
  :دورکاری

  تالش ديگر رژيم برای بدتر کردن شرايط کار و زندگی کارکنان مزدی

  
می  را چنين تعريف Teleworkingدورکاری چيست؟ آيين نامۀ دولت جمهوری اسالمی ايران دورکاری 

  : کند

 در شرايط واجد آارمند فيزيكی حضور بدون شده محول وظايف انجام  :دورآاری -الف  ... : -١ماده« 

  »].است[مشخص  زمانی دوره برای و ضوابط رعايت با خود سازمان آار محل

، تمرکز زدايی نيروی کار و از اين طريق کاهش هزينه هدف اقتصادی اعالم شدۀ دولت از دورکاری

ر، می انسانی رييس جمهو ۀمديريت و سرماي ۀمعاون توسع ،اهللا فروزنده لطف. های مربوط به آن است

افزايش کيفيت، باال بردن رضايت مديران، کارکنان «، »تمرکز زدايی«اقتصادیِ  عالوه بر هدف  گويد

  .»شود و کاهش رفت و آمدها از اهدافی است که در دورکاری دنبال می

   .می کنيماين تمرکز زدايی دارای تبعات اجتماعی، سياسی و حقوقی ای است که به آنها در اينجا اشاره 

دهه پيش در اياالت متحدۀ آمريکا در نزد اقتصاددانان و  تا سه از دو فکر دورکاری در مفهوم مدرن آن

از آن زمان اين شيوه به تدريج در آمريکا و سپس در اروپا . نظريه پردازان نئوليبرال شکل گرفت

آلوين تافلر » موج سوم«اين شيوۀ کار، نويسندۀ مرتجع کتاب  يکی از تئوريسين های. توسعه يافته است

سالگی مخالف است و آن را موضوعی تجملی برای  ١٦با اجباری بودن تحصيل تا پايان است که حتی 

  .توده های مردم می داند

اکنون دولت بورژوای بورکراتيک ـ نظامی ايران طرح دورکاری را در دستور کار خود قرار داده 

. »انه منتقل شونددرصد از آارآنان دولت به خ ٣٠« دنيای اقتصاد می خواهد  روزنامۀاست و به قول 

اگر  .هزار نفر خواهد شد ٦٢٠ بيش ازشامل جمعيت شاغلی  درصد ٣٠اين  روزنامهطبق محاسبۀ اين 

نفره حساب کنيم، دورکاری در مجموع  ٤کدام از اين شاغالن را به طور متوسط عضو يک خانوادۀ هر

از اين رو می . هد گذاشتنفر تأثير خوا ٢٤٨٠٠٠٠حداقل به طور مستقيم بر زندگی جمعيتی برابر با 

، زيرا از يک سو اين آغاز کار است و از سوی ديگر اثرات اجرای هر طرح در ابعاد »حداقل«گوييم 

اجتماعی، صرفًا محدود به جمعيتی که مستقيمًا درگير آن هستند نمی شود، بلکه دامنۀ آن معموًال 

  .ستند را دربر می گيردجمعيتی بسيار وسيع تر از کسانی که مستقيمًا تحت تأثير آن ه
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برای مشاهدۀ ابعاد عظيم خانه نشين کردن کارکنان براساس اين طرح در ايران، کافی است در اينجا 

، »وضعيت دورکاری در حکومت فدرال«مقايسه ای با ارقام متناظر آن در اياالت متحده به نقل از 

 ١٩۶٢٩٧۵از  ٢٠٠٨ال طبق اين گزارش در س. ، به عمل آوريم٢٠٠٩گزارش به کنگره، اوت 

درصد آنها به دورکاری مشغول  ۵٫٢۴کارمند يعنی تنها  ١٠٢٩٠٠کارمند فدرال اياالت متحده تنها 

طی ينفر همۀ روزهای هفته در خانه کار نمی کرده اند و اين در شرا ١٠٢٩٠٠حتی همۀ اين . بوده اند

بدين سان دولت . است گرفته در دستگاه اداری فدرال آمريکا صورت ٢٠٠١است که دورکاری از سال 

اين ارقام به روشنی  ١.برابر بيش از اياالت متحده از دورکاری استفاده کند ۶احمدی نژاد می خواهد 

ی نظام ينشان می دهند که هدف اصلی کاتوليک تر شدن از پاپ دولت احمدی نژاد نه افزايش کارآ

شين کردن زنان و کنترل بيشتر زندگی ارچوب سرمايه داری، بلکه از يکسو خانه نهاداری حتی در چ

مردم و از سوی ديگر ايجاد سرپل هائی برای انتقال بخشی از بودجۀ دولتی به دار و دسته های 

  . حکومتی به بهانه های مختلف است

به رغم اينکه دولت هدف دورکاری را کاهش هزينه های اداريش اعالم کرده، در واقعيت اجرای اين 

و انصار بورژوازی بورکراتيک ـ نظامی  وانعاد امکانات اقتصادی و سودبری اآيين نامه برای ايج

، حتی از ديد برخی تحليل گران بورژوا دارای عيوبی است که اهداف ظاهری و دورکاری. است

او در . يکی از اين تحليل گران است سعيد معصومی. اعالم شدۀ اين آيين نامه را برآورده نخواهد کرد

دورکاری نه فقط هزينه های دولت را کم نمی «ثابت می کند که  »ر طرح دورکاریتاملی ب«مقالۀ 

کند، بلکه با افزايش پيچيدگی اداری و سيستمهای نظارتی، هزينه ها افزايش يافته و بهره وری نيز از 

  ٢. »ميزان کنونی کمتر خواهد گرديد

 جمهور، احمد رئيس یانسان سرمايۀ معاونت نوسازی فارس، معاون برطبق گزارش خبرگزاری

 توسط دولت خدمات ارائه و الكترونيك دولت خدمات دفاتر ايجاد طريق از«آرد که  بينی بزرگيان، پيش

شغل مستقيمًا  هزار ٥٠٠آيا طرف قرارداد اين » .شود ايجاد شغل هزار ٥٠٠ آم دست خصوصی بخش

جمهور در  رئيس انسانی يۀسرما معاونت نوسازی زيرا همين معاون! خود دولت است؟ نه چنين نيست

 را مشاغلی افتد می اتفاق آه آنچه نامه آيين اين در «که » تصريح می کند«فارس  گفتگو با خبرگزاری
                                                            
 1 ـ  http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf 

   http://alef.ir/1388/content/view/79047ـ  رجوع کنيد به ٢ 
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 شد خواهد تشكيل آه دستگاه هر در آار گروهی طريق از و داده تشخيص موظفند اداری های دستگاه آه

» .شوند می واگذار آارها اين تشخيص اين از پس و شود می داده تشخيص گری تصدی آار عنوان به

 شده تمام قيمت طرح اين در«: آرد تصريح خبرگزاری فارس می نويسد بزرگيان). تأکيدها از ما است(

 دفاتر اين توسط دولت الكترونيكی خدمات آه يابد می اختصاص دفاتر اين به بودجه برابر فعاليت هر

 آه پرسش اين مورد در بزرگيان«: می نويسدهمچنين خبرگزاری فارس . »شود می واگذار خصوصی

: گفت شود می ايجاد شغل چقدر و است ارائه قابل خصوصی بخش طريق از اداری خدمات از چقدر

 و واگذاری قابل خدمات درصد ٣٠ حداقل صف واحدهای ويژه به شود می محاسبه اداری نظام در آنچه

 مشغول دفاتر اين طريق از نفر هزار ٥٠ اضرح حال در شود، می ارائه آشور سراسر موجود دفاتر در

 از نفر هزار ٥٠٠ دستكم شود، می بينی پيش خدمات ارتقاء و طرح اين اجرای با اما اند شده آار به

، »تصدی گری«شغل به  هزار ٥٠٠واگذاری اين  .»شوند آار به مشغول دفاتر اين در خصوصی بخش

انجام کارهای دولت اشخاص را به طور موقت و  يعنی به وجود آمدن شرکت های واسطه ای که برای

درست مانند شرکت های حق العمل کار که  ؛برای انجام کارهای معين به استخدام خود درمی آورند

در ايران حتی اين تعهد نيز به درستی . نسبت به کارکنان موقت خود تعهدی جز پرداخت مزدشان ندارند

مانند نپرداختن . متنوعی در اين زمينه ها صورت می گيرداجرا نمی شود و تقلب های زياد و بسيار 

روشن است که هزينۀ اين . مزد و حقوق کارکنان و انحالل شرکت و ايجاد دوباره شرکت با نامی ديگر

هزار شغل برای دولت، به درآمد ناخالص شرکت های وابسته به بورژوازی بورکرات ـ نظامی  ٥٠٠

   .تبديل می شود

جمهور توضيح داده است که بانوان اولويت   اهللا فروزنده، معاون رييس لطف«: نويسددنيای اقتصاد می 

پس روشن می شود در اين طرح، اضافه بر هدف اقتصادیِ  تعديل . »اول در طرح دورکاری هستند

يعنی تمرکز زدايی . هزينه های کار، اهداف اجتماعی ای هم بويژه در رابطه با زنان در بين است

خبرنگار دنيای اقتصاد از قول خبرگزاری . زنان نيز يکی از اهداف مهم اين طرح است جنسی به ضد

  رييس به  یا نيز با ارسال نامه یرييس مرآز امور زنان و خانواده رياست جمهور«: مهر می گويد

جمهور نيز با اين   رييس شده آه  یآار طرح دور یاجرا یجمهور خواستار اولويت آارمند زن برا

 یاالسالم عبدالرضا شيخ["«: در همين رابطه دنيای اقتصاد می نويسد. »ست موافقت آرده استدرخوا

ها قابليت انجام از راه  بهتر است مشاغلی که در دستگاه: خاطر نشان کرد "]وزير کار و امور اجتماعی 

کنار خانواده خود  ها بتوانند زمان بيشتری را در دور را دارند به منازل منتقل شوند تا کارکنان آن پست

معاون  یزهرا سجادو باز در همين رابطه » .اين طريق شغل خود را نيز داشته باشند سپری کنند و از

می گويد فارس خبرگزاری گو با   و  در گفت یرياست جمهور ۀمرآز امور زنان و خانواد فرهنگی
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در اينجا . »و فرزندان استبهتر به امور خانواده  یزنان آارمند، رسيدگ یدورآار یاز مزايا یيك«

مالحظه می شود که دولت در منحرف کردن افکار عمومی جامعه بسيار شيادانه و حساب شده عمل می 

در واقع با اين دوز و کلک می خواهند نشان دهند که دولت به خواست زنان کارمند برای . کند

بی شک هيچ نهادی از زنان چنين خواستی از دولت نداشته . شته و با آن موافق است دورکاری توجه دا

اين اقدامی . است و رييس مرکز زنان و خانواده يک مأمور دولت است و نه نمايندۀ سازمانی از زنان

است که دولت به امر رفاه زنان توجه ويژه دارد و فريبکاری مستقيم به ضد زنان در پوشش اين 

نان را برآورده می کند، ولی در واقع در راستای سياست پان اسالميستی ضد زن رژيم خواست آ

ابعاد اين سياست ضد زن زمانی روشن تر خواهد شد که توجه شود . جمهوری اسالمی عمل می نمايد

درصد از کارمندان اين وزارتخانه شامل طرح دورکاری خواهند  ٦٠تا  ٥٠وزير کار اعالم کرده است 

به عبارت ديگر اين سياست تنها در . ن است که قريب به اتفاق اين کارمندان، زنان هستندروش. شد

سطح وزارت کار شامل حذف تقريبًا همۀ زنان شاغل از کار مجتمع در اين وزارتخانه خواهد شد و به 

تبع اين وضعيت زنانی که هم اکنون در اين وزارت خانه شاغل اند از نقش اجتماعی خويش محروم 

واهند گشت و مهمترين ارتباط شان با جامعه فقط به رابطۀ انفرادی آنان با اين وزارتخانه محدود خ

آنان ديگر با همکاران زن و مرد اين وزارتخانه تقريبًا هيچ ارتباط جمعی نخواهند داشت، . خواهد بود

  .هيچ تبادل نظری نخواهند کرد و هيچ تصميم مشترکی نخواهند گرفت

 را دورآاری تجهيزات و امكانات است موظف دورآار آارمند« : مۀ دورکاری می گويدآيين نا ٦مادۀ 

 و امكانات از نگهداری مسئوليت. نمايد استفاده خود متبوع های دستگاه فعاليت انجام برای صرفًا

با اين ماده از آيين نامه، جرايم سوء استفاده از امکانات » .بود خواهد وی برعهده مذآور تجهيزات

لتی وارد زندگی خانوادگی دورکاران خواهد شد و مشکالت حقوقی جديدی بر زندگی آنان خواهد دو

  . افزود

 امنيت برای را الزم اقدامات است موظف اجرايی دستگاه«: اين آيين نامه می خوانيم ٧در مادۀ 

. آورد عمل به اطالعات و ها داده از محافظت و دورآاری طرح برای استفاده مورد اطالعاتی های شبكه

 اطالعات و ها داده و آرده رعايت را خود متبوع دستگاه حفاظتی ضوابط موظفند نيز دورآار آارمندان

» .ندهند قرار افراد ساير يا خانواده اعضای اختيار در را خود شغلی های فعاليت يا فعاليت به مربوط

ندگی خانوادگی دورکاران وارد می همان گونه که در متن اين ماده ديده می شود، مسايل امنيتی به ز

شوند و همراه با آن، دورکاران با پاپوش سازی های امنيتی و دخالت در زندگی خانوادگی خود مواجه 

  . خواهند گرديد
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  :، کارمند دورکار بايد٩برطبق بند ج و د مادۀ 

 اشخاص يا شخص به آن از بخشی يا تمام واگذاری از و رسانده انجام به خود را شده محول امور -ج «

 .نمايد پرهيز ثالث

 و داده قرار مد نظر دقيق طور به را شده محول امور انجام در الزم و انتظار مورد آميت و آيفيت -د 

  ».نمايد رعايت

اين بندها دعواهای اداری بين سازمان های متبوع و کارمندان را تشديد خواهند کرد و دخالت در 

اختالفاتی که طبعًا از لحاظ حقوقی، در اغلب . را ايجاد می نمايند زندگی خانوادگی کارمندان دورکار

يعنی در اين موارد کارمند دورکار با پاپوش سازی های . موارد به زيان کارمند دورکار تمام خواهد شد

اين بندها زمينه های افزايش حجم کار و . اداری عالوه بر پاپوش سازی های امنيتی مواجه خواهد بود

ان متبوع را برای انجام کار با کيفيت مورد انتظار افزايش خواهد داد و عمًال کارمند دورکار توقع سازم

را ناگزير به کمک گيری از نيروی کار افراد خانوادۀ خود يا دوستان خويش خواهد کرد و بنابراين 

د دورکار را تخلف اداری و امنيتی را وارد زندگی کارمندان دورکار خواهد نمود و يا زمان کار کارمن

  .به مراتب افزايش خواهد داد

 است موظف دورآاری متقاضی آارمند«: چنين بيمه می کند ١٠را با مادۀ  ٩اين آيين نامه اجرای مادۀ 

 امضا است دولت هيئت دفتر مهر به شده تأييد آه را پيوست تعهدنامۀ دورآاری، دورۀ شروع از قبل

 در اجرايی آار گروه دورآار، آارمند توسط ٩ مادۀ در هشد ذآر موارد رعايت عدم صورت در و نمايد

 منزل در آار وضعيت بالفاصله متبوع، واحد مديريت مكتوب گزارش براساس و العاده فوق ای جلسه

هرلحظه : به عبارت ساده يعنی» .شود می برخورد وی با مقررات و قوانين حسب و بررسی را آارمند

دورکاران آماده فرود آمدن و اخراج آنان از  ی خانه باالی سرتخلف اداری و امنيتی و بازرسچماق 

شغل خويش است؛ و با توجه به اينکه دورکاری عمدتًا شامل حال زنان خواهد بود، می بينيم توطئه های 

 .ضد زنان در رژيم پان اسالميستی ايران چه اشکال متنوعی به خود گرفته است

، مانند ساير سران اجرايی و سرمايه انسانی رئيس جمهورمعاون توسعه مديريت فروزنده،  اهللا لطف

از آثار کار دورکاری اين است «: دولت و نيز خبرنگاران مجيزگوی دولت، اين گونه القا می کنند که

که بسياری از رفت و آمدها و اياب و ذهاب و فشارهای روحی وارد بر کارمند برای حضور به موقع 

لی برخالف همۀ اين دروغ بافی ها، نه هزينۀ کار برای دولت ، و»در محل کار، کاهش می يابد

کاهش خواهد يافت و نه فشارهای روحی کارمندان دولت، بلکه تبعات دورکاری اتميزه شدن بخش 
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اين اتميزه شدن به طور مستقيم به ضد امکان تشکل . قابل مالحظه ای از نيروی کار کشور است

جا که هدف اول و مستقيم اين آيين نامه به ضد زنان است، ارکنان دولت عمل خواهد کرد و از آنک

اجرای اين آيين نامه با . دنموگونه تشکلی دور خواهد را از شرکت در امور اجتماعی و هرآنان 

تضعيف امکان متشکل شدن کارکنان دولت به طور غير مستقيم عاملی برای درهم شکستن هرگونه 

ه که خواستار انجام کار برحسب کميت و کيفيت معين اجرای اين آيين نام. تشکل کارگری است

محصول کار است، منجر به افزايش ساعات کار کارکنان دولت و بنابراين شرايط بدتر کار آنان 

اتهام تخلفات . انجام دورکاری در خانه همۀ اعضای خانواده را درگير اين کار خواهد کرد. خواهد شد

ه نسبتی بسيار بسيار زيادتر از گذشته افزايش خواهد داد و نه اداری و امنيتی را به ضد دورکاران ب

با دورکاری . تنها افراد خانواده، بلکه دوستانشان را نيز درگير مسايل اداری و امنيتی خواهد نمود

زندگی بخشی از فضای خانه به انجام اين کار اختصاص خواهد يافت و به همين نسبت فضا برای 

کودکان ناگزير امکان بازی در هنگام انجام دورکاری والدين . اهد يافتکل خانواده کاهش خوعادی 

به . بر آنان و والدين شان افزايش خواهد يافت» فشارهای روحی«خود را از دست خواهند داد و 

بهانۀ حضور مادران در خانه امکانات اجتماعی برای نگاهداری و تربيت جمعی کودکان کاهش 

به طور مضاعف بر دوش مادران سنگينی خواهد کرد و به تدريج هزينۀ خواهد يافت و بار اين کار 

به طور کلی همۀ اعضای خانواده به . نگاهداری و تربيت کودکان از درآمد خانواده کاسته خواهد شد

دورکاری قدم . خاطر کار والدين در خانه دائمًا دچار استرس و فشارهای عصبی ديگر خواهند شد

ان دولت و تبديل کار دائمی شان به کار موقت در شرکت هايی است که با نخست برای اخراج کارکن

دورکاری به طور مستقيم به ضد کارکنان مبارز دولت و به ضد . دولت قرارداد انجام کار می بندند

  .آنان استاحتمال اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات 
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