
ی نیروهای شرکتی دولت؛ گزارش ایلنا از تاریخچه     

 منتفع شوند" مردم"نخواهند گذاشت " ذینفعان" /حذف دیو چند سر پیمانکاران دولت شدنی نیست 

های دولتی توسط کارشناسان  اگر امروز یک بررسی دقیق میدانی از کارکرد پیمانکاران در وزارتخانه

ها نصیب نیروی کار  مستقل و آگاه انجام شود، مشخص خواهد شد که جدا از مصائبی که در این سال

البته بسیار  !الماِل ملت ضرر زده است شرکتی یا پیمانکاری شده، فربه شدن پیمانکاران چقدر به بیت

بار هم  بار هم اجازه دهند طرِح حذف پیمانکاران به سرانجام برسد؛ این رسد که این بعید به نظر می

  !منتفع شوند« مردم»نخواهند گذاشت که « ذینفعان»

شد؛ در تعریف  به گزارش خبرنگار ایلنا، روزگاری کارمنِد دولت بودن، نوعی موهبت محسوب می

است، پس نانش در « جاتی اداره»طرف " گفتند ستخدام بخش دولتی دربیاید، میفردی که توانسته به ا

 "!روغن است

الن نیروی انسانی به دولت، بزرگ ترین و  اما حاال ورق به کلی برگشته؛ پای پیمانکاران، این دالا

ترین بخش اقتصاد نیز باز شده و همه خدماتی که روزگاری ماهیتاً برعهده دولت بود به  اصلی

دفش پیمانکاران نیروی انسانی یا همان بخش خصوصِی غیرمولد، واگذار شده است؛ دولت که تنها ه

های گسترده خود به بخش  ست و سالهاست درصدد واگذاری بخش سازی سازی یا چابک کوچک

سازِی وظایف  ها، حتی به درمان و آموزش نیز نگاِه بنگاهی دارد؛ کاالیی ست، به همه بخش خصوصی

ترین حقوق خود محروم کرده و هم کارمندان دولت را به  حاکمیتی دولت، هم مردم را از ابتدایی

 .ی نیروی کاِر بخش خصوصی بدل نموده است ترین طبقه حقوق بی

هاست و در این راستا، کاستن از حقوق و مزایای  اندیشند، کاهش هزینه پیمانکاران به تنها هدفی که می

های متداول و رایجِ  در ارتباط با شیوه. دهند ست که صورت می نیروی کار، اولین اقدامی

اند؛ نه تنها بخش بزرگی از مدارس را به بخش  اند و نوشته سازی آموزش بسیار گفته خصوصی

سازی، مانند خرید  های کجدار و مریِز دیگر برای خصوصی اند، بلکه از شیوه خصوصی واگذار کرده

های  اما این روزها پیمانکاران و واسطه اند؛ های خصوصی استفاده کرده خدمات آموزشی از شرکت

اند؛ از جمله  های دولت را فتح کرده ها و زیرمجموعه همه بخش سودجو عالوه بر آموزش، تقریبا  

 .بهداشت و درمان را

 !قراردهای اجباری همراه با کاهش فاحش دستمزد



های بهداشت را به  سازی بهداشت و درمان؛ وزارت بهداشت، کارکنان شبکه در ادامه خصوصی

شت شهر ری و حومه را در چنگ خود یکی از این پیمانکاران، شبکه بهدا. پیمانکاران خصوصی سپرد

شامل کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت )گرفته و بیش از دویست نفر از کارکنان شبکه بهداشت 

اند؛ بنا به گزارش یک  باالجبار طرف قرارداد این شرکت شده ۷۹از مهر ( ای، تغذیه و روانشناس حرفه

که تا پایان ( داد با پیمانکار بخش خصوصیشرکتی یعنی طرف قرار)منبع آگاه، این کارکنان شرکتی 

یک میلیون و  ۷۹گرفتند، از مهر  ماهانه دو میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می ۷۹شهریور 

 !اند حقوق گرفته( آن هم با تاخیر)پانصد هزار تومان 

 :گویند کارکنان شبکه بهداشت شهر ری، از افول وضعیت شغلی خود به شدت انتقاد دارند و می

ترین مزایای قانون کار  کند، به حدی یکجانبه است که حتی حداقلی قراردادهایی که پیمانکار تنظیم می

مان، یک میلیون و دویست هزار تومان است و از مزایای مزدی  شود؛ ما پایه حقوقی را هم شامل نمی

 .برخوردار نیستیم

 !گرفتین قبال داشتین زیاد می. گیرین تون رو می تازه االن دارین حق

که  -طی چند روز گذشته، شرکت پیمانکار به کارکنان شرکتی اعالم کرده برای امضای قرارداد جدید

در نهایت، علیرغم مقاومت تعدادی از کارکنان، . مراجعه کنند -مورد انتقاد اکثریت کارکنان است

حال با . وادارد سرانجام شرکت پیمانکار موفق شد تک تک کارکنان را به امضای این قرارداد جدید

آنهایی که )گذشت چند ماه از ورود پیمانکار به شبکه بهداشت شهرری، تبعیض میان کارکنان ستادی 

 .و کارکنان پیمانکاری شدت گرفته است( طرف قرارداد با خود وزارت بهداشت هستند

 :شنویم بار می کنیم، یک جواِب اندوه وقتی به مقامات و مسئوالن مراجعه می: گویند این کارکنان می

 «!گرفتین قبال داشتین زیاد می. گیرین تون رو می تازه االن دارین حق»

اند و مطلع شده  شان نصف شده، به وزارت بهداشت مراجعه کرده تعدادی از کارکنان شرکتی که حقوق

اند که برای هر کارکِن شرکتی، مبلغی بیش از سه میلیون تومان به عنوان حقوق ماهانه گزارش 

سازی شده و طرف قرارداد با  حال برای کارکنان شبکه بهداشت شهرری که خصوصی! شود می

سه  حقوق گزارش شده در سیستم اداری وزارت بهداشت، بیش از: اند پیمانکار بخش خصوصی شده

، دو میلیون و چهارصد هزار تومان ۷۹۷۹تا پایان شهریور  میلیون و تومان است؛ حقوق دریافتی اینها

یک میلیون و پانصدهزار تومان است؛ این وسط با یک  ، فقط۷۹۷۹قوق دریافتی از مهر بوده و ح

 !شود، پی بُرد سود کالنی که نصیب پیمانکار یا همان واسطه می توان به حساب سرانگشتی ساده، می



گرچه واگذاری : گوید در این رابطه می (فعال کارگری و کارشناس روابط کار)علیرضا حیدری 

صورت « های دولت سازی بدنه دولت و کاهش هزینه کوچک»ولتی به پیمانکاران با هدف های د بخش

گرفت، اما در عمل این هدف محقق نشد؛ اگر بررسی دقیق انجام شود، مشخص خواهد شد که نه تنها 

های دولت با ورود پیمانکاران کاهش نیافته بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته است؛ پیمانکاران  هزینه

میان میزان  گیری از تفاوت های بخش دولتی بکاهند، آنها فقط با بهره اند از میزان هزینه ز نتوانستههرگ

اند و نیروی کار  حق پیمان و دستمزد ناچیزی که به نیروی کار می پردازند، سود کالنی به دست آورده

 .اند را استثمار کرده

مثل افزایش  ها که اهداف مترقی بسیاری گاهسازی بن در اینجا هم مثل خصوصی: حیدری ادامه می دهد

ها قرار گرفت ولی در عمل هیچ یک از این اهداف محقق  وری و رونق تولید، دستاویز واگذاری بهره

 .ها را مطرح کردند ولی به این اهداف هرگز نرسیدند نشد، اهدافی مانند کاهش هزینه

 

 

 !پیمانکاران هیچ سودی برای دولت و ملت ندارند



داستان پیمانکاران، یک داستان : گوید وی در رابطه با تاریخچه ورود پیمانکاران به بخش دولتی می

خواست نیرو جذب کند و  های اجرایی دولت بود؛ دولت چون نمی ست و شروع آن نیز از بخش قدیمی

مکاِن قانونی برای جذب نیروی جدید نداشت، پیمانکاران را با قراردادهای متنوع بسیاری مثل حجمی ا

دولت . یا تامین نیروی انسانی به میدان آوردند و عمالً رابطه کاری خود را با کارکنان خود منقطع نمود

 !سازی خانواده دولت کوچک: همواره یک استراتژی را در بوق و کرنا کرده

فقط مصیبت؛ ورود پیمانکاران برای : در عمل چه اتفاقی افتاد؛ حیدری در این رابطه می گویداما 

دهند و  الورود که هیچ کار خاصی انجام نمی کارکنان، یک مصیبت تمام عیار بود؛ این پیمانکاران جدید

حقوق  کار را بیهای دولت را بلعیدند و نیروی  گیرند، بودجه مبالغ هنگفتی می« کاری واسطه»فقط بابت 

دهند؛  شود که این پیمانکاران هیچ کار مفیدی انجام نمی کردند؛ اگر ارزیابی دقیق انجام شود مشخص می

وری خدمات دولت  آورند، نه بهره آالت به همراه خود می نه تخصص خاصی دارند، نه سرمایه و ماشین

دولت به عنوان رکن اساسی حاکمیت، دهند؛ مجموعه  ها را کاهش می برند و نه حتی هزینه را باال می

وری، به علت نارضایتی  هرگز از ورود پیمانکاران منتفع نشده، پول بیشتری خرج کرده اما بهره

 .اند اند، فربه شده تر آمده؛ فقط در این بین، گروهی با روابط خاصی که داشته نیروی کار، به شدت پایین

د که این پیمانکاراِن دولت که پول کالنی نصیبشان می های نظارتی مثل مجلس باید بررسی کنن دستگاه

 !ای برای دولت و ملت دارند؟ دهند؟ چه فایده شود، چه کار خاصی انجام می

مند ساخته و  بهره« سپاری پیمان به»پرورانه در بوروکراسی دولت، گروهی را از رانِت  مناسبات حامی

در حقیقت . اند کاره بدل شده وتمنداِن نوظهوِر هیچاین گروه خاص، با استفاده از این مناسبات، به ثر

های دولتی، قشری از کارفرمایان غیرمولد به وجود  بردارِی مادی از امکانات موجود شرکت بهره

آورده که بدترین رفتار ممکن را با نیروی کار دارند؛ رفتاری که در سطوح مختلِف بخش خصوصِی 

 !شود مولد، نظیرش یافت نمی

های اجرایی  گیرند ولی از امکانات خوِد دستگاه پیمانکاراِن دولت، کار را می: د می کندحیدری تاکی

ای  کنند؛ در واقع هزینه ها استفاده می کنند؛ حتی از نیروی انسانی قبالً شاغل در همان دستگاه استفاده می

یروی انسانی و اینها از طریق استثمار ن. شوند، نزدیک به صفر است که برای انجام کار متقبل می

آورند  ای برای خود به وجود می های قانونی به نیروی کار، ارزش افزوده استنکاف از پرداخِت حداقل

و اگر  انگیز است که در هیچ بخش اقتصادی نظیر ندارد؛ سودآوری باالی پیمانکاری در دولت، اعجاب

خوریم که تنها دلیل  یرندگان برمیگ دهندگان و پیمان در عمق ماجرا دقیق شویم، به روابطی میان پیمان



اصرار برای ادامه پیمانکاری در دولت به این دلیل است که در خود بدنه . استمرار این دور باطل است

 .شوند ها منتفع می ها از واگذاری دولت، خیلی

سال  توان امیدوار بود که روزی پای پیمانکاران از دولت بریده شود؟ بیست و هفتم آذر ماه ولی آیا می

، از بررسی پیشنهاد حذف قراردادهای پیمانی در سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس جاری،

پیشنهاد حذف پیمانکاران از  :جلیل مختار گفت. های دولتی در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد دستگاه

 های دولتی از موضوعاتی بود که در نشسِت کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه

های دولتی  طی طرحی پیشنهاد شده که این واسطه حذف شود و قراردادها به صورت مستقیم با دستگاه

با : این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد. منعقد شود و این طرح در گذشته هم اجرا شده بود

ت، قرار شد توجه به اینکه این طرح همزمان با اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شده اس

 .بندی رسید در کمیسیون ویژه بررسی این قانون بررسی شود تا بتوان به یک جمع

اما این طرح که پیش از این نیز، بارها مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده، چقدر احتمال دارد که این بار 

ن از بدنه دهند که حذف پیمانکارا اجازه نمی« ذینفعان»: گوید می حیدری به سرمنزل مقصود برسد؟

های اجرایی با پیمانکاران،  دولت، اجرایی شود؛ همان ارتباطات عجیب و غریِب مدیران برخی دستگاه

 !ست مانِع اصلی

 گردد تاریخچه طرح حذف پیمانکاران به هشت سال قبل بازمی

نیز، حذف پیمانکاران از بدنه دولت مطرح شد اما به نتیجه نرسید؛ در گزارشی که  ۹۷در آذر ماه 

شمار پیمانکاران،  های مجلس منتشر کرد ضمن اقرار به معایب بی آذرماه، مرکز پژوهش چهاردهم

های اجرایی  منظور مطالعه بیشتر درباره آثار مثبت و منفی طرح برای کارکنان، دستگاه  پیشنهاد شد به

تور های مختلف تأمین اهداف مورد نظر طراحان محترم، این طرح موقتاً از دس و دولت و بررسی راه

 .کار خارج شود

های  طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه»در آن زمان، طرحی تحت عنواِن 

منظور  سوم قانون اساسی و به و چهل  اصل« ۴»با استناد به بند « های پیمانکار اجرایی و حذف شرکت

البته به سرانجام نرسید؛ این  های اجرایی به مجلس ارائه شد که حمایت از نیروهای خدماتی دستگاه

 :طرح بر بستر یک پیشینه طوالنی استقرار داشت



قانون برنامه چهارم توسعه، ( ۷۴۱)ماده « ح»و « الف»و بندهای ( ۷۹۱)ماده  « ب»به موجب بند 

های  خود را از طریق عقد قرارداد با بخش( ازجمله امور خدماتی)ها  دولت مکلف شد امور تصدی

 ۷۷/۹/۷۹۹۷موجب مصوبه مورخ  انجام دهد، البته پیش از آن به( صی و تعاونیخصو)غیردولتی 

های اجرایی شده بودند،  های پیمانکار خدماتی متصدی انجام امور خدماتی دستگاه هیئت وزیران، شرکت

های  ها و ازجمله اقدام برخی دستگاه دلیل وقوع برخی انحرافات در مسیر فعالیت این شرکت اما به

هرگونه  ۷۹۹۴در جهت تأمین کمبود نیروی کارشناسی خود از این طریق دولت در سال اجرایی 

های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی  کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت به

 .وقت ممنوع کرد وقت یا پاره طور تمام ها را به گونه شرکت از طریق این

ریزی موظف شد با همکاری  ه، سازمان مدیریت و برنامهاین مصوب« ۹»همچنین براساس بند 

های  های ذیربط نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه دستگاه

های پرسنلی،  براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه)دولتی، 

های  شرکت. از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید( هزینه مدیریت مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و

سهام آن متعلق به کارگران است، در اولویت ( ۱۰۵)هایی که بیش از پنجاه درصد  تعاونی و شرکت

های پیمانکاری یاد شده را موظف به رعایت قوانین کار  بندهای مختلف این مصوبه شرکت. قرار گرفتند

رداخت کامل حقوق و مزایای قانونی کارکنان کرده و وزارت کار و امور و تأمین اجتماعی و پ

 .ها و ذیحسابان مسئول حسن اجرای آن هستند اجتماعی، باالترین مقام مسئول دستگاه

های اجرایی را موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین یا  هیئت وزیران دستگاه ۷۹۹۹در مردادماه 

نقل، خدمات  و های مربوط به طبخ و توزیع غذا، حمل البته فعالیت. مشخص با کارکنان شرکتی کرد

صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از  فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان که به

قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار 

 .اند ن حکم استثنا شدهشود از ای شده یا می

های  های پیمانکاری و دستگاه با توجه به عدم رعایت مصوبات یاد شده ازسوی برخی از شرکت

های  خصوص فقدان نظارت مؤثر بر رعایت حقوق قانونی کارکنان ازسوی دستگاه اجرایی و به

ها و  یتیهای پیمانکاری موجب بروز نارضا نظارتی مسئول، پیامدهای ناشی از فعالیت شرکت

طرح فوق به مجلس، فراهم آمد؛ طرحی  اعتراضاتی ازسوی کارکنان شد و به همین دلیل زمینه ارائه

 .که به سرانجام نرسید

 های مجلس گرفت ایراداتی که مرکز پژوهش



های مجلس در بررسی این طرح چند نکته را یادآور شد؛ نکاتی که به  ، مرکز پژوهش۹۷در آذرماه 

 :شدند زعم این مرکز، مانع از حذف پیمانکاران از بدنه دولت می

قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز به انعقاد قرارداد مستقیم ( ۱۴)و ( ۷۴)براساس مواد  .۱

های اجرایی را در  دستگاه ۱۸۳۴موجب مصوبه مردادماه  اما دولت به با نیروهای خدماتی نیست،

یا )که در نظر است دولت موظف  بنابراین در صورتی. مواردی موظف به انجام این کار کرده است

 .به عقد قرارداد مستقیم با کارکنان خدماتی باشد، اصالح مواد قانونی ذکر شده الزم خواهد بود( مجاز

های دولتی و افراد مورد نظر براساس قانون کار، موجب ایجاد  ه خدمتی بین دستگاهبرقراری رابط .۲

گروهی از کارکنان شرکتی با دولت خواهد شد که متعاقبا  انتظار استخدام  رابطه و علقه استخدامی بین

 و در نتیجه)گروه همواره ناراضی و متوقع استخدام  این. پیمانی و رسمی را از دولت خواهند داشت

های افزایش ناخواسته تعداد کارکنان  خواهند بود و بدین ترتیب طرح حاضر زمینه( وری پایین با بهره

 .کند دولت و بزرگتر شدن اندازه تشکیالت دولت را فراهم می

دستگاه دولت است، درحالی که افراد دیگری هم « نیروهای خدماتی»حکم ماده واحده معطوف به  .۸

ها اشتغال دارند که در مشاغل غیرخدماتی انجام  کار به خدمت در دستگاههای پیمان از طریق شرکت

اند که این امر زمینه  مورد غفلت قرار گرفته( احتماال  ناخواسته)کنند و این بخش از نیروها  وظیفه می

 .نارضایتی و احساس تبعیض را در آنان ایجاد خواهد کرد

باتوجه به ابهام . اشاره شده است« د نیاز و موجودمور»در متن ماده واحده به نیروهای خدماتی  .۷

را « مورد نیاز»ها از بین نیروهای موجود، نیروهای  این عبارت، چنانچه منظور این باشد که دستگاه

صورت دوگانگی رفتار با کارکنان مورد بحث موجب بروز  تفکیک کنند، در این« غیر مورد نیاز»از 

ها را در  که نیروهای موجود دستگاه« ۱»با توجه به تبصره لذا . ها و مشکالتی خواهد شد تنش

رسد و در صورت حذف این  نظر می در ماده واحده اضافه به« موجود»دهد، کلمه  اولویت قرار می

 .شود کلمه از ماده واحده، ابهام آن برطرف می

رسد در  ظر مین دارای ابهام است و به« کار خارج از دستگاه»این طرح، عبارت « ۲»در تبصره  .۵

با توجه به )بر این، اگر هدف طرح  عالوه. ها تعریف معینی نخواهد داشت مورد بسیاری از دستگاه

های پیمانکاری باشد، حکم این تبصره که عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و  حذف شرکت( عنوان آن 

 .داند، مغایر با این هدف است حقوقی را بالمانع می



های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد  این طرح، شرکت« ۸»برمبنای تبصره  .۶

سو مفاد  از یک. این تبصره از دو جهت دارای اشکال است. شوند از موضوع ماده واحده مستثنا می

های پیمانکاری نیست تا این تبصره مستثناهای آن  ماده واحده بیانگر هیچ حکمی درباره حذف شرکت

که )های پیمانکاری باشد  اشد و دیگر آنکه اگر هم منظور از آن، حذف شرکترا مشخص کرده ب

، هدف «۸»های تعاونی موضوع تبصره  ، استثنا کردن شرکت(دهد برخالف آن حکم می« ۲»تبصره 

ها از حیث  گونه شرکت کند زیرا هیچ تضمین یا دلیلی وجود ندارد که این اصلی طرح را مخدوش می

 .های پیمانکاری عمل نکنند انند سایر شرکتبرخورد با کارگران م

ساِل تمام، دوباره این طرح در مجلس مطرح شده است؛ این هشت سال به قیمت  ۹حال بعد گذشت 

ترشدن دیِو چندسِر پیمانکاران دولت، تمام شده است؛ دیوی که امروز قادر است تمام دولت را  بزرگ

وسط های دولتی ت ببلعد؛ اگر امروز یک بررسی دقیق میدانی از کارکرد پیمانکاران در وزارتخانه

ها نصیب  کارشناسان مستقل و آگاه انجام شود، مشخص خواهد شد که جدا از مصائبی که در این سال

 !الماِل ملت ضرر زده است نیروی کار شرکتی یا پیمانکاری شده، فربه شدن پیمانکاران چقدر به بیت

زه دهند این طرح به رسد که این بار هم اجا توان خیلی امیدوار بود؛ بسیار بعید به نظر می نمی البته

 !منتفع شوند« مردم»نخواهند گذاشت که « ذینفعان»سرانجام برسد؛ این بار هم 
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