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توسعه كشور در گرو تحقق كارشايسته است
تا ابرقدرت زيرزميني اينترنت را جدي بگيريم

كارفرمايان و تدوين «سياست ملي كسب و كار»
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حمايت قاطع كارفرمايان  ازحامي  واقعي كسب و كار 
در تدوين سياست ملي كسب و كار 

مشاركت كنيم!
در حاليكه عالي ترين مقامات نظام جمهوري اسالمي 
جامعه  سياسي  صاحب نظران  قاطع  اكثريت  و  ايران 
دوره ي  دهمين  در  فعال  شركت  به  را  ملت  آحاد 
اين  با  فرامي خوانند،  جمهوري  رياست  انتخابات 
حال، برخي از مسؤالن بعضي از دستگاه هاي دولتي 
انجمن ها،  و  تشكل ها  از  بعضي  به  نامه   ارسال  با 
رياست  انتخابات  در  مشاركت  نوع  هر  از  را  آن ها 
جمهوري منع مي كنند و اين نگراني را در ميان اعضاء 
اين  نوع مشاركت  برمي انگيزند كه هر  اين تشكل ها 
مي تواند  جمهوري  رياست  انتخابات  در  تشكل ها 

منجر به انحالل آن ها شود. 
از آنجا كه تك تك كارفرمايان متعهد به ايراني آباد، 
از  قوا  تمام  با  مي دانند  خود  وظيفه ي  سربلند  و  آزاد 
شايسته ترين نامزد رياست جمهوري براي ارتقاء كسب 
و كار قاطعانه حمايت كنند، اين پرسش مطرح است 
كه چرا تشكل هاي كارفرمايي نبايد در انواع انتخابات 
سياسي شركت كنند؟  و اگر حمايت تشكل ها به مثابه يك 
«گروه به ثبت رسيده» از يك نامزد خاص، منع اخالقي 
و قانوني دارد، اعضاء اين تشكل ها، با استفاده از كدام 
ابزارهاي قانوني مي توانند اثربخش ترين و كارآمد ترين 
مبارزات تبليغاتي را در حمايت از نامزد كسب و كار 

سازماندهي و رهبري كنند؟ 
با توجه به فرصت بسيار كوتاه باقي مانده تا روز تاريخي 
و  اخالقي  جنبه هاي  مي كوشد  نوشته  اين  خرداد،   ۲۲
حقوقي مشاركت انواع تشكل ها و انجمن ها را در انواع 

انتخابات سياسي ملي و محلي بررسي كند. 
متأسفانه در طول دهه هاي اخير و از مشروطه به اين 
سو، برخي از احزاب ضد دموكراسي مجموعه اي  از 
سنت هاي سياسي ضد دموكراتيك را در فرهنگ سياسي 
ساختن   ريشه كن  كه  داده اند  رواج  چنان  كشور  اين 
آن ها به كاري سخت و دشوار بدل شده است. يكي از 
اين سنت هاي غيرقابل قبول، انتظار كامًال غيراخالقي 
سياسي  گروه  و  سازمان  يك  هواداران  و  اعضاء  از 
است كه به نامزد ي كه اكثريت آراء ركن تصميم گير 
حزب تعيين كرده است رأي بدهند. در حاليكه «رأي» 
يا «عقيده» يك امر كامًال شخصي و فردي است و هيچ 
كس حق ندارد از «رأي» افراد پرس و جو كند و به 
همين خاطر، حتي در حوزه هاي رأي گيري نيز افراد را 
به داخل اتاقك هايي هدايت مي كنند تا هيچ كس جز 

خودشان از «رأي» آنان خبردار نشود. 
شهروندان  رأي  دادن  دموكراسي،  بازي  اصول  نظر  از 
مسؤالن  انتخاب  براي  دولت -ملت  يك  اعضاء  يا 
در  مسؤالن  انتخاب  بر  ناظر  اصول  با  كشور  اداره ي 
يك «انجمن» - به معناي تشكل افرادي متعهد به قواعد 
بازي دموكراسي- كامًال يكسان است: هر عضوي حق 
دارد خودش را كانديدا كند و تمام اعضاء حق دارند 
به هر كس كه مايل بودند رأي بدهند (يا ندهند). اين 
قواعد در احزاب سياسي دموكرات نيز صدق مي كند:  
تمام اعضاء يك حزب حق دارند خود را كانديداي 
آنان رأي  به  رياست جمهوري كنند و اعضاء  حزب 
مي دهند. هر كانديدايي كه بيش از نصف آراء اعضاء 
رياست  براي  حزب  آن  نامزد  كرد،  كسب  را  حزب 

جمهوري است. اما در هيچ يك از اين مراحل، حزب 
حق ندارد حتي از اعضاء خود بخواهد كه به كانديداي 
معرفي شده از سوي حزب رأي بدهند. و البته كه اين 
از اصول اساسي بازي دموكراسي است. اما اين اصول 
از  بسياري  با سنت هاي غيردموكراتيك در  را  بديهي 
كشورهاي در حال گذار مقايسه كنيد:  شوراي مركزي 
يك گروه، سازمان يا حزب فردي را به عنوان نامزد 
اصلح معرفي مي كند، و «شبه اخالق سياسي» نيز اقتضاء 
به تصميم جمع احترام بگذارند و  مي كند كه «همه» 
تعيين  نامزد  همان  به  خودشان  «عقيده»  برخالف 
سنت هاي  اين  كه  نيست  شكي  بدهند.  «رأي»  شده 
اما جايگزين آن  بايد دور ريخت.  غيردموكراتيك را 

روش هاي - به اصطالح - استالينيستي چيست؟ 
اياالت متحد  به ويژه در  در دموكراسي هاي غربي و 
آمريكا، كه «پدران بنيانگذار» آن با تمام عقايد سياسي 
پيش از خود كامًال آشنا بودند و با توجه به تجربه هاي 
بنا  را  منطقي  نظام سياسي  از خود، يك  پيش  بشري 
ثبت رسيده اي»  «به  هيچ شركت  و  گروه  هيچ  نهادند، 
يك  نفع  به  را  خود  اموال  از  سنت  يك  ندارد  حق 
كامًال  منطقي  تصميم  اين  دليل  كند.  هزينه  كانديدا 
واضح و اخالقي است: اموال يك گروه به ثبت رسيده 
در مالكيت مشاع تمام اعضاء همان گروه است و از 
شخصي  فردي،  كامًال  امري  اعضاء  «رأي»  كه  آنجا 
گروه،  دارايي هاي  از  سنت  يك  است،  خصوصي  و 
انتفاعي  از  اعم  رسيده-  ثبت  به  شركت  يا  سازمان 
كانديدا هاي  از  حمايت  صرف  نبايد  غيرانتفاعي-  يا 
انتخاباتي شود. ولي آيا اعضاء اين گروه ها و اتحاديه 
كانديداي  از  خود  شخصي  اموال  با  ندارند  حق  نيز 
مورد نظر خويش حمايت كنند؟ بديهي است كه پاسخ 

اين پرسش نمي تواند منفي باشد. 
به همين دليل، تمام گروه هاي به ثبت رسيده، اعم از 
انجمن ها  غيرانتفاعي،  يا  انتفاعي  تجاري  شركت هاي 
اقتصادي  و  پروفشنال،  علمي،  صنفي،  اتحاديه هاي  و 
مي توانند «كميته ي اقدام سياسي» تأسيس كنند و از اموال 
شخصي خود به حساب اين كميته ها واريز كنند و اين 
كميته ها نيز موظف اند در چارچوب مقررات بسيار دقيقي 
كه ناظر بر امور مالي ستاد هاي انتخاباتي نامزد هاست، 
كمك هاي جمع آوري شده را در اختيار كمپين  انتخاباتي 

نامزد مطلوب خود قرار دهند. 
سندي كه با نام «راهنماي شهروندان» از سوي «كميسيون 
انتخابات فدرال» منتشر شده و ترجمه ي فارسي آن از 
طريق «شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) در 
دسترس عالقمندان قرار گرفته، از اين جهت جالب است 
كه نشان مي دهد چگونه پيروزي كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري و كنگره ي اياالت متحده فقط و فقط 
به كمك هاي مالي  هواداران آنان بستگي دارد و اين 
هواداران نيز فقط حق دارند تا سقف مبلغ ناچيزي به 

نامزدهاي محبوب خود كمك كنند. 
مرور اين تجربه ها نشان مي دهد كه اعضاء تشكل ها در 
دموكراتيك،   ارزش هاي  و  اساسنامه ها  طبق  نيز،  ايران 
حق ندارند به مثابه يك گروه اعالم كنند كه به نامزد 
مشخصي «رأي» مي دهند، يا اموال و دارايي هاي مشاع 
خود را صرف حمايت از يك كانديداي خاص كنند. اما 
مي توانند و وظيفه دارند،  به عنوان «احاد اين ملت» نسبت 
به ايجاد انواع ساختارهاي گروهي قانوني اقدام كنند و 
با گردآوري انواع كمك هاي مالي، جنسي و خدماتي به 
ياري نامزدي بشتابند كه وي را براي ارتقاء كسب وكار 

ملي و ايجاد اشتغال مولد اصلح مي دانند. 
تا همين چند وقت پيش، به ثبت رساندن يك انجمن 
«تكليف» تلقي مي شد، و نه «حق». تالش هاي كانون 
داد.  نشان  را  «حق»  اين  حقانيت  مستقل  كارفرمايان 
ايجاد كميته هاي انتخابات نيز حق تشكل هاست و بايد 

براي آن مبارزه كرد. ■

دهمين  برگزاري  آستانه ي  در 
رياست  انتخابات  دوره ي 
براي  پرسش  اين  جمهوري 
تمام كارفرمايان مطرح است كه 
خواسته هايشان، به عنوان كساني 
كه در امر ارتقاء كسب و كار و 
اشتغال  ايجاد  و  پايدار  توسعه ي 
مولد مسوليت دارند، از نامزدهاي 

رياست جمهوري چيست؟
پرسش  همين  پاسخ  يافتن  براي 

نمايندگان  از  برخي  با  كارفرمايان،  و تدوين درخواست هاي 
تشكل هاي فعال در جامعه ي مدني نشست هايي برگزار كرديم 
تا «بيانيه ي مطالبات» از نامزد هاي رياست جمهوري را مدون 
كنيم. به موازت همين تالش ها بود كه تجربه ي سازمان هاي 
كارفرمايي تعدادي از كشورهاي توسعه يافته و نيز رهنمود هاي 
سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي كارفرمايان در همين 
زمينه ، مورد تأمل قرار گرفت و آشكار شد كه مبناي اصلي 
كه  است  سندي  كارفرمايي  تشكل هاي  دفاعي  فعاليت هاي 
معموًال با عنوان «سياست ملي كسب و كار» شناخته مي شود و 
با مشاركت تمام تشكل هايي كه به هر نحو با كسب وكار ملي 

سروكار دارند تدوين مي شود.
بايد خاطر نشان كنم كه اسناد ارزشمندي در همين زمينه ترجمه 
شد و از طريق «شبكه اطالع رساني كارفرمايان ايران»  (شاكا)  در 
اختيار رابطان خبري تشكل هاي عضو كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي نيز قرار گرفت كه تقديم مسؤالن اين تشكل ها 
شود تا هر چه سريع تر «سياست ملي كسب وكار» را براي ارايه 
به نامزد هاي دهمين دوره ي انتخابات  رياست جمهوري تدوين 
كنيم. اما اگر قرار مي بود از بيان حرف هاي تكراري بپرهيزيم و 
سياست ملي كسب وكار را به شيوه ي درست و استاندارد تدوين 

كنيم به زماني بسيار طوالني تر نياز داشتيم.   
اكنون كه كارفرمايان ممكن است  در مورد نامزد اصلح كسب وكار 
براي رياست جمهوري به اجماع برسند، و بايد تمام توان خود 
را براي پيروزي وي به ميدان بياورند، فوريت تدوين «سياست 
ملي كسب وكار»  منتفي مي شود، اما يكي از پيشنهادهاي اصلي من 
به هيأت مديره ي كانون عالي كارفرمايي تدارك تدوين سياست  
ملي كسب وكار خواهد بود و همين جا از تمام تشكل هاي عضو 
درخواست مي كنم در اين زمينه به صورت جدي همكاري كنند. ■ 

 رئيس هيأت مديره حسين احمدي زاده
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دادگاه   ۸۶ شعبه  محترم  رياست 
عمومي حقوقي تهران 

موضوع: درخواست صدور گواهي 
كالسه  پرونده  موضوع  مورد  در 

۸۴۷/۸۶/۸۵
چنانچه  تحيات،   و  سالم  از  پس 
امور  و  كار  وزارت  مستحضرند 
انحالل  بر  داير  دادخواستي  اجتماعي 
اين كانون عالي در آن دادگاه محترم 
مطرح نموده است كه در جلسه اول 
رسيدگي ، به علت فقدان دليل براي 
شد  ناچار  خواهان  وكيل   ، انحالل 
خواسته  و  كند  مسترد  را  انحالل  كه 
صورتجلسه  نقض  به  را  مطروحه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
عالي  كانون  اين   ۱۳۸۵/۸/۱۰ مورخ 

تغيير دهد.
با اين تغيير به نظر مي رسد كه هنوز 
دادگاه  آن  در  انحالل  موضوع  هم 
اگر  حتي   . باشد  نمي  مطرح  محترم 
هم مطرح باشد ، به علت آنكه هنوز 
تصميمي گرفته نشده است اين كانون 
عالي منحل نيست و مي تواند فعاليت 
هاي خود را ادامه دهد ، چنانكه بطور 
دارد همچنان وظايف خود  فعال هم 
به  المللي  بين  و  ملي  سطوح  در  را 

انجام ميرساند .
شماره  دادنامه  صدور  از  پس  اما 
ديوان  نظر  تجديد  اّول  شعبه   ۳۳۱۱
مزبور  دادنامه  (تصوير  اداري  عدالت 
پيوست مي باشد ) وزارت كار و امور 
انحالل  بر  قاطعي  دليل  آنرا  اجتماعي 
اين كانون عالي دانسته است و باستناد 
و  مّلي  گستره  در  كه  دارد  سعي  آن 
اين  هاي  فعاليت  از  مانع  المللي  بين 
بطور  امر  اين  كه  گردد  عالي  كانون 
اين  امور  پيشبرد  در  اختالل  طبيعي 
 . است  شده  موجب  را  عالي  كانون 
مستحضرند  همانطوركه  حاليكه  در 
به  عالي  كانون  اين  دادخواست  متن 
دستور  نقض  اداري  عدالت  ديوان 
وزارت كار و امور اجتماعي در مورد 
است  بوده  عالي  كانون  اين  انحالل 
كه در دادنامه بدوي به شماره ۳۰۶۱ 
عدالت  ديوان   ۱۹ شعبه  از  صادره 
اداري دستور مزبور نقض شده است 
( تصوير دادنامه مزبور پيوست است) 
از حدود  فوق  نظر  تجديد  دادنامه  و 
رفته  فراتر  بدوي  رأي  و  دادخواست 
است و ضمن آنكه اعالم كرده است 
اين  اجتماعي  امور  و  كار  كه وزارت 
 ، است  نكرده  منحل  را  عالي  كانون 
ولي شعبه مزبور در مورد امور داخلي 
اين كانون عالي كه ارتباطي به پرونده 
است  نداشته  شعبه  آن  صالحيت  و 
اظهار نظر نموده است كه اين كانون 
عالي خود به خود منحل مي باشد در 
وارد  آنرا  عالي  كانون  اين  صورتيكه 
نمي داند . به هر حال اگر اين كانون 
عالي منحل است پس دليل ادامه كار 
عمومي  دادگاه   ۸۶ محترم  شعبه  در 
حقوقي تهران چه مفهومي دارد و اگر 
منحل نيست قاعدتًا عمل وزارت كار 
و امور اجتماعي وفق قانون نيست و 

نادرست مي باشد .

خواهشمند  فوق  مراتب  به  توجه  با 
است در صورت امكان دستور فرمايند 
كالسه  پرونده  جريان  به  توجه  با 
با  مرتبط  هاي  پرونده  و   ۸۴۷/۸۶/۸۵
 ۳۰۶۱ شمارة  هاي  دادنامه  نيز  و  آن 
نظر  تجديد   ۳۳۱۱ شمارة  و  بدوي 
الزم  گواهي   ، اداري  عدالت  ديوان 
پرونده و طرح  ادامه جريان  در مورد 
كانون  اين  وضعيت  و  مذكور  دعوي 
بين  سازمان  به  ارائه  جهت  عالي،  
داخلي  مراجع  و  كارفرمايان  المللي 
عالي  كانون  اين  اختيار  در  و  صادر 
رسيدگي  پايان  تا  كه  شود  داده  قرار 
كانون  اين  مطروحه  هاي  پرونده  به 
عالي در آن شعبه محترم ، اين كانون 
عالي بتواند به فعاليت هاي خود بدون 

مشكل ادامه دهد.
فرمود  خواهند  كه  مرحمتي  از  قبًال 

سپاسگزار است.
با تقديم شايسته ترين 
احترامات
 محمد عطارديان . دبيركل

• نامه  دوم
 ۲۶ فروردين ماه ۱۳۸۸ 
 شماره ۸۴۷/۸۶/۸۵

به نام خدا
در  مي گردد  گواهي  وسيله  بدين 
از  مطروحه  پرونده هاي  خصوص 
اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  ناحيه  
انجمن هاي  عالي  كانون  همچنين  و 
صنفي كارفرمايي ايران در اين شعبه تا 
انحالل  پيرامون  تصميمي  اتخاذ  كنون 
صورت  مذكور  و  موجود  كانون هاي 
نپذيرفته است و پرونده هاي مطروحه در 
جريان رسيدگي قرار دارد. اين گواهي 
عطارديان  محمد  آقاي  تقاضاي  به  بنا 
دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
شماره  مكاتبه  پيرو  ايران  كارفرمايي 
۴۱۰-۱۰۴۲۶ مورخ ۸۸/۱/۲۳ در جهت 
ارايه به سازمان بين المللي كارفرمايان و 
مراجع داخلي صادر شده و فاقد هرگونه 

ارزش ديگري مي باشد.
مبتدي - مدير دفتر شعبه ۸۶ 
دادگاه عمومي حقوقي تهران

• نامه سوم
۱۰۴۷۲ -۳۱۰
۵ ارديبهشت ۱۳۸۸

محمد  سيد   دكتر  آقاي  جناب 
جهرمي

وزير محترم كار و امور اجتماعي
 پس از سالم و تحيات، به استحضار 
مي رساند كه فرصت و موقعيتي كه در 
ارتباط با انتخاب حضرتعالي به عنوان 
در  كار  بين المللي  كنفرانس  رياست 
بسيار  است،  شده  ايجاد  جاري  سال 
مديره  هيأت  مسرت  موجب  و  معتنم 

اين كانون عالي است.
اين كانون عالي به عنوان يك سازمان 
سازمان  عضو  ايراني،  كارفرمايي 
جانشين  عضو  كارفرمايان،  بين المللي 

حكام  ادامه در صفحه بعدشوراي 

«انجمن» هاي كارفرمايان
 و پايندي به اصول شرافت

گزارش  هيجان انگيزترين كنفرانس بين المللي كار 
را هر روز در «شاكا»  بخوانيد

كار  بين المللي  كنفرانس  هشتمين  و  نود 
كه از ۱۳ تا ۲۹ خرداد ۸۸ در ژنو برگزار 
مي شود، بي ترديد يكي از هيجان انگيزترين 
كار  بين المللي  سازمان  كنفرانس هاي 

خواهد بود. به چند دليل:
كنون،  تا  آي.ال.او  تأسيس  زمان  از  اول. 
گستردگي  اين  به  بحراني  هرگز  جهان 
شايد  بود.  نكرده  تجربه  را  عمق  و 
پيشنهاد  به  كه  باشد  بار  نخستين  براي 
كنفرانس  دستور جلسه ي  گروه كارفرمايان 
عمومي  جلسات  شد  قرار  و  كرد  تغيير 
برگزار  كل»   «كميته   صورت  به  كنفرانس 
نوبت  چند  در  بتوانند  اعضاء  تا  شود 
و  كنند  صحبت  موضوع  يك  باره ي  در 
راهبردهاي خروج بازارهاي  كار  از بحران  

را مورد بررسي قرار دهند. 

جهرمي  محمد  سيد  دكتر  بود  قرار  دوم. 
جمهوري  اجتماعي  امور  و  كار  وزير 
بر  را  كنفرانس  اين  رياست  ايران  اسالمي 
و  كارفرمايان  تمام  براي  كه  بگيرد.،  عهده 
كارگران يك افتخار به حساب مي آمد. اما 
روش برخورد برخي از مسؤالن وزارت كار 
و امور اجتماعي در دولت نهم با تشكل هاي 
كارگري و كارفرمايي مستقل سبب شد تا 

كسب آراء موافق رأي دهندگان بسيار دشوار 
و مشروط شود و اصرار بر مواضع پيشين 

اسباب واگذاري اين افتخار به رقبا شد. 

محمد  مهندس  كه  است  نقشي  سوم، 
انجمن هاي  عطارديان دبيركل كانون عالي 
كنفرانس  اين  در  ايران  كارفرمايي  صنفي 

ايفاء خواهد كرد. 
ايراني  كافرماي  نخستين  وي  حاليكه  در 
شوراي  جانشين  عضو  عنوان  به  كه  است 
حكام سازمان بين المللي كار انتخاب شده 
حكام  شوراي  در  سمت  اين  اعتبار  به  و 
با  و  اما،  يابد،   حضور  بايد  سازمان  اين 
امور  و  كار  وزارت  تأسف، مسؤالن  كمال 
اجتماعي از معرفي وي به عنوان نماينده ي 
كارفرمايان خودداري كردند. در نتيجه، وي 
نه به عنوان نماينده ي كارفرمايان ايران، كه 
به عنوان عضو سازمان بين المللي كارفرمايان 

در اين كنفرانس حضور خوهد يافت.
كه  ويژگي هاست  همين  به  توجه  با 
در  روز  هر  كه  كنفرانس  اين  گزارش هاي 
ايران»   كارفرمايان  اطالع رساني  «شبكه 
(شاكا)  منشر خواهد شد، خواندني و جذاب 
خواهد بود. خواندن اين گزارش ها به تمام 

كارفرمايان كشور توصيه مي شود. ■
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به هر نوع گروه يا فعاليت گروهي «انجمن»  نمي توان گفت. «انجمن»  تشكل انسان هاي 
مبارزه  خودشان   «رأي»  شدن  حاكم  براي  شرافتمندانه  كه  است  «رأي»  صاحب 
مي كنند. شرافتمندانه به اجراي تصميم «اكثريت» تن مي دهند و شرافتمندانه از حقوق 
«اقليت» و حقوق «غائبان»  دفاع مي كنند. اگر اعضاء يك «جامعه» شرافتمندانه به اين 
اصول پايبند نباشند چه خواهد شد؟ تصور آن چندان دشوار نيست، چون هر روز 

شاهد آن هستيم: 
عده اي دور هم جمع مي شوند تا «انجمن»  درست كنند. در ميان اين عده ، تعدادي صاحب 
«رأي» هستند و گروه ديگر به دهان آنان نگاه مي كنند. اما افراد صاحب «رأي» يا مدعي 
«رأي»، به مصداق «دو پادشاه در اقليمي نگنجند»، قواعد بازي شرافتمندانه را نمي دانند 
و هنگامي كه به آنان آموزش داده  مي شود، به اين قواعد تن نمي دهند و شكست را 
نمي پذيرند. غيرشرافتمندانه بازي را به هم مي زنند و انشعاب مي كنند و به سمپاشي دوستان 

قديم مي پردازند. براي درمان اين بيماري مسري، فرهنگ هاي ديگر چه كرده اند؟ 
در هيچ «انجمني»،  هرگز هيچ پيشنهاد خالف اخالق و خالف شرافت، حتي مطرح نيز 
نبايد بشود. در چنين «انجمن» هايي هر عضوي كه مرتكب رفتار غيرشرافتمندانه شود، 
طبق رويه هاي شرافتمندانه محاكمه و از «انجمن» اخراج مي شود. و درست همانطور 
كه نظام بانكي به هيچ فرد بي اعتباري اعتبار نمي دهد، هيچ انجمني نيز هرگز اين فرد 

غيرشرافتمند را به عضويت نخواهد پذيرفت. 

در كنار همين ستون، مجموعه اي از مكاتبات دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
به روشني  اسناد  اين  منتشر شده است.  با مراجع قضايي و دولتي  ايران  كارفرمايي 
نشان مي دهد كه مرجع قضايي تا كنون نسبت به انحالل اين كانون عالي كارفرمايي 
هيج تصميمي نگرفته است. از سوي ديگر، طبق «قانون كار» كشور، كه البته مورد 
تأييد همين كانون عالي نيست اما تا اصالح آن الزم االجراست، فقط يك كانون عالي 
كارفرمايي مي تواند وجود داشته باشد. در نتيجه،  انشعابيوني كه بازي را به هم زدند 

و كانون موازي به راه انداختند، كاري غيرقانوني انجام داده اند.
پايبندي  خاطر  به  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  دبيركل  البته، 
داده  زودهنگام  انتخابات  پيشنهاد  مهم تر،  بسيار  ملي  مصالح  برخي  به  شرافتمندانه 

است. اما روش اصولي اين نيست. 

هر «انجمن» وظيفه دارد اعضاء  غيرشرافتمند خود را طبق ضوابط شرافتمندانه محاكمه و 
اخراج كند و فرد متخلف را به انجمن هاي ديگر معرفي نمايد و هيچ انجمني عضويت 
او را نپذيرد. فقط با پيروي از اين روش استاندارد است كه به مرور شرافتمندان متحد 

خواهند شد و تازه در آن هنكام مي توان اميد به اصالح پيدا كرد. چنين باد. ■



۳پيام كارفرمايان
تا  مي آورد  عمل  به  دعوت  جنابعالي 
در جلسه مشورتي كارفرمايي كه روز 
دوشنبه مورخ ۴ خرداد ۸۸ ساعت ۱۰ 
تشكيل  بين الملل  امور  دفتر  در  صبح 

مي گردد، حضور به هم رسانيد. 
حسين نوري

سرپرست دفتر امور بين الملل و 
اشتغال خارج از كشور

• نامه پنجم
جناب آقاي حسين نوري 

بين الملل  امور  محترم  مديركل 
وزارت كار و امور اجتماعي 

كارفرمايي  نمايندگان  موضوع: 
اعزامي به كنفرانس بين المللي كار 

پس از سالم و تحيات
دعوتنامه  پيرو  كه  نشستي  از  آغاز  در 
 ۳۰ تاريخ  به   ۱۸۳۹۴ شماره ي 
با  جنابعالي،   ۱۳۸۸ ماه   ارديبهشت 
حضور آن جناب و سركار خانم شهره 
تصديقي مشاور امور بين المللي كانون 
كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي 
دو شنبه  تاريخ  در  اينجانب،  و  ايران 
آن  محل  در   ۱۳۸۸ ماه  خرداد   ۴
وزارتخانه محترم برگزار شد، تشكر و 

قدرداني مي نمايد. 
پيشنهاد  نشست،   اين  خالل  در 
نفر  يك  دادن  قرار  بر  مبني  جنابعالي 
صنفي  انجمن هاي  عالي  «كانون  از 
«مشاور»،  عنوان  به  ايران»  كارفرمايي 
طرف  از  اعزامي  كارفرمايان  گروه  در 
آن وزارتخانه به اجالسيه ي سال جاري 
كنفرانس بين المللي، ارايه شد، كه مورد 

قبول اين كانون عالي قرار نگرفت. 

اين نشست در شرايطي برگزار شد كه: 
۱. تا زمان شروع كار اجالس، حدود 
به عالوه،  بود و  مانده  باقي  يك هفته 
آي.ال. سوي  از  مقرر  زماني  سقف 
اعتبارنامه هاي  فرم  ارايه ي   جهت   او 
يعني  كشورها،  سه جانبه ي  هيأت هاي 
۱۹ ماه مه ۲۰۰۹ (سه شنبه ۲۹ ارديبهشت 

ماه ۱۳۸۸) منقضي شده بود. 
۲. اعضاء گروه اعزامي به اجالس قبًال 
تعيين و از سوي آن وزارتخانه محترم 
به دبيرخانه كنفرانس معرفي شده بودند 
و اين گروه روز جمعه هشتم خرداد ماه 

جاري به ژنو عزيمت كردند. 
۳. در تعيين گروه مذكور، اين كانون 
عالي هيچ  گونه نقش و سهمي نداشت 
و  نگرفت   قرار  مشورت  مورد  و 
اين در حالي است كه مطابق گواهي 
رسمي كه از سوي قاضي دادگاه مسؤل 
رسيدگي به پرونده مربوطه صادر شده 
است،  هنوز هيچگونه تصميم قضايي 
مبني بر انحالل اين كانون عالي اتخاذ 

نشده است. 
جنابعالي مستحضريد مطابق قوانين ملي 
ما، تا زماني كه اين كانون عالي داراي 
وجاهت قانوني است، طبعًا وجود هر 
عالي  «كانون  عنوان  به  ديگري  تشكل 
كارفرمايي» فاقد مشروعيت مي باشد. بر 
همين اساس، گروه اعزامي كارفرمايان 
كشور به اجالسيه ي سال جاري مي بايد 

در اين شماره ي «پيام كارفرمايان»،  ظاهرًا چند مكاتبه ي ساده ي اداري به چاپ رسيده 
دو  مكاتبات، خصوصيات  اين  در  مورخان،  كه  داشت  اطمينان  مي توان  اما  است. 
جريان تاريخي را مشاهده خواهند كرد كه امروز در ميدان حضور دارند و جدال 
آن ها به آينده ي كشور شكل مي بخشد. اين نامه ها را با تأمل بخوانيم و در اين جدال 

سرنوشت ساز بي طرف نماينم و از اصول - اگر به اصول پايند هستيم- دفاع كنيم. 

مديره)  (هيأت 
ن  ما ز سا
كنفدراسيون  عضو  كار،  بين المللي 
كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه و نيز عضو 
مؤسس و رئيس هيأت بازرسان اتحاديه 
سازمان هاي بخش خصوصي كشورهاي 
حوزه ي درياي سياه و بحرخزر، آماده ي 
همه گونه همكاري و تعامل متقابل در 
كارفرمايي  تشكل هاي  سازماندهي 
كشور و در جريان كنفرانس بين المللي 

كار، در راستاي منافع ملي مي باشد.
شماره  نامه ي  تصوير  ارسال  با  اينك 
ماه  فروردين   ۲۳ مورخ   ۱۰۴۲۶-۴۱۰
شعبه  به  اينجانب  توسط  كه   ۱۳۸۸
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   ۸۶
پاسخ  تصوير  و  است  گرديده  مرقوم 
حكمي  هنوز  اينكه  بر  داير  دادگاه 
عليه اين كانون عالي، با توجه به مفاد 
به  است،  نشده  صادر  اينجانب  نامه 
استحضار مي رساند كه اين كانون عالي 
همچنان در گستره ملي و بين المللي در 
مي باشد.  خويش  وظايف  انجام  حال 
ضمنًا بر اساس قوانين ملي وجود اين 
كانون عالي خود به خود نفي وجود هر 
كانون عالي ديگري است و با توجه به 
اينكه در دو سال گذشته نمايندگاني كه 
كنفرانس  به  كارفرما  نماينده  عنوان  به 
معرفي شده اند، بدون اينكه اين كانون 
به  باشد،  كرده  معرفي  را  آنها  عالي 
در  عالي  كانون  اين  نمايندگان  عنوان 
براي  نيز  و  كرده اند  شركت  كنفرانس 
«هيأت  اعزام  موضوع  شدن  مختومه 
تماس مستقيم» و چالش هايي كه در دو 
سال گذشته در كنفرانس با آن مواجه 
نمايندگي  هيأت  اينكه  نيز  و  بوده ايم، 
عنوان  به  به هر حال  عالي  كانون  اين 
كارفرمايان  بين المللي  سازمان  عضو 
كرد،  خواهند  شركت  كنفرانس  در 
موافق  نظر  اين  با  هم  جنابعالي  شايد 
باشيد كه بهتر است همه ي امكانات و 

ايراني  هيأت هاي  موجود  پتايسيل هاي 
در كنفرانس يكديگر را تقويت نمايند 
و با يك جهت گيري عمل كنند،  تا اينكه 
بالاستفاده و  اين ظرفيت ها  از  قسمتي 

عاطل رها شوند.
ضمن  فوق،  مراتب  به  توجه  با 
براي  حضوري  مالقات  درخواست 
موجود  مشكالت  و  مسائل  تشريح 
اين  نمايندگان  بدينوسيله  مهم،  و 
اعزام در معيت  كانون عالي را جهت 
جنابعالي به كنفرانس بين المللي كار به 

حضور آنجناب معرفي مي نمايد:

 ۱. آقاي مهندس محمد عطارديان 
نماينده اصلي 

رئيسي فرد.  ناصر  دكتر  آقاي   .۲  
نماينده علي البدل 

 ۳. خانم شهره تصديقي. مشاور 
 ۴. خانم فرزانه اطهري. مشاور 

ضابطي.  جهانگير  آقاي   .۵  
مشاور 

رستم پور.  مظفر  دكتر  آقاي   .۶  
مشاور

• نامه چهارم
شماره ۱۸۳۹۴
تاريخ ۱۳۸۸/۲/۳۰

جناب  آقاي عطارديان 
كانون  مديره ي  هيأت  محترم  رئيس 
صنفي  انجمن هاي  سابق  عالي 

كارفرمايي ايران 
با سالم

احترامًا، در اجراي مواد ۲ و ۳ و بند 
الف اساسنامه كنفرانس بين المللي كار 
اعتبار نامه هاي  كميته ي  توصيه ي  و 
كنفرانس  اجالسيه  هفتمين  و  نود 
بمنظور  و  ميالدي   ۲۰۰۸ سال  در 
مباحث  پيرامون  مشاوره  و  بررسي 
مطرح در كنفرانس، تركيب نمايندگي 
از  بدينوسيله  كارفرمايي،  تشكل هاي 

مكاتبات تاريخي دو جريان تاريخي 

ادامه از صفحه قبل

عالي  كانون  اين  با  مشاوره   طريق  از 
تعيين مي گرديد و طبعًا نماينده اصلي 
كارفرمايي در اجالسيه ي نيز از اين كانون 
عالي مي بود، نه آنكه، يك نفر نماينده 
از اين كانون عالي، به عنوان مشاور در 
هيأت كارفرمايي نقش كم رنگي داشته 
باشد، ضمن آنكه، چنانكه مستحضريد، 
در دو سال گذشته، متأسفانه نمايندگان 
اعزامي كارفرمايي، بدون آنكه از طرف 

باشند،  شده  معرفي  عالي  كانون  اين 
عالي  كانون  اين  نمايندگان  عنوان  به 
كتابچه ي صورت  آنان در  نام  و  اعزام 
هيأت هاي نمايندگي كشورها به همين 

نحو چاپ شده بود. 
اعالم  مذكور  نشست  در  همچنانكه 
مكاتبه  دو  طي  عالي  كانون  اين  شد، 
 -  ۳۱۰ شماره ي  به  يكي  جداگانه، 
ماه  فروردين   ۲۲ تاريخ  به   ۱۰۴۰۸
 -  ۳۱۰ شماره ي  به  ديگري  و   ۱۳۸۸
ماه  ارديبهشست   ۵ تاريخ  به   ۱۰۴۷۲
و  كار  محترم  وزير  به حضور   ،۱۳۸۸
امور اجتماعي، گواهي دادگاه را ارسال 
را  عالي  كانون  اين  نظر  مورد  افراد  و 
بين المللي  كنفرانس  به  اعزام  جهت 
كار در سال جاري معرفي نموده است 
براي مذاكره جهت  و در همان حال، 
براي  منطقي  راه  حل  به يك  دستيابي 
درخواست  نيز،  جاري  مشكل  حل 
همانند  متأسفانه،   است.  شده  مالقات 
مكاتبات قبلي، اين دو مكاتبه نيز بدون 
نشست،  همان  در  است.  مانده  پاسخ 
خدمت  اخير،  نامه ي  دو  تصوير 

جنابعالي تقديم شد. 
اين  آمادگي  طريق  اين  از  مجددًا  لذا 
يك  برگزاري  جهت  را  عالي  كانون 
انتخابات زودرس براي تعيين سازمان 
كشور  كارفرمايي  واحد  نمايندگي 
اعالم و برعالقمندي اين كانون عالي 
تعيين  براي  مذاكره  و  گفتگو  جهت 
خصوص  اين  در  اصولي  راهكار 

تصريح مي نمايد. 
جنابعالي  مزبور،  نشست  پايان  در 
مكاتبات  به  توجه  با  فرموديد  وعده 
جناب  خدمت  را  مراتب  في  مابين، 
ابالغ  نتيجه را  آقاي وزير معروض و 

خواهيد فرمود. 
از توجه جنابعالي به اين امر مهم تشكر 
و قدرداني مي نمايد و منتظر اقدامات 

آن جناب مي باشد. 

با تقديم احترام 
محمد عطارديان. دبيركل 

مدير دفتر شعبه ۸۶ دادگاه 
عمومي حقوقي تهران:
گواهي مي گردد در خصوص 
پرونده هاي مطروحه از ناحيه  
وزارت كار و امور اجتماعي 
و همچنين كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران در اين شعبه تا كنون 
اتخاذ تصميمي پيرامون 
انحالل كانون هاي موجود و 
مذكور صورت نپذيرفته است.



پيام كارفرمايان۴ شماره هيجدهم � سال پنجم � ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ 

ادامه در صفحه ۵ 

بيا نيه ي مطالبات 
سازمان هاي جامعه مدني ايران 

مقدمه:
اجتماعي  نيروي  يك  مثابه  به  مدني  جامعه 
پايدار  دموكراسي  و  توسعه  عامل  مهم ترين 
است. در چند دهه اخير به دليل دگرگوني ها و 
تحوالت عميق اجتماعي در اقصي نقاط جهان و 
تغيير پارادايم، از جامعه مدني به مثابه بزرگترين 
پروژه  هزاره سوم سخن گفته مي شود. در يك 
صد سال گذشته براي رهايي از توسعه نيافتگي 
و استقرار دموكراسي در جامعه ايراني، جامعه 
انديشه ساز  و  انديشه سوز  دل مشغول  مدني 
روشنفكران و فعاالن مدني بوده است. بسياري 
سياسي  پيكارهاي  و  نظري  كشاكش هاي  از 
و اجتماعي تند و تيز اين دوران از «انقالب 
«تجدد  از  نفت»،  ملي  «نهضت  تا  مشروطه» 
پهلوي» تا «انقالب اسالمي» و . . . همه جزئي 
از تالش در جهت تأسيس، تحكيم و دگرگون 
كردن و يا حتي تعطيل جامعه مدني بوده اند. 
فقدان جامعه مدني قوي عامل اصلي ناپداري،  
توسعه نيافتگي و عدم استقرار دموكراسي پايدار 

در ميان ما ايرانيان بوده است. 
اما در دو دهه ي اخير با پايان جنگ تحمليلي و 
مسلط شدن گفتمان توسعه، همگام با تحوالت 
جامعه جهاني و موج سوم دموكراسي، جامعه 
ايراني شاهد بازگشت دوباره اما آرام جامعه 
در  بازگشت  اين  گرچه  است.  بوده  مدني 
ولي  است،   بوده  كند  بسيار  اوليه  سال هاي 
رياست  هفتم  دوره  انتخابات  برگزاري  با 
جمهوري و در دستور كار قرار گرفتن برنامه 
فراروي  مناسبي  فرصت  سياسي،  توسعه 
گرفت  قرار  اجتماعي  نيروهاي  و  گروه ها 
تا خود را در قالب انجمن ها و سازمان هاي 
مدني سازمان دهند. در سا ل هاي ۷۶ به بعد 
سازمان هاي جامعه مدني از رشد،  تنوع و تكثر 
در  ليك  بوده اند.  برخوردار  چشمگير  نسبتًا 
سال هاي اخير با به حاشيه رانده شدن طبقه 
و  انسداد  با  مدني  جامعه  فرهنگي،  متوسط 
انقباض مواجه شده و رشد و پويايي آن تحت 

تأثير قرار گرفته است. 

اما اكنون جامعه مدني ايران در آستانه انتخابات 
دوره دهم رياست جمهوري، در يك لحظه 
تاريخي سرنوشت ساز براي نيل به دموكراسي 
پايدار قرار گرفته است. ما جمعي از تشكل هاي 
و سازمان هاي جامعه مدني با درك موقعيت،  
مسؤليت و براي ايفاي نقش تاريخي خود در 
نيل به توسعه و دموكراسي پايدار و به منظور 
گذار موفقيت آميز از يك جامعه مدني ضعيف 
و نحيف به جامعه مدني قوي، پويا، شاداب، 
دموكراتيك و توسعه گرا اقدام به شكل دهي به 
ائتالف فراگير نموده تا منعكس كننده آرايئ و 
صداهاي جامعه مدني ايران باشيم. از اين رو ما 

در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران، مطالبات و خواست هاي مدني حداقلي 
خود را تدوين و به كليه كانديداهاي رياست 
جمهوري و ملت شريف ايران ارايه مي كنيم و 
انتظار داريم تا هر يك از كانديداها در صورت 
پيروزي در انتخابات براي تحقق و پاسخگويي 
به مطالبات مدني تالش نمايند. اين اقدام صرفًا 
يك حركت مدني بر اساس تعهد و مسؤليت 
اجتماعي سازمان هاي جامعه مدني بوده است. 

ما تشكل ها و سازمان هاي جامعه مدني خواهان 
آن هستيم: 

۱. آزادي انجمن ها: آزادي انجمن ها يكي از 
پايدار است و  شاخص هاي مهم دموكراسي 
زندگي انجمني يكي از كانون هاي مهم تمرين 
دموكراسي است. از اين رو ما خواهان تضمين 
سازمان هاي  فعاليت  و  تأسيس  حق  آزادي 
جامعه مدني بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسي 
حقوق  ميثاق هاي  ايران،   اسالمي  جمهوري 
مدني-سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، كنوانسيون ها و مقاوله نامه هاي ۸۷ و 

۹۸ سازمان بين المللي كار هستيم. 

۲. جامعه مدني به مثابه يك نيروي اجتماعي: 
در دنياي كنوني جامعه مدني يكي از اركان 
مهم توسعه پايدار و يكي از بازيگران اصلي 
جغرافياي جديد قدرت است. از اين رو ما 
خواهان آن هستيم كه به جامعه مدني به مثابه 
يك نيروي اجتماعي مؤثر و كارآ در امر توسعه 
و اداره ي امور، نه به مثابه يك ابزار تكنيكي 
نگريسته شود. ما معتقديم سازمان هاي جامعه 
مدني بنا به مسؤليت مشترك اجتماعي خود 
مي بايد در تدوين، اجراء، پايش و ارزيابي هاي 
كليه ي سياست ها، برنامه ها و در تمام عرصه ها 

و سطوح جامعه مشاركت كنند.
 

مهم  عناصر  از  يكي  استقالل  استقالل:   .۳
ما  است.  مدني  جامعه  سازمان هاي  پايداري 
خواهان آن هستيم كه دولت بر اساس اصل 
ايران،  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون   ۲۶
حقوق  مدني-سياسي،  حقوق  ميثاق هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،  كنوانسيون ها 
و مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي 
كار از اقدام هايي مانند تشكل ها و سازمان هاي 
و  جايگزيني  سياست   وابسته،   مدني  جامعه 
مداخله در امور داخلي آن ها كه مغاير با اصل 

آزادي انجمن ها است،  پرهيز نمايد.

از مطبوعات  آزادي مطبوعات:  ۴. تضمين 
گفته  سخن  دموكراسي  چهام  ركن  مثابه  به 

مي شود كه نقش مهم و ماندگاري در پايداري 
آزادي  همچنين  مي كنند.  ايفاء  دموكراسي 
مطبوعات يكي از شاخص هاي مهم توسعه 
است. از اين رو ما خواهان تضمين و تعميق 

آزادي مطبوعات هستيم.
 

شريان  رسانه ها  رسانه  اي:  تنوع بخشي   .۵
تنوع  و  تكثر  است.  جامعه اي  هر  حياتي 
است.  انديشه  و  بيان  آزادي  بيانگر  رسانه اي 
بخشي  تنوع  سياست  ما خواهان  رو  اين  از 
و  خصوصي  شبكه هاي  حوزه  در  رسانه اي 

غيردولتي در عرصه جامعه مدني هستيم.

۶. آزادي بيان، انديشه و هنر: ما سازمان هاي 
بيان  آزادي  تضمين  خواهان  مدني،  جامعه 
و انديشه، حمايت از توليدات هنري و رفع 
محدوديت ها در تمامي عرصه هاي اجتماعي 
به ويژه هنر كه بخش جدايي ناپذير از فرهنگ 
تاريخي ما ايرانيان است، هستيم. عرصه اي كه 
با برخي برخوردهاي سليقه اي در تهيه، توزيع 
و پخش آن به سمت قعاليت هاي زيرزميني 

رانده شده است.

۷. اصالح و بازنگري كليه قوانين و مقررات 
ناظر بر سازمان هاي جامعه مدني: در شرايط 
و  قوانين  تراكم  جامع،  قوانين  نبود  كنوني، 
از  برخي  در  قانوني  خالء  ناظر،  مقررات 
عرصه ها و . .  منجر به توسعه نيافتگي و عقب 
نگه داشته شدن اين سرمايه ي عظيم اجتماعي و 

مدني شده است. 

۸ . حقوق بشر: احترام و رعايت حقوق بشر 
پايدار  زيربناي صلح و دموكراسي و توسعه 
است. دولت ايران يكي از كشورهاي امضاء 
كننده ي اعالميه جهاني حقوق بشر و مياق هاي 
اقتصادي،   حقوق  و  سياسي  مدني،  حقوق 
فرهنگي و اجتماعي است. از اين رو ما خواهان 
احترام و اجراي كليه ي اصول و مواد مندرج 
در اعالميه ميثاقين حقوق بشر و محافظت و 
حمايت از فعاالن حقوق بشر در ايران هستيم. 

۹. آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندي: 
آموزش مستمر و همگاني حقوق شهروندي 
و حقوق بشر يك تعهد و مسؤليت مدني و 
اجتماعي و الزمه داشتن شهرونداني مسؤل 
شرايط  در  است.  جامعه اي  هر  در  متعهد  و 
كنوني به دليل ضعف فرهنگ شهروندي در 
جامعه ايراني، آموزش حقوق بشر و حقوق 

شهروندي امري ضروري است. 

مهم ترين گروه  ۱۰ حقوق كودك: كودكان 
ما  رو  اين  از  هستند.  جامعه  آسيب پذير 
خواهان پايبندي و اجراي تمام مفاد كنوانسيون 
اعدام  منع  ويژه  به  بين المللي حقوق كودك 

كودكان زير ۱۸ سال هستيم. 

۱۱. زنان: ما خواهان اصالح و بازنگري مواد 
تبعيض آميز قانو مدني ايران و ملحق شدن به 
كنوانسيون  رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و 
اجراي آن از سوي دولت جمهوري اسالمي 

ايرن هستيم. 

اتخاذ  جنسيتي:   برابري  و  رويكرد   .۱۲
و  سياست ها  برنامه ها ،  در  جنسيتي  رويكرد 
رعايت عدالت جنسيتي از مهم ترين مطالبات 

سازمان هاي جامعه مدني است.
 

۱۳. كنوانسيون هاي حقوق بنيادين كار:  ما 
سازمان هاي جامعه مدني براي بهبود وضعيت 
شرايط كار،  خواهان تصويب كنوانسيون هاي 

تشكل ،  حق  از  حمايت  و  انجمن ها  آزادي 
سازماندهي و مذاكره ي دسته جمعي، رعايت 
و  كودك،   كار  ممنووعيت  كار،  حداقل سن 
اقدام فوري براي محو بدترين اشكال آن و 
بنيادين  حقوق  كنوانسيون هاي  ديگر  اجراي 

كار هستيم.
 

و  اصالح   آموزشي:  متون  بازنگري   .۱۴
اساس  بر  رسمي  آموزشي  متون  بازنگري 
رويكرد حقوق شهروندي، ترويج شبكه هاي 
همكاري، فرهنگ داوطلبانه،  و فرهنگ مدني، 
سازمان هاي  بنيادين  مطالبات  از  ديگر  يكي 

جامعه مدني است. 

مشاركت،  مطلوب:  اداره  شيوه   .۱۵
پاسخگويي،  و  شفافيت  قانون،  حاكميت 
مسؤليت پذيري، برابري و عدالت،  فراگيري و 
اداره ي  شيوه  مهم  شاخصه هاي  از  شموليت 
مطلوب است. در شرايط كنوني شيوه ي اداره ي 
جامعه و به كارگيري منابع، يكي از چالش هاي 
مهم جامعه ايراني است. از اين رو ما خواهان 
گذار از شيوه ي اداره نامطلوب به شيوه اداره ي 
به  در  آن  شاخص هاي  ارتقاء  و  مطلوب 

كارگيري منابع اداره ي امور كشور هستيم. 

در  سه جانبه گرايي  اجتماعي:  گفتگوي   .۱۶
گفتگوي  و  كار  مناسبات  و  روابط  عرصه 
اجتماعي راه برون رفت از بحران هاي فراروي 
خواهان  ما  رو  اين  از  است.  ايراني  جامعه 
ايجاد سازوكاري براي گفتگو ي احتماعي ميان 
و  مدني  جامعه  و  خصوصي  بخش  دولت،  

سه جانبه گرايي در عرصه كار هستيم. 

مدني:  جامعه  سازمان هاي  نظارت   .۱۷
تشكل ها و سازمان هاي جامعه مدني در هر 
جامعه به مثابه ديده بان گروه هاي احتماعي به 
ويژه گروه هاي به حاشيه رانده شده و حاشيه 
نشين عمل مي كنند. آراء، خواسته ها و مطالبات 
مردم را در سطوح مختلف جامعه منعكس 
مي كنند. از اين رو ما خواهان آن هستيم حق 
نظارت سازمان هاي جامعه مدني در اداره امور 
كشور به رسميت شناخته شود و موانع موجود 
دولت  سوي  از  مطالبات  آن  بيان  آزادي  در 

برطرف شود.
 

۱۸. ارتباطات اجتماعي: جامعه مدني ايران 
دنياي  با  ارتباط  بدون  و  انزوا  در  نمي تواند 
خارج و در محيط گلخانه اي رشد و گسترش 
يابد. از اين رو ما خواهان آن هستيم كه دولت 
موانع موجود را در زمينه مبادله،  گفتگو و انتقال 
جامعه  سازمان هاي  و  فعاالن  بين  تجربيات 
برطرف  جهاني  مدني  جامعه  با  ايران  مدني 

مناسب  زمينه  و  نموده 

جامعه   سازمان هاي  «شوراي  مطالبات»  «بيانيه  مي شود  تقديم  ادامه   در  كه  متني 
مدني ايران»  است كه در يك تالش دسته جمعي و با حضور نمايندگاني از تعداد 
قابل توجهي از سازمان هاي جامعه ي مدني ايران تدوين شده است و  شامگاه روز 
سه شبنه ۵ خرداد ماه ۱۳۸۸ در نشستي كه در سالن اجتماعات انجمن شركت هاي 
رياست  انتخابات  دوره ي  دهمين  نامزدهاي  اختيار  در  شد،  برگزار  ساختماني 

جمهوري قرار گرفت. 

يا  جمهوري  رياست  نامزدهاي  تحسين،  خور  در  اقدام  يك  در  كه  است  گفتني 
نمايندگان آنان (البته به جز دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهور)  در اين 
مراسم حضور يافتند و با امضاء توماري  نسبت به مطالبات مطرح شده در بيانيه- كه 

مطالبات معقولي هم هست- متعهد شدند
مراسم  اين  تصويري  گزارش  «پيام  كارفرمايان»  شماره ي  اين  صفحه ي  آخرين  در 

تقديم شده است. يانيه عينًا نقل مي شود: 



۹شماره هيجدهم � سال پنجم � ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ پيام كارفرمايان
تعميق  و  گسترش  براي 

روابط فراهم آورد.

۱۹. ظرفيت سازي و توانمند سازي شهروندان 
و  متعهد  و  مسؤل  شهروندان  انجمن ها:  و 
پويايي و شادابي زندگي انجمني از نشانه هاي 
مهم توسعه يافتگي در هر جامعه اي است. بدون 
وجود شهرونداني مسؤل و متعهد نمي توان 
ما  رو  اين  از  گفت.  سخن  مدني  جامعه  از 
خواهان آن هستيم كه موضوع ظرفيت سازي 
و توانمندسازي شهروندان و انجمن ها،  ايجاد 
فضاهاي مدني، ظرفيت سازي و توانا ساري 
محيط سياسي،  اجتماعي،  فرهنگي و حقوقي 
به مثابه مهم ترين وظيفه ي دولت در دستور 
كار مجريان قرار بگيرد. همچنين به تشكل ها 
عناصر  مثابه  به  مدني  جامعه  سازمان هاي  و 
ملي  امنيت  و  ملي  منافع  كننده ي  تحكيم 

نگريسته شود. 

۲۰. شبكه هاي اجتماعي: پويايي و شادابي 
و  روابط  وجود  و  اجتماعي  شبكه هاي 
جامعه  احاد  بين  اعتماد  بر  مبتني  مناسبات 
بين  است.  اجتماعي  سرمايه  ميزان  نشانگر 
و  توسعه يافتگي  و  اجتماعي  سرمايه ي 
دموكراسي پايدار پيوندي عميق وجود دارد. 
آن هستيم كه دولت  ما خواهان  اين رو  از 
از سياست تخريب و عقيم سازي شبكه هاي 
اجتماعي پرهيز كرده و به ايجاد بستر مناسب 
براي رشد و شكوفايي آنان به منظور انباشت 

سرمايه ي اجتماعي اقدام كند.
 

اخير،  سال هاي  در  اطالعاتي:  جامعه   .۲۱
منجر  ارتباطي،  فناوري هاي  در  انقالب 
است.  شده  اطالعاتي  جامعه  ايجاد  به 
در  فزاينده اي  شتاب  با  اطالعاتي  جامعه 
جلوگيري  براي  ما  است.  پيشرفت  حال 
دره  به  موجود  ديجيتالي  شكاف  تبديل  از 
ديجبتالي خواهان سرمايه ي گذاري و توجه 
به عرصه  جدي دولت و بخش خصوصي 
تضمين  اطالعاتي،  همچنين  تكنولوژي هاي 
و  شهروندان  مدني  آزادي هاي  و  حقوق 

انجمن ها در عرصه مجازي هستيم. 

۲۲ حق دسترسي و گردش آزاد اطالعات:  
تضمين حق دسترسي و گردش آزاد اطالعات 
در ميان شهروندان و انجمن ها يكي از وظايف 
مهم دولت است. دولت جمهوري اسالمي ايران 
يكي از امضاء كنندگان بيانيه  ي اصول و برنامه 
عمل اجالس جهاني جامعه اطالعاتي ژنو در 
سال ۲۰۰۳ و تونس در سال ۲۰۰۵ است. از 
اين رو ما خواهان تضمين حق دسترسي و 
و  ميان شهروندان  در  اطالعات  آزاد  گردش 
انجمن ها و برداشتن موانع فيلترينگ گسترده 

در عرصه اطالع رساني هستيم. 

قانونمند  اجتماعي:  مسؤليت پذيري   .۲۳
تشويق  و  اجتماعي  سرمايه گذاري  نمودن 
بخش خصوصي به انجام مسؤليت  اجتماعي 
يكي از وظايف مهم دولت است. از اين رو 
الزم  مقررات  و  قوانين  تدوين  خواهان  ما 
انجام سرمايه گذاري و مسؤليت پذيري  براي 
هستيم.  جامعه  در  شركت هاي  اجتماعي 
همچنين معتقديم دولت مي بايد براي ترويج و 
گسترش فرهنگ مدني و اقدام هاي داوطلبانه از 
طريق سياستگذاري و تدوين برنامه ها اقدامات 

الزم را انجام دهد. 

۲۴. حرفه  و حرفه  گرايي: انجمن هاي حرفه اي 
جامعه  مهم  اركان  از  يكي  حرفه گرايي  و 
مدني است. ما خواهان آن هستيم كه دولت 

احترام  حرفه  گرايي  انجمن هاي  استقالل  به 
ويژه  به  آن ها  امور  در  مداخله  از  و  بگذارد 
در تدوين و استقرار معيارها و استانداردهاي 
اخالقي و رفتار حرفه اي كه از پايه هاي اساسي 

حرفه  گرايي است، بپرهيزد. 

يكي  فرهنگي  ميراث  فرهنگي:  ميراث   .۲۵
و خودشناسي  هويت  مهم  بسيار  عناصر  از 
افراد يك جامعه است كه نسل كنوني را به 
گذشته  تاريخي اش پيوند مي دهد. از اين رو ما 
خواهان حفاظت از ميراث گرانقدر فرهنگي 

ايرانيان هستيم. 

مالكيت  معنوي:    - فكري  مالكيت   .۲۶
و  نوآوري  تشويق  براي  معنوي  فكري 
ضروري  امري  جامعه اي  هر  در  خالقيت 
و  احترام  خواهان  ما  رو  اين  از  است. 
حفاظت از مالكيت فكري و معنوي در كليه 

عرصه ها به ويژه هنر و نشر هستيم. 

۲۷. فرهنگ، زبان و قوميت:  تنوع فرهنگي، 
زباني و قوميتي ميراث مشترك بشر است. ما 
خواهان احترام به هويت هاي فرهنگي، تنوع 
زباني و قومي بر اساس اصول ۱۵ و ۱۹ قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران هستيم. 

۲۸. پاسخگوي به مطالبات صنفي: با توجه 
به رشد فزاينده ي مطالبات صنفي گروه ها و 
نيروهاي اجتماعي، ما خواهان پاسخگويي به 
مطالبات صنفي به ويژه دانشجويان،  معلمان، 
صنعتگران،  پرستاران،   كشاورزان،  كارگران، 
كارآفرينان، وكال، پزشكان، رونامه نگاران. . . 

هستيم.

۲۹. سالمت: انسان سالم محور توسعه پايدار 
است. پاسداشت سرمايه هاي انساني در گرو 
تأمين كامل بهداشت رواني و سالمت جسمي 
و اجتماعي آحاد جامعه است. لدا ما خواهان 
بهبود استانداردها و شاخص هاي سالمت براي 

نسل كنوني و آتي هستيم. 

۳۰ محيط زيست: حفظ محيط زيست يكي 
از اركان توسعه  پايدار است. براي تداوم حيات 
زيستي و تحول سالم آن به نسل هاي آينده بايد 
بايد  دولت  كنيم.  زيست حفاظت  محيط  از 
در تمامي برنامه ها و سياست ها،  ارزيابي هاي 
زيست محيطي را در جهت توسعه پايدار در 

دستور كار خود قرار دهد. 

خصوصي  و  اقتصادي  آزادسازي   .۳۱
وجود  پويا  مدني  جامعه  الزمه  سازي: 
خواهان  ما  است.  قوي  خصوصي  بخش 
بنگاه هايي  نهادها و  خصوصي سازي واقعي 
اجرايي  سياست هاي  اساس  بر  اقتصادي 
اصل ۴۴ قانون اساسي،  كاهش تصدي گري 
دولت، بازنگري كليه  سياست ها و برنامه هاي 
اقتصادي و واگذاري امور اقتصادي به مردم، 
بالنده  نيل به اهداف  توسعه ي كارآفريني و 
كشور،  اصالح و بازبيني واگذاري هاي انجام 
شده به نهادها و سازمان هاي غيرخصوصي كه 
سبب ايجاد مالكيت مجهول و غيرپاسخگو 

شده است، هستيم. 

خواهان  ما  ملي:  توليد  تقويت   .۳۲
از  استفاده  تبليغ  و  ترويج  فرهنگ سازي،  
توليدات و فرآوردهاي ملي و اصالح فضاي 
كسب و كار براي رشد و توسعه توليد ملي 
بر اساس مزيت هاي نسبي و افزايش اشتغال 
و رعايت حقوق مصرف كنندگان در راستاني 
تحقق سند چشم انداز بيست ساله هستيم. ■

عضو شوراي حكام آي.ال.او به نامزدها ي رياست جمهوري: 
توسعه  كشور در گرو تحقق كار شايسته است

نخستين  عطارديان  محمد  مهندس 
حكام  شوراي  عضو  ايراني  كارفرماي 
كه  (آي.ال.او)   كار  بين المللي  سازمان 
هشتمين  و  نود  به  سازمان  اين  سوي  از 
كنفرانس بين المللي كار دعوت شده است، 
و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران را در اين كنفرانس نمايندگي خواهد 
نشست  در  خود  كوتاه  سخنان  در  كرد، 
«شوراي سازمان هاي جامعه  مدني ايران» با 
نامزدهاي دهمين دوره ي انتخابات رياست 
مي توان  ساخت  نشان  خاطر  جمهوري 
تمام مطالبات «شوراي سازمان هاي جامعه 
مدني ايران»  را كه به صورت توماري براي 
امضاء نامزدهاي محترم رياست جمهوري 
يا نمايندگان آنان آماده شده است، در يك 
مفهوم خالصه كرد و آن مفهوم چيزي جز 

«كارشايسته» نيست. 
دبيركل  سوماويا  خوان  كه  است  گفتني 
گزارش  در  بار  نخستين  براي  آي.ال.او 
سال  در  كار  بين المللي  كنفرانس  به  خود 
۱۹۹۹ مفهوم «كارشايسته» را به كار برد كه 
كار  المللي  بين  سازمان  فلسفه ي وجودي 
را به مختصرترين شكل ممكن بيان مي كند. 
مهندس عطارديان به اشاره به همايش هاي 
ملي كار خاطر نشان ساخت كه مفهوم «كار 
 ۱۳ ماده ي  در  بار  نخستين  براي  شايسته»  

«كار  توسعه  مّلي  برنامه  است  موظف  دولت 
شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار 
و توسعه، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرايي» كه 
متضمن عزت نفس، برابري فرصت ها, 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. 
و  انجمن ها  (آزادي  كار  بنيادين  حقوق  الف: 
كار،  روابط  مدني  تشكل هاي  حق  از  حمايت 
حق سازماندهي و مذاكره دسته جمعي، تساوي 
مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، 
منع تبعيض در اشتغال و حرفه, رعايت حداقل 
سن كار, ممنوعيت كار كودك, رعايت حداقل 

مزد متناسب با حداقل معيشت). 
شركاي  و  دولت  اجتماعي  گفتگوي  ب: 
اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي 
روابط  ارتقاي  اجتماعي،  و  انساني  سرمايه 
صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، 
پيمانهاي  انعقاد  مذاكرات و چانه زني جمعي, 
جانبه  سه  شوراي  تشكيل  دسته جمعي، 
جانبه  مكانيزمهاي سه  مّلي، گسترش  مشاوره 
ترويج  ساختاري،  اصالحات  كار,  روابط  در 
مدني  تشكلهاي  تقويت  و  اجتماعي  گفتگوي 

روابط كار. 
(تأمين  اجتماعي  حمايت هاي  گسترش  ج: 
اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد, توسعه و تقويت 

اجتماعي  حمايتهاي  جبراني،  كارهاي  و  ساز 
توانبخشي  رسمي،  غير  كار  بازار  شاغلين  از 
براي زنان و مردان  برابري فرصتها  معلولين و 
به  دستيابي  طريق  از  زنان  توانمندسازي  و 

فرصتهاي شغلي مناسب). 
مدني  و  صنفي  حقوق  پي گيري  حق  د: 

كارگري. 
هـ: اصالح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين 
اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين 
كار  و  ساز  اساس  بر  كار  روابط  و  اجتماعي 
سه جانبه ((دولت, كارگر و كارفرما))، به منظور 

تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار). 
اشتغال  براي  (ظرفيت سازي  مولد  اشتغال  و: 
آموزشهاي  متوسط،  و  كوچك  واحدهاي  در 
برنامه ريزي  اشتغال،  به  معطوف  و  هدف دار 
آموزشهاي  اشتغال،  جهت گيري  با  آموزشي 
تحليل  و  تجزيه  و  جمع آوري  كارآفريني، 
كامل  همبستگي  و  ارتباط  كار،  بازار  اطالعات 
آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، 
حرفه اي  و  فني  مهارتي  آموزش هاي  توسعه 

معطوف به نياز بازار كار). 
ز: اصالح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين 
مقاوله نامه هاي  و  استانداردها  با  مّلي  مقررات  و 
بين المللي، كنسولي، تحوالت جهاني كار و امحاي 
تبعيض در همه عرصه هاي اجتماعي به ويژه در 

عرصه روابط كار و اشتغال. 
ح: اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي كار به 

خارج از كشور. ■

ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه

قطعنامه  چهارمين همايش ملي كار (۲۴ تا 
۲۶ آذر ماه ۱۳۸۲) مطرح شد. در فاصله ي 
و  كار،  ملي  همايش  پنجمين  و  چهارمين 
با تالش هاي «شوراي مشاوره ي سه جانبه ي 
ملي»  بخش قابل توجهي از مسائل مرتبط 
به «كار شايسته» در ماده ۱۰۱ قانون برنامه  
مراجع  در  و  شد  گنجانده  توسعه  چهارم 

قانوني به تصويب رسيد. 
مهندس عطارديان پس از اشاره به جنبه هاي 
نشان  خاطر  قانوني  ماده ي  اين  مهم  بسيار 
ساخت كه دولت مكلف شده بود در سال 
«برنامه  توسعه  برنامه ي چهارم  اجراي  اول 
ملي توسعه كارشايسته» را تدوين و به اجرا 
بگذارد، اما تا كنون كوچك ترين اقدامي در 

اين زمينه صورت نگرفته است. 
مهندس عطارديان در بخش پاياني سخنان 
خود از نامزد پيروز دهمين دوره ي انتخابات 
رياست جمهوري درخواست كرد كه تحقق 
كند،   تضمين  را  كارشايسته  ملي  برنامه ي 
گروي  در  كشور  پايدار  توسعه ي  كه  چرا 

تحقق «كار شايسته» خواهد بود. 
گفتني است به رغم عضويت وي در شوراي 
حكام آي.ال.او، برخي از مسؤالن وزارت كار 
و امور احتماعي از معرفي اين شخصت ملي 
و بين المللي به عنوان نماينده ي كارفرمايان 

ايران در كنفرانس خودداري كردند!

ادامه از  صفحه ۴



پيام كارفرمايان شماره هيجدهم � سال پنجم � ارديبهشت  ماه ۱۳۸۸  ۱۰

فعاليت هاي فرهنگي آموزشي 
كانون عالي كارفرمايي  در يك نگاه 

صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  موفقيت  بر  عالوه   ۱۳۸۸ ماه  ارديبهشت  طول  در 
كارفرمايي ايران در ايفاء سهم خود در سازماندهي به «شوراي سازمان هاي جامعه 
محسوب  عطف  نقطه  يك  سازمان ها  اين  فعاليت  تاريخ  در  كه   - ايران»»   مدني 
مدت  همين  در  نيز  عالي  كانون  اين  آموزشي  فرهنگي  فعاليت هاي  مي شود- 
«شبكه   در  فارسي  به  نيز  مقاله    شش  و  سي  ماه،  همين  در  است.  تأمل  خور  در 
اطالع رساني كارفرمايان ايران»  (شاكا)  منتشر شد كه هر كدام نكته ي جديدي را 

مطرح كرده اند.
شد،   منتشر  شاكا  در  ارديبهشت  ماه  در  كه  مقاالتي  اصلي  موضوع هاي  از  يكي 
بررسي روش هاي قانوني مشاركت اعضاء تشكل هاي صنفي كشورهاي پيشرفته ي 
صنعتي در انتخابات سياسي بود. موضوع مهم ديگر نيز، بررسي روش هاي اتاق هاي 
بازرگاني و تشكل هاي كارفرمايي در كشورهاي توسعه يافته براي تدوين «سياست 
ملي كسب و كار» بوده است. «عرف پارلماني» نيز از جمله مسائلي است كه «شاكا» 
پوشش خبري  داشت.  برنخواهد  ايراني دست  انجمن هاي  ميان  در  آن  ترويج  از  

سازمان هاي بين المللي نيز يكي از كارهاي هميشگي شاكا خواهد بود.
در ادامه، فقط مقدمه ي چند مقاله ي منتشر شده در «شاكا» طي ارديبهشت ماه ۸۸ 
(با كمي تغيير البته) و  با اين هدف نقل مي شود تا گوشه اي از فعاليت هاي فرهنگي 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را نيز در معرض آگاهي همكاران 
در  مندرج  مطالب  كردن  خالصه  از  مقدمه ها  اين  در  است،  بديهي  بگيرد..  قرار 
مقاالت عمدًا خود داري  شده است تا افرادي كه به طور جدي به موضوع عالقه 
دقيقه اي  چند  مطالب  عميق تر  درك  براي  و  كنند  مراجعه  مقاالت  اصل  به  دارند 

وقت بگذارند: 

۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
♦ «كميته ي كل» چيست و با «مجمع» و 

«كنوانسيون» چه فرقي دارد؟
به  كارفرمايان»  «گروه  پيشنهاد  پي  در 
كار،  بين المللي  سازمان  حكام»  «شوراي 
هشتمين  و  نود  (آجندا)ي  جلسه   دستور 
ماه  كار كه در خرداد  بين المللي  كنفرانس 
و  برگزار خواهد شد  ژنو  در  سال جاري 
شوراي  -عضو  عطارديان  محمد  مهندس 
هيأت  و  كار-  بين المللي  سازمان  حكام 
همراه وي به نمايندگي از سوي تشكل هاي 
مي كند،  شركت  آن  در  مستقل  كارفرمايي 
تغيير كرد و قرار شد در چارچوب قواعد 
تشكيل  پيشنهاد  كنفرانس  اين  جاري 
راهبرد هاي  بررسي  براي  كل»  «كميته ي 
مطرح  كار  بازارهاي  در  بحران  از  خروج 
شود. با اطمينان مي توان پيش بيني كرد كه 
و  رسيد  خواهد  تصويب  به  پيشنهاد  اين 
كنفرانس  عمومي  نشست هاي  از  بسياري 
برگزار  كل»  «كميته ي  قالب  در  آتي 
و  چيست  كل  كميته ي  اما،  شد.  خواهد 
اتحاديه ها  كنوانسيون  يا  انجمن  مجمع  با 
و فدراسيون ها چه تفاوت هايي دارد؟ ماده  
با  را  مسائل  اين  انجمن»  «نظام نامه   از   ۵۲

دقت توضيح داده است.
خاطر نشان مي شود، «نظام نامه  انجمن» در 
واقع همان «قانون عام پارلمان» يا «قواعد 
تمدن  در  كه  است  دموكراسي»  بازي 
از  عقل گراي يونان باستان ريشه دارد و 
منتقل  «لندن»  به  يونان  امپراتوري  طريق 
پادگان هاي  از  يكي  زمان  آن  در  كه  شد 
شبكه ي امپراتوري روم در اروپا محسوب 
مي شد. اين قواعد در پارلمان انگلستان به 
اما  صورت شفاهي و عرفي تكامل يافت 
كه مكتوب  بود  آمريكا  متحده  اياالت  در 
اين  كتاب  صدها  حاضر  حال  در  و  شد 
نيز  انجمن ها  و  مي دهند  ارايه  را  قواعد 
يكي از آن ها را- كه در اساس بسيار شبيه 
پارلماني»  «مرجع  عنوان  به  هستند-  هم 
به  ما  كه  را  آنچه  مي كنند.  انتخاب  خود 
عنوان «اساسنامه» مي شناسيم بخش بسيار 
فقط  كه  است  عام»  «قانون  از  كوچكي 
ويژگي هاي يك انجمن خاص را از ديگر 

انجمن ها متمايز مي سازد.

گفتني است يكي از كامل ترين و معتبرترين 
«نظام نامه هاي انجمن» كتابي است كه در سال 
مارتين هنري  نام  به  فردي  از سوي   ۱۸۷۶
رابرت تدوين شد و ويرايش دهم آن كه در 
سال ۲۰۰۰ منتشر شده است به عنوان مرجع 
شود.  مي  معرفي  انجمن ها  بيشتر  پارلماني 
بخش هاي بسيار زيادي از اين كتاب تا كنون 
به فارسي منتشر شده و در سايت «مؤسسه 
در دسترس  (ماپا)  ايرانيان»  پزشكي  اخالق 
است و پس از كسب اجازه  از مولفان، نسبت 

به انتشار آن اقدام خواهد شد.
.(براي مطالعه ي متن كامل مقاله به «شبكه 
مراجعه  ايران»  كارفرمايان  اطالع رساني 

كنيد).

۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
كار  و  كسب  صداي  رساسازي   ♦
رياست  انتخابات  دوره ي  دهمين  در 
ملي  «سياست  تدوين  جمهوري: 

كسب وكار»
دهمين  انتخابات  برگزاري  آستانه ي  در 
پرسش  اين  جمهوري  رياست  دروه  ي 
كارفرمايان  آيا  كه  است  طرح  قابل 
تدوين  را  كسب وكار  خواسته هاي  كشور 
كرده اند؟ و آيا قادر خواهند بود ضرورت 
درخواست هاي خود را براي افكار عمومي 
راهكارهاي  آيا  و  كنند؟  تبيين  و  استدالل 
مناسب براي طرح و دفاع از اين خواسته ها 

براي  مي توانند  آيا  و  ساخته اند؟  مدون  را 
تحقق اين خواسته ها نيروهاي خود را بسيج 
كنند؟ و خالصه اينكه آيا خواهند توانست 
امكانات خود را در حمايت از نامزدي به 
ميدان آورند كه نسبت به درخواست هاي 

ملي آنان تعهد خواهد پذيرفت؟

آموزشي  بسته ي  از  كتاب  سومين 
«تشكل هاي كارفرمايي كارآمد» كه از سوي 
سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي 
به موضوع  منتشر شده  تهيه و  كارفرمايان 
اين  «دفاع» پرداخته است. در بخش سوم 
كتاب روش تدوين «سياست ملي كسب  و 

كار» مورد بررسي قرار گرفته است.

خاطر نشان مي شود در چند روز آينده و 
كتاب، نسبت  براساس رهنمود هاي همين 
ملي كسب  پيش نويس سياست  تدوين  به 
كارفرمايي  تشكل هاي  ميان  در  كار  و 
اقدام خواهد شد تا بتوان اين نقشه ي كار 
ميان  در  جمهوي  رياست  نامزدهاي  با  را 
از  يكي  از  حمايت  به  نسبت  و  گذاشت 
تمام  از  رو  همين  از  گرفت.  تصميم   آنان 
تشكل هاي كارفرمايي و به ويژه از رابطان 
مي شود  درخواست  تشكل ها  اين  خبري 
اختيار  در  را  نوشته  اين  كاغذي  نسخه ي 
خود  متبوع  تشكل  مديره ي  هيأت  اعضاء  
تدوين  استاندارد  روش  با  تا  دهند  قرار 
و  شوند  آشنا  كار  و  كسب  ملي  سياست 
به تدوين اين سياست طي هفته هاي پيش 
رو مدد برسانند. (براي مطالعه ي ترجمه ي  
متن اين سند و اسناد مشابه در همين زمينه 

به  «شاكا» مراجعه كنيد).

۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۸
♦ روش هاي قانوني حمايت كارفرمايان 
رياست  براي  كسب وكار  نامزد  از 

جمهوري
شايد هنوز هم باشند كساني كه در توجيه 
نفي  و  پرولتاريا  ديكتاتوري  بودن  عادالنه  
سرمايه ي  نقش  به  دموكراسي  حكومت 
ثروتمندان در پيروزي نامزدهاي انتخاباتي 
با  را  دنيا  كه  هم  كساني  كنند.  استناد 
تجربه هاي محدود و جهان  سومي خودشان 
جا  همه  كه  مي كنند  باور  مي گيرند  قياس 

رأي مردم را با خيار و سيب زميني مي توان 
خريد. پس چه بهتر كه بساط اين نمايش 
مسخره را جمع كرد و يك ديكتاتور اصلح 

را بر صالحان گماشت.
يكي از دستاوردهاي جهاني گرايي اين است 
ترين روستاي  افتاده  پرت  از  مي توانيد  كه 
باشد!-  داشته  اينترنت  اگر  التبه  جهان- 
را  امپراتوري  انتخابات  به  مربوط  قوانين 
هم  قدرها  آن  دنيا  دريابيد  تا  كنيد  وارسي 
كه ادعا مي شود بي  در و پيكر نيست و هيچ 
شهروندي حق ندارد بيش از مبلغ كمي كه 
قانون تعيين كرده است خرج نامزد محبوب 
ثبت  به  شركت  هيچ  عالوه،  به  كند.  خود 
رسيده اي  - چه انتفاعي و چه غير انتفاعي- 
يا  شركت  اموال  از  سنت  يك  ندارد  حق 

اتحاديه ي كارگري را خرج انتخابات كند.

انتخابات  دوره ي  دهمين  آستانه ي  در 
اطالع رساني  «شبكه  جمهوري،  رياست 
كوشيد  ايران» (شاكا) خواهد  كارفرمايان 
بيشترين نقش را در بسيج كارفرمايان براي 
حمايت از نامزد كسب و كار براي رياست 

جمهوري ايفاء كند..

در ادامه ترجمه ي يك بروشور «كميسيون 
برگزاري  مسؤل  كه  فدرال»-  انتخابات 
متحد  اياالت  در  فدرال  انتخابات 
اين  عنوان  مي شود.  تقديم  آمريكاست- 
بروشور «راهنماني شهروندان» است كه در 
به  توجه  است.  بازنگري شده  سال ۲۰۰۹ 

مفاد آن براي ما جالب خواهد بود.

۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸
جهاني  سازمان  دبيركل  بيانيه ي   ♦
مجدد خود  انتخاب  مناسبت  به  تجارت 
به دبيركلي: تقويت دبليو.تي.او به عنوان 

تشكيالت جهاني تجارت
 ۱۳۸۸ ماه  ارديبهشت   ۸ سه شبنه  روز 
دبيركل  المي  پاسكال   (۲۰۰۹ آوريل   ۲۹)
سازمان جهاني تجارت در نشست «شوراي 
عمومي» اين سازمان و به مناسب انتخاب 
مجدد خود براي يك دوره ي چهار ساله ي 
آن  به  توجه  كه  كرد  ايراد  ديگرسخناني 

براي كارفرمايان ايراني ضروري است.
تصور اينكه بتوان به قدرت برترمنطقه تبديل 

شد و در عين حال از خروارها موافقتنامه ي 
ماند،  بي خبر  منطقه اي  و  جهاني  تجارت 
است  فردي  همان  توهم  از  حاكي  بيشتر 
كه به ده راهش نمي دادند سراغ كدخدا را 
مي گرفت. بز گريم و از گله به دريم و طرفه 

اينكه به اين دربه  دري مي نازيم.
روشن است كه كارفرمايان ايراني با چه مسائل 
پيش پا افتاده اي دست و پنجه نرم مي كنند. با 
اين همه، گوش دادن به سخنراني پاسكال 
المي يادمان مي اندازد كه كجا بايد باشيم و 
حاال كجا هستيم. شايد همين توجه سبب 
شود تا كمي از روزمرگي فاصله بگيريم و 
به افق هاي دور بيانديشيم.(ترجمه ي سخنان 

پاسكال المي را  در شاكا مطالعه فرماييد).

۳ ارديبهشت ۱۳۸۸؛
نودمين  مناسبت  به  آي.ال.او  بيانيه ي   ♦
براي  تالش  سال   ۹۰ تأسيس:  سال 

عدالت اجتماعي 
متحد  ملل  آژانس هاي  از  يكي  آي.ال.او 
كسب  فرصت هاي  ارتقاء  به  كه  است 
مردان،  و  زنان  براي  مولد  و  شايسته  كار 
كرامت  با  و  ايمن  برابر،   آزاد،  شرايط  در 
است.  شده  داده  اختصاص  انساني 
از  تالش،  سال   ۹۰ طول  در  ال.او،  آي 
روز  در  كار  ساعت  هشت  درخواست 
تأمين  براي  شايسته،  كار  درخواست  تا 
عدالت اجتماعي براي تمام كساني كه در 

دنياي كار فعاليت دارند، كوشيده است.

آي.ال.او از آغاز فعاليت هايش در پي بهبود 
اساسنامه ي  است.  بوده  افراد  تمام  زندگي 
جهاني  «صلح  كه  مي كند  اعالم  آي.ال.او 
عدالت  مبناي  بر  مي تواند  فقط  پايدار  و 
تا  زمان  آن  از  شود».  مستقر  اجتماعي 
از  اجتماعي  عدالت  درخواست  كنون، 
طريق جايزه صلح نوبل، و اخيرًا، «بيانيه ي 
جهاني گرايي  براي  اجتماعي  عدالت 
منصفانه»، طنين انداز بوده است. در جريان 
اقتصادي،  رونق  و  ركود  صلح،  و  جنگ 
آي.ال.او  جهاني گرايي،  و  استعمارزدايي 
كوشيده است تا با مردم و براي مردم همان 

هدف را پي بگيرد.
ارزش هاي بنيادين آزادي، كرامت انساني، 
و  اجتماعي  تأمين  اجتماعي،  عدالت 
برابري، عناصر اساسي توسعه ي اجتماعي 
بحران  در  هستند.  پايدار  اقتصادي  و 
اصول  اين  جاري،  شغلي  و  اقتصادي 
آي.ال. امروز،  مي يابند.  موضوعيت  بيشتر 
او زنان و مردان را گردهم مي آورد تا براي 
شكل بخشي دوباره به جهان بر مبناي اين 
نودمين  در  كنند.  همكاري  اساسي  اصول 
سالگرد براي گرامي داشت گذشته و آغاز 
دوران جديدي به سوي زندگي بهتر براي 

همه به ما ملحق شويد. ■

خوان سوماويا دبير كل سازمان بين المللي كار در تهران 



۱۱شماره هيجدهم � سال پنجم � ارديبهشت ماه  ۱۳۸۸ پيام كارفرمايان
كارفرمايان  و تدوين «سياست ملي كسب و كار»

پيش از هر بحثي در مورد «سياست ملي كسب و كار»  ذكر اين نكته ضروري 
ايران،  در  انجمني  فعاليت هاي  از  آسيب شناختي  تحليل  براساس  كه  است 
آموزش و ترويج پنج محور كليدي در دستور كار «پيام كارفرمايان»  قرار گرفته 
بود و اين صفحه به معرفي منابع معتبر آموزشي در همين زمينه ها اختصاص 
تشكل هاي  در  حكمراني  از:  بودند  عبارت  محور ها  اين  بود.  شده  داده 
كارفرمايي، رويكرد استراتژيك به تشكل هاي كارفرمايي، رسا سازي صداي 
به  پارلماني  و «عرف  كارفرمايي  كار، درآمدسازي در تشكل هاي  و  كسب 

عنوان سنگ بناي كار گروهي دموكراتيك».
خاطر نشان مي شود كه در راستاي تحقق هدف هاي آموزشي فوق بود كه 
منابع و مراجع بسيار مفيدي از سازمان هاي كارفرمايي بين المللي شناسايي و 
نسبت به ترجمه و انتشار آن ها در «شبكه اطالع رساني پيام كارفرمايان»  اقدام 
مي شد و گزيده ي آن مطالب نيز در اين صفحه به تشكل هاي كارفرمايي ارايه 

مي گرديد تا براي كسب منابع اصلي به سايت شاكا مراجعه كنند. 
به نظر مي رسد كه اكنون اين سياست نياز به تغيير داشته باشد و الزم است 
فوري تر  موضوع هاي  و  شود  كاسته  خبرنامه   در  نظري  مباحث  حجم  از 
تشكل هاي كارفرمايي بيشتر مورد توجه قرار بگيرد. به همين دليل، از ارايه ي 
اسناد تئوريك آموزشي در اين صفحه صرف نظر شد و به جاي آن موضوع 

ديگري مورد بررسي قرار مي گيرد كه در ادامه مطالعه مي كنيد: 

♦ «اجنداي ملي كسب وكار» چيست؟
«رساسازي  كتاب  سوم  بخش  ابتداء  در 
صداي كسب وكار» (از مجموعه ي آموزشي : 
توضيح  در  كارآمد)   كارفرمايي  تشكل هاي 
مفهوم «سياست ملي كسب وكار» آمده است:

«اگر قرار باشد سازمان هاي كارفرمايي در 
باشند،  اثربخش  خود  دفاعي  تالش هاي 
در  كه  هدف هايي  از  روشني  درك  بايد 
هدف هاي  باشند.  داشته  هستند  آن ها  پي 
به روش هاي  دفاعي  سياست هاي عمومي 
تشكل هاي  اما  شده اند،  بيان  گوناگوني 
با  آن ها  از  بيشتر،  و  بيشتر  كارفرمايي، 
«اجنداي  يا  كسب وكار»  «اجنداي  عنوان 

ملي كسب وكار» نام مي برند». 

مفهوم «اجندا»  در ادبيات فارسي انجمني،  
كه  است  شده  ترجمه  «دستور جلسه»  به 
معادل دقيقي نيست. در ادبيات بين المللي 
سادگي  به  ما  كه  را  آنچه  انجمني،  
اقسام  و  انواع  مي شناسيم،   «دستورجلسه» 
دارد كه هر كدام داراي قواعد و مقرارات 
ويژه اي هستند. درست شبيه واژه ي «شير» 
كه هم خوردني است، هم مي خورد و هم 

باز و بسته مي شود!
زيان  در  جمله  از  معنا-  يك  به  «دستور» 
عربي معاصر- به معناي «اساسنامه» است. 
در عين حال به عنوان «قانون اساسي» هم 
رئيس  وقتي  حال،  اين  با  مي رود.  كار  به 
دستور»   از  «خارج  را  مطلبي  مجمع  يك 
آيا  كه  نمي شود  مشخص  مي كند  اعالم 
آن موضوع  از «قواعد عام»  يا «نظام نامه ي 
آن  «اجندا» ي  از  يا  است،   خارج  انجمن » 
مجمع، يا از برنامه ي آن روز مجمع خارج 
تلقي مي شود؟ (با هر كدام از اين تخلف ها 
كرد).  برخورد  متفاوتي  شكل  به  بايد 
مي بينيد،  در حاليكه «دستور جلسه»  مانند 
است،   لفظي  مشترك  يك  «شير»  كلمه ي 
دست كم سه معناي كامًال متفاوت دارد كه 

به آن ها كم توجهي مي شود.
شايد  كه  اجمالي،  توضيح هاي  اين  با 
جالب  پروفشنال  انجمن سازان  براي 
ملي  «اجنداي  كه  دريافت  مي توان  باشد،  
يا  به «دستوركار»  كسب و كار»  را نمي توان 
كسب وكار  «نظام نامه  » ي  يا  «دستورجلسه» 
براي  «اجندا»   مفهوم  كه  كرد. چرا  ترجمه 
انجمني  پيچيده ي  كارهاي  تجربه ي  كه  ما 

را نداريم، شناخته شده نيست. 

♦ «سياست ملي كسب وكار»؟
با توجه به اين توضيح ها،  به جاي «نشنال 
ملي  «سياست  عبارت  اجندا» ،   بيزينس 
يك  البته  كه  مي شود  پيشنهاد  كسب وكار» 
اشكال بسيار مهم دارد كه بايد مورد توجه 

قرار بگيرد. 
در همين زمينه، سازمان جهاني بهداشت به 
تمام كشورهاي عضو خود توصيه مي كند 
«نشنال دراگ  يا  دارو»   ملي  كه «سياست 

پاليسي» خود را تدوين كنند.
از آنجا كه دولت هاي مدرن مسؤل تأمين 
مي شوند   شناخته  مردم  نياز  مورد  داروي 
سياست)،  اين  مجري  لزومًا  نه  (و 
«سياست ملي دارو» ، در واقع يك برنامه ي 
تمام  دسترسي  تضمين  براي  استراتژيك 
شهروندان به مجموعه ي كامل و اقتصادي 
است.  اساسي»  «داروهاي  صرفه ي  به  و 
سوي  از  اساسي  داروهاي  فهرست  البته 
بيش  به  توجه  با  كارشناسي  كميته هاي 
تعريف  و  شناسايي  معيار   ۱۰۰ حدود  از 
مي شوند و دولت ملزم است سياست هايي 
را تدوين و اجراي آن  ها را تضمين كند كه 
هيچ فردي به رغم نداشتن پول از دسترسي 

به اين داروها محروم نشود. آيا با توجه به 
اين معنا از «سياست ملي دارو»  مي توان از 

«سياست ملي كسب وكار» صحبت كرد؟ 

مناسب تري  معال  «اجندا»   براي  بشود  اگر 
گفت  مي شد  صورت  آن  در  داد،   ارايه 
مناسب تر  كسب وكار»   ملي  «سياست  كه 
«دستوركار»  حاليكه  در  اما  نه؟  يا  است 
براي  مناسبي  معادل  «دستورجلسه»  يا 
به نظر  نيستند، «سياست» مناسب تر  اجندا 

مي رسد. اما به يك شرط.
و  منافع  تضاد  بروز  عرصه ي  «سياست»  
در نتيجه عرصه ي فعاليت احزاب است. به 
همين دليل يك حزب با افزايش ماليات ها 
تمام  با  ديگر  حزب  اما  است  مخالف 
قدرت از افزايش ماليات ها دفاع مي كند. به 
اين معنا، آيا  «كسب وكار» مي تواند عرصه 
«سياست»  شود؟ پاسخ مثبت نيست. چرا؟ 
اهل كسب وكار در  اين است كه  بر  فرض 
برنامه  و  اصول  از  برخي  مورد  در  مجموع 
هاي كلي توافق دارند، اما ممكن است طبقات 
ديگر اجتماعي،  مانند كارمندان و كارگران با 
آن برنامه ها و اصول موافق نباشند. بنا بر اين،  
امر  يك  كسب وكار»   ملي  «سياست  تدوين 
سياسي و برآيند توازن قوا در ميان گروه هاي 
ملي  «اجنداي  اما  است،   مختلف  احتماعي 
كسب وكار» را كسب و كار ملي كشور تعيين 

مي كند و نه دولت. 
امكانات  اعظم  بخش  اينكه  به  توجه  با 
و  است،   دولت  اختيار  در  كسب وكار 
است  بهتر  دولت،  عرصه ي  هم  «سياست» 
به جاي «سياست ملي كسب وكار»  از معادل 
ديگري استفاده كنيم كه نشان بدهد اين برنامه  
يا اجندا به «كسب وكار» ملي تعلق دارد و نه 

به سياست اين يا آن دولت خاص. 

♦ از روي دست  ديگران 
همانطور كه در آغاز اين نوشته گفته شد، 
كه  كسب وكار»  صداي  «رساسازي  كتاب 
آموزشي  بسته ي  از  راهنما  كتاب  سومين 
سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي 
تشكل هاي  كارآمدسازي  براي  كارفرمايان 
كارفرمايي است،  به موضوع «دفاع» از منافع 
اختصاص  كارفرمايي  تشكل هاي  اعضاء  
داده شده است. در اين كتاب راهنما، انواع 
از  دفاع  ابزارهاي  و  سياست ها   روش ها،  
منافع اعضاء  مورد بررسي قرار گرفته است 

اصلي  مبناي  ملي كسب وكار»  «سياست  و 
تشكل   يك  دفاعي  سياست هاي  تدوين 

كارفرمايي معرفي شده است:
براي  كارفرمايي  تشكل هاي  كه  انجا  «از 
ايجاد  خود  اعضاء   به  كردن  خدمت 
شده اند،  بسيار حياتي است كه شركت ها و 
سازمان هاي عضو در شناسايي موضوع ها و 
تدوين اولويت ها نقش داشته باشند. دفاع 
اتئالف هايي  ساختن  مستلزم  اغلب  موفق 
اقدام هاي  اجراي  مورد  در  كه  است 
باشند.  داشته  توافق  هماهنگ  جمعي 
اتئالفي  هيچ  كارفرمايي  تشكل هاي  براي 
هماهنگي  دفاعي  فعاليت  از  قدرتمند تر 
نيست كه از طرف كمپاني ها و سازمان هاي 
عضو انجام شود. به همين دليل الزم است 
اعضاء  تشكل ها در شناسايي موضوع ها و 

تدوين اولويت ها دخالت داده شوند.»  
در ادامه ي همين بخش از سند آمده است: 
«تنها راه براي شناسايي موضوع هاي مورد 
از خودشان  كه  است  اين  اعضاء  عالقه ي 

پرسيده شود».

♦ پرسش نامه ي نظرسنجي
يكي از رايج ترين روش هاي نظرسنجي از 
اعضاء در مورد مسائل مورد عالقه ي آنان 
آنان  ميان  در  پرسشنامه  توزيع  و  تدوين 
است. اما واقعًا چه مسائلي از اعضاء بايد 

پرسيده شود؟ 

صداي  سازي  «رسا  كتاب  پيوست  به 
«ساخت  عنوان  با  سندي  كار»    و  كسب 
اجنداي ملي كسب و كار ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴» 
اتاق  سوي  از  كه  است  رسيده  چاپ  به 
بازرگاني اياالت متحد آمريكا تدوين و در 
«اجنداي  و  شده  توزيع  اتاق  اعضاء   ميان 
ملي كسب وكار» اين اتاق بر مبناي همين 

پرسش نامه ها ساخته شده است.
همين جا الزم است خاطر نشان شود كه 
متن اين پرسش نامه، و نيز متن «اولويت هاي 
سياسي اتاق بازرگاني اياالت متحد»  - كه 
سندي نسبتًا طوالني و جامع است، به فارسي 
اطالع رساني  «شبكه  طريق  از  و  ترجمه 
رابطان خبري  اختيار  ايران»  در  كارفرمايان 
قرار گرفته است تا به مسؤالن تشكل هاي 
كارفرمايي ارايه دهند. آيا اين اسناد مي توانند 
به  در تدوين «سياست ملي كسب و كار» 

تشكل هاي كارفرمايي مدد برسانند؟ 

♦ بيانيه ي رئيس كانون عالي كارفرمايي
همانطور كه آقاي حسين احمدي زاده رئيس 
انجمن هاي  عالي  كانون  مديره ي  هيأت 
خود  بيانيه ي  در  ايران  كارفرمايي  صنفي 
برگزاري  آستانه ي  در  است،  كرده  مطرح 
دهمين دوره ي انتخابات رياست جمهوري، 
تعدادي از سازمان هاي جامعه ي مدني ايران 
نامزد  از  خود  مطالبات  تا  آمدند  گردهم 
رياست جمهوري را مدون كنند. به موازات 
همين تالش ها، تجربه ي ساير سازمان هاي 
اين  در  نيز  كسب وكار  بين المللي  و  ملي 
زمينه مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به 

كه  است  ميداني  پژوهش هاي  نتايج همين 
مي توان نكات زير را جمع بندي  كرد:

۱. هرچند ايجاد ائتالف براي تدوين 
كامًال  آن ها  از  دفاع  و  مطالبات 
اتئالفي  هيچ  اما  است،   ضروري 
كه  دفاعي  فعاليت هاي  از  قوي تر 
مي دهند  انجام  تشكل  يك  اعضاء  

نخواهد بود. 
۲. يك فعاليت دفاعي موفق مستلزم 
ايجاد اتئالف  هايي است كه در مورد 
انجام اقدام هاي هماهنگ توافق داشته  

باشند. 
كارفرمايي،  مورد يك تشكل   در   .۳
اقدام هاي  مورد  در  سازي  توافق 
ساختن  مستلزم  هماهنگ  دفاعي 

«سياست ملي كسب وكار»  است. 
ملي  سياست  اولويت هاي   .۴
از  پرسش  طريق  از  فقط  كسب وكار 
اعضاء  يك تشكل شناسايي و تدوين 

مي شوند. 
كسب  براي  متنوعي  روش هاي   .۵
دارد  وجود  تشكل  يك  اعضاء  نظر 
كه رايج ترين آن ها توزيع پرسش نامه 
كار،  بخش  دشوارترين  اما،  است. 
نقاط ضعف  و  قوت  نقاط  شناسايي 
و  تهديد ها  نيز  و  ملي،   كار  و  كسب 
فرصت هاي كسب وكار ملي در سطح 

منطقه اي و جهاني است. 

توجه  با  نيز  و  فوق،  نكات  به  توجه  با 
كانون  مديره ي  هيأت  رئيس  بيانيه ي  به 
تمام  از  اول)  (صفحه  كارفرمايي  عالي 
تشكل هاي كارفرمايي عضو كانون انتظار 
مي رود كه به طور جدي در روند تدوين 
«سياست ملي كسب و كار» ، كه به زودي 

آغاز خواهد شد،مشاركت كنند ■

از انجا كه تشكل هاي 
كارفرمايي براي خدمت 

كردن به اعضاء  خود ايجاد 
شده اند،  بسيار حياتي است 
كه شركت ها و سازمان هاي 

عضو در شناسايي موضوع ها 
و تدوين اولويت ها نقش 

داشته باشند. دفاع موفق اغلب 
مستلزم ساختن اتئالف هايي 

است كه در مورد اجراي 
اقدام هاي جمعي هماهنگ 
توافق داشته باشند. براي 

تشكل هاي كارفرمايي هيچ 
اتئالفي قدرتمند تر از فعاليت 
دفاعي هماهنگي نيست كه از 
طرف كمپاني ها و سازمان هاي 

عضو انجام شود.
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گزارش تصويري از نشست 
شوراي سازمان هاي جامعه مدني ايران 

 با نامزد و نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري 

۱۲
آقاي دكتر محسن  اقدام درخور تحسين  در يك 
آقاي  و  جمهوري  رياست  محترم  نامزد  رضايي 
غالمحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران و 
نماينده ي حجت االسالم مهدي كروبي نامزد محترم 
شريف زادگان  دكتر  آقاي  و  جمهوري،  رياست 
موسوي  ميرحسين  سيد  آقاي  جناب  نماينده ي 
آقاي  جناب  و  جمهوري  رياست  محترم  نامزد 
سيد  آقاي  جناب  نماينده   خانيكي  هادي  دكتر 
به  ايران  سابق  جمهور  رئيس  خاتمي  محمد 
ايران»   دعوت «شوراي سازمان هاي جامعه مدني 
«شوراي  مطالبات  شنيدن  براي  و  گفتند  لبيك 
سازمان هاي جامعه  مدني ايران» ساعت ۱۷ تا ۲۰ 
ماه ۱۳۸۸ در سالن  عصر روز سه شنبه ۵ خرداد 
اجتماعات انجمن شركت هاي ساختماني در تهران 
حضور يافتند و پس از شنيدن مطالبات «شوراي 
سخناني  طي  ايران»  مدني  جامعه   سازمان هاي 
و  كرده  اعالم  را  خواسته ها  اين  به  خود  تعهد 
متن «بيانيه ي مطالبات سازمان هاي جامعه ي مدني 
به  كه  است  گفتني  كردند.  امضاء  نيز  را  ايران» 
رغم دعوت،  نه دكتر محمود احمدي  نژاد رياست 
محترم جمهور و نه نماينده اي از سوي ايشان در 

اين نشست حضور نيافت.
نامزد رياست جمهوري و نمايندگان  اينكه يك 
پرچم دارد  نماينده ي  البته،  و  ديگر،  نامزد  دو 
سازمان هاي  «شوراي  دعوت  به  مدني»  «جامعه  
مدني،  اندازه  اين  پاسخي  ايران»  مدني  جامعه 
مسأله اي  دادند،  احترام  خور  در  و  شايسته 
ايران  ملت  به  بايد  انصافًا  و  بود،  مهم  بسيار 
رياست  براي  نامزدهايي  چنين  داشتن  دليل  به 

كرد.  افتخار  جمهوري 
به منظور قدرداني از كساني كه در شكل گيري 
قدرداني  ويژه  به  و  بودند  سهيم  حركت  اين 
نمايندگان  و  جمهوري  رياست  نامزدهاي  از 
تقديم  مراسم  اين  از  عكس  قطعه   چند  آنان، 
اميدوار  چيزهاي  بسياري  گوياي  كه  مي شود 

■ است.  كننده 

عكس: فرشاد هاشمي 


