند ،و هم براي كارفرمايان فعال در شده ،روز چهارشنبه  25فروردين ماه  1389برگزار در نتيجه ،تمام كارفرمايان ،صر 
بخش خصوصي به ارمغان آورد كه در چنين مواردي شد و دستاورد آن موافقتنامهاي سه مادهاي است كه به ميتوانند و شايسته است كه عضو اين كانون عالي شوند
نيز بايد داوري دستگاه قضايي را بپذيرند.
امضاء نمايندگان هر دو تشكل عالي كارفرمايي رسيده چرا كه منافع كارفرمايان در گرو اتحاد عمل تمام آنان
مسؤالن كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران است .براساس بند دوم اين موافقتنامه« ،نمايندگان است .وجود اختالف در هر جمعي طبيعي و حتمي است
در اين زمينه مواضع خود را به روشني و بارها اعالم منتخب تشكلها براي انجام مذاكرات الزم جهت نيل و تنها معيار نهايي براي حل هر مناقشهاي «اكثريت آراء»
كرده بودند كه اگر دادگاه صالح حكم انحاللش را صادر به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون است .در نتيجه ،هيچ دليل عقلياي بر تدوام تفرقه در
كند ،فورًا نسبت به انحالل كانون عالي كارفرمايي اقدام عالي واحد كارفرمايي با حضور تمامي تشكلهاي ميان كارفرمايان وجود ندارد■ .
كرده و بيدرنگ در كانون عالي كارفرمايي قانوني ديگر موجود كارفرمايي كشور توافق نمودند».
عضو خواهند شد.
هرچند از جزئيات «مذاكرات الزم جهت نيل به يك
تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد
● حاصل  4سال تالش
اكنون نزديك به چهار سال از دستور مديركل وقت كارفرمايي» هيچ گزارش و سندي منتشر نشده است ،اما
سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در دولت نهم مبني بر صدور احكام قطعي دادگاه و ديوان مبني بر ابطال انحالل
پيام كارفرمايان
انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران ،از يك
شبكه اطالعرساني كارفرمايان ايران (شاكا)
ميگذرد .در اين مدت ،شعبهي  19ديوان عدالت اداري ،سو ،و ابطال ثبت كانون عالي كارفرمايي موازي ،از سوي
www.payamekarfarmayan.com
و متعاقب حكم شعبهي اول تجديد نظر ديوان عدالت ديگر» ،تصميم واحد» را به طرفين ماجرا ديكته ميكند:
payam@payamekarfarmayan.com
نشريه كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران
اداري ،شعبهي دوم تشخيص ديوان عدالت اداري نيز تالش براي برگزاري انتخابات كانون عالي كارفرمايي
مدير مسؤل :بيژن سعيد آبادي
حكم انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي موجود و قانوني به روش مورد قبول طرفين.
زير نظر شوراي سياستگذاري
قانوني،
مسير
ايران را كه از سوي مديركل وقت سازمانهاي كارگري ظاهرًا يكي از نتايج حركت در اين
ناشر :مؤسسه فرهنگي گرايش ويژه
و كارفرمايي صادر شده بود تأييد نكردند و در عين بخشنامهي جناب آقاي محمد رضا ربيعي مديركل
تلفن  -فاكس تحريريه:
حال تأسيس و ثبت «كانون عالي كارفرمايان ايران» [از سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به «كليه ادارات كل
 18و 88911017
كار و امور اجتماعي استانهاي كشور» است كه اين
سوي تشكلهاي انشعابي] را غيرقانوني دانستند.
نشاني دبيرخانه كانون عالي:
به عالوه ،در پي شكايت مسؤالن وقت وزارت كار طور شروع ميشود:
تهران .خيابان حافظ ،خيابان رودسر ،شماره  ،17طبقه دوم
و امور اجتماعي از كانون عالي انجمنهاي صنفي احترامًا با عنايت به انحالل كانون عالي كارفرمايان
كدپستي15936 - 79415 :
كارفرمايي ايران به مراجع قضايي ،شعبهي  86دادگاه ايران و مذاكرات انجام شده با كانون عالي انجمنهاي
تلفن88940512- 88940211:
فاكس88944564 :
عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران طي حكمي صنفي كارفرمايي ايران مبني بر تعويق زمان برگزاري
www.icea.ir
 11صفحهاي ،انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي انتخابات و موكول نمودن آن به نيمه دوم سال جاري [.
كارفرمايي ايران را غيرقانوني و باطل اعالم كرد و  ]. .خواهشمند است دستور فرماييد. . .
مطالب «پيامكارفرمايان» لزومًا نظر «كانون عالي انجمنهاي
شعبهي  40دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز اين ادامهي اين بخشنامه در مورد تركيب اعضاي مجمع
صنفي كارفرمايي ايران» نيست.
حكم را مورد تأييد قرار داد .به اين ترتيب ،نه فقط عمومي كانون عالي كارفرمايي است كه ظاهرًا يكي از
«كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران»
انحالل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران موارد اختالف در ميان بعضي از تشكلهاي كارفرمايي
مواضع خود را از طريق بيانيه و با امضاء اين «كانون عالي»
منتفي شد ،بلكه غيرقانوني بودن تأسيس كانون عالي بوده است .انتظار ميرفت با صدور اين بخشنامه ،و
اعالم ميكند.
كارفرمايي موازي با عنوان «كانون عالي كارفرمايان توافق در مورد تركيب اعضاء مجمع ،زخمهاي ناشي از

انشعاب التيام بيابد و تشكلهاي كارفرمايي
صاحب يك كانون واقعًا «عالي» شوند .اما
تأمل در سندي ديگر نشان ميدهد كه ظاهرًا
زخمها عميقتر از اين حرفهاست.

