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 چكيده 

  تازه يا گونه ران،يدر ا« اقتصاد يكردن بخش عموم يبازار»دستور كار  ليو ذ 1373در سال 
 تيدولت به رسم ي در بدنه ،«ياستخدام شركت»، موسوم به «داريناپا» ياز روابط استخدام

 نديفرا ي واسطه ، كه به«ها يشركت» کيپروبلمات رياخ ي از دو دهه شيب ي. طشود يشناخته م
 يکياند،  مشخص بوده يا حرفه تيو هو تيفاقد حما گريكار د يروهايشان از ن کيتفک عيبد

را رقم زده است. گسترش  رانيكار و استخدام در ا ي مسائل حوزه نيزتريبرانگ از مناقشه
دولت از  ي قاعده يب ينينش از عقب يبه مصداق يدر حال رانيدر ا ياستخدام شركت

خود فراتر رفته  يبحران تيكنون نتوانسته از وضع تاشده است كه  ليخود تبد يها تيمسئول
( يانسان يروين يباال يها نهيهز ليها )از قب دولت ي مشکالت اعالم شده يبرا يو به راه حل

عمالً با  زيكار ن يروهاين يرو يبازار يگذار متيق يدر تالش برا يشود. دولت حت ليتبد
 ي ا در بسته ي. استخدام شركتشود يم وروبر «يجمع دسته يساز محروم»قسم از  نيا جينتا
نقش  شتريب قيهدف آن تطب تيدارد كه در نها يجا يتحول نظام ادار يها استياز س تر يكل

بازار آزاد  يحال، تداوم هژمون نياست. با ا يبازار آزاد يها دهيدولت با ا فيو وظا گاهيو جا
از مصوبات و  ييها بخش يحت هنکنند، بلک رييتغ ييها نامهبر نينه تنها چن شود يباعث م

 تيبمانند؛ از جمله اولو ياجرا نشده باق زين يتيو كاركرد حما أنبرخوردار از ش نيقوان
 ييافزا آموزش و مهارت ،يانسان يروين يمانکاريپ يدر قراردادها ها يتعاون ينيآفر نقش

با  يو صنف يمردم يها تشکل تيو تقو ،ستهيكار شا يسند مل حيصح نيكار، تدو يروهاين
 .يدولت يها دستگاه تيبر فعال ينظارت مردم تيو تقو ها يواگذار يبرا يساز نهيهدف زم

استخدام  : استخدام، بازار كار، روابط كار، نيروي انساني، نئوليبراليسم،كلمات كليدي
 ضلعي سه
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 مقدمه

 استخدام»ه ويژه در بخش دولتي، موسوم به از روابط كار بي  ا نوع تازه 1370ي  از اواسط دهه

ي كار پديد  و با منطق كامالً متمايز خويش، مناقشات زيادي را در حوزه گيرد شکل مي« شركتي

ي  واسطه بهغيرمستقيم از طريق و  طور بهكه  شود يمبه شاغالني اطالق « شركتي»آورد. عنوانِ  مي

ي كاري، شركت  رابطهدر اين آيند.  يي درمييک شركتِ پيمانکار به استخدام يک دستگاه اجرا

را براي انجام وظايفي در محلِ دستگاه اجرايي بر عهده « نيروي انساني نيتأم»ي  فهيوظپيمانکار 

ميان « قرارداد كار»حقوقي برقرار است يعني  ي دارد. ميان شركت پيمانکار و نيروي كار، رابطه

، اعم از «قرارداد كار»هاي حقوقي برآمده از آن  تشود. بنابراين تمام مسئولي ها منعقد مي آن

. در مواقع اختالف و طرح شکايت )به جز در شركت پيمانکار است متوجه ،الزحمه پرداخت حق

بايد در دادگاه حاضر شود. « كارفرما»موارد استثنايي( نيز اين شركت پيمانکار است كه به عنوان 

را بايد « كارفرماي اصلي»ه اين شبهه مطرح است كه حال، در اين قسم از رابطه، هموار با اين 

ي خود ارتباطي به  «كننده تأمين»با شركت «  كارگران شركتي»همان دستگاه اجرايي دانست، زيرا 

ها دستگاه اجرايي است. به  ي آن«كارفرما»ندارند و در واقعيت امر، « قرارداد كار»جز همان انعقاد 

، اين دستگاه اجرايي است «كننده تأمين»وري و حداقلي شركت اين ترتيب، با توجه به جايگاه ص

را بر عهده دارد. به اين نوع « ها شركتي»كه تعيين شرايط كار، تخصيص وظايف و نظارت بر كار 

 شود. نيز گفته مي 1«سه ضلعي»يا « مثلثي»از روابط كاري و استخدامي، 

« سپاري خدمت برون»را بايد « سانيتأمين نيروي ان»ي كاري نزديک به  شکل ديگري از رابطه

، شركت پيمانکار با تکيه «خدمت سپاري برون»در ( 8: 1394هاي مجلس؛  )مركز پژوهش بدانيم.

و  2خويش، بخشي از وظايف« اجرايي»و « تخصصي»ي   بر صالحيت، دانش، تجربه و سابقه

 سپاري خدمت، برون. بنابراين، پيمانکارِ گيرد هاي دستگاه اجرايي را به عهده مي3كاركرد

ي نيروي كار خويش است و در نتيجه در قامت صاحب، مجري، متولي  كارفرماي تام و بالشبهه

 4شود. ربط مي آور با دستگاه اجرايي ذي گوي كار، وارد قراردادهايي صريح و مسئوليت و پاسخ

                                                           
1 Triangular Employment 

2 Tasks  

3 Functions  

 شود. استفاده مي« قرارداد حجمي»در اين حوزه براي اشاره به اين نوع از قرارداد كار از مفهوم  4
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كرد آن ، طرف قرارداد در واقع شركتي است كه اساساً كار«ي انسانينيرو يسپار برون»در 

سپاري  )در برون« پيمانکار»نيست و در نتيجه با معناي متعارف « نيروي انساني  تأمين»چيزي جز 

)استخدام شركتي( اين  ضلعي خدمت( تفاوت دارد. در واقع، ويژگي متمايز استخدام مثلثي يا سه

ي پيماني با و در ارتباط ندارد «نيروي كار»قرارداد مستقيم با ظاهراً  دستگاه اجرايي، است كه

كه در واقعيت امر، شركت پيمانکار عمالً صاحب صالحيت،  كننده است، در حالي  شركت تأمين

ي  ي تخصصي و اجرايي خاصي نيست، و صرفاً نقش واسطه دانش، تجربه و سابقه

، «تأميني»را بر عهده دارد كه بنا بر اين روالِ صرفاً « شركتي»ي نيروهاي  «كننده تأمين»

 .ي به جز همان دستگاه اجرايي ندارندي«كارفرما»

  1است: طرح  قابل  ي اصلي  دستهدر چند « استخدام شركتي»مشکالت 

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

 ي كاري ميان شركت هاي ساالنه است، رابطه و شركت پيمانکار، موقت و حاصل انجام مناقصه

ها پايين  بر اين اساس كيفيت زندگي شغلي شركتي 2پيمانکار و كارگر نيز موقت و ناپايدار است.

گيرند و تقريباً هيچ مسيري  قرار مي« ساده»ي نيروهاي  ها در زمره آيد، جمع زيادي از شركتي مي

 . براي پيشرفت شغلي پيش روي چنين كاركناني وجود ندارد

  برانگيز  وابط كاري: نيروهاي كار شركتي نسبتي تأملنامتعارف و خاص بودن ر –دوم

« كارگران»ي عام  ها را در مقوله توان شركتي با نظام متعارف كار و اشتغال دارند. به سادگي نمي

شوند كه كارگران متعارف  ها در كار خويش پذيراي شرايطي مي جاي داد، زيرا شركتي

نهادي و صنفي حامي حقوق خويش، آن شرايط را  توانند با استفاده از بسترهاي القاعده مي علي

هاي مترقي در امور صنفي از جمله حضور در  از كنش ترتيب، نيروهاي شركتي كنند. بدين رد 

 مانند.  باز مي نيروهاي شركتي« خاص»، با عنوان ها تشکل

                                                           
ها،  نگاري ها، نامه ها به رسانه هاي شركتي ها، پيام ان از طريق مصاحبهتو ها را مي شرح به تفصيل مشکالت شركتي 1

هاي فعاالن كارگري، و حتي اظهارنظرهاي مسئوالن  هاي مطبوعاتي، روشنگري ها، گزارش ها، اعتصاب اعتراض
ي كلي  ستهها به اجمال در چند د ترين مشکالت شركتي دولتي و نمايندگان مجلس ارائه داد كه در اينجا تنها اصلي

 شود.  بيان مي
ها در خدمت دستگاه  هر چند بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه در بسياري از موارد نيروهاي كار شركتي سال 2

گري ميان نيروهاي كار  ها براي واسطه اجرايي پيمانکاران مختلفي را طي اين سال  مانند و دستگاه اجرايي باقي مي
 تواند به معناي امنيت شغلي باشد. اما اين واقعيت نيز نميشركتي و دستگاه انتخاب كند. 
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 در  هايي : نيروهاي شركتي با دشواريعدالتي و بي كشي بهره ي تقويت زمينه -سوم

هاي غيرنقدي و كااليي، و استفاده  العاده كاري، نقصان در حقوق و دستمزد و مزايا و فوقشرايط 

در اي، و  زياد در پرداخت حقوق، برخي نواقص در سوابق بيمه ريتأخ، از امکانات رفاهي جانبي

هستند. در استخدام شركتي شاهد نقض رو روببا كاهش قدرت خريد  ،ها ي اين ي همه نتيجه

ترين اصول حقوق كار معاصر، يعني مزد مساوي در برابر كار مساوي هستيم كه در يکي از مهم

 (159: 1392)عراقي؛  المللي كار و قوانين كار كشورها بازتاب يافته است. مقررات بين

 هاي حقوقي: يکي از مباحث مطرح در حقوق كار، تکاليف و  چالش -چهارم

ا حتي در قبال حوادث كار مسئوليت كيفري نيز تا جايي كه كارفرم 1هاي كارفرما است مسئوليت

اين حقوق و  ي استخداميِ باواسطه، برقراري و تحقق   در رابطه (202: 1392عراقي؛ ) .دارد

ها در طرح مسائل و  شركتيچنين  هم شود. ها مخدوش يا حداقل دشوار مي تکاليف و مسئوليت

هاي پيمانکار  توانند با شركت و تنها ميتوانند از كارفرماي اصلي شکايت كنند  شکايات خود نمي

ها در حالي در دعاوي و شکايات حقوقي خود با واسط  طرف دعواي حقوقي باشند. شركتي

طرف هستند، كه در عمل طرف سوم قرارداد )در اينجا يعني دولت يا دستگاه اجرايي( « صوري»

چه  مسئوليت را نسبت به آنكه در ارتباط حقوقي با آن واسط صوري است، تقريباً هيچ قسمي از 

2دهد، پذيرا نيست. بين نيروي كار شركتي و واسط صوري رخ مي
 

قرارداد صوري استخدامي از  ،مشاغل بنديتوان به اين مشکالت عدم اجراي طرح طبقه مي

 كردن حجمي در اجرايي هايتخلف دستگاه، (11: 1381)محجوب؛  هاي پيمانکار طريق شركت

ابهام در تعريف مشاغل حجمي  ها،تخلف در برگزاري مناقصهر واقعي شغل، ادها بدون تغييقرارد

ها از اين نوع قراردادها )دولت  آنسود باالي و هاي پيمانکار  ، تخلفات شركت3و غيرحجمي

و بازنشستگان نفع بودن مديران  (، و شبهاتي مبني بر ذي44199، كد خبر: 30/1/1394بهار، 

                                                           
توان به موارد زير اشاره كرد: انجام تعهدات مندرج در قرارداد، تکاليف مربوط به سنوات و مزايا،  از جمله مي 1

هاي كار و مرخصي، رعايت مقررات مربوط به ايمني و  رعايت مقررات مربوط به شرايط كار مثل مزد و ساعت
عراقي؛ . )ي خدمات رفاهي ، تعهدات مربوط به افزايش مهارت و كارآموزي، و تکاليف مربوط به ارائهاشت كاربهد

1392 :95-98) 

ها به  گرفته در اين موضوع، تأكيد دولت بر بالمحل بودن ارجاع مسائل شركتي هاي شکل بست اساساً يکي از بن 2
 دولت است. 

 170: 1397ي در مشاغل تخصصي. ن.ک. خيراللهي، از جمله به كار گيري نيروهاي شركت 3
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، 2/2/1393هاي پيمانکار )خبرگزاري مهر،  ته به دولت در اين شركتداران وابس يا سرمايه دولتي

هاي مجلس نيز به برخي  ( را نيز افزود. مركز پژوهش162: 1397؛ خيراللهي، 2275605كد خبر: 

هاي اجرايي اشاره كرده است، از جمله  مشکالت ناشي از استخدام شركتي براي دولت و دستگاه

بروز فساد  ي ؛ فراهم نمودن زمينهپيمانکار تأمين نيروي انساني هاي فقدان نظارت كافي بر شركت

 تعيين تعدادهاي پيمانکاري در  ي بين كارفرما و شركت هاي اجرايي به جهت رابطه در دستگاه

هاي پيمانکاري. )مركز  نيروي انساني، تعيين حجم كار، مبلغ قراردادهاي كار و انتخاب شركت

 گفته موجب شده است كه د مصاديق متعددي از موارد پيش( وجو7: 1391هاي مجلس،  پژوهش

داللي تعابيري چون با هاي تأمين نيروي انساني از سوي برخي فعاالن و نهادها  فعاليت شركت

(، 11: 1381(، خريد و فروش نيروي انساني )محجوب؛ 15: 1391هاي مجلس،  )مركز پژوهش

 1( توصيف شود.13901203000282خبر: ، شناسه 3/12/1390)خبرگزاري فارس،  داري و برده

ها به معناي آن  شركتي« وضعيت استثنايي»حال، مصاديق متعدد مشکالت برآمده از  با اين

ها وجود دارد. آمار نيروهاي شركتي  ي آن پذيري نيز درباره هاي متقن و دسترس نيست كه داده

ل اين امر نوع قراردادهايي يک از مجاري رسمي آماري وجود ندارد. يکي از دالي دولت در هيچ

جا كه اين قراردادها به شکل  شود. از آن هاي تأمين نيروي انساني منعقد مي است كه با شركت

از  1386شود. در سال  ذكر نمي ها  آندر معموالً د، تعداد نيروي انساني نشو منعقد مي« حجمي»

به عنوان مجموع نفر  ونميلي 1.2هزار الي  600بين  سوي كارشناسان سازمان برنامه رقمي

شود.  هاي دولتي اشتغال دارند ذكر مي نيروهاي شركتي و قراردادي و غيره كه در دستگاه

( يکي از مسئوالن دولت دهم نيز در سال 6320، كد خبر: 21/11/1386)خبرگزاري تابناک، 

 ميليون نفر نيروي شركتي در بخش دولتي وجود دارد. يکكند كه حدود  ادعا مي 1391

 2(1753877، كد خبر: 10/9/1391)خبرگزاري مهر، 

                                                           
هاي مشخصي را مسئول  ها از جمله شهرداري تهران و وزارت بهداشت شركت در چند سال اخير برخي دستگاه 1

اند. اين  هاي واسط كاسته اند و به اين ترتيب از تکثر و تعدد شركت عقد قرارداد با نيروهاي شركتي خود كرده

 كنند. مديريت منابع انساني خود را در قالب استخدام شركتي اعمال ميها به نوعي  دستگاه

فرض كرده و « شركتي»را معادل « خريد خدمت»( به اشتباه نيروهاي 36، ص 1385)بهمن « اقتصاد ايران»ماهنامه  2

 تعداد نيروهاي شركتي را معادل نيروهاي خريد خدمت اعالم كرده است.
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 و گيريرا همراه با روند شکل شركتي كاري يهدف پژوهش حاضر اين است كه رابطه

 و ها، فرآيندهاواكاوي زمينهعالوه بر خويش و در تحليل نهايي  كردهشناسايي  آن گسترش

هاي اخالقي  ن و مسئوليتكندوكاوي مفهومي پيرامون بازاري شد به هاييجاد شركتا شرايط

هاي اصلي اين پژوهش به قرار زير است: استخدام بنابراين پرسشدولت در قبال آن بپردازد. 

كدام ي  ها حاصل غلبهشركتي چه روندي را طي كرده است؟ استقبال از استخدام شركتي

ت ي نسب ي استخدام شركتي چه چيزي درباره در دولت است؟ از مطالعه رويکردهاي فکري

 فهميم؟ گذاري مي گذاري و قانون دولت و جامعه از مجراي سياست

 شناختي مالحظات نظري و روش
را بايد در ضمنِ  ي تأمين نيروي كار هاي واسطه شدن نيروهاي كار و ظهور شركت  شركتي

در مجموع نسبت  ؛ روندهايي كهمطالعه كرد تأثيرگذار بر وضعيت نيروهاي كار  تر روندهاي كلي

اين روندها به ايجاد كرده است.  وضعيت متفاوتي را براي نيروهاي كار ،قبل ي دهه به چند

تغيير »، «زني كارگران هاي كارگري و كاهش قدرت چانه تضعيف اتحاديه»اند از:  اختصار عبارت

سازي و تعديل نيروي  خصوصي»، «پذيري و آزادسازي بازار كار قوانين كار به منظور انعطاف

افزايش قراردادهاي »، «المللي كار تقسيم بين»، «شده و قراردادهاي متنوع ار كار تقسيمباز»، «انساني

-مركز ي سازماندهي كاركنان در دو دسته»، «به كار گرفتن پيمانکاران فرعي»، «كار موقت

 (1382؛ كازينز، 1392؛ سيلور، 1376؛ ريفکين، 1380؛ سيف، 1376)بيو، «. پيرامون

است كه در بسياري  شده ذكر كار روابط در تغييرات متأخر روندهاي براي مختلفي هايتبيين

تغييرات در ناگزير  يبه عنوان امري تبعي و بديهي و نتيجهرگران موقت كا كارگيريبهها  از آن

 ;Burgess & Connell, 2004) .شودشدن و غيره معرفي ميتکنولوژي، ساختار اقتصادي، جهاني

Bidwell et al.,2013; Sparrow & Cooper, 2003; Serrano, 2014: 27) چه نبايد ناديده  اما آن

 . و قوانين است هاها از خالل تغيير در سياستگرفته شود، نقش تأثيرگذار دولت

هاي پژوهش  جا با تأكيد بر همين نقش و به قصد ترسيم مسير پاسخگويي به پرسش در اين

سازي نيروهاي كار شد، سه گام اساسي  شركتيو مشخص كردن فرآيندي كه در نهايت منجر به 

پس از جنگ است كه طي آن « اقتصادي-سياسيي  گذار به نظم تازه»نخست  :كنيم را لحاظ مي

شاهد تغيير توازن نيروهاي موافق و مخالف بازار آزاد هستيم. در اين گام مسائل برساخت شده 
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است كه « نديشي در جايگاه و نقش دولتبازا»شود. گام دوم  ارائه مي ييها حل ها و راه بديلو 

ي دولت در اقتصاد  مداخله« حدود معقول»هايي پيرامون  پاسخ به پرسشتوان در  نمود آن را مي

نسبت آن با بازار و مسائلي همچون طرح امکان خريد خدمات از بخش غيردولتي ديد و بروز و 

هاي توسعه مشاهده كرد. در گام سوم  گذاري از جمله برنامه در اسناد كالن سياست توان آن را مي

كه ذيل آن مسائلي از جمله نسبت معقول كنيم  اشاره مي« پرابلماتيک منابع انساني دولت»به 

منابع انساني دائم و موقت، بازانديشي در استخدام مستقيم، و استقرار الگوي خريد خدمات مورد 

 گيرد.  توجه قرار مي

به عنوان نمودي از  را سترش استخدام شركتيگ ، اين پژوهششناختي به لحاظ روش

بنابراين  گيرد و ها و رويکردهاي دولت به نيروهاي كار، بازار، و جامعه در نظر مي ديدگاه

يک ي  دهد. به عبارت ديگر مطالعه همزمان دو بعد تجربي و نظري را مورد تأمل قرار مي

است براي عمق بخشيدن به  فرصتيظهور نيروهاي كار شركتي،  مانندي تجربي خاص،  حوزه

 شدن بر عهده دارد.  دركي از جامعه و نقشي كه دولت در قبال روند رو به رشد بازاري

ي  شيوهاست. « عملکردهاي دولت»و واحد تحليل آن « سازماني»سطح تحليل اين پژوهش 

ين در راستاي رويکرد كلي ا 1است.« اسنادي»ها در اين پژوهش، به طور عمده  گردآوري داده

است الزم است توضيح دهيم كه پرداختن به پرسش اصلي اين « انتقادي»پژوهش كه رويکردي 

مستعد تبديل شدن و تقليل يافتن به جستجو و «( ها شركتي»پژوهش )يعني پرسش از برآمدن 

ها است كه در نهايت تنها به كار  انگاري اي از علل و علت ي تاريخچه و طرح زنجيره ترسيم ساده

ساز حضور  هاي زمينه گذاري  ها و ضرورت سياست گيري آيد تا صحت تصميم ذاران ميسياستگ

كند، نخست بايد  كه شأن پژوهشي انتقادي ايجاب مي چنان ها را اثبات كنند. برعکس، آن شركتي

ها  گذاري ها و سياست گيري آن تصميم« بداهت»هاي رايج پژوهشي،  انگاري با رويگرداني از ساده

ها و  كدام ايدهداد كه ها و ادبيات موجود، نشان  ا سلب كرد و سپس در گفتگو با نظريهه را از آن

بر مناسبات دولت و جامعه و بازار حاكم  طي كدام تدريج و كشاكش تاريخي ها كدام ذهنيت

 ها سركوب و حذف شدند.  ها و ذهنيت كدام ايدهدر مسير برآمدن اين تاريخ، شدند و 

                                                           
 پژوهش با تعدادي از نيروهاي شركتي و برخي از مسئوالن وزارت كار مصاحبه شد.  در مراحل ابتدايي و اكتشافي 1
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 ها یافته
 اما است، داشته سابقه نفت صنعت در ويژه به گذشته ضلعي )شركتي( از خدامي سهي است رابطه

 اجرايي هايدستگاه براي ايابالغيه در قالب «اداري عالي شوراي» يمصوبه با و 1373 سال از

 امور برخي اداري عالي شوراي 1373 سال يمصوبه در .يابد مي گسترش و رسميت يافته

 اموري عنوان به خدمات و رستوران، چاپ، نقليه، امور جمله از( نيپشتيبا) خدماتي و عمومي

 بازخريد را شاغالن و كنند حذف را ها آن تشکيالت بايد اجرايي هايدستگاه كه شود مي تعريف

 بخش به تعاوني هايشركت اولويت اين امور و حتي كاركنان پيشين را با و كنند بازنشسته يا

 . كنند واگذار غيردولتي

تمديد و سپس با تغيير در برخي از عناوينِ قابل  1373ي سال  ابتدا مصوبه 1378 سال در

 بخش اولويت حذف ضمن اين مصوبه شود. در ي ديگري جايگزين آن مي واگذاري، مصوبه

 رفاهي ،استخدامي امور مورد در تعهدي گونههيچ اجرايي هايدستگاه كه شودمي تأكيد تعاوني،

 به قرارداد عقد به بار نخستين براي مصوبه اين در. ندارند موصوف كاركنان هايپرداخت و

 عالي شوراي پيشين يمصوبه در ديگري اصالح 1379 سال در. شودمي اشاره «حجمي» صورت

 در آن خشونت از كمي شود تا شاغالن فعلي تأكيد مي« خروج طبيعي»و بر  انجام شده اداري

 بازنشستگي يا بازخريدي براي مناسب تشويقي سازوكارهاي ته برالب شود؛ كاسته مشاغل حذف

 اتخاذ كه كندمي تصويب وزيران هيئت 1381 آذر ماه در .شود نيز تأكيد مي افراد اين زودرس

 اداري هايهزينه در جوييصرفه موجب بايستمي غيردولتي بخش به امور واگذاري ي رويه

ي براي حفظ حقوق كاركنان شركتي در نظر گرفته هاي همچنين در اين مصوبات تضمين. شود

تأمين نيروي »واگذار شود و شکل « حجمي»شود كه امور بايد به صورت  شود و تأكيد مي مي

 به خود نگيرد. « انساني

 هايفعاليت به محدود و كندمي پيدا ادامه 1384 روند افزايش نيروهاي شركتي تا سال

بر اين اساس  .شود مي كشيده نيز اداري و خصصيت مشاغل به حتي و و ماند نمي حجمي

 شودمي 1384 آذر ماه به مربوط كه شركتي نيروهاي يدرباره نهم دولت يمصوبه نخستين

 از تخصصي و كارشناسي هايفعاليت و وظايف انجام براي انساني نيروي كارگيري به هرگونه

 اولويت به دوباره مصوبه ينا در. كندمي اعالم ممنوع را قرارداد طرف هايشركت طريق
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 ماه اسفند يمصوبه در ديگر بار اولويت اين اما شود مي اشاره تعاوني هايشركت يشدهفراموش

در قانون مديريت خدمات كشوري سال . شودمي حذفي قبل است  كه جايگزين مصوبه 1384

يردولتي هاي اجرايي به صورت حجمي به بخش غ نيز واگذاري برخي مشاغل دستگاه 1386

ها )از جمله در مرداد  ي شركتي شود. همچنين مصوبات متعدد هيئت وزيران درباره تصويب مي

دولت و مسئوالن كند.  ( ادامه پيدا مي1390، و شهريور ماه 1388، ارديبهشت ماه 1387ماه 

ي مستمر توضيحات  ها و ارائه اجرايي به دليل ابهامات اين مصوبات وادار به ابالغ بخشنامه

مهمترين ابهامات اين مصوبات مربوط به تعريف دقيق قرارداد حجمي، تعيين مشاغلي . شوند مي

داد عقد قرار يچنين نحوه همو ، تواند به صورت حجمي به بخش غيردولتي واگذار شود كه مي

 با كاركنان تبديل وضعيت يافته است. 

 هايشركت ارفرمايانك صنفي هايانجمن كانون بيشتر آفرينينقش شاهد 1388سال  از

شركت كانون. هستيم ديگر سوي از اسالمي شوراي مجلس و يک سو از پشتيباني و خدماتي

و نسبت به مصوبات  كرده ارسال مجلس براي اينامه 1387 ماه شهريور در خدماتي هاي

 مجلس رئيس 1388 ماه خرداد كند. درها اعتراض ميشركت با قرارداد فسخ بر مبني دولتهيئت

. داندمي قانون با مغاير هيئت وزيران را 1387مرداد ماه  ي مصوبه جمهوررئيس به اينامه طي

مصوبه به «كشوري خدمات مديريت قانون 32 ماده رعايت با» عبارت مجلس رئيس ايراد از بعد

 . شودمي افزوده پيشين ي

شود كه دولت در  مي 1390 ماه ها مربوط به بهمن ي دولت در مورد شركتي ترين مصوبه مهم

 نيروهاي شودمي تأكيد مصوبه اين در. كندمي اعالم را شركتي قراردادهاي ي همه فسخ آن

 تعاوني هاي شركت قالب در واگذاري حال در هايشركت در شاغل غيرتخصصي شركتي

 ميان كشمکش دهم پايان دولت تا زمان اين از .شوند ساماندهي شركتي كاركنان از متشکل

 هايشركت كانون. شودمي خدماتي بيشتر هايشركت كارفرمايان كانون و جلس،م دولت،

 آن مسئوالن و كندمي آغاز مجلس و دولت با را متعددي هاينگارينامه پشتيباني، و خدماتي

 خود انتقادهاي خدماتي هاي شركت حذف روند به نسبت مختلفي هايمصاحبه و هانشست طي

 ديوان و نگهبان شوراي محاسبات، ديوان بازرسي، سازمان به چنين هم هاآن. كنندمي مطرح را

 بر كانون اصرار هاشکايت و هاكشمکش اين اصلي محور. كنندمي شکايت اداري عدالت

 متوجه منظر اين از كه است ابهامي چنين هم و حجمي امور در هاشركت حذف بودن غيرقانوني
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 شامل بايد تنها شركتي نيروهاي تکليف تعيين بحث كانون نظر از. شود مي دولت يمصوبه

 دولت تالش كه اين بيان با نيز دولتي مختلف مسئوالن. باشد كارشناسي و تخصصي نيروهاي

 بر است شركتي نيروهاي حق در اجحاف به دادن پايان چنين هم و عدالت و شغلي امنيت تأمين

 . ردندكمي پافشاري انساني نيروي تأمين و خدماتي هايشركت حذف

 وجود به انسان نيروي تأمين و خدماتي هايشركت حذف راه سر بر جدي مانع در ادامه دو

 خود اظهارنظرهاي و هاتصميم در كه هايي اشاره كردگويي تناقض نخست بايد به آيد؛مي

 مختلف مسئوالن 1391 سال اوايل و 1390 سال اواخر كه حالي در دارد. وجود دولتي مسئوالن

 انساني ي سرمايه و مديريت ي توسعه معاون و كار وزير تا گرفته جمهوررئيس شخص از دولتي

 با مستقيم قرارداد انعقاد و( حجمي قراردادهاي حتي) هاشركت تمامي حذف از جمهوررئيس

 بودن قانوني از و گويندمي سخن كاركنان خود توسط تعاوني تشکيل يا شركتي نيروهاي تمام

 و مديريت يتوسعه معاونت حقوقي معاون 1391 ماه فروردين در كنند،يم دفاع خود اقدامات

 حجمي هايفعاليت خدماتي هايشركت كانون ينامه به پاسخ در جمهوررئيس انساني يسرمايه

 كه مواردي در كه كند مي چنين او تأكيد داند. هممي 1390 ماه بهمن يمصوبه شمول از خارج را

 حجمي قراردادها از نوع اين است، گرفته قرار پيمانکار هايشركت ياراخت در دولتي امکانات

 . شودنمي شناخته

 نيروهاي تکليف تعيين ماجراي به پيش از بيش مجلس 1391 سال آغاز از كه اين دوم

 قوانين با دولت مصوبات تطبيق هيئت 1391 ماه فروردين در ابتدا. كندمي پيدا ورود شركتي

 مديريت قانون با مغاير را ي دولت مصوبه بندهاي برخي اينامه در اسالمي شوراي مجلس

 و اساسي موارد شامل تطبيق هيئت ايرادهاي كه حالي در. كندمي اعالم كشوري خدمات

 رفع يوعده و كنندمي معرفي جزئي و شکلي بيشتر را هاآن دولت مسئوالن شود،مي محتوايي

 نيو دولت و هم ب انيكارفرما نيهم ب هارايزني و هاستنش برخي آن از پس. دهندمي را هاآن

 مجلس رئيس 1391 ماه خرداد پايان در تينها در .رديگيمصورت  مورد نيدولت و مجلس در ا

 مغايرت علت به دولت را 1390ماه  بهمن ي مصوبه جمهور،رئيس به اينامه در اسالمي شوراي

 اين در شده اعالم قانوني هاي مغايرت جمله از. كندمي لغو كشوري خدمات مديريت قانون با

 1391چنين مجلس در سال  هم. بود قانون در شده تعيين هاينصاب حد نکردن رعايت نامه

ي طرحي در جهت تعيين تکليف نيروهاي شركتي اقدام كند كه اين طرح  كند با ارائه تالش مي
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( به تصويب 1390 مرداد و ،1388 رشهريو ،1384 )شهريورهاي قبلي در اين زمينه  نيز مثل طرح

 راهکار نيكه بهتر كنديم شنهاديپنيز  مجلس يهامركز پژوهشدر همان زمان رسد.  نهايي نمي

است كه با مشاركت  يانسان يروين نيتأم يهايتعاون جاديا يشركت يروهاين يسامانده يبرا

 ياز سو ياقدام جد چيه زيمنظور ن نيا يهمراه باشد. برا ياز سهام تعاون يكارگران در بخش

 نيا يانسان يروين نيتأمو  يخدمات ييكارفرما مقامات استنباط. شودينمدولت و مجلس انجام 

 ها، عمالًدر دستگاه يانسان يروين نيتأم يقراردادها فيتکل نييطرح تع اتيبا رد كل كهبود 

كد مشخص  هفت در يبخش خصوص يانسان يروهاين نيتأم قيكارها طبق روال گذشته و از طر

سبز، حمل و نقل، امور آشپزخانه و چند مورد  يفضا ينگهدار ر،يشده از جمله چاپ و تکث

دولت ادامه  ياز سو يشركت يروهاين تيوضع ليمدت تبد نيتمام ا در دنبال خواهد شد. گر،يد

 عالما يدولت مقامات يسو از افتهي تيوضع ليتبد نفر هزار 100 تا 50 نيب يمختلف ارقام و دارد

ارقام و  نياز ا شتريب ها تيوضع ليتبد تعداد ييكارفرما مقامات يادعا بر بنا كه يحال در. شود يم

 . است بودههزار نفر  600حدود  يزيچ

 و خدماتي هايشركت كارفرمايي مقامات و مجلس، دولت، كشمکش نيز بعد هايماه در

 كار يادامه و ايرادها رفع بر بنيم دولتي مسئوالن مختلف اظهارنظرهاي چنين هم و پشتيباني

ي بهمن  مصوبه 1391دولت ابتدا در مرداد ماه  .دارد ادامه انساني نيروي تأمين هايشركت حذف

 ي  توسعه معاونت 1391كند و سپس در آبان ماه و آذر ماه  را اصالح و مجدداً ابالغ مي 1390ماه 

 و رسمي استخدام موانع همه شدن رفط بر از خبر جمهور رئيس  انساني ي سرمايه و مديريت

 ملي هايدستگاه به هااستخدام اختيار خبر از تفويض و دهدمي شركتي كارمندان وضعيت تبديل

 هايانجمن كانون دادخواست با اداري عدالت نيز ديوان 1391 ماهدي  در. دهد مي استاني و

 صنفي انجمن و كشور راسرس مهندسي فني و پشتيباني خدماتي، هايشركت كارفرمايان صنفي

مجلس را )در لغو  نظر تهران شهرستان سبز فضاي و پشتيباني خدماتي، هايشركت كارفرمايي

دولت دهم با تبديل وضعيت بخشي از نيروهاي شركتي كار سرانجام . كرد تائيد ي دولت( مصوبه

 وضعيت تبديل رد دولت مدنظر چهآن كه كنندمي بيان دولتي مقاماتدهد و  خود را پايان مي

 كه است افرادي نادرست برداشت از ناشي مباحث مابقي و گرفته انجام بوده شركتي نيروهاي

 . شوند مي دولت ي مصوبه مشمول كنند مي فکر
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 و مجلس و سويک از دولت ميان دوگانگي شاهد دهم و نهم هايدولت يدوره كه حالي در

 دولت آمدن كار روي با هستيم، هاشركتي عموضو پيرامون ديگر سوي از اداري عدالت ديوان

 در. گيردمي شکل ها شركتي موضوع با ارتباط در دولت درون در بار اين دوگانگي نوعي يازدهم

 اعالم ايبخشنامه طي جمهوررئيس انساني يسرمايه و مديريت يتوسعه معاونت ،1392 آذر ماه

 شده ممنوع دولت با مستقيم قرارداد هب پيمانکاري شركتي نيروهاي وضعيت تبديل كه كندمي

 جانشين زين 1392 ماه بهمندر . است پذيرامکان پيمانکاري هايشركت با قرارداد انعقاد و است

 را نيرو تأمين هايشركت مشکل جمهوررئيس انساني ي سرمايه و مديريت ي توسعه معاون

 وزارت سوي از نظارت تقويت مشکل اين حلراه كه كند مي اضافه و داند مي نظارتي يمسئله

 و خدماتي هايشركت ديگر بار يازدهم دولت ترتيباينبه. دولت توسط استخدام نه است، كار

 را هاآن از مجدد ياستفاده سياست و شناسدمي رسميت به را «هاشركتي» آن تبعبه و پشتيباني

در  اجتماعي رفاه و كار اون،تع وزارت كارِ روابط اما از سوي ديگر معاونت. گيردمي پيش در

در جهت دفاع از حقوق كارگران شركتي و پيمانکاري  36 شماره دستورالعمل با 1392دي ماه 

دارد و به منظور دستيابي به تساوي مزدي، پيمانکاران را ملزم به استفاده از  گام مؤثري بر مي

معاونت روابط كارِ وزارت  1393كند. در اسفند ماه  ها مي دهنده بندي مشاغل پيمان طرح طبقه

را صادر  38تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تکميل دستورالعمل پيشين، دستورالعمل شماره 

  1كند. مي كارگران تأكيد قبال در پيمانکار و اصلي كارفرماي تضامني مسئوليت كند و بر مي

 و ارنظرهااظه ها، برخي هاي دولت يازدهم در برخورد با شركتي ي دوگانگي در ادامه

 ،1393 ماه ارديبهشت در. داردمي نگه باز شركتي نيروهاي وضعيت تبديل براي را راه ها تصميم

 محل از را منابعي بتوانند دولتي هايسازمان اگر كه كندمي عنوان جمهور،رئيس معاون نوبخت،

                                                           
 را اجتماعي رفاه و تعاون كار، وزارت هاي دستورالعمل اداري، عدالت ديوان عمومي هيئت 1395 ماه آبان در 1

 و اصفهان هاياستان اتمخابر هايشركت شکايت به پاسخ در را رأي اين ديوان. كندمي ابطال و دانسته قانون مغاير
 در. شودمي مواجه كارگري نهادهاي و فعاالن شديد هايواكنش با هادستورالعمل اين ابطال. كندمي صادر كرمان
 هماهنگي كانون» چون يينهادها و شده شناخته كار نياديبن حقوق با ريمغا يكارگر فعاالن يسو از راي اين واقع

دستورالعمل يدوباره ابالغ خواستار «كارگري جامعه پيشکسوتان ي اتحاديه» و «تهران استان كار اسالمي شوراهاي
 استناد با اينامه طي اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كارِ روابط معاونت ديگر بار 1395 ماه دي در. شوندمي ها
 حقوق از حمايت جهت در را شدهابطال هايدستورالعمل مفاد از بخشي پيشين ي نشدهابطال هايدستورالعمل به

 .كندمي ابالغ دوباره پيمانکاري و شركتي كارگران
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 را شركتي وهاينير توانندمي دولت به اعالم با كنند، تأمين نفر سه شدن بازنشسته جوييصرفه

 يابخشنامه صدور با كشور، يزيربرنامه و تيريمد سازمان 1393 ماه بهمن در .كنند استخدام

 درصد ده سقف ي محدوده در صرفاً ،يشركت كاركنان با نيمع كار قرارداد ميتنظ كه كند اعالم مي

 و بمصو اعتبارات سقف تيرعا و يكشور خدمات تيريمد قانون 32 ماده تبصره در مقرر

 . است مجاز معاونت، نيا هيدييتأ اخذ

 گيرينتيجه

رويدادهاي  ي از جنگ( مقارن با مجموعه پسي  مقطع زماني مورد نظر اين پژوهش )يعني دوره

ي  ، زمينههاي اين پژوهش خارج است گردآوري داده ي از دايرهداخلي و خارجي بود كه اگرچه 

گ را شکل داد؛ از جمله شرايط اقتصادي گذاري عمومي پس از جن تغيير و تحوالت سياست

پس از جنگ، تغيير دولت و مديريت اجرايي كشور، اولويت يافتن بازسازي اقتصاد كشور، 

و نقش مؤثر نهادهاي گريز،  به اقتصاد دولتالمللي  گذار بيني سازندگي،  برساخته شدن استعاره

 .شدن اقتصاد هدايت فرآيند جهاني المللي پول در بانک جهاني و صندوق بينالمللي از جمله  بين

، هاي منابع انساني دولت در ايران شد فرآيندي را كه در نهايت منجر به تغيير اساسي در سياست

 توضيح داد. توان در سه گام مجزا  مي

 
 سه گام تحليل در این پژوهش - 1شكل 
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ي عوامل باال در نهايت منجر  ود. مجموعهاقتصادي ب-ي سياسي گام نخست، گذار به نظم تازه

هاي  به تغيير توازن نيروهاي موافق و مخالف اقتصاد بازار آزاد در ايران شد. در كشاكش ديدگاه

و مخالف اقتصاد بازار آزاد، اين جريان موافق اقتصاد بازار آزاد بود كه توانست با موافق 

گذاران گوي رقابت را بربايد و  استبرساخت مسائل و مشکالت مورد توجه عموم مردم و سي

هاي اين جريان فکري را در  توان خروجي مي 1.اجرايي كندخود را  يها حل ها و راه بديل

و به طور كلي  نهادهايي همچون شوراي عالي اداري و سازمان برنامه و بودجهي ها گزارش

 هاي كالن دارند مشاهده كرد.  گذاري اثرگذاري كه روي مصوبات و سياست

مطابق با موضوع اين پژوهش، يکي از مهمترين مسائلي كه توسط جريان طرفدار اقتصاد 

 جا افتادن ي بزرگ دولت در ايران بود كه در نهايت منجر به بازار آزاد برساخت شد، بحث اندازه

شوند كه  مي لها به اموري متوس طي اين فرآيندِ برساخت مسئله، آنهاي بازار آزادي شد.  حل راه

براي  اي جيه هميشه حاضر و آمادهنمايد و در نتيجه تبديل به تو ظاهر كامالً عيني ميبه 

 ي دولت در ايران، . به عنوان نمونه در ارتباط با اندازهشود مشخصِ بازار آزادي مي هايسياست

شود و از هميشه تعداد باالي نيروي انساني بخش دولتي در ايران با ديگر كشورها مقايسه مي

اين علل از ها به  توسل آن. شودتعديل و كاهش نيروهاي انساني بخش دولتي صحبت ميلزوم 

ي  ها را نتيجه هاي پيشنهادي خود را توجيه كنند و آن يک سو به قصد اين است كه سياست

ها و  گيري هاي فکري پسِ پشت تصميم مشکالت عنوان كنند و از سوي ديگر نزاع« طبيعي»

 مختلفي هايحلدر برابر مشکالت مورد توافق، اگرچه راه اما .ن كنندها را پنها گذاري سياست

 مراجع به ها، تركيب نيروهاي سياسي و اجتماعي و دسترسي آنقابل شناسايي و اجراست

شود. هيچ سياستي را مي ديگر برخي گرفتن پيش در و هاحلراه برخي حذف باعث قدرت،

ها حتي در جهان در حال جهاني  لمداد كرد. دولتبرخي مشکالت ق« طبيعي»ي  توان نتيجه نمي

 (230: 1392 ،محمدي ؛ گل3: 1382)كازينز،  اند. شدنِ امروز نيز تأثيرگذاري خود را حفظ كرده

آمار تر شويم.  تعداد كاركنان دولت )و بخش عمومي( در ايران كمي دقيقي  ره الزم است دربا

دهد كه كشورهايي همچون كوبا  عمومي نشان ميي شاغالن بخش  المللي كار درباره سازمان بين

                                                           
ها چقدر كامل و چقدر  حل گردد اما اينکه راه ها به فرآيند برساخت مسائل برمي حل هر چند بخشي از پذيرش راه 1

 ها تأثيرگذار است.  مدت باشد نيز در پذيرش آن پاسخگوي مشکالت ولو در كوتاه
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%( 35%(، عربستان )37%(، نروژ )40%(، روسيه )44%(، كويت )50%(، چين )55%(، هند )77)

% است و در سال 21بيشترين درصد شاغالن بخش عمومي را دارند. اين عدد در مورد ايران 

توان نتيجه گرفت كه  براين ميبناام در جهان بوده است.  37ي ايران از اين حيث  رتبه 2014

 تعداد كاركنان بخش عمومي در ايران در مقايسه با ديگر كشورها زياد و غير قابل قبول نيست. 

ي تعداد نيروهاي انساني بخش عمومي در ايران در مقايسه با  هاي رايج درباره يکي از كليشه

شود ژاپن با سه برابر جمعيت  مي گفته خورد. معموالً  نيروهاي انساني دولت در ژاپن رقم مي

هزار نفر كارمند دولت دارد. اما بايد توجه كرد كه مديريت دولتي در  300ايران، فقط حدود 

دولت محلي وجود دارد. مجموع تعداد كاركنان بخش  47ژاپن غيرمتمركز است. در ژاپن 

ي  بخواهيم مسئلهميليون نفر است. به اين ترتيب اگر  3.5عمومي )ملي و محلي( در ژاپن حدود 

هاي مرتبط با حقوق و دستمزد كاركنان بخش عمومي را لحاظ كنيم بايد بگوييم كه در  هزينه

 .شود ها تقليل داده مي آن« كميت»و « تعداد»كاركنان به « قابليت»و  «مديريت»باره مباحث  اين

است. « لتبازانديشي در جايگاه و نقش دو»گوييم  گام دوم در فرآيندي كه از آن سخن مي

گذاري عمومي  در سياستتوان تا حد زيادي  مي را آزادي بازار و نوليبرالي هايتأثيرگذاري ايده

و تعريف عدالت در معنايي غير « آزادي فردي»هايي از جمله تکيه بر در ايران مشاهده كرد؛ ايده

اقتصادي كه منجر به افزايش ثروت و رونق « آزادي اقتصادي»اجتماعي و غير بازتوزيعي، 

: 1377نژاد،  غنيمحدود كردن هر چه بيشتر حکومت ) رسد،شود و سودش به مردم عادي ميمي

، هماهنگي ميان (75-74: 1380طبيبيان و ديگران، ) ياقتصاد ي، بر صدر نشاندن انديشه(21-22

بزرگ  يجامعه ي، امکان اداره(95: 1380طبيبيان و ديگران، ها يا منافع فردي و جمعي ) خواسته

، محدود (64-63: 1377نژاد،  غنيي آزاد يا نظام اقتصاد بازار آزاد ) تنها در چارچوب نظام مبادله

آفريني دولت، كاستن از مالکيت دولتي، واگذاري امور به بخش غيردولتي، كردن نقش

و ها برقراري نظام قيمتوري، تأكيد بر كارايي و بهرهزدايي و تقويت بخش غيردولتي، مقررات

، اجراي قانون و ممانعت از تجاوز به حقوق و (242: 1387نيلي و ديگران، ها )كاستن از هزينه

، (97: 1380طبيبيان و ديگران، ) تحکوم يترين وظيفهاصلي عنوان به افراد هايآزادي

تحقق نظام بازار از طريق حکومت قانون  دولتي، هايده دانستن بنگاه غيركارآمد و اغلب زيان

(، مخالفت با 144-141: 1377نژاد،  )غني از دولت زدايي، لزوم مقررات(130: 1377نژاد،  غني)

، تأكيد بر پيامدهاي منفي اقتصاد دستوري و لزوم (120: 1380طبيبيان و ديگران، دولت رفاه )



 

 

 

 

 

  1398بهار و تابستان  ، شماره یک،26شناختی دوره مطالعات جامعه   264 
 

 

 ، مخالفت با اقتصاد دستوري و دولتي(100: 1385نيلي و ديگران، برپايي نظام اقتصاد بازار آزاد )

 . (125: 1377نژاد،  غنيهاي معامالتي ) به علت باال رفتن هزينه

شود و ريشه در مي ترويج آزاد بازار ايراني طرفداران سوي كه از الذكرهاي فوقايده

در  كالن سطح هايگذاريسياست بر كامالً دارد، جهان سطح در آزادي بازار مسلط هايديدگاه

 اشخاص به يبانيپشت و يخدمات امور يواگذار ي مصوبهتوسعه،  و در قوانينايران تأثيرگذار بوده 

 سال يكشور خدمات تيريمد قانون ،1378 سال ها يشهردار اي يردولتيغ بخش به و يحقوق

 و يمردم مشاركت جلب ي مصوبه ،1380 سال يدولت بخش يانسان يروين جامع يبرنامه ،1386

 يها دستگاه يبانيپشت امور يواگذار ي همصوب ،1369 سال يردولتيغ بخش به امور يواگذار

 يهاشركت با قرارداد عقد خصوص در مصوبه، 1373 سال يردولتيغ بخش به يياجرا

 يگذار استيس اسناد ريسا و 1381 سال يخدمات و يبانيپشت فيوظا يبرا يتعاون و يخصوص

  1.است شده تکرار

ي كمتر دولت در  بر لزوم مداخلهبنابراين در گام دوم سه مکانيسم به جريان افتاد؛ نخست، 

سازي و واگذاري امور به بخش  هاي خصوصي همزمان با برنامه ،اقتصاد پافشاري شد، دوم

 ي غيردولتي بر خريد خدمات از بخش غيردولتي تأكيد شد، و در نهايت، با شکل دادن به دوگانه

 واعد بازار باشد. اين موضوع طرح شد كه مديريت دولتي خود بايد مطابق با قدولت -بازار

هاي جريان  شود. مطابق ايده در گام سوم، مديريت منابع انساني دولت تبديل به مسئله مي

 ي )برنامه تعداد كل كاركنان دولت انساني، كاهشي منابع  ، در حوزه2فکري طرفدار بازار آزاد

                                                           
واگذاري امور به بخش »، «كاستن از مالکيت دولتي»، «آفريني دولتمحدوديت نقش» مانند يهاي ايدهدر قالب  111

 و ييكارا بر ديتأك»، «زدايي و تقويت بخش غيردولتيمقررات»، «خريد خدمات از بخش غيردولتي»، «غيردولتي
 «هاها و كاستن از هزينهبرقراري نظام قيمت» ،«وريبهره

پذير كردن بازار كار )سهولت تعديل و انعطاف كارگري، هايبيل سركوب يا تضعيف اتحاديههايي از ق ايده 2
بازار و بر اساس  در دستمزدها و هااخراج(، لغو قوانين حمايتي دولتي از جمله قانون حداقل دستمزد، تعيين قيمت

 كامل، اشتغال همچون هايين ايدهكنار گذاشت كار، قانون قبيل از گذاريرفع موانع سرمايه وري،بازدهي و بهره
 و رسمي هايكاستن از استخداممتقاعد كردن افراد براي پذيرش شرايط رقابتي و دعوت براي زيستن كارآفرينانه، 

ها )به عبارت ديگر افزايش بازنشستگي كردن مندضابطه كاري، مدتدائمي، تشويق به گسترش قراردادهاي كوتاه
كارفرماها و بهبود فضاي كسب و كار  تشويق و گذاريبايد باعث افزايش سرمايه هاسن بازنشستگي( كه اجراي آن

 .شود و به طريق اولي افزايش رشد اقتصادي و ثروت و كاهش بيکاري
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به  ، و تشويقسوم توسعه( ي هاي جديد )برنامه سوم و چهارم توسعه(، كاهش استخدام

هاي  ي سال سوم توسعه، قوانين بودجه ي بازخريدي كاركنان به ويژه كاركنان غيرماهر )برنامه

ي بيشتر از نيروهاي كار غيرثابت و  (، استفاده1397و  1396و  1382و  1381و  1378و  1377

سال  هاي دولتي كارگيري و استخدام در دستگاه هضوابط بدوم توسعه،  ي غيررسمي )برنامه

(، و كاهش 1386(، خريد خدمات از بخش غيردولتي )قانون مديريت خدمات كشوري 1381

( در دستور كار قرار گرفته است. 1381)طرح تحول نظام اداري سال  هاي دائمي استخدام

چنين افزايش سطح تخصص نيروهاي انساني دولت و تقليل نيروهاي انساني غيرمتخصص  هم

(، 1380و  1379هاي  سال ي سوم توسعه، قوانين بودجه ي رنامهاول توسعه، ب ي ها )برنامه دستگاه

اصالح سازي و  دوم توسعه(، بهينه ي بهبود تركيب نيروي انساني از لحاظ تخصص )برنامه

چهارم  ي سوم توسعه(، و جذب متخصصان و نخبگان )برنامه ي تركيب نيروي انساني )برنامه

 1توسعه( همواره مطرح شده است.

ها، شركتي كردن نيروهاي كار نيز دو هدف عمده داشته است: نخست،  ن سياستدر امتداد اي

 دولت اصلي هدف است، آمده شركتي استخدام به مربوط مصوبات يچنان كه تقريباً در همه آن

كارگيري نيروهاي شركتي، رفع مسئوليت از خود در قبال نيروهاي شركتي و به عبارت به از

دوم، با تأكيدهايي كه در بسياري از اسناد  2.است دولت هايديگر كاسته شدن از مسئوليت

 كه نحوي به است، كار نيروهاي براي بازاري ايجاد كار اين از هدف خورد،باالدستي به چشم مي

  3هاي تعيين شده در بازار خريداري كند.قيمت با را كار نيروي و كار بتواند دولت

دف دست يافت اما برخي از مهمترين اهداف اگرچه بايد بگوييم كه دولت به اين دو ه

سازي نيروهاي كار خود تحقق پيدا نکرده است. به  اعالمي دولت در اجراي سياست شركتي

                                                           
قانون مديريت خدمات كشوري بر لزوم نابرابري حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و غيررسمي  124حتي در ماده  1

 صحه گذاشته شده است. 

 ي چنين در مصوبه شوراي عالي اداري آمده است. هم 11/12/1378مورخ ي  اين موضوع به صراحت در مصوبه 2
كار به عهده پيمانکار  قانون تعهدات پرسنلي مربوط به يكليه»آمده است كه:  15/12/1384 هيئت دولت در تاريخ

در قانون مديريت خدمات كشوري .« داشت زمينه نخواهند گونه تعهدي در اين هيچ ...هاي اجرايي  دستگاه و است
 نيز مشابه اين بند آمده است.

 ي شده بر قيمت تمام 1388سال  ي دوم و چهارم توسعه، طرح تحول نظام اداري، و قانون بودجه هاي در برنامه 3
در فضاي  كارگيري نيروي انساني به»ي چهارم توسعه به  چنين در برنامه تأكيد شده است. همها و خدمات  فعاليت
 اشاره شده است.  « اجراي سيستم كارمزدي»ي دوم توسعه به  و در برنامه« رقابتي
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اي  با اين حال تاكنون هيچ ارزيابي 1بوده است.« ها كاهش هزينه»عنوان نمونه يکي از اين اهداف 

هاي دولت از  نشان دهد هزينه از سوي دولت در قالب آمار يا گزارش منتشر نشده است كه

دهد  اما برخي شواهد و اظهارنظرها نشان ميسازي نيروهاي كار كاهش يافته است.  خالل شركتي

ئوالن دولت دهم، با            به اذعان مسبه عنوان نمونه هاي دولت از اين بابت كم نشده است.  هزينه كه

خبرگزاري تابناک، ) شتر هم شده است.هاي اجرايي بي هاي دستگاه استخدام شركتي، هزينه

يکي از علل اين امر اين است كه عالوه بر دستمزد   (255155، شناسه خبر: 12/4/1391

خبرگزاري فارس، ها در نظر گرفته شود. )كارگران حتماً بايد سرباري هم براي شركت

كند ره ميهاي مجلس اشاچنين مركز پژوهش هم (13910213000361، شناسه خبر: 13/2/1391

ها شده است دون نظارت وارد دستگاه كه با استخدام شركتي، حجم بيشتري از نيروي انساني ب

  (7: 1391هاي مجلس،  مركز پژوهشاست. ) دولت هايكه اين خود به معني افزايش هزينه

هاي اجرايي عنوان  دستگاه« افزايش كارايي»سازي نيروهاي كار  هدف ديگر دولت در شركتي

كه وقتي نيروهاي كار از  شود. نخست اين براي اين هدف دو استدالل مطرح مي 2ست.شده ا

كه  اين دوم. كنند كار بيشتر و بهتر كنندتمديد قراردادهاي خود مطمئن نباشند، تالش مي

                                                           
ي واگذاري بخشي  درباره 1369ي سال  . در مصوبهي اول توسعه به صراحت ذكر شده است اين هدف در برنامه 1

 1373ي سال  در قانون بودجهها اشاره شده است.  هاي دولتي به بخش غيردولتي نيز به كاهش هزينه از امور دستگاه
ي  مصوبه. در هاي خدماتي و پشتيباني تأكيد شده است هزينههاي دولتي از طريق كاهش  هاي دستگاه بر كاهش هزينه

اقتصادي آن رعايت  ي شوراي عالي اداري نيز تأكيد شده در شركتي كردن نيروهاي كار، جنبه 11/12/1378مورخ 
جويي از طريق شركتي كردن نيروهاي كار اشاره شده است. در  نيز به صرفه 19/8/1381ي مورخ  شود. در مصوبه

هاي دولت از جمله واگذاري و  كارهاي كاهش هزينه نيز راه  دولت  مالي  از مقررات  بخشي  تنظيم  قانون 88ي  ماده
روي انساني هاي مالي حاصل از كاهش ني جويي صرفهدر مصوبات متعددي نيز به خريد خدمات مطرح شده است. 

(، و گاهي نيز موارد 1393اشاره شده )از جمله در دستورالعمل ساماندهي نيروهاي انساني  هاي اجرايي دستگاه
از خالل تعديل و تقليل نيروهاي غيرمتخصص براي افزايش حقوق و مزاياي جويي شده  هاي صرفه ي هزينه استفاده

 هارم توسعه(.اول و چ هاي نيروهاي متخصص تعيين شده است )برنامه
هاي  شود. در تمام برنامه به آن اشاره مي 1369ي  اول توسعه بوده كه در مصوبه ي كارايي جزو اهداف برنامه 2

جرايي هاي ا اول توسعه(، افزايش كارايي دستگاه ي )برنامه ي دولت شده ارتقاء كيفيت خدمات ارائه توسعه به
 ي وري عوامل توليد )برنامه افزايش بهرهسوم توسعه(،  ي وري )برنامه دوم توسعه(، افزايش بازدهي و بهره ي )برنامه
ششم توسعه(  ي )برنامه هزينه يوري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه افزايش بهرهبه توسعه(،  مچهار

به  1384ي  و در قانون بودجه 12/2/1380مورخ  جامع نيروي انساني بخش دولتي ي برنامهاشاره شده است. در 
 هاي نيروي انساني اشاره شده است. از خالل سياست ارتقاي اثربخشي حاكميت
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شوند و مي كارآتر ،هاي خدماتي و پشتيباني تخصصي و جدا كردن بخش كار تقسيم با هادستگاه

 با توانهاي اصلي خود را انجام دهند. قسمت اول اين استدالل را ميسئوليتم توانندبهتر مي

در مورد ( 83: 1393چنگ، ؛ 330: 1389)التام، هاي متأخر انگيزش شغلي مردود دانست. نظريه

 كه هاييقسمت دوم نيز بايد گفت كه شواهد موجود، از جمله تعداد نيروهاي انساني و هزينه

هاي مجلس،  مركز پژوهش) .نيست هاي افزايش كارايي دستگاهدهندهشانشود، نها ميآن براي

1391 :15) 

جلب »هاي مربوط به نيروي انساني،  يکي از اهداف اعالمي دولت در تغيير سياست

ي ششم توسعه به صراحت  طور كه در برنامه حال، همان با اين 1است. «مشاركت مردمي

در كنار هم آمده است، جلب مشاركت  «گسترش سهم بخش خصوصي»و « مردمي شدن»

عالوه بر اين عمالً هيچگاه در موضوع سازي ندارد.  مردمي عمالً معنايي جز خصوصي

 ايم.  ها نبوده ها شاهد حضور تعاوني شركتي

ايجاد بخش خصوصي فعال و » ،هاي خود يکي ديگر از اهداف اعالمي دولت در سياست

 ي حضور فعال در بازارهاي جهاني )برنامهن ايراني براي ها و پيمانکارا ، كمک به شركت«كارآمد

حال واقعيت اين است كه امور  با اين 2سوم توسعه( و توانمندسازي بخش غيردولتي است.

ي خاصي براي اقتصاد ملي و نه توان صادر كردن  خدماتي به هيچ عنوان نه ارزش افزوده

 3خدمات خود را دارند.

ها هميشه خطي و ساده و  كه رفتار دولت اشاره كنيم. نخست اينجا بايد به چند نکته  در اين

 با دهم و نهم هايديديم كه رفتار دولتهاي مذكور در باال نبوده است.  بدون انحراف از سياست

نهم و دهم تمام عزم  هايدولت در. بود بعد و قبل هايها كامالً متفاوت با دولتشركتي موضوع

هر . بود هاتي و عقد قرارداد مستقيم نيروهاي شركتي با دستگاههاي خدمادولت بر حذف شركت

                                                           
هاي  جلب مشاركت مردمي اشاره شده است. در برنامهبه  1369در سال  ساز استخدام شركتي ي زمينه در مصوبه 1

 اول و دوم توسعه و در بسياري از مصوبات و قوانين ديگر نيز به اين موضوع اشاره شده است.

 1386ي  چهارم توسعه و قانون بودجه ي برنامه 2

ها كمک  هاي خدماتي و تأمين نيروي انساني، اين ادعا مطرح شده كه اين شركت از جانب مقامات صنفي شركت 3

از آنجايي كه چنين ادعايي در اسناد و مصوبات دولتي وجود ندارد در اند. اما  مؤثري به ايجاد اشتغال در كشور بوده

 طرح نکرديم. جا م اين
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هاي اصولي دولت نبوده است، زيرا همانطور كه  چند چنين تغيير رفتاري به معناي تغيير سياست

سازي  هاي خصوصي ايم و همان سياست ديديم در اسناد باالدستي كمتر شاهد تغيير بودهتر  پيش

دامه پيدا كرده است. احتماالً در اين مورد بايد به سراغ ها ا ي دولت و واگذاري در همه

 و تسهيالت هاي سالهمه در هاكه دولت دوم اين 1توضيحات و توجيهات ديگر رفت.

 با در تعارض كه چنين رفتاري كامالً اند و حال آنهايي براي ايجاد اشتغال تعيين كردهبودجه

هاي ديگري  در اين مورد هم بايد به سراغ تبيين. است هاي طرفداران اقتصاد بازار آزادديدگاه

ميان ها  آميزي در مورد تغيير سياست ها به شکل اغراق كه گاهي در برخي تحليل سوم اين 2برويم.

ي جهاني  اگرچه درست است كه پس از جنگ برنامه شود. دوران جنگ و پس از آن صحبت مي

نوشتيم توازن نيروهاي موافق و مخالف ه و همانطور كه تعديل ساختاري در ايران اجرا شد

 ي برخي ازشهير خورد، اقتصاد بازار آزاد به سود نيروهاي موافق بازار آزاد به هم مي

 3.گردديبرم 1367تا  1364 هايسال به جنگ از بعد هاياستيس

 بحث نهایي

كه دولت  ينكشد و ا ي نسبت دولت و بازار پيش مي هايي را درباره چه تاكنون گفتيم پرسش آن

. به طور خاص و در ارتباط با هايي برعهده دارد مسئوليتدر ارتباط با موضوع بازاري شدن چه 

 ها، استخدام شركتي را به عنوان ، حتي اگر بپذيريم كه دولتسازي نيروهاي كار موضوع شركتي

 د، ديديم كهان هاي باال( در نظر گرفته ي خود )از قبيل هزينه براي مشکالت اعالم شده حليراه

تعداد ها و كاهش  استخدام شركتي منجر به كاهش هزينه هيچ شاهدي وجود ندارد كه

عدم تحقق اهداف دولت ما را به طرح بگيران دولت )مستقيم و غيرمستقيم( شده باشد.  حقوق

شود به  حل غالب مطرح مي كند كه چرا بازاري كردن به عنوان راه مجدد اين پرسش رهنمون مي

که در مورد موضوع اين پژوهش اين سياست منجر به شکل گرفتن قشري از نيروهاي ويژه آن

                                                           
 پروري از طريق استخدام دولتي هاي پوپوليستي و حامي از جمله گرايش 1

 از جمله الزامات و اقتضائات متفاوت دولت مثل  مشروعيت و بازتوزيع 2

 آغاز خدمات بخش در وريابتدا توسط بخش دولتي با قصد افزايش بهره 1364كارهاي پيماني كه در ايران از  3
ساني ان نيروي بخش در دولتي هايشركت براي به پيمان گرفتن مناقصه 126بب شد تا بالفاصله تصميم س اين. شد

 از بيشتر معموالً هاشركت در آن زمان نشانگر آن بود كه اين شركت 126به عمل آمده در باب اين پديد آيد. تحقيق 
 (28: 1381اند. )محجوب، هكرد خود نصيب را سرشاري سود و داده اختصاص خود به را قراردادها كل% 30
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اين امر به وضوح مسئوليت  .گيرند كامالً در معرض طرد قرار ميشود كه  ها( مي كار )شركتي

چه به تعامل ميان نهاد دولت و سپهرهاي اقتصاد و بازار  ، زيرا فارغ از آنكند دولت را پررنگ مي

تنها درصدد تعريف قواعدي براي سلب صالحيت  رود نه ز نهاد دولت انتظار ميمربوط است، ا

بکوشد « فعاالنه»هاي مختلف شهروندان نباشد، بلکه  روزافزون از خويش در برابر اقشار و گروه

 گويي عمومي خويش را بهبود ببخشد.  قواعد و مصاديق پاسخ

 اين توانمتعددي وجود دارد، ميهاي حلاگر فرض كنيم كه در پاسخ به هر مشکلي، راه

و  ،ها ايدههاي فکري،  با تضعيف و حذف و كنار گذاشتن كدام جريان كه كشيد پيش را پرسش

توان به  ميحل غالب مطرح شد.  كار به جايي رسيد كه بازاري كردن به عنوان راه ،ها حل راه

ادي باعث كمرنگ شدن يا حتي هاي بازار آز ي ايده هايي اشاره كرد كه غلبه اي از ديدگاه نمونه

، 1هاي باالي دولت ها شده است. از جمله توجه مستقل به بحث فساد در هزينه كنار گذاشتن آن

گرايي در مديريت دولتي، اهميت توجه به وظايف اجتماعي دولت، و توجه به  جانبه اهميت سه

 مسائل انگيزشي و آموزشي نيروهاي انساني. 

و در برخي  ي دولت بزرگ است نيز محل ترديد قرار گرفته است حتي همين ادعا كه اندازه

كه  طرفه آن 2در كشورهاي جهان سوم صحبت شده است.« ساالري راستين ديوان»منابع از كمبود 

و حتي عملکرد ايدئولوژيک دولت ارائه  غيرمسئوالنه عملکرد براي حلياين جريان فکري راه

ل ح به اقدام غيراخالقي شکل به معموالً هادارد كه دولتي اين را ندغدغه ويژه به و 3كندنمي

                                                           
ميالدي، صندوق  1990ي دهه در شرقي جنوب آسياي مالي هايجا مهم است كه در بحران ذكر اين نکته در اين 1

در اين كشورها و ضرورت  بازيبازارهاي بسته، فساد و پارتي به را بحران آن، اصلي شركاي و پول الملليبين
كمرنگ جلوه دادن نقش طمع  يآشکارا در انديشه و دادندبازارها نسبت مي دستيابي بيشتر نيروهاي خارجي به اين

جا  ( قصد ما در اين93: 1388هاي غربي و ژاپني بودند. )چانگ، کغربي و اقدامات غيرمسئوالنه بان گذارانسرمايه
ي همه العللتأكيد بر نقش و مسئوليت دولت در تمام ابعاد آن است، نه جايگزين كردن فساد به عنوان علت

 مشکالت.

 131: 1380اوانز،  2

بررسي عملکرد گذشته و وضع »با عنوان  1368در گزارش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سال  3
اول توسعه تدوين شد آمده است كه  ي كه در طراحي برنامه« موجود نيروي انساني و مديريت در بخش دولتي

ساني دولت پس از انقالب، مرتبط با شرايط خاص انقالب اسالمي و ايجاد بخشي از عوامل افزايش نيروهاي ان
چنين در تعريف امور  هم مثل مربي امور تربيتي و مسئول گزينش و غيره بوده است. هاي شغلي جديد رشته

: 1386همچنين ربيعي )ها در دولت تأكيد شده امور ديني و تبليغي نيز قرار دارد.  حاكميتي كه همواره بر حفظ آن
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به عنوان مشکل از سوي كه  كه برخي از آن چيزهايي بنابراين با اين 1اند.مشکالت اقتصادي كرده

 امور در دولت باالي هاياز جمله هزينه -شود قابل اعتناست اين جريان فکري مطرح مي

 هايحل به همان كليشهراه يو به طريق اولي ارائهدر شناسايي علت اين مشکالت اما  -جاري

 كنند. مي اكتفا خود فکري

هايي از مصوبات و قوانين نيز  شود حتي بخش باعث مي بازار آزادي هاي هژمونيک ديدگاه

تقريباً هر جايي صحبت از واگذاري است، به بخش اجرا نشده باقي بماند. به عنوان نمونه 

 چنين امري توان گفت كه . حداقل در مورد موضوع اين پژوهش ميتعاوني هم اشاره شده است

چنين در بسياري از مصوبات در مورد نيروهاي كار بر آموزش  تحقق پيدا نکرده است. هم

هاي قابل واگذاري  اي به شركت هاي فني و حرفه دوم توسعه(، آموزش مهارت ي )برنامه

 وپنجم توسعه(،  ي لي و تخصصي )برنامههاي شغ آموزش ي توسعهچهارم توسعه(،  ي )برنامه

ششم توسعه( تأكيد شده است. در مواردي نيز  ي )برنامه اي افزايي و ارتقاي دانش حرفه مهارت

 ي دهند )برنامه به اشتغال افرادي كه در اصالح ساختار اداري دولت شغل خود را از دست مي

سازي  با هدف زمينه مي و صنفيهاي مرد چنين تقويت تشکل اشاره شده است. هم دوم توسعه(

و  سوم هاي )برنامه هاي دولتي ها و تقويت نظارت مردمي بر فعاليت دستگاه براي واگذاري

همواره طرح شده اما باز در مورد موضوع اصلي اين پژوهش هيچگاه توسعه(  چهارم و پنجم

 تحقق پيدا نکرده است. 

و عجز دولت در شناخت و تعريف ي ناتواني دهندهمرور اسناد و مصوبات دولت نشان

به  1378تشخيص پيامدهاي اعمال خود است. به عنوان نمونه دولت از سال  و خود يمسئله

بعد است كه در مصوبات خود متوجه تمايز تأمين نيروي انساني و عقد قراردادهاي حجمي 

تناقض و نقص هاي دولتي مملو از ابهام و گيريي تصميمچنين ديديم كه مجموعه هم. شودمي

 ناتوان نيز خود هايبوده است. بنابراين دولت حتي در دستيابي به اهداف خود و عمل به ديدگاه

                                                                                                                                           
بزرگ  به اقدام اند،كند كه نخبگان سياسي كه هر يک در بخشي از ساختار داراي قوت و قدرت ( اشاره مي517

ها و نهادهاي مشابه هستيم. در اين پژوهش كاريكنند. به اين ترتيب، شاهد موازيمي خود يكردن زيرمجموعه
 گيرند.  مشاغل در دولت مورد تعديل قرار ميها و  ترين بخش ها، فرودست شاهديم كه  به جاي حذف اين علت

ها مصداق بارز اين رفتار غيراخالقي  نشيني نسبت به حمايت از آن تعديل اقشار فرودست كاركنان دولت و عقب 1

 است. 
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سازي نيروهاي انساني اين مشکل حل شركتي با باالست، دولت جاري هاياگر هزينه. است بوده

 نشده است. 

در باب كيفيت تبديل ي حاضر، بايد يادآور شد كه تأمل  بخش مقاله به عنوان تأمالت پايان

گو نيازمند مداقه در شروطي است كه به مرور درک بهتري از  نهاد دولت به عنصري فعال و پاسخ

هايي اتکا  توان بر استدالل گذارند. از جمله مي گويي در اختيار ما مي چيستي و چگونگي آن پاسخ

هاي اجتماعي و اقتصادي،   كرد كه با لحاظ پيامدهاي منفي تبديل بازار به سپهر غالب در عرصه

توان با  پذيرند. بر اين اساس، مي بخش آن نسبت به ساير سپهرهاي اجتماعي را نمي نقش تعين

با فراروي از معنا و « بازار»گويي نهاد دولت پرداخت كه  اين شرط به بررسي قواعد پاسخ

اجتماعي و هاي  ي عرصه بخش همه هاي اقتصادي خود تبديل به يگانه عنصر تعين محدوديت

توان مقدماتي  از سوي ديگر، نمي. نشودهاي درست و غلط )دولتي(  تشخيص تصميميگانه معيار 

كه در ادامه  آن بخشي بازار نسبت به ساير سپهرهاي اجتماعي را مطرح كرد، بي چون عدم تعين

به  با نگاهي عقالني و اخالقي چنين همسازي آن سپهرهاي اجتماعي پرداخت.  به چگونگي فعال

گذاري عمومي به طرد بخش زيادي  هيچ قسمي از سياست توان انتظار داشت كه نهاد دولت، مي

ي گسترش  و يا حتي زمينه شودمنجر نهاي حقوقي و اجتماعي  ي حمايت از جمعيت از دايره

شدن  تر شدن الگوهاي همکاري و يا رقابتي هايي چون پيچيده  هاي حقوقي را به بهانه نابرابري

ي امور  بنابراين صحبت نه بر سر دولتي كردن همه .اي اشتغال و كارآفريني فراهم نياورده عرصه

گري كند ميانجي بينديشد، كه دولتي است؛ خود واقعي جايگاه در دولت گرفتن قرار سر بلکه بر

سياست  ي هاي اجتماعي در عرصهگروه حضور و گيريدولتي كه از شکل. باشد پذيرو مسئوليت

 و در فرآيند گفتگوي اجتماعي حمايت كند. و جامعه 
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