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چكيده
در سال  1373و ذيل دستور كار «بازاري كردن بخش عمومي اقتصاد» در ايران ،گونهاي تازه
از روابط استخدامي «ناپايدار» ،موسوم به «استخدام شركتي» ،در بدنهي دولت به رسميت
شناخته ميشود .طي بيش از دو دههي اخير پروبلماتيک «شركتيها» ،كه به واسطهي فرايند
بديع تفکيکشان از نيروهاي كار ديگر فاقد حمايت و هويت حرفهاي مشخص بودهاند ،يکي
از مناقشهبرانگيزترين مسائل حوزهي كار و استخدام در ايران را رقم زده است .گسترش
استخدام شركتي در ايران در حالي به مصداقي از عقبنشيني بيقاعدهي دولت از
مسئوليتهاي خود تبديل شده است كه تا كنون نتوانسته از وضعيت بحراني خود فراتر رفته
و به راه حلي براي مشکالت اعالم شدهي دولتها (از قبيل هزينههاي باالي نيروي انساني)
تبديل شود .دولت حتي در تالش براي قيمتگذاري بازاري روي نيروهاي كار نيز عمالً با
نتايج اين قسم از «محرومسازي دستهجمعي» روبرو ميشود .استخدام شركتي در بستهاي
كليتر از سياستهاي تحول نظام اداري جاي دارد كه در نهايت هدف آن تطبيق بيشتر نقش
و جايگاه و وظايف دولت با ايدههاي بازار آزادي است .با اين حال ،تداوم هژموني بازار آزاد
باعث ميشود نه تنها چنين برنامههايي تغيير نکنند ،بلکه حتي بخشهايي از مصوبات و
قوانين برخوردار از شأن و كاركرد حمايتي نيز اجرا نشده باقي بمانند؛ از جمله اولويت
نقشآفريني تعاونيها در قراردادهاي پيمانکاري نيروي انساني ،آموزش و مهارتافزايي
نيروهاي كار ،تدوين صحيح سند ملي كار شايسته ،و تقويت تشکلهاي مردمي و صنفي با
هدف زمينهسازي براي واگذاريها و تقويت نظارت مردمي بر فعاليت دستگاههاي دولتي.
كلمات كليدي :استخدام ،بازار كار ،روابط كار ،نيروي انساني ،نئوليبراليسم ،استخدام
سهضلعي

 1اين پژوهش با حمايت موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي انجام شده است.
 2پست الکترونيکي نويسنده مسئولmonavvary@ut.ac.ir :
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مقدمه
از اواسط دههي  1370نوع تازهاي از روابط كار به ويژه در بخش دولتي ،موسوم به «استخدام
شركتي» شکل ميگيرد و با منطق كامالً متمايز خويش ،مناقشات زيادي را در حوزهي كار پديد
ميآورد .عنوانِ «شركتي» به شاغالني اطالق ميشود كه بهطور غيرمستقيم از طريق و بهواسطهي
يک شركتِ پيمانکار به استخدام يک دستگاه اجرايي درميآيند .در اين رابطهي كاري ،شركت
پيمانکار وظيفهي «تأمين نيروي انساني» را براي انجام وظايفي در محلِ دستگاه اجرايي بر عهده
دارد .ميان شركت پيمانکار و نيروي كار ،رابطهي حقوقي برقرار است يعني «قرارداد كار» ميان
آنها منعقد ميشود .بنابراين تمام مسئوليتهاي حقوقي برآمده از آن «قرارداد كار» ،اعم از
پرداخت حقالزحمه ،متوجه شركت پيمانکار است .در مواقع اختالف و طرح شکايت (به جز در
موارد استثنايي) نيز اين شركت پيمانکار است كه به عنوان «كارفرما» بايد در دادگاه حاضر شود.
با اين حال ،در اين قسم از رابطه ،همواره اين شبهه مطرح است كه «كارفرماي اصلي» را بايد
همان دستگاه اجرايي دانست ،زيرا «كارگران شركتي» با شركت «تأمينكننده»ي خود ارتباطي به
جز همان انعقاد «قرارداد كار» ندارند و در واقعيت امر« ،كارفرما»ي آنها دستگاه اجرايي است .به
اين ترتيب ،با توجه به جايگاه صوري و حداقلي شركت «تأمينكننده» ،اين دستگاه اجرايي است
كه تعيين شرايط كار ،تخصيص وظايف و نظارت بر كار «شركتيها» را بر عهده دارد .به اين نوع
از روابط كاري و استخدامي« ،مثلثي» يا «سه ضلعي» 1نيز گفته ميشود.
شکل ديگري از رابطهي كاري نزديک به «تأمين نيروي انساني» را بايد «برونسپاري خدمت»
بدانيم( .مركز پژوهشهاي مجلس؛  )8 :1394در «برونسپاري خدمت» ،شركت پيمانکار با تکيه
بر صالحيت ،دانش ،تجربه و سابقهي «تخصصي» و «اجرايي» خويش ،بخشي از وظايف 2و
كاركرد3هاي دستگاه اجرايي را به عهده ميگيرد .بنابراين ،پيمانکارِ برونسپاري خدمت،
كارفرماي تام و بالشبههي نيروي كار خويش است و در نتيجه در قامت صاحب ،مجري ،متولي
و پاسخگوي كار ،وارد قراردادهايي صريح و مسئوليتآور با دستگاه اجرايي ذيربط ميشود.

4

1 Triangular Employment
2 Tasks
3 Functions

 4در اين حوزه براي اشاره به اين نوع از قرارداد كار از مفهوم «قرارداد حجمي» استفاده ميشود.
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در «برونسپاري نيروي انساني» ،طرف قرارداد در واقع شركتي است كه اساساً كاركرد آن
چيزي جز «تأمين نيروي انساني» نيست و در نتيجه با معناي متعارف «پيمانکار» (در برونسپاري
خدمت) تفاوت دارد .در واقع ،ويژگي متمايز استخدام مثلثي يا سهضلعي (استخدام شركتي) اين
است كه دستگاه اجرايي ،ظاهراً قرارداد مستقيم با «نيروي كار» ندارد و در ارتباطي پيماني با
شركت تأمينكننده است ،در حاليكه در واقعيت امر ،شركت پيمانکار عمالً صاحب صالحيت،
دانش ،تجربه و سابقهي تخصصي و اجرايي خاصي نيست ،و صرفاً نقش واسطهي
«تأمينكننده»ي نيروهاي «شركتي» را بر عهده دارد كه بنا بر اين روالِ صرفاً «تأميني»،
«كارفرما»يي به جز همان دستگاه اجرايي ندارند.
مشکالت «استخدام شركتي» در چند دستهي اصلي قابل طرح است:


1

نخست -بيبهره ماندن از امنيت شغلي :از آنجا كه قرارداد تجاري ميان دستگاه اجرايي

و شركت پيمانکار ،موقت و حاصل انجام مناقصههاي ساالنه است ،رابطهي كاري ميان شركت
پيمانکار و كارگر نيز موقت و ناپايدار است 2.بر اين اساس كيفيت زندگي شغلي شركتيها پايين
ميآيد ،جمع زيادي از شركتيها در زمرهي نيروهاي «ساده» قرار ميگيرند و تقريباً هيچ مسيري
براي پيشرفت شغلي پيش روي چنين كاركناني وجود ندارد.


دوم – نامتعارف و خاص بودن روابط كاري :نيروهاي كار شركتي نسبتي تأملبرانگيز

با نظام متعارف كار و اشتغال دارند .به سادگي نميتوان شركتيها را در مقولهي عام «كارگران»
جاي داد ،زيرا شركتيها در كار خويش پذيراي شرايطي ميشوند كه كارگران متعارف
عليالقاعده ميتوانند با استفاده از بسترهاي نهادي و صنفي حامي حقوق خويش ،آن شرايط را
رد كنند .بدينترتيب ،نيروهاي شركتي از كنشهاي مترقي در امور صنفي از جمله حضور در
تشکلها ،با عنوان «خاص» نيروهاي شركتي باز ميمانند.
 1شرح به تفصيل مشکالت شركتيها را ميتوان از طريق مصاحبهها ،پيامهاي شركتيها به رسانهها ،نامهنگاريها،
اعتراضها ،اعتصابها ،گزارشهاي مطبوعاتي ،روشنگريهاي فعاالن كارگري ،و حتي اظهارنظرهاي مسئوالن
دولتي و نمايندگان مجلس ارائه داد كه در اينجا تنها اصليترين مشکالت شركتيها به اجمال در چند دستهي كلي
بيان ميشود.
 2هر چند بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه در بسياري از موارد نيروهاي كار شركتي سالها در خدمت دستگاه
اجرايي باقي ميمانند و دستگاه اجرايي پيمانکاران مختلفي را طي اين سالها براي واسطهگري ميان نيروهاي كار
شركتي و دستگاه انتخاب كند .اما اين واقعيت نيز نميتواند به معناي امنيت شغلي باشد.
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سوم -تقويت زمينهي بهرهكشي و بيعدالتي :نيروهاي شركتي با دشواريهايي در

شرايط كاري ،نقصان در حقوق و دستمزد و مزايا و فوقالعادههاي غيرنقدي و كااليي ،و استفاده
از امکانات رفاهي جانبي ،تأخير زياد در پرداخت حقوق ،برخي نواقص در سوابق بيمهاي ،و در
نتيجهي همهي اينها ،با كاهش قدرت خريد روبرو هستند .در استخدام شركتي شاهد نقض
يکي از مهمترين اصول حقوق كار معاصر ،يعني مزد مساوي در برابر كار مساوي هستيم كه در
مقررات بينالمللي كار و قوانين كار كشورها بازتاب يافته است( .عراقي؛ )159 :1392


چهارم -چالشهاي حقوقي :يکي از مباحث مطرح در حقوق كار ،تکاليف و
1

مسئوليتهاي كارفرما است تا جايي كه كارفرما حتي در قبال حوادث كار مسئوليت كيفري نيز
دارد( .عراقي؛  )202 :1392در رابطهي استخداميِ باواسطه ،برقراري و تحقق اين حقوق و
تکاليف و مسئوليتها مخدوش يا حداقل دشوار ميشود .همچنين شركتيها در طرح مسائل و
شکايات خود نميتوانند از كارفرماي اصلي شکايت كنند و تنها ميتوانند با شركتهاي پيمانکار
طرف دعواي حقوقي باشند .شركتيها در حالي در دعاوي و شکايات حقوقي خود با واسط
«صوري» طرف هستند ،كه در عمل طرف سوم قرارداد (در اينجا يعني دولت يا دستگاه اجرايي)
كه در ارتباط حقوقي با آن واسط صوري است ،تقريباً هيچ قسمي از مسئوليت را نسبت به آنچه
بين نيروي كار شركتي و واسط صوري رخ ميدهد ،پذيرا نيست.

2

ميتوان به اين مشکالت عدم اجراي طرح طبقهبندي مشاغل ،قرارداد صوري استخدامي از
طريق شركتهاي پيمانکار (محجوب؛  ،)11 :1381تخلف دستگاههاي اجرايي در حجمي كردن
قراردادها بدون تغيير واقعي شغل ،تخلف در برگزاري مناقصهها ،ابهام در تعريف مشاغل حجمي
و غيرحجمي ،3تخلفات شركتهاي پيمانکار و سود باالي آنها از اين نوع قراردادها (دولت
بهار ،1394/1/30 ،كد خبر ،)44199 :و شبهاتي مبني بر ذينفع بودن مديران و بازنشستگان
 1از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :انجام تعهدات مندرج در قرارداد ،تکاليف مربوط به سنوات و مزايا،
رعايت مقررات مربوط به شرايط كار مثل مزد و ساعت هاي كار و مرخصي ،رعايت مقررات مربوط به ايمني و
بهداشت كار ،تعهدات مربوط به افزايش مهارت و كارآموزي ،و تکاليف مربوط به ارائهي خدمات رفاهي( .عراقي؛
)98-95 :1392
 2اساساً يکي از بنبستهاي شکل گرفته در اين موضوع ،تأكيد دولت بر بالمحل بودن ارجاع مسائل شركتيها به
دولت است.
 3از جمله به كار گيري نيروهاي شركتي در مشاغل تخصصي .ن.ک .خيراللهي170 :1397 ،
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دولتي يا سرمايهداران وابسته به دولت در اين شركتهاي پيمانکار (خبرگزاري مهر،1393/2/2 ،
كد خبر2275605 :؛ خيراللهي )162 :1397 ،را نيز افزود .مركز پژوهشهاي مجلس نيز به برخي
مشکالت ناشي از استخدام شركتي براي دولت و دستگاههاي اجرايي اشاره كرده است ،از جمله
فقدان نظارت كافي بر شركتهاي پيمانکار تأمين نيروي انساني؛ فراهم نمودن زمينهي بروز فساد
در دستگاههاي اجرايي به جهت رابطهي بين كارفرما و شركتهاي پيمانکاري در تعيين تعداد
نيروي انساني ،تعيين حجم كار ،مبلغ قراردادهاي كار و انتخاب شركتهاي پيمانکاري( .مركز
پژوهشهاي مجلس )7 :1391 ،وجود مصاديق متعددي از موارد پيشگفته موجب شده است كه
فعاليت شركتهاي تأمين نيروي انساني از سوي برخي فعاالن و نهادها با تعابيري چون داللي
(مركز پژوهشهاي مجلس ،)15 :1391 ،خريد و فروش نيروي انساني (محجوب؛ ،)11 :1381
و بردهداري (خبرگزاري فارس ،1390/12/3 ،شناسه خبر )13901203000282 :توصيف شود.

1

با اينحال ،مصاديق متعدد مشکالت برآمده از «وضعيت استثنايي» شركتيها به معناي آن
نيست كه دادههاي متقن و دسترسپذيري نيز دربارهي آنها وجود دارد .آمار نيروهاي شركتي
دولت در هيچيک از مجاري رسمي آماري وجود ندارد .يکي از داليل اين امر نوع قراردادهايي
است كه با شركتهاي تأمين نيروي انساني منعقد ميشود .از آنجا كه اين قراردادها به شکل
«حجمي» منعقد ميشوند ،تعداد نيروي انساني معموالً در آنها ذكر نميشود .در سال  1386از
سوي كارشناسان سازمان برنامه رقمي بين  600هزار الي  1.2ميليون نفر به عنوان مجموع
نيروهاي شركتي و قراردادي و غيره كه در دستگاههاي دولتي اشتغال دارند ذكر ميشود.
(خبرگزاري تابناک ،1386/11/21 ،كد خبر )6320 :يکي از مسئوالن دولت دهم نيز در سال
 1391ادعا ميكند كه حدود يک ميليون نفر نيروي شركتي در بخش دولتي وجود دارد.
(خبرگزاري مهر ،1391/9/10 ،كد خبر)1753877 :

2

 1در چند سال اخير برخي دستگاهها از جمله شهرداري تهران و وزارت بهداشت شركتهاي مشخصي را مسئول
عقد قرارداد با نيروهاي شركتي خود كردهاند و به اين ترتيب از تکثر و تعدد شركتهاي واسط كاستهاند .اين
دستگاهها به نوعي مديريت منابع انساني خود را در قالب استخدام شركتي اعمال ميكنند.
 2ماهنامه «اقتصاد ايران» (بهمن  ،1385ص  )36به اشتباه نيروهاي «خريد خدمت» را معادل «شركتي» فرض كرده و
تعداد نيروهاي شركتي را معادل نيروهاي خريد خدمت اعالم كرده است.
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هدف پژوهش حاضر اين است كه رابطهي كاري شركتي را همراه با روند شکلگيري و
گسترش آن شناسايي كرده و در تحليل نهايي خويش عالوه بر واكاوي زمينهها ،فرآيندها و
شرايط ايجاد شركتيها به كندوكاوي مفهومي پيرامون بازاري شدن و مسئوليتهاي اخالقي
دولت در قبال آن بپردازد .بنابراين پرسشهاي اصلي اين پژوهش به قرار زير است :استخدام
شركتي چه روندي را طي كرده است؟ استقبال از استخدام شركتيها حاصل غلبهي كدام
رويکردهاي فکري در دولت است؟ از مطالعهي استخدام شركتي چه چيزي دربارهي نسبت
دولت و جامعه از مجراي سياستگذاري و قانونگذاري ميفهميم؟

مالحظات نظري و روششناختي
شركتي شدن نيروهاي كار و ظهور شركتهاي واسطهي تأمين نيروي كار را بايد در ضمنِ
روندهاي كليتر تأثيرگذار بر وضعيت نيروهاي كار مطالعه كرد؛ روندهايي كه در مجموع نسبت
به چند دههي قبل ،وضعيت متفاوتي را براي نيروهاي كار ايجاد كرده است .اين روندها به
اختصار عبارتاند از« :تضعيف اتحاديههاي كارگري و كاهش قدرت چانهزني كارگران»« ،تغيير
قوانين كار به منظور انعطافپذيري و آزادسازي بازار كار»« ،خصوصيسازي و تعديل نيروي
انساني»« ،بازار كار تقسيمشده و قراردادهاي متنوع»« ،تقسيم بينالمللي كار»« ،افزايش قراردادهاي
كار موقت»« ،به كار گرفتن پيمانکاران فرعي»« ،سازماندهي كاركنان در دو دستهي مركز-
پيرامون»( .بيو1376 ،؛ سيف1380 ،؛ ريفکين1376 ،؛ سيلور1392 ،؛ كازينز)1382 ،
تبيينهاي مختلفي براي روندهاي متأخر تغييرات در روابط كار ذكر شده است كه در بسياري
از آنها بهكارگيري كارگران موقت به عنوان امري تبعي و بديهي و نتيجهي ناگزير تغييرات در
تکنولوژي ،ساختار اقتصادي ،جهانيشدن و غيره معرفي ميشود( .

;Burgess & Connell, 2004

 )Bidwell et al.,2013; Sparrow & Cooper, 2003; Serrano, 2014: 27اما آنچه نبايد ناديده
گرفته شود ،نقش تأثيرگذار دولتها از خالل تغيير در سياستها و قوانين است.
در اينجا با تأكيد بر همين نقش و به قصد ترسيم مسير پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش
و مشخص كردن فرآيندي كه در نهايت منجر به شركتيسازي نيروهاي كار شد ،سه گام اساسي
را لحاظ ميكنيم :نخست «گذار به نظم تازهي سياسي-اقتصادي» پس از جنگ است كه طي آن
شاهد تغيير توازن نيروهاي موافق و مخالف بازار آزاد هستيم .در اين گام مسائل برساخت شده
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و بديلها و راهحلهايي ارائه ميشود .گام دوم «بازانديشي در جايگاه و نقش دولت» است كه
نمود آن را ميتوان در پاسخ به پرسشهايي پيرامون «حدود معقول» مداخلهي دولت در اقتصاد
و نسبت آن با بازار و مسائلي همچون طرح امکان خريد خدمات از بخش غيردولتي ديد و بروز
آن را ميتوان در اسناد كالن سياستگذاري از جمله برنامههاي توسعه مشاهده كرد .در گام سوم
به «پرابلماتيک منابع انساني دولت» اشاره ميكنيم كه ذيل آن مسائلي از جمله نسبت معقول
منابع انساني دائم و موقت ،بازانديشي در استخدام مستقيم ،و استقرار الگوي خريد خدمات مورد
توجه قرار ميگيرد.
به لحاظ روششناختي ،اين پژوهش گسترش استخدام شركتي را به عنوان نمودي از
ديدگاهها و رويکردهاي دولت به نيروهاي كار ،بازار ،و جامعه در نظر ميگيرد و بنابراين
همزمان دو بعد تجربي و نظري را مورد تأمل قرار ميدهد .به عبارت ديگر مطالعهي يک
حوزهي تجربي خاص ،مانند ظهور نيروهاي كار شركتي ،فرصتي است براي عمق بخشيدن به
دركي از جامعه و نقشي كه دولت در قبال روند رو به رشد بازاريشدن بر عهده دارد.
سطح تحليل اين پژوهش «سازماني» و واحد تحليل آن «عملکردهاي دولت» است .شيوهي
گردآوري دادهها در اين پژوهش ،به طور عمده «اسنادي» است 1.در راستاي رويکرد كلي اين
پژوهش كه رويکردي «انتقادي» است الزم است توضيح دهيم كه پرداختن به پرسش اصلي اين
پژوهش (يعني پرسش از برآمدن «شركتيها») مستعد تبديل شدن و تقليل يافتن به جستجو و
ترسيم سادهي تاريخچه و طرح زنجيرهاي از علل و علتانگاريها است كه در نهايت تنها به كار
سياستگذاران ميآيد تا صحت تصميمگيريها و ضرورت سياستگذاريهاي زمينهساز حضور
شركتيها را اثبات كنند .برعکس ،آنچنانكه شأن پژوهشي انتقادي ايجاب ميكند ،نخست بايد
با رويگرداني از سادهانگاريهاي رايج پژوهشي« ،بداهت» آن تصميمگيريها و سياستگذاريها
را از آنها سلب كرد و سپس در گفتگو با نظريهها و ادبيات موجود ،نشان داد كه كدام ايدهها و
كدام ذهنيتها طي كدام تدريج و كشاكش تاريخي بر مناسبات دولت و جامعه و بازار حاكم
شدند و در مسير برآمدن اين تاريخ ،كدام ايدهها و ذهنيتها سركوب و حذف شدند.

 1در مراحل ابتدايي و اكتشافي پژوهش با تعدادي از نيروهاي شركتي و برخي از مسئوالن وزارت كار مصاحبه شد.
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یافتهها
رابطهي استخدامي سهضلعي (شركتي) از گذشته به ويژه در صنعت نفت سابقه داشته است ،اما
از سال  1373و با مصوبهي «شوراي عالي اداري» در قالب ابالغيهاي براي دستگاههاي اجرايي
رسميت يافته و گسترش مييابد .در مصوبهي سال  1373شوراي عالي اداري برخي امور
عمومي و خدماتي (پشتيباني) از جمله امور نقليه ،چاپ ،رستوران ،و خدمات به عنوان اموري
تعريف ميشود كه دستگاههاي اجرايي بايد تشکيالت آنها را حذف كنند و شاغالن را بازخريد
يا بازنشسته كنند و اين امور و حتي كاركنان پيشين را با اولويت شركتهاي تعاوني به بخش
غيردولتي واگذار كنند.
در سال  1378ابتدا مصوبهي سال  1373تمديد و سپس با تغيير در برخي از عناوينِ قابل
واگذاري ،مصوبهي ديگري جايگزين آن ميشود .در اين مصوبه ضمن حذف اولويت بخش
تعاوني ،تأكيد ميشود كه دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهدي در مورد امور استخدامي ،رفاهي
و پرداختهاي كاركنان موصوف ندارند .در اين مصوبه براي نخستين بار به عقد قرارداد به
صورت «حجمي» اشاره ميشود .در سال  1379اصالح ديگري در مصوبهي پيشين شوراي عالي
اداري انجام شده و بر «خروج طبيعي» شاغالن فعلي تأكيد ميشود تا كمي از خشونت آن در
حذف مشاغل كاسته شود؛ البته بر سازوكارهاي تشويقي مناسب براي بازخريدي يا بازنشستگي
زودرس اين افراد نيز تأكيد ميشود .در آذر ماه  1381هيئت وزيران تصويب ميكند كه اتخاذ
رويهي واگذاري امور به بخش غيردولتي ميبايست موجب صرفهجويي در هزينههاي اداري
شود .همچنين در اين مصوبات تضمينهايي براي حفظ حقوق كاركنان شركتي در نظر گرفته
ميشود و تأكيد ميشود كه امور بايد به صورت «حجمي» واگذار شود و شکل «تأمين نيروي
انساني» به خود نگيرد.
روند افزايش نيروهاي شركتي تا سال  1384ادامه پيدا ميكند و محدود به فعاليتهاي
حجمي نميماند و و حتي به مشاغل تخصصي و اداري نيز كشيده ميشود .بر اين اساس
نخستين مصوبهي دولت نهم دربارهي نيروهاي شركتي كه مربوط به آذر ماه  1384ميشود
هرگونه بهكارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از
طريق شركتهاي طرف قرارداد را ممنوع اعالم ميكند .در اين مصوبه دوباره به اولويت
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فراموششدهي شركتهاي تعاوني اشاره ميشود اما اين اولويت بار ديگر در مصوبهي اسفند ماه
 1384كه جايگزين مصوبهي قبل است حذف ميشود .در قانون مديريت خدمات كشوري سال
 1386نيز واگذاري برخي مشاغل دستگاههاي اجرايي به صورت حجمي به بخش غيردولتي
تصويب ميشود .همچنين مصوبات متعدد هيئت وزيران دربارهي شركتيها (از جمله در مرداد
ماه  ،1387ارديبهشت ماه  ،1388و شهريور ماه  )1390ادامه پيدا ميكند .دولت و مسئوالن
اجرايي به دليل ابهامات اين مصوبات وادار به ابالغ بخشنامهها و ارائهي مستمر توضيحات
ميشوند .مهمترين ابهامات اين مصوبات مربوط به تعريف دقيق قرارداد حجمي ،تعيين مشاغلي
كه ميتواند به صورت حجمي به بخش غيردولتي واگذار شود ،و همچنين نحوهي عقد قرارداد
با كاركنان تبديل وضعيت يافته است.
از سال  1388شاهد نقشآفريني بيشتر كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان شركتهاي
خدماتي و پشتيباني از يک سو و مجلس شوراي اسالمي از سوي ديگر هستيم .كانون شركت
هاي خدماتي در شهريور ماه  1387نامهاي براي مجلس ارسال كرده و نسبت به مصوبات
هيئتدولت مبني بر فسخ قرارداد با شركتها اعتراض ميكند .در خرداد ماه  1388رئيس مجلس
طي نامهاي به رئيسجمهور مصوبهي مرداد ماه  1387هيئت وزيران را مغاير با قانون ميداند.
بعد از ايراد رئيس مجلس عبارت «با رعايت ماده  32قانون مديريت خدمات كشوري» به مصوبه
ي پيشين افزوده ميشود.
مهمترين مصوبهي دولت در مورد شركتيها مربوط به بهمن ماه  1390ميشود كه دولت در
آن فسخ همهي قراردادهاي شركتي را اعالم ميكند .در اين مصوبه تأكيد ميشود نيروهاي
شركتي غيرتخصصي شاغل در شركتهاي در حال واگذاري در قالب شركتهاي تعاوني
متشکل از كاركنان شركتي ساماندهي شوند .از اين زمان تا پايان دولت دهم كشمکش ميان
دولت ،مجلس ،و كانون كارفرمايان شركتهاي خدماتي بيشتر ميشود .كانون شركتهاي
خدماتي و پشتيباني ،نامهنگاريهاي متعددي را با دولت و مجلس آغاز ميكند و مسئوالن آن
طي نشستها و مصاحبههاي مختلفي نسبت به روند حذف شركتهاي خدماتي انتقادهاي خود
را مطرح ميكنند .آنها همچنين به سازمان بازرسي ،ديوان محاسبات ،شوراي نگهبان و ديوان
عدالت اداري شکايت ميكنند .محور اصلي اين كشمکشها و شکايتها اصرار كانون بر
غيرقانوني بودن حذف شركتها در امور حجمي و همچنين ابهامي است كه از اين منظر متوجه
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مصوبهي دولت ميشود .از نظر كانون بحث تعيين تکليف نيروهاي شركتي تنها بايد شامل
نيروهاي تخصصي و كارشناسي باشد .مسئوالن مختلف دولتي نيز با بيان اينكه تالش دولت
تأمين امنيت شغلي و عدالت و همچنين پايان دادن به اجحاف در حق نيروهاي شركتي است بر
حذف شركتهاي خدماتي و تأمين نيروي انساني پافشاري ميكردند.
در ادامه دو مانع جدي بر سر راه حذف شركتهاي خدماتي و تأمين نيروي انسان به وجود
ميآيد؛ نخست بايد به تناقضگوييهايي اشاره كرد كه در تصميمها و اظهارنظرهاي خود
مسئوالن دولتي وجود دارد .در حالي كه اواخر سال  1390و اوايل سال  1391مسئوالن مختلف
دولتي از شخص رئيسجمهور گرفته تا وزير كار و معاون توسعهي مديريت و سرمايهي انساني
رئيسجمهور از حذف تمامي شركتها (حتي قراردادهاي حجمي) و انعقاد قرارداد مستقيم با
تمام نيروهاي شركتي يا تشکيل تعاوني توسط خود كاركنان سخن ميگويند و از قانوني بودن
اقدامات خود دفاع ميكنند ،در فروردين ماه  1391معاون حقوقي معاونت توسعهي مديريت و
سرمايهي انساني رئيسجمهور در پاسخ به نامهي كانون شركتهاي خدماتي فعاليتهاي حجمي
را خارج از شمول مصوبهي بهمن ماه  1390ميداند .همچنين او تأكيد ميكند كه در مواردي كه
امکانات دولتي در اختيار شركتهاي پيمانکار قرار گرفته است ،اين نوع از قراردادها حجمي
شناخته نميشود.
دوم اينكه از آغاز سال  1391مجلس بيش از پيش به ماجراي تعيين تکليف نيروهاي
شركتي ورود پيدا ميكند .ابتدا در فروردين ماه  1391هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين
مجلس شوراي اسالمي در نامهاي برخي بندهاي مصوبهي دولت را مغاير با قانون مديريت
خدمات كشوري اعالم ميكند .در حالي كه ايرادهاي هيئت تطبيق شامل موارد اساسي و
محتوايي ميشود ،مسئوالن دولت آنها را بيشتر شکلي و جزئي معرفي ميكنند و وعدهي رفع
آنها را ميدهند .پس از آن برخي نشستها و رايزنيها هم بين كارفرمايان و دولت و هم بين
دولت و مجلس در اين مورد صورت ميگيرد .در نهايت در پايان خرداد ماه  1391رئيس مجلس
شوراي اسالمي در نامهاي به رئيسجمهور ،مصوبهي بهمن ماه  1390دولت را به علت مغايرت
با قانون مديريت خدمات كشوري لغو ميكند .از جمله مغايرتهاي قانوني اعالم شده در اين
نامه رعايت نکردن حد نصابهاي تعيين شده در قانون بود .همچنين مجلس در سال 1391
تالش ميكند با ارائهي طرحي در جهت تعيين تکليف نيروهاي شركتي اقدام كند كه اين طرح
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نيز مثل طرحهاي قبلي در اين زمينه (شهريور  ،1384شهريور  ،1388و مرداد  )1390به تصويب
نهايي نميرسد .در همان زمان مركز پژوهشهاي مجلس نيز پيشنهاد ميكند كه بهترين راهکار
براي ساماندهي نيروهاي شركتي ايجاد تعاونيهاي تأمين نيروي انساني است كه با مشاركت
كارگران در بخشي از سهام تعاوني همراه باشد .براي اين منظور نيز هيچ اقدام جدي از سوي
دولت و مجلس انجام نميشود .استنباط مقامات كارفرمايي خدماتي و تأمين نيروي انساني اين
بود كه با رد كليات طرح تعيين تکليف قراردادهاي تأمين نيروي انساني در دستگاهها ،عمالً
كارها طبق روال گذشته و از طريق تأمين نيروهاي انساني بخش خصوصي در هفت كد مشخص
شده از جمله چاپ و تکثير ،نگهداري فضاي سبز ،حمل و نقل ،امور آشپزخانه و چند مورد
ديگر ،دنبال خواهد شد .در تمام اين مدت تبديل وضعيت نيروهاي شركتي از سوي دولت ادامه
دارد و ارقام مختلفي بين  50تا  100هزار نفر تبديل وضعيت يافته از سوي مقامات دولتي اعالم
ميشود .در حالي كه بنا بر ادعاي مقامات كارفرمايي تعداد تبديل وضعيتها بيشتر از اين ارقام و
چيزي حدود  600هزار نفر بوده است.
در ماههاي بعد نيز كشمکش دولت ،مجلس ،و مقامات كارفرمايي شركتهاي خدماتي و
پشتيباني و همچنين اظهارنظرهاي مختلف مسئوالن دولتي مبني بر رفع ايرادها و ادامهي كار
حذف شركتهاي تأمين نيروي انساني ادامه دارد .دولت ابتدا در مرداد ماه  1391مصوبهي بهمن
ماه  1390را اصالح و مجدداً ابالغ ميكند و سپس در آبان ماه و آذر ماه  1391معاونت توسعهي
مديريت و سرمايهي انساني رئيس جمهور خبر از بر طرف شدن همه موانع استخدام رسمي و
تبديل وضعيت كارمندان شركتي ميدهد و خبر از تفويض اختيار استخدامها به دستگاههاي ملي
و استاني ميدهد .در دي ماه  1391نيز ديوان عدالت اداري با دادخواست كانون انجمنهاي
صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي ،پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور و انجمن صنفي
كارفرمايي شركتهاي خدماتي ،پشتيباني و فضاي سبز شهرستان تهران نظر مجلس را (در لغو
مصوبهي دولت) تائيد كرد .سرانجام دولت دهم با تبديل وضعيت بخشي از نيروهاي شركتي كار
خود را پايان ميدهد و مقامات دولتي بيان ميكنند كه آنچه مدنظر دولت در تبديل وضعيت
نيروهاي شركتي بوده انجام گرفته و مابقي مباحث ناشي از برداشت نادرست افرادي است كه
فکر ميكنند مشمول مصوبهي دولت ميشوند.
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در حالي كه دورهي دولتهاي نهم و دهم شاهد دوگانگي ميان دولت از يکسو و مجلس و
ديوان عدالت اداري از سوي ديگر پيرامون موضوع شركتيها هستيم ،با روي كار آمدن دولت
يازدهم نوعي دوگانگي اين بار در درون دولت در ارتباط با موضوع شركتيها شکل ميگيرد .در
آذر ماه  ،1392معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني رئيسجمهور طي بخشنامهاي اعالم
ميكند كه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي پيمانکاري به قرارداد مستقيم با دولت ممنوع شده
است و انعقاد قرارداد با شركتهاي پيمانکاري امکانپذير است .در بهمن ماه  1392نيز جانشين
معاون توسعهي مديريت و سرمايهي انساني رئيسجمهور مشکل شركتهاي تأمين نيرو را
مسئلهي نظارتي ميداند و اضافه ميكند كه راهحل اين مشکل تقويت نظارت از سوي وزارت
كار است ،نه استخدام توسط دولت .بهاينترتيب دولت يازدهم بار ديگر شركتهاي خدماتي و
پشتيباني و بهتبع آن «شركتيها» را به رسميت ميشناسد و سياست استفادهي مجدد از آنها را
در پيش ميگيرد .اما از سوي ديگر معاونت روابط كارِ وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در
دي ماه  1392با دستورالعمل شماره  36در جهت دفاع از حقوق كارگران شركتي و پيمانکاري
گام مؤثري بر ميدارد و به منظور دستيابي به تساوي مزدي ،پيمانکاران را ملزم به استفاده از
طرح طبقهبندي مشاغل پيماندهندهها ميكند .در اسفند ماه  1393معاونت روابط كارِ وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در تکميل دستورالعمل پيشين ،دستورالعمل شماره  38را صادر
ميكند و بر مسئوليت تضامني كارفرماي اصلي و پيمانکار در قبال كارگران تأكيد ميكند.

1

در ادامهي دوگانگيهاي دولت يازدهم در برخورد با شركتيها ،برخي اظهارنظرها و
تصميمها راه را براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي باز نگه ميدارد .در ارديبهشت ماه ،1393
نوبخت ،معاون رئيسجمهور ،عنوان ميكند كه اگر سازمانهاي دولتي بتوانند منابعي را از محل
 1در آبان ماه  1395هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،دستورالعملهاي وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعي را
مغاير قانون دانسته و ابطال ميكند .ديوان اين رأي را در پاسخ به شکايت شركتهاي مخابرات استانهاي اصفهان و
كرمان صادر ميكند .ابطال اين دستورالعملها با واكنشهاي شديد فعاالن و نهادهاي كارگري مواجه ميشود .در
واقع اين راي از سوي فعاالن كارگري مغاير با حقوق بنيادين كار شناخته شده و نهادهايي چون «كانون هماهنگي
شوراهاي اسالمي كار استان تهران» و «اتحاديهي پيشکسوتان جامعه كارگري» خواستار ابالغ دوبارهي دستورالعمل
ها ميشوند .در دي ماه  1395بار ديگر معاونت روابط كارِ وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي طي نامهاي با استناد
به دستورالعملهاي ابطالنشدهي پيشين بخشي از مفاد دستورالعملهاي ابطالشده را در جهت حمايت از حقوق
كارگران شركتي و پيمانکاري دوباره ابالغ ميكند.
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صرفهجويي بازنشسته شدن سه نفر تأمين كنند ،با اعالم به دولت ميتوانند نيروهاي شركتي را
استخدام كنند .در بهمن ماه  1393سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،با صدور بخشنامهاي
اعالم ميكند كه تنظيم قرارداد كار معين با كاركنان شركتي ،صرفاً در محدودهي سقف ده درصد
مقرر در تبصره ماده  32قانون مديريت خدمات كشوري و رعايت سقف اعتبارات مصوب و
اخذ تأييديه اين معاونت ،مجاز است.

نتيجهگيري
مقطع زماني مورد نظر اين پژوهش (يعني دورهي پس از جنگ) مقارن با مجموعهي رويدادهاي
داخلي و خارجي بود كه اگرچه از دايرهي گردآوري دادههاي اين پژوهش خارج است ،زمينهي
تغيير و تحوالت سياستگذاري عمومي پس از جنگ را شکل داد؛ از جمله شرايط اقتصادي
پس از جنگ ،تغيير دولت و مديريت اجرايي كشور ،اولويت يافتن بازسازي اقتصاد كشور،
برساخته شدن استعارهي سازندگي ،گذار بينالمللي به اقتصاد دولتگريز ،و نقش مؤثر نهادهاي
بينالمللي از جمله بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول در هدايت فرآيند جهانيشدن اقتصاد.
فرآيندي را كه در نهايت منجر به تغيير اساسي در سياستهاي منابع انساني دولت در ايران شد،
ميتوان در سه گام مجزا توضيح داد.

شكل  - 1سه گام تحليل در این پژوهش
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گام نخست ،گذار به نظم تازهي سياسي-اقتصادي بود .مجموعهي عوامل باال در نهايت منجر
به تغيير توازن نيروهاي موافق و مخالف اقتصاد بازار آزاد در ايران شد .در كشاكش ديدگاههاي
موافق و مخالف اقتصاد بازار آزاد ،اين جريان موافق اقتصاد بازار آزاد بود كه توانست با
برساخت مسائل و مشکالت مورد توجه عموم مردم و سياستگذاران گوي رقابت را بربايد و
بديلها و راهحلهاي خود را اجرايي كند 1.ميتوان خروجيهاي اين جريان فکري را در
گزارشهاي نهادهايي همچون شوراي عالي اداري و سازمان برنامه و بودجه و به طور كلي
اثرگذاري كه روي مصوبات و سياستگذاريهاي كالن دارند مشاهده كرد.
مطابق با موضوع اين پژوهش ،يکي از مهمترين مسائلي كه توسط جريان طرفدار اقتصاد
بازار آزاد برساخت شد ،بحث اندازهي بزرگ دولت در ايران بود كه در نهايت منجر به جا افتادن
راهحلهاي بازار آزادي شد .طي اين فرآيندِ برساخت مسئله ،آنها به اموري متوسل ميشوند كه
به ظاهر كامالً عيني مينمايد و در نتيجه تبديل به توجيه هميشه حاضر و آمادهاي براي
سياستهاي مشخصِ بازار آزادي ميشود .به عنوان نمونه در ارتباط با اندازهي دولت در ايران،
هميشه تعداد باالي نيروي انساني بخش دولتي در ايران با ديگر كشورها مقايسه ميشود و از
لزوم تعديل و كاهش نيروهاي انساني بخش دولتي صحبت ميشود .توسل آنها به اين علل از
يک سو به قصد اين است كه سياستهاي پيشنهادي خود را توجيه كنند و آنها را نتيجهي
«طبيعي» مشکالت عنوان كنند و از سوي ديگر نزاعهاي فکري پسِ پشت تصميمگيريها و
سياستگذاريها را پنهان كنند .اما در برابر مشکالت مورد توافق ،اگرچه راهحلهاي مختلفي
قابل شناسايي و اجراست ،تركيب نيروهاي سياسي و اجتماعي و دسترسي آنها به مراجع
قدرت ،باعث حذف برخي راهحلها و در پيش گرفتن برخي ديگر ميشود .هيچ سياستي را
نميتوان نتيجهي «طبيعي» برخي مشکالت قلمداد كرد .دولتها حتي در جهان در حال جهاني
شدنِ امروز نيز تأثيرگذاري خود را حفظ كردهاند( .كازينز3 :1382 ،؛ گلمحمدي)230 :1392 ،
الزم است دربارهي تعداد كاركنان دولت (و بخش عمومي) در ايران كمي دقيقتر شويم .آمار
سازمان بينالمللي كار دربارهي شاغالن بخش عمومي نشان ميدهد كه كشورهايي همچون كوبا
 1هر چند بخشي از پذيرش راهحلها به فرآيند برساخت مسائل برميگردد اما اينکه راهحلها چقدر كامل و چقدر
پاسخگوي مشکالت ولو در كوتاهمدت باشد نيز در پذيرش آنها تأثيرگذار است.

دولت و نيروهاي كار شركتی :كشاكش مسئوليت و طرد 263

( ،)%77هند ( ،)%55چين ( ،)%50كويت ( ،)%44روسيه ( ،)%40نروژ ( ،)%37عربستان ()%35
بيشترين درصد شاغالن بخش عمومي را دارند .اين عدد در مورد ايران  %21است و در سال
 2014رتبهي ايران از اين حيث  37ام در جهان بوده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه
تعداد كاركنان بخش عمومي در ايران در مقايسه با ديگر كشورها زياد و غير قابل قبول نيست.
يکي از كليشههاي رايج درباره ي تعداد نيروهاي انساني بخش عمومي در ايران در مقايسه با
نيروهاي انساني دولت در ژاپن رقم ميخورد .معموالً گفته ميشود ژاپن با سه برابر جمعيت
ايران ،فقط حدود  300هزار نفر كارمند دولت دارد .اما بايد توجه كرد كه مديريت دولتي در
ژاپن غيرمتمركز است .در ژاپن  47دولت محلي وجود دارد .مجموع تعداد كاركنان بخش
عمومي (ملي و محلي) در ژاپن حدود  3.5ميليون نفر است .به اين ترتيب اگر بخواهيم مسئلهي
هزينه هاي مرتبط با حقوق و دستمزد كاركنان بخش عمومي را لحاظ كنيم بايد بگوييم كه در
اينباره مباحث «مديريت» و «قابليت» كاركنان به «تعداد» و «كميت» آنها تقليل داده ميشود.
گام دوم در فرآيندي كه از آن سخن ميگوييم «بازانديشي در جايگاه و نقش دولت» است.
تأثيرگذاري ايدههاي نوليبرالي و بازار آزادي را ميتوان تا حد زيادي در سياستگذاري عمومي
در ايران مشاهده كرد؛ ايدههايي از جمله تکيه بر «آزادي فردي» و تعريف عدالت در معنايي غير
اجتماعي و غير بازتوزيعي« ،آزادي اقتصادي» كه منجر به افزايش ثروت و رونق اقتصادي
ميشود و سودش به مردم عادي ميرسد ،محدود كردن هر چه بيشتر حکومت (غنينژاد:1377 ،
 ،)22-21بر صدر نشاندن انديشهي اقتصادي (طبيبيان و ديگران ،)75-74 :1380 ،هماهنگي ميان
خواستهها يا منافع فردي و جمعي (طبيبيان و ديگران ،)95 :1380 ،امکان ادارهي جامعهي بزرگ
تنها در چارچوب نظام مبادلهي آزاد يا نظام اقتصاد بازار آزاد (غنينژاد ،)64-63 :1377 ،محدود
كردن نقشآفريني دولت ،كاستن از مالکيت دولتي ،واگذاري امور به بخش غيردولتي،
مقرراتزدايي و تقويت بخش غيردولتي ،تأكيد بر كارايي و بهرهوري ،برقراري نظام قيمتها و
كاستن از هزينهها (نيلي و ديگران ،)242 :1387 ،اجراي قانون و ممانعت از تجاوز به حقوق و
آزاديهاي افراد به عنوان اصليترين وظيفهي حکومت (طبيبيان و ديگران،)97 :1380 ،
غيركارآمد و اغلب زيانده دانستن بنگاههاي دولتي ،تحقق نظام بازار از طريق حکومت قانون
(غنينژاد ،)130 :1377 ،لزوم مقرراتزدايي از دولت (غنينژاد ،)144-141 :1377 ،مخالفت با
دولت رفاه (طبيبيان و ديگران ،)120 :1380 ،تأكيد بر پيامدهاي منفي اقتصاد دستوري و لزوم
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برپايي نظام اقتصاد بازار آزاد (نيلي و ديگران ،)100 :1385 ،مخالفت با اقتصاد دستوري و دولتي
به علت باال رفتن هزينههاي معامالتي (غنينژاد.)125 :1377 ،
ايدههاي فوقالذكر كه از سوي طرفداران ايراني بازار آزاد ترويج ميشود و ريشه در
ديدگاههاي مسلط بازار آزادي در سطح جهان دارد ،كامالً بر سياستگذاريهاي سطح كالن در
ايران تأثيرگذار بوده و در قوانين توسعه ،مصوبهي واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به اشخاص
حقوقي و به بخش غيردولتي يا شهرداريها سال  ،1378قانون مديريت خدمات كشوري سال
 ،1386برنامهي جامع نيروي انساني بخش دولتي سال  ،1380مصوبهي جلب مشاركت مردمي و
واگذاري امور به بخش غيردولتي سال  ،1369مصوبهي واگذاري امور پشتيباني دستگاههاي
اجرايي به بخش غيردولتي سال  ،1373مصوبه در خصوص عقد قرارداد با شركتهاي
خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي سال  1381و ساير اسناد سياستگذاري
تکرار شده است.

1

بنابراين در گام دوم سه مکانيسم به جريان افتاد؛ نخست ،بر لزوم مداخلهي كمتر دولت در
اقتصاد پافشاري شد ،دوم ،همزمان با برنامههاي خصوصيسازي و واگذاري امور به بخش
غيردولتي بر خريد خدمات از بخش غيردولتي تأكيد شد ،و در نهايت ،با شکل دادن به دوگانهي
بازار-دولت اين موضوع طرح شد كه مديريت دولتي خود بايد مطابق با قواعد بازار باشد.
در گام سوم ،مديريت منابع انساني دولت تبديل به مسئله ميشود .مطابق ايدههاي جريان
فکري طرفدار بازار آزاد ،2در حوزهي منابع انساني ،كاهش تعداد كل كاركنان دولت (برنامهي

 111در قالب ايدههايي مانند «محدوديت نقشآفريني دولت»« ،كاستن از مالکيت دولتي»« ،واگذاري امور به بخش
غيردولتي»« ،خريد خدمات از بخش غيردولتي»« ،مقرراتزدايي و تقويت بخش غيردولتي»« ،تأكيد بر كارايي و
بهرهوري»« ،برقراري نظام قيمتها و كاستن از هزينهها»
 2ايدههايي از قبيل سركوب يا تضعيف اتحاديههاي كارگري ،انعطافپذير كردن بازار كار (سهولت تعديل و
اخراج) ،لغو قوانين حمايتي دولتي از جمله قانون حداقل دستمزد ،تعيين قيمتها و دستمزدها در بازار و بر اساس
بازدهي و بهرهوري ،رفع موانع سرمايهگذاري از قبيل قانون كار ،كنار گذاشتن ايدههايي همچون اشتغال كامل،
متقاعد كردن افراد براي پذيرش شرايط رقابتي و دعوت براي زيستن كارآفرينانه ،كاستن از استخدامهاي رسمي و
دائمي ،تشويق به گسترش قراردادهاي كوتاهمدت كاري ،ضابطهمند كردن بازنشستگيها (به عبارت ديگر افزايش
سن بازنشستگي) كه اجراي آنها بايد باعث افزايش سرمايهگذاري و تشويق كارفرماها و بهبود فضاي كسب و كار
و به طريق اولي افزايش رشد اقتصادي و ثروت و كاهش بيکاري شود.
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سوم و چهارم توسعه) ،كاهش استخدامهاي جديد (برنامهي سوم توسعه) ،و تشويق به
بازخريدي كاركنان به ويژه كاركنان غيرماهر (برنامهي سوم توسعه ،قوانين بودجهي سالهاي
 1377و  1378و  1381و  1382و  1396و  ،)1397استفادهي بيشتر از نيروهاي كار غيرثابت و
غيررسمي (برنامهي دوم توسعه ،ضوابط بهكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي سال
 ،)1381خريد خدمات از بخش غيردولتي (قانون مديريت خدمات كشوري  ،)1386و كاهش
استخدامهاي دائمي (طرح تحول نظام اداري سال  )1381در دستور كار قرار گرفته است.
همچنين افزايش سطح تخصص نيروهاي انساني دولت و تقليل نيروهاي انساني غيرمتخصص
دستگاهها (برنامهي اول توسعه ،برنامهي سوم توسعه ،قوانين بودجهي سالهاي  1379و ،)1380
بهبود تركيب نيروي انساني از لحاظ تخصص (برنامهي دوم توسعه) ،بهينهسازي و اصالح
تركيب نيروي انساني (برنامهي سوم توسعه) ،و جذب متخصصان و نخبگان (برنامهي چهارم
توسعه) همواره مطرح شده است.

1

در امتداد اين سياستها ،شركتي كردن نيروهاي كار نيز دو هدف عمده داشته است :نخست،
آنچنان كه تقريباً در همهي مصوبات مربوط به استخدام شركتي آمده است ،هدف اصلي دولت
از بهكارگيري نيروهاي شركتي ،رفع مسئوليت از خود در قبال نيروهاي شركتي و به عبارت
ديگر كاسته شدن از مسئوليتهاي دولت است 2.دوم ،با تأكيدهايي كه در بسياري از اسناد
باالدستي به چشم ميخورد ،هدف از اين كار ايجاد بازاري براي نيروهاي كار است ،به نحوي كه
دولت بتواند كار و نيروي كار را با قيمتهاي تعيين شده در بازار خريداري كند.

3

اگرچه بايد بگوييم كه دولت به اين دو هدف دست يافت اما برخي از مهمترين اهداف
اعالمي دولت در اجراي سياست شركتيسازي نيروهاي كار خود تحقق پيدا نکرده است .به
 1حتي در ماده  124قانون مديريت خدمات كشوري بر لزوم نابرابري حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و غيررسمي
صحه گذاشته شده است.
 2اين موضوع به صراحت در مصوبهي مورخ  1378/12/11شوراي عالي اداري آمده است .همچنين در مصوبهي
هيئت دولت در تاريخ  1384/12/15آمده است كه« :كليهي تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانکار
است و دستگاههاي اجرايي  ...هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهند داشت ».در قانون مديريت خدمات كشوري
نيز مشابه اين بند آمده است.
 3در برنامههاي دوم و چهارم توسعه ،طرح تحول نظام اداري ،و قانون بودجهي سال  1388بر قيمت تمامشدهي
فعاليتها و خدمات تأكيد شده است .همچنين در برنامهي چهارم توسعه به «بهكارگيري نيروي انساني در فضاي
رقابتي» و در برنامهي دوم توسعه به «اجراي سيستم كارمزدي» اشاره شده است.
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عنوان نمونه يکي از اين اهداف «كاهش هزينهها» بوده است 1.با اين حال تاكنون هيچ ارزيابياي
از سوي دولت در قالب آمار يا گزارش منتشر نشده است كه نشان دهد هزينههاي دولت از
خالل شركتيسازي نيروهاي كار كاهش يافته است .اما برخي شواهد و اظهارنظرها نشان ميدهد
كه هزينههاي دولت از اين بابت كم نشده است .به عنوان نمونه به اذعان مسئوالن دولت دهم ،با
استخدام شركتي ،هزينههاي دستگاههاي اجرايي بيشتر هم شده است( .خبرگزاري تابناک،
 ،1391/4/12شناسه خبر )255155 :يکي از علل اين امر اين است كه عالوه بر دستمزد
كارگران حتماً بايد سرباري هم براي شركتها در نظر گرفته شود( .خبرگزاري فارس،
 ،1391/2/13شناسه خبر )13910213000361 :همچنين مركز پژوهشهاي مجلس اشاره ميكند
كه با استخدام شركتي ،حجم بيشتري از نيروي انساني بدون نظارت وارد دستگاهها شده است
كه اين خود به معني افزايش هزينههاي دولت است( .مركز پژوهشهاي مجلس)7 :1391 ،
هدف ديگر دولت در شركتيسازي نيروهاي كار «افزايش كارايي» دستگاههاي اجرايي عنوان
شده است 2.براي اين هدف دو استدالل مطرح ميشود .نخست اينكه وقتي نيروهاي كار از
تمديد قراردادهاي خود مطمئن نباشند ،تالش ميكنند بهتر و بيشتر كار كنند .دوم اينكه
 1اين هدف در برنامهي اول توسعه به صراحت ذكر شده است .در مصوبهي سال  1369دربارهي واگذاري بخشي
از امور دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي نيز به كاهش هزينهها اشاره شده است .در قانون بودجهي سال 1373
بر كاهش هزينههاي دستگاههاي دولتي از طريق كاهش هزينههاي خدماتي و پشتيباني تأكيد شده است .در مصوبهي
مورخ  1378/12/11شوراي عالي اداري نيز تأكيد شده در شركتي كردن نيروهاي كار ،جنبهي اقتصادي آن رعايت
شود .در مصوبهي مورخ  1381/8/19نيز به صرفه جويي از طريق شركتي كردن نيروهاي كار اشاره شده است .در
مادهي  88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز راهكارهاي كاهش هزينههاي دولت از جمله واگذاري و
خريد خدمات مطرح شده است .در مصوبات متعددي نيز به صرفهجوييهاي مالي حاصل از كاهش نيروي انساني
دستگاههاي اجرايي اشاره شده (از جمله در دستورالعمل ساماندهي نيروهاي انساني  ،)1393و گاهي نيز موارد
استفادهي هزينههاي صرفهجويي شده از خالل تعديل و تقليل نيروهاي غيرمتخصص براي افزايش حقوق و مزاياي
نيروهاي متخصص تعيين شده است (برنامههاي اول و چهارم توسعه).
 2كارايي جزو اهداف برنامهي اول توسعه بوده كه در مصوبهي  1369به آن اشاره ميشود .در تمام برنامههاي
توسعه به ارتقاء كيفيت خدمات ارائهشدهي دولت (برنامهي اول توسعه) ،افزايش كارايي دستگاههاي اجرايي
(برنامهي دوم توسعه) ،افزايش بازدهي و بهرهوري (برنامهي سوم توسعه) ،افزايش بهرهوري عوامل توليد (برنامهي
چهارم توسعه) ،به افزايش بهرهوري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينهي هزينه (برنامهي ششم توسعه)
اشاره شده است .در برنامهي جامع نيروي انساني بخش دولتي مورخ  1380/2/12و در قانون بودجهي  1384به
ارتقاي اثربخشي حاكميت از خالل سياستهاي نيروي انساني اشاره شده است.
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دستگاهها با تقسيم كار تخصصي و جدا كردن بخشهاي خدماتي و پشتيباني ،كارآتر ميشوند و
بهتر ميتوانند مسئوليتهاي اصلي خود را انجام دهند .قسمت اول اين استدالل را ميتوان با
نظريههاي متأخر انگيزش شغلي مردود دانست( .التام330 :1389 ،؛ چنگ )83 :1393 ،در مورد
قسمت دوم نيز بايد گفت كه شواهد موجود ،از جمله تعداد نيروهاي انساني و هزينههايي كه
براي آنها ميشود ،نشاندهندهي افزايش كارايي دستگاهها نيست( .مركز پژوهشهاي مجلس،
)15 :1391
يکي از اهداف اعالمي دولت در تغيير سياست هاي مربوط به نيروي انساني« ،جلب
مشاركت مردمي» است 1.با اينحال ،همان طور كه در برنامهي ششم توسعه به صراحت
«مردمي شدن» و «گسترش سهم بخش خصوصي» در كنار هم آمده است ،جلب مشاركت
مردمي عمالً معنايي جز خصوصيسازي ندارد .عالوه بر اين عمالً هيچگاه در موضوع
شركتي ها شاهد حضور تعاونيها نبودهايم.
يکي ديگر از اهداف اعالمي دولت در سياستهاي خود« ،ايجاد بخش خصوصي فعال و
كارآمد» ،كمک به شركتها و پيمانکاران ايراني براي حضور فعال در بازارهاي جهاني (برنامهي
سوم توسعه) و توانمندسازي بخش غيردولتي است 2.با اينحال واقعيت اين است كه امور
خدماتي به هيچ عنوان نه ارزش افزودهي خاصي براي اقتصاد ملي و نه توان صادر كردن
خدمات خود را دارند.

3

در اينجا بايد به چند نکته اشاره كنيم .نخست اينكه رفتار دولتها هميشه خطي و ساده و
بدون انحراف از سياستهاي مذكور در باال نبوده است .ديديم كه رفتار دولتهاي نهم و دهم با
موضوع شركتيها كامالً متفاوت با دولتهاي قبل و بعد بود .در دولتهاي نهم و دهم تمام عزم
دولت بر حذف شركتهاي خدماتي و عقد قرارداد مستقيم نيروهاي شركتي با دستگاهها بود .هر
 1در مصوبهي زمينهساز استخدام شركتي در سال  1369به جلب مشاركت مردمي اشاره شده است .در برنامههاي
اول و دوم توسعه و در بسياري از مصوبات و قوانين ديگر نيز به اين موضوع اشاره شده است.
 2برنامهي چهارم توسعه و قانون بودجهي 1386
 3از جانب مقامات صنفي شركت هاي خدماتي و تأمين نيروي انساني ،اين ادعا مطرح شده كه اين شركتها كمک
مؤثري به ايجاد اشتغال در كشور بودهاند .اما از آنجايي كه چنين ادعايي در اسناد و مصوبات دولتي وجود ندارد در
اينجا مطرح نکرديم.
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چند چنين تغيير رفتاري به معناي تغيير سياستهاي اصولي دولت نبوده است ،زيرا همانطور كه
پيشتر ديديم در اسناد باالدستي كمتر شاهد تغيير بودهايم و همان سياستهاي خصوصيسازي
و واگذاري در همهي دولتها ادامه پيدا كرده است .احتماالً در اين مورد بايد به سراغ
توضيحات و توجيهات ديگر رفت 1.دوم اينكه دولتها در همهي سالها تسهيالت و
بودجههايي براي ايجاد اشتغال تعيين كردهاند و حال آنكه چنين رفتاري كامالً در تعارض با
ديدگاههاي طرفداران اقتصاد بازار آزاد است .در اين مورد هم بايد به سراغ تبيينهاي ديگري
برويم 2.سوم اينكه گاهي در برخي تحليلها به شکل اغراقآميزي در مورد تغيير سياستها ميان
دوران جنگ و پس از آن صحبت ميشود .اگرچه درست است كه پس از جنگ برنامهي جهاني
تعديل ساختاري در ايران اجرا شده و همانطور كه نوشتيم توازن نيروهاي موافق و مخالف
اقتصاد بازار آزاد به سود نيروهاي موافق بازار آزاد به هم ميخورد ،ريشهي برخي از
سياستهاي بعد از جنگ به سالهاي  1364تا  1367برميگردد.

3

بحث نهایي
آنچه تاكنون گفتيم پرسشهايي را دربارهي نسبت دولت و بازار پيش ميكشد و اينكه دولت
در ارتباط با موضوع بازاري شدن چه مسئوليتهايي برعهده دارد .به طور خاص و در ارتباط با
موضوع شركتيسازي نيروهاي كار ،حتي اگر بپذيريم كه دولتها ،استخدام شركتي را به عنوان
راهحلي براي مشکالت اعالم شدهي خود (از قبيل هزينههاي باال) در نظر گرفتهاند ،ديديم كه
هيچ شاهدي وجود ندارد كه استخدام شركتي منجر به كاهش هزينهها و كاهش تعداد
حقوقبگيران دولت (مستقيم و غيرمستقيم) شده باشد .عدم تحقق اهداف دولت ما را به طرح
مجدد اين پرسش رهنمون ميكند كه چرا بازاري كردن به عنوان راهحل غالب مطرح ميشود به
ويژه آن که در مورد موضوع اين پژوهش اين سياست منجر به شکل گرفتن قشري از نيروهاي
 1از جمله گرايشهاي پوپوليستي و حاميپروري از طريق استخدام دولتي
 2از جمله الزامات و اقتضائات متفاوت دولت مثل مشروعيت و بازتوزيع
 3كارهاي پيماني كه در ايران از  1364ابتدا توسط بخش دولتي با قصد افزايش بهرهوري در بخش خدمات آغاز
شد .اين تصميم سبب شد تا بالفاصله  126شركت براي به پيمان گرفتن مناقصههاي دولتي در بخش نيروي انساني
پديد آيد .تحقيق به عمل آمده در باب اين  126شركت در آن زمان نشانگر آن بود كه اين شركتها معموالً بيشتر از
 %30كل قراردادها را به خود اختصاص داده و سود سرشاري را نصيب خود كردهاند( .محجوب)28 :1381 ،
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كار (شركتيها) ميشود كه كامالً در معرض طرد قرار ميگيرند .اين امر به وضوح مسئوليت
دولت را پررنگ ميكند ،زيرا فارغ از آنچه به تعامل ميان نهاد دولت و سپهرهاي اقتصاد و بازار
مربوط است ،از نهاد دولت انتظار ميرود نهتنها درصدد تعريف قواعدي براي سلب صالحيت
روزافزون از خويش در برابر اقشار و گروههاي مختلف شهروندان نباشد ،بلکه «فعاالنه» بکوشد
قواعد و مصاديق پاسخگويي عمومي خويش را بهبود ببخشد.
اگر فرض كنيم كه در پاسخ به هر مشکلي ،راهحلهاي متعددي وجود دارد ،ميتوان اين
پرسش را پيش كشيد كه با تضعيف و حذف و كنار گذاشتن كدام جريانهاي فکري ،ايدهها ،و
راهحلها ،كار به جايي رسيد كه بازاري كردن به عنوان راهحل غالب مطرح شد .ميتوان به
نمونهاي از ديدگاههايي اشاره كرد كه غلبهي ايدههاي بازار آزادي باعث كمرنگ شدن يا حتي
كنار گذاشتن آنها شده است .از جمله توجه مستقل به بحث فساد در هزينههاي باالي دولت،1
اهميت سهجانبهگرايي در مديريت دولتي ،اهميت توجه به وظايف اجتماعي دولت ،و توجه به
مسائل انگيزشي و آموزشي نيروهاي انساني.
حتي همين ادعا كه اندازهي دولت بزرگ است نيز محل ترديد قرار گرفته است و در برخي
منابع از كمبود «ديوانساالري راستين» در كشورهاي جهان سوم صحبت شده است 2.طرفه آنكه
اين جريان فکري راهحلي براي عملکرد غيرمسئوالنه و حتي عملکرد ايدئولوژيک دولت ارائه
نميكند 3و به ويژه دغدغهي اين را ندارد كه دولتها معموالً به شکل غيراخالقي اقدام به حل
 1ذكر اين نکته در اينجا مهم است كه در بحرانهاي مالي آسياي جنوب شرقي در دههي  1990ميالدي ،صندوق
بينالمللي پول و شركاي اصلي آن ،بحران را به بازارهاي بسته ،فساد و پارتيبازي در اين كشورها و ضرورت
دستيابي بيشتر نيروهاي خارجي به اين بازارها نسبت ميدادند و آشکارا در انديشهي كمرنگ جلوه دادن نقش طمع
سرمايهگذاران غربي و اقدامات غيرمسئوالنه بانکهاي غربي و ژاپني بودند( .چانگ )93 :1388 ،قصد ما در اينجا
تأكيد بر نقش و مسئوليت دولت در تمام ابعاد آن است ،نه جايگزين كردن فساد به عنوان علتالعلل همهي
مشکالت.
 2اوانز131 :1380 ،
 3در گزارش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سال  1368با عنوان «بررسي عملکرد گذشته و وضع
موجود نيروي انساني و مديريت در بخش دولتي» كه در طراحي برنامهي اول توسعه تدوين شد آمده است كه
بخشي از عوامل افزايش نيروهاي ان ساني دولت پس از انقالب ،مرتبط با شرايط خاص انقالب اسالمي و ايجاد
رشتههاي شغلي جديد مثل مربي امور تربيتي و مسئول گزينش و غيره بوده است .همچنين در تعريف امور
حاكميتي كه همواره بر حفظ آنها در دولت تأكيد شده امور ديني و تبليغي نيز قرار دارد .همچنين ربيعي (:1386
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مشکالت اقتصادي كردهاند 1.بنابراين با اينكه برخي از آن چيزهايي كه به عنوان مشکل از سوي
اين جريان فکري مطرح ميشود قابل اعتناست  -از جمله هزينههاي باالي دولت در امور
جاري -اما در شناسايي علت اين مشکالت و به طريق اولي ارائهي راهحل به همان كليشههاي
فکري خود اكتفا ميكنند.
ديدگاههاي هژمونيک بازار آزادي باعث ميشود حتي بخشهايي از مصوبات و قوانين نيز
اجرا نشده باقي بماند .به عنوان نمونه تقريباً هر جايي صحبت از واگذاري است ،به بخش
تعاوني هم اشاره شده است .حداقل در مورد موضوع اين پژوهش ميتوان گفت كه چنين امري
تحقق پيدا نکرده است .همچنين در بسياري از مصوبات در مورد نيروهاي كار بر آموزش
(برنامهي دوم توسعه) ،آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي به شركتهاي قابل واگذاري
(برنامهي چهارم توسعه) ،توسعهي آموزشهاي شغلي و تخصصي (برنامهي پنجم توسعه) ،و
مهارتافزايي و ارتقاي دانش حرفهاي (برنامهي ششم توسعه) تأكيد شده است .در مواردي نيز
به اشتغال افرادي كه در اصالح ساختار اداري دولت شغل خود را از دست ميدهند (برنامهي
دوم توسعه) اشاره شده است .همچنين تقويت تشکلهاي مردمي و صنفي با هدف زمينهسازي
براي واگذاريها و تقويت نظارت مردمي بر فعاليت دستگاههاي دولتي (برنامههاي سوم و
چهارم و پنجم توسعه) همواره طرح شده اما باز در مورد موضوع اصلي اين پژوهش هيچگاه
تحقق پيدا نکرده است.
مرور اسناد و مصوبات دولت نشاندهندهي ناتواني و عجز دولت در شناخت و تعريف
مسئلهي خود و تشخيص پيامدهاي اعمال خود است .به عنوان نمونه دولت از سال  1378به
بعد است كه در مصوبات خود متوجه تمايز تأمين نيروي انساني و عقد قراردادهاي حجمي
ميشود .همچنين ديديم كه مجموعهي تصميمگيريهاي دولتي مملو از ابهام و تناقض و نقص
بوده است .بنابراين دولت حتي در دستيابي به اهداف خود و عمل به ديدگاههاي خود نيز ناتوان
 )517اشاره مي كند كه نخبگان سياسي كه هر يک در بخشي از ساختار داراي قوت و قدرتاند ،اقدام به بزرگ
كردن زيرمجموعهي خود ميكنند .به اين ترتيب ،شاهد موازيكاريها و نهادهاي مشابه هستيم .در اين پژوهش
شاهديم كه به جاي حذف اين علتها ،فرودستترين بخشها و مشاغل در دولت مورد تعديل قرار ميگيرند.
 1تعديل اقشار فرودست كاركنان دولت و عقبنشيني نسبت به حمايت از آنها مصداق بارز اين رفتار غيراخالقي
است.
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بوده است .اگر هزينههاي جاري دولت باالست ،با شركتيسازي نيروهاي انساني اين مشکل حل
نشده است.
به عنوان تأمالت پايانبخش مقالهي حاضر ،بايد يادآور شد كه تأمل در باب كيفيت تبديل
نهاد دولت به عنصري فعال و پاسخگو نيازمند مداقه در شروطي است كه به مرور درک بهتري از
چيستي و چگونگي آن پاسخگويي در اختيار ما ميگذارند .از جمله ميتوان بر استداللهايي اتکا
كرد كه با لحاظ پيامدهاي منفي تبديل بازار به سپهر غالب در عرصههاي اجتماعي و اقتصادي،
نقش تعينبخش آن نسبت به ساير سپهرهاي اجتماعي را نميپذيرند .بر اين اساس ،ميتوان با
اين شرط به بررسي قواعد پاسخگويي نهاد دولت پرداخت كه «بازار» با فراروي از معنا و
محدوديتهاي اقتصادي خود تبديل به يگانه عنصر تعينبخش همهي عرصههاي اجتماعي و
يگانه معيار تشخيص تصميمهاي درست و غلط (دولتي) نشود .از سوي ديگر ،نميتوان مقدماتي
چون عدم تعينبخشي بازار نسبت به ساير سپهرهاي اجتماعي را مطرح كرد ،بيآنكه در ادامه
به چگونگي فعالسازي آن سپهرهاي اجتماعي پرداخت .همچنين با نگاهي عقالني و اخالقي به
نهاد دولت ،ميتوان انتظار داشت كه هيچ قسمي از سياستگذاري عمومي به طرد بخش زيادي
از جمعيت از دايرهي حمايتهاي حقوقي و اجتماعي منجر نشود و يا حتي زمينهي گسترش
نابرابريهاي حقوقي را به بهانههايي چون پيچيدهتر شدن الگوهاي همکاري و يا رقابتيشدن
عرصههاي اشتغال و كارآفريني فراهم نياورد .بنابراين صحبت نه بر سر دولتي كردن همهي امور
بلکه بر سر قرار گرفتن دولت در جايگاه واقعي خود است؛ دولتي كه بينديشد ،ميانجيگري كند
و مسئوليتپذير باشد .دولتي كه از شکلگيري و حضور گروههاي اجتماعي در عرصهي سياست
و جامعه و در فرآيند گفتگوي اجتماعي حمايت كند.
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