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خالصه مدیریتی

ح  کار مطــر کارگــران در دنیــای  کارفرمایــان و  کار و در رابطــه بــا روابــط میــان  مفهــوم گفتگــوی اجتماعــی اولیــن بــار توســط ســازمان بین المللــی 
کــه می توانــد به صــورت مســتقیم  کیــد بــر مشــارکت افــراد ذی نفــع در مســائلی اســت  کــردن چنیــن بحثــی، تأ ح  شــد. مــراد ایــن ســازمان از مطــر
کاری آن هــا تأثیــر بگــذارد. بنــا بــر معیارهــای ایــن ســازمان، گفتگــوی اجتماعــی راهــی اطمینان بخــش بــرای یافتــن  و غیرمســتقیم بــر زندگــی 
کــه در نتیجــۀ آن بــه دلیــل مشــارکت خــود افــراد ذی نفــع، احتمــال بیشــتری بــرای موفقیــت برنامه هــا وجــود دارد. ریشــۀ  راه حل هــای پایــدار اســت 
کــه بــه دنبــال تالش هــای مــداوم بــرای  کــرد  اصلــی مباحــث مربــوط بــه گفتگــوی اجتماعــی را بایــد در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم پیگیــری 
رهایــی از چرخــۀ تضــاد میــان کارگــران و کارفرمایــان و پایــان دادن بــه آن، پیشــرفت های تاریخــی ای دربــارۀ روابــط کار رقــم خــورد کــه ایــن روابــط را 
در چارچوبــی قانونــی از ســطح فــردی بــه ســطح جمعــی ارتقــاء بخشــید. در همیــن راســتا ســازمان بین المللــی کار، توصیه نامه هــا و مقاوله نامه هــای 

کــرد. ع تدویــن  متعــددی ا ازجملــه دو مقاوله نامــۀ مهــم 98 و 154 و توصیه نامه هــای 94، 129 و 130 را بــرای شــفافیت ایــن موضــو
گفتگــوی اجتماعــی نوعــی  کــه  گفــت  کــه در ســاده ترین شــکل آن می تــوان چنیــن  گســترده ای دارد  گفتگــوی اجتماعــی معنــا و مفهــوم بســیار 
توانمندســازی و مشــارکت افــراد در فرایندهــای تصمیم ســازی اســت. ســازمان بین المللــی کار به عنــوان مبــدع ایــن مفهــوم بــا ارائــۀ تعریفــی آن 
ــارۀ سیاســت های اقتصــادی و  ــران درب ــان و کارگ ــت، کارفرمای ک گذاری اطالعــات در بیــن نماینــدگان دول کــرات، مشــورت ها و اشــترا ــواع مذا را »ان
ج  اجتماعــی« تعریــف می کنــد؛ امــا محققــان دیگــر ایــن مفهــوم را بــا اشــاره بــه مــواردی فراتــر از مســائل دنیــای کار و در نظــر گرفتــن ســایر مــوارد خــار
کار امــا مرتبــط بــا آن، بســط داده انــد. به عنــوان نمونــه مارتــن هرمانــس و همکارانــش ایــن مفهــوم را در ارتبــاط بــا توســعۀ پایــدار تعریــف  از دنیــای 
کــرده و دامنــۀ گفتگــوی اجتماعــی را بــه فراتــر از مســائلی در روابــط صنعتــی صــرف ماننــد دســتمزد یــا ایمنــی محــل کار، ارتقــاء می دهنــد. لــذا در ایــن 

کــه از گفتگــوی اجتماعــی مدنظــر قــرار دارد، عبــارت اســت از: گــزارش، تعریفــی 
کــره، بیــن ذی نفعــان مربوطــه دربــارۀ مســائل مســتقیم دنیــای کار )ماننــد دســتمزد، بیمــه و ایمنــی محــل کار( و یــا موضوعاتــی  هرگونــه نشســت و مذا
کار دارنــد امــا بــر آن تأثیــر می گذارنــد یــا از آن تأثیــر می پذیرنــد )ماننــد آلودگی هــای زیســت محیطی و مســکن  کــه رابطــۀ غیرمســتقیم بــا دنیــای 

کارگــران(، باهــدف انتشــار اطالعــات، مشــاوره و یــا تصمیم ســازی را گفتگــوی اجتماعــی می نامیــم. )رک صــص 9-2(
کــه در ســاده ترین شــکل می تــوان آن را بــر اســاس تعــداد گروه هــای  گونــی دارد  گــون، گفتگــوی اجتماعــی انــواع و اقســام گونا غ از تعاریــف گونا فــار
ع گفتگــوی  مشــارکت کننده و نحــوۀ مشــارکت آن هــا تقســیم بندی کــرد. بــر اســاس تعــداد گروه هــای مشــارکت کننده، گفتگــوی اجتماعــی بــه ســه نــو
کــه میــان کارگــران و کارفرمایــان و  کراتــی اســت  اجتماعــی دوجانبــه، ســه جانبه و چندجانبــه تقســیم می شــود. گفتگــوی اجتماعــی دوجانبــه مذا
بــدون دخالــت نهادهــای دیگــر شــکل می گیــرد، امــا دولــت می توانــد به عنــوان مشــاور در آن حضــور داشــته باشــد. در گفتگــوی اجتماعــی ســه جانبه 
کنــار مشــارکت کنندگان  کــه در یــک گفتگــوی اجتماعــی، در  نقــش دولــت نیــز رســمیت یافتــه و بــه اعضــای اصلــی گفتگــو اضافــه می شــود. زمانــی 
کــرات مشــارکت جوینــد، گفتگــوی  اصلــی لــزوم حضــور ذی نفعانــی دیگــر نیــز ماننــد بازنشســتگان، معلــوالن و... احســاس شــود و آن هــا نیــز در مذا

ع اســت. کــه ازنظــر جامعیــت مشــارکت کنندگان کامل تریــن نــو اجتماعــی چندجانبــه شــکل می گیــرد 
ع قابل تفکیــک اســت. در ســاده ترین حالــت گفتگــوی اجتماعــی صرفــًا  در تقســیم بندی گفتگــوی اجتماعــی بــر اســاس نحــوۀ مشــارکت نیــز ســه نــو
ع  ــو ــا دیگــر شــرکا در میــان می گــذارد. دومیــن ن باهــدف انتشــار اطالعــات شــکل گرفتــه و یکــی از ذی نفعــان اصلــی )معمــواًل دولــت( اطالعاتــی را ب
کــه در آن ســایر ذی نفعــان بــه ارائــه نظــر پرداختــه امــا دولــت الزامــی بــرای کاربســت و اجــرای نظراتشــان نــدارد. آخریــن حالــت  مشــاوره اســت 
کــه تمامــی ذی نفعــان در فراینــد تصمیم ســازی نقــش داشــته و هیــچ تصمیمــی بــدون نظــر آن هــا اخــذ  کــره اســت  ع اســت، مذا کــه کامل تریــن نــو

نمی شــود. )رک صــص 15-9(
کــه ذکــر شــد می تــوان انــواع مختلفــی از گفتگــوی اجتماعــی را بنــا بــر گروه هــای مشــارکت کننده و میــزان مشارکتشــان در سیاســت گذاری  همان طــور 
از یکدیگــر تفکیــک کــرد. در ادامــۀ گــزارش بــه بحــث و بررســی دربــارۀ نظریه هــای روابــط کار و مدل هــای مختلــف گفتگــوی اجتماعــی می پردازیــم. 
کــه  ــواع ذکرشــدۀ گفتگــوی اجتماعــی هســتند  کــه ایــن الگوهــا و مدل هــا درواقــع تدقیــق ان کــه بایســتی بــه آن اشــاره داشــت ایــن اســت  نکتــه ای 
ع مناســبات و ارتباطاتشــان بــا یکدیگــر به صــورت دقیق تــری موردبررســی  حالتــی عــام دارنــد. در ایــن مدل هــا نحــوۀ مشــارکت افــراد و گروه هــا و نــو
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ــد، مــدل تعاونــی- مشــارکتی اســتریک و اشــمیتر،  گــزارش می تــوان بــه سنخ شناســی کیســی و گول قــرار می گیــرد. از مدل هــای بررسی شــده در ایــن 
کــرد. مــدل گفتگــوی اجتماعــی کامپســتون، مــدل سیاســت گذاری مشــارکتی چنــد ســطحی و روش گشــودۀ هماهنگــی اشــاره 

کار یــا دامنــۀ گســترده تری از سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی باشــد و  کــه صرفــًا روابــط  ع  در سنخ شناســی کیســی و گولــد، بــر اســاس موضــو
تعــداد مشــارکت کنندگان، ســه الگــو از گفتگــوی اجتماعــی ارائــه می شــود. مــدل تعاونــی- مشــارکتی اســتریک و اشــمیتر، بیشــتر بــر روابــط نهادهــای 
کــه نشــان دهــد هرچــه نهادهــای نمایندگــی، تعــداد  کیــد داشــته و درصــدد آن اســت  نمایندگــی کارگــری و کارفرمایــی بــا کارگــران و کارفرمایــان تأ
بیشــتری از افــراد را، چــه اعضایشــان باشــند و چــه نباشــند، نمایندگــی کننــد و روابــط قوی تــری بــا آن هــا داشــته باشــند، ایــن گفتگوهــا بیشــتر مثمــر 
غ از تعــداد مشــارکت کنندگان و  کــه ایــن گفتگوهــا فــار کــره هســتیم  ع مذا ثمــر خواهنــد بــود. در مــدل گفتگــوی اجتماعــی کامپســتون، شــاهد پنــج نــو

بــر اســاس چارچــوب نهــادی از یکدیگــر تفکیــک می شــوند.
کــه درواقــع پاســخی اســت بــرای کاهــش فقــدان عالقــه بــه دخیــل شــدن در  ســومین مــدل، مــدل سیاســت گذاری مشــارکتی چنــد ســطحی اســت 
سیاســت و ایجــاد امــکان مداخلــه به منظــور کاهــش نارضایتــی مــردم از فرایندهــای سیاســی و سیاســتی. ازایــن رو در ایــن مــدل، شــاهد آن هســتیم 
کــه بــه مــواردی نظیــر گــذار از حکومــت بــه حکمرانــی، گــذار از دموکراســی نمایندگــی بــه دموکراســی شــورایی و گــذار از نهادهــای رســمی بــه نهادهــای 

غیررســمی به عنــوان مبنایــی بــرای تغییــرات الزم و بهبــود سیاســت گذاری مشــارکتی اشــاره می شــود.
مدل هــای مختلــف گفتگــوی اجتماعــی کــه پیش تــر توضیــح داده شــد، نــه لزومــًا امــا عمدتــًا در ســطح ملــی بــه کار گرفتــه می شــوند. بهتریــن امــکان 
گفتگــوی اجتماعــی در ســطحی فراتــر از ملــی و در ســطح منطقــه ای را می تــوان در اتحادیــۀ اروپــا یافــت. روش گشــودۀ هماهنگــی درواقــع یکــی از 
ــداع  ــا و حاصــل اب ــۀ اروپ ــذاری مورداســتفاده در اتحادی ــی و یکــی از رویه هــای قانون گ نمودهــای گفتگــوی اجتماعــی در ســطح منطقــه ای و فرامل

کمیســیون اروپــا در ســال 2000 اســت. )رک صــص 27-15(
گــزارش بــه ویژگی هــای بازیگــران اصلــی در فراینــد گفتگــوی اجتماعــی می پــردازد. در بحــث از بازیگــران گفتگــوی  ح شــده در  بحــث بعــدی مطر
کــه به طــور عمــده چهــار نقــش ایجــاد  گــروه، قدرتمندتریــن آن هاســت  گــروه عمده تریــن نقــش را دارنــد. دولــت به عنــوان اولیــن  اجتماعــی، چهــار 
پشــتیبانی از حقــوق مترتــب بــرای انجــام گفتگــوی اجتماعــی، ترویــج و تشــویق گفتگــوی اجتماعــی، مشــارکت به عنــوان یکــی از طرف هــای درگیــر 
گــروه اصلــی دیگــر، نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان هســتند  در گفتگــوی اجتماعــی و پیاده ســازی و اجــرای توافقــات حاصلــه را بــر عهــده دارد. دو 
کــه در ســطوح مختلفــی ازجملــه محــل کار، منطقــه ای، ملــی و بین المللــی وجــود دارنــد. درنهایــت، بــا توجــه بــه پیچیدگــی بســیاری از موضوعــات، 
ــد  ــع مانن ــای ذی نف ــایر گروه ه ــا س ــگاهی و ی ــا دانش ــتقل ی ــان مس ــور متخصص ــت، حض ــن اس ــی در بی ــی و قانون ــث فن ــه مباح ک ــی  ــوص زمان به خص
گاهانه تــر و پاســخ های مؤثرتــر بــه ســؤاالت  گــروه چهــارم، می توانــد بــه رســیدن بــه تصمیمــات آ بازنشســتگان، زنــان، جوانــان و... به عنــوان 

ح شــده در فراینــد گفتگــو کمــک کنــد. )رک صــص 35-27( مطر
کــه  ــوازم و ضروریاتــی اســت  کــره و گروه هــای درگیــر در آن، نیازمنــد ل ع مذا غ از موضــو ح شــده، هــر گفتگــوی اجتماعــی، فــار عــالوه بــر مســائل مطر
کــه گفتگــوی اجتماعــی بــر اســاس احتــرام بــه حــق  مهم تریــن آن هــا را می تــوان چنیــن برشــمرد: 1- اصــول دموکراتیــک و آزادی تشــکل یابی، چرا
کــه نماینــدۀ  کــردن آن شــکل گرفتــه اســت؛ 2- وجــود نهادهــای نمایندگــی کارگــری و کارفرمایــی مســتقل، قانونــی و قدرتمنــد  تشــکل یابی و عملــی 
اعضایشــان و بازتاب دهنــدۀ منافــع آن هــا باشــند؛ 3- ارادۀ سیاســی، احســاس مســئولیت و تعهــد همــۀ طرف هــای درگیــر در گفتگــوی اجتماعــی، 
کــه همــۀ ذی نفعــان مشــارکت کننده بایــد درجــه ای از اعتمــاد بــه یکدیگــر و اراده ای سیاســی داشــته باشــند تــا در فراینــد گفتگــو درگیــر شــوند و  چرا
گرچــه گفتگــوی اجتماعــی می توانــد به صــورت غیررســمی و یــا مقطعــی نیــز باشــد امــا ایجــاد نهــادی مخصــوص  4- پشــتیبانی نهــادی مناســب، ا
بــرای ایــن کار می توانــد منجــر بــه آن شــود کــه گفتگــوی اجتماعــی بــه بخــش ثابتــی از نظــام تصمیم گیــری در یــک کشــور تبدیــل شــود. )رک صــص 

)37-35
ــرای یــک  کــره عناصــر اساســی ب کــره، دارا بــودن صالحیت هــای فنــی و احســاس مســئولیت همــۀ طرف هــای درگیــر در مذا ــرای مذا ــاال ب توانایــی ب
کــره و گفتگویــی موفــق، الزم اســت تــا اقداماتــی اســتاندارد  گفتگــوی اجتماعــی موفــق و رســیدن بــه توافــق هســتند؛ امــا در راســتای رســیدن بــه مذا
کــرده اســت:  کــه موفقیــت آن را تضمیــن کنــد. در همیــن راســتا ســازمان بین المللــی کار، پنــج گام اساســی را در ایــن مســیر مشــخص  انجــام شــود 
کــرد،  کــره چــه وقــت و در کجــا انجــام شــود و چــه کســانی شــرکت خواهنــد  کــره ای بایســتی در مــورد اینکــه مذا 1- آماده ســازی: پیــش از هرگونــه مذا
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ــر  ــه نگرانی هــا و دغدغه هــای همــۀ طرفیــن درک شــود. ایــن ام ک ع: در هنــگام بحــث، مهــم اســت  ــارۀ موضــو تصمیم گیــری شــود. 2- بحــث درب
کــردن اهــداف: در هنــگام بحــث  کــره ای متعــادل ضــروری اســت. 3- مشــخص  بــرای دســتیابی بــه راه حلــی ســازنده و ایجــاد شــرایط الزم بــرای مذا
کــره شناســایی شــوند. در پــی همیــن اقــدام غالبــًا احتمــال آن وجــود دارد کــه پایــه و اساســی  الزم اســت کــه اهــداف و منافــع تمــام گروه هــای طــرف مذا
کــه در پــی آن تمــام طرف هــای درگیــر احســاس کننــد بــه دســتاوردی مثبــت  کــره و توافــق: رســیدن بــه یــک نتیجــه  مشــترک حاصــل آیــد. 4- مذا
ــد و نقطــه نظــرات آن هــا در نظــر گرفته شــده اســت؛ 5- اجــرای برنامــۀ عمــل: در پــی توافــق بایســتی مجموعــه ای از اقدامــات انجــام  نائل آمده ان
شــود تــا تصمیمــات گرفته شــده عملــی شــوند. بــدون اجــرا و اقــدام مناســب، ممکــن اســت گفتگــوی اجتماعــی صرفــًا بــه صحبــت کــردن تبدیــل شــود 
کــرات را تغذیــه کنــد  کــه نتیجــه ای در بــر نــدارد. فراینــد اجرایــی کــردن توافقــات نیــز بایســتی مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار گرفتــه تــا چرخــۀ بعــدی مذا

و درس هــای یــاد گرفته شــده از توافــق پیشــین در توافقــات بعــدی اســتفاده شــوند. )رک صــص 40-37(
در ادامــه بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فراینــد گفتگــوی اجتماعــی، تجربــۀ ســه کشــور اســتونی، لهســتان و ترکیــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. انتخــاب 
کــه آن هــا نیــز ماننــد ایــران، از گفتگــوی اجتماعــی شــفاف، پایــدار و جامعــی برخــوردار نبــوده و تجــارب گذشــته  ایــن ســه کشــور بــه ایــن دلیــل اســت 

و روندهــای جایگزیــن بــه کار گرفته شــده در آن هــا می توانــد نــکات حائــز اهمیتــی دربرداشــته باشــد.
ــد امــا بــه ســبب ســابقۀ کمونیســم  ــا یکدیگــر دارن کــه هرچنــد ایــن دو کشــور تفاوت هایــی ب تجربــۀ کشــورهای لهســتان و اســتونی نشــان می دهــد 
گذشــت ســال ها دولــت همچنــان دســت بــاال را در گفتگوهــای اجتماعــی داشــته و فرصــت کمتــری بــرای ســایر ذی نفعــان  در ایــن کشــورها، با
در تصمیم ســازی فراهــم می کنــد. در ترکیــه نیــز به موجــب تکــرار تغییــرات شــدید سیاســی ازجملــه کودتــا، نهادهــای نمایندگــی فرازوفرودهــای 
کــه کارآمــدی بســیاری از ایــن نهادهــا چنــدان مطلــوب ذی نفعــان نبــوده و درنتیجــه  بســیاری را تجربــه کرده انــد. نتیجــۀ ایــن امــر آن بــوده اســت 

کــرات غیررســمی مــوازی شــکل گرفته اند تــا بتواننــد خألهــای موجــود را پــر کننــد. )رک صــص 51-42( گروه هــای نمایندگــی و مذا
کــرات انجام شــده در ایــران هــم در حــوزۀ کار شــکل  گــزارش بــه بحــث و بررســی وضعیــت گفتگــوی اجتماعــی در ایــران پرداخته ایــم. مذا در ادامــۀ 
ــوان از اصطــالح گفتگــوی اجتماعــی  کــه دیگــر نمی ت ــد و هــم در ســایر زمینه هــا  کــه طبــق تعریــف در زمــرۀ گفتگــوی اجتماعــی قــرار دارن ــد  می گیرن
کــرات بــا تعریــف مــا همخوانــی ندارنــد امــا بــه علــت آن کــه بررســی آن هــا می توانــد نکاتــی را یــادآور  ع از مذا کــرد. هرچنــد ایــن نــو بــرای آن هــا اســتفاده 
کــه  کــرات در ایــران بــه دو صــورت رســمی و غیررســمی نیــز انجــام می شــوند  شــود، بــه مطالعــۀ محــدود آن هــا نیــز پرداخته ایــم. از ســوی دیگــر مذا
کــرات غیررســمی، بنــا بــه ابتــکار افــراد و بــدون  کــرات رســمی از پشــتیبان قانونــی بــرای شــکل گیری و اجــرای توافقــات حاصلــه برخوردارنــد امــا مذا مذا

حمایــت قانــون شــکل می گیرنــد.
کــه در ایــران یکــی از معضــالت اصلــی، اقتــدار بیــش  گــون مشــخص شــد  کــرات گونا از طریــق مصاحبــه بــا تعــدادی از افــراد شــرکت کننده در مذا
ــرای  ــی ب ــازۀ اندک ــود دارد و اج ــدید خ ــرل ش ــت کنت ــات را تح ــل از جلس ــج حاص ــرای نتای ــم اج ــرات و ه ک ــان مذا ــم جری ــه ه ک ــت  ــت اس ــدازۀ دول از ان
ــر ایــن، ذی نفعــان دیگــر، خــود از مشــکالتی درون نهــادی ماننــد فقــدان نمایندگــی مناســب،  ــه ســایر ذی نفعــان می دهــد. عــالوه ب ــدام ب عرض ان
کارآمــدی نهادهــای گفتگــو در کشــور،  تخصــص پاییــن در برخــی مســائل و... رنــج می برنــد. مــواردی دیگــر نیــز ماننــد نبــود فضــای دموکراتیــک، نا
کــه  کــرات جمعــی منجــر شــده اســت. آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت  کارآمــدی بیشــتر مذا فقــدان روحیــۀ کار جمعــی و عــدم درک متقابــل بــه نا
کــرات در ســطح خــرد و بــا  کــرات هرچــه در ســطح کالن تــر و بــا الزامــات قانونــی بیشــتر شــکل گیرنــد، امــکان عــدم موفقیــت بیشــتری دارنــد امــا مذا مذا

الزامــات قانونــی کمتــر، بهتــر توانســته اند بــه اهــداف خــود دســت یابنــد. )رک صــص 85-51(
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1- مقدمه

گونــی بــرای تدویــن راهــکار و رســیدن بــه راه حل هــای الزم بــرای مســائل مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی  در دنیــای سیاســت گذاری، راه هــای گونا
ــراز نظــر  ــرای اب ــود و کمتــر فرصتــی ب کمیــت ب ــرای ادارۀ امــور در اختیــار حا ــا پیــش از دوران مدرنیتــه نقــش اصلــی در تصمیم گیــری ب وجــود دارد. ت
کــه روندهــای دموکراســی خواهی قــوت گرفته انــد، نمی تــوان همچنــان بــر همــان روال گذشــته  مردمــان عــادی فراهــم می شــد؛ امــا در دنیــای امــروز 

کمیــت را صاحب نظــر اصلــی در تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری ها دانســت. حا
کــه  یکــی از راه هــای مشــارکت مــردم در فرایندهــای تصمیم ســازی موســوم بــه گفتگــوی اجتماعــی اســت. گفتگــوی اجتماعــی مفهومــی اســت 
ع مســائلی  ــو ــار ایــن مفهــوم توســط ایــن ســازمان به واســطۀ ن ــه اولیــن ب ــی کار دانســت به طوری ک ــی آن را بایســتی ســازمان بین الملل ــذار اصل پایه گ
کــه بــا آن درگیــر بــود و در حــوزۀ روابــط کاری تعریــف شــد. بنــا بــر معیارهــای ایــن ســازمان گفتگــوی اجتماعــی راهــی اطمینان بخــش بــرای یافتــن 

ــرای موفقیــت برنامه هــا وجــود دارد. ــه دلیــل مشــارکت خــود افــراد ذی نفــع، احتمــال بیشــتری ب کــه ب ــدار اســت  راه حل هــای پای
هرچنــد گفتگــوی اجتماعــی راهــی مناســب در جهــت سیاســت گذاری مؤثــر اســت امــا نمی تــوان بــرای همــۀ کشــورها الگویــی واحــد را بــرای اجــرای 
کشــورهای مختلــف بــا توجــه بــه تفاوت هایــی نظیــر میــزان دموکراتیــک بــودن، حــق تشــکل یابی و آزادی بیــان  گرفــت.  مناســب آن در نظــر 
ذی نفعــان و ســایر شــاخص های فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی از یکدیگــر متفاوت انــد و همیــن امــر باعــث شــده اســت تــا در بســیاری از کشــورها، 
کــه بــه دلیــل فقــدان  فراینــد گفتگــوی اجتماعــی از کیفیــت یکســانی هــم در فراینــد و هــم در نتیجــه برخــوردار نباشــد. ایــن امــر بــدان معنــا نیســت 
کــه بــا مدنظــر قــرار دادن شــرایط موجــود،  فضــای مناســب بــرای گفتگــو، برخــی کشــورها نبایــد در چنیــن راهــی قــدم گذارنــد بلکــه بــه آن معناســت 

ــا در مســیری تکاملــی، گفتگــوی اجتماعــی رشــد و توســعه یابــد. ــد ت ــرای انجــام آن را فراهــم آورن چارچوب هــا و زمینه هــای الزم ب
کــه هرچنــد برخــی شــرایط الزم بــرای انجــام گفتگــوی اجتماعــی را بــه همــراه دارد امــا چنــدان در ایــن مســیر  ایــران نیــز ازجملــه کشــورهایی اســت 
کثــری  کــرات و گفتگوهــای اجتماعــی صرفــًا به واســطۀ الزامــات قانونــی بــوده و غالبــًا بــا نتایجــی بــدون رضایــت حدا موفــق نبــوده و غالــب مذا
گاهــی از رونــد گفتگوهــای اجتماعــی رســمی و غیررســمی در  ذی نفعــان یــا نه چنــدان امیدوارکننــده برگزارشــده اند. لــذا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، آ

کــرات اســت. ایــران و شناســایی عوامــل مانــع یــا حامــی آن، به منظــور ارائــه الگویــی در جهــت بهســازی ایــن مذا
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2- تاریخچۀ مختصری از گفتگوی اجتماعی

بــه دنبــال تالش هــای مــداوم بــرای رهایــی از چرخــۀ تضــاد میــان کارگــران و کارفرمایــان و پایــان دادن بــه آن، پیشــرفت های تاریخــی ای دربــارۀ 
کــه ایــن روابــط را در چارچوبــی قانونــی از ســطح فــردی بــه ســطح جمعــی ارتقــاء بخشــید.  روابــط کار در دورۀ پــس از جنــگ جهانــی دوم رقــم خــورد 
چنیــن امــری منجــر بــه بــروز ایده هایــی تحــت عنــوان گفتگــوی اجتماعــی1 شــد کــه نمــود آن هــا را می تــوان در چندیــن مــورد از معاهــدات بین المللــی 
ماننــد بیانیــۀ فیالدلفیــای ســازمان بین المللــی کار در ســال 1944 دیــد کــه شــرایط و مختصــات گفتگــوی اجتماعــی و مشــارکت کارگــران و کارفرمایــان 
کــرات دوجانبــه بیــن کارگــران و کارفرمایــان  را در ســطوح مختلــف مشــخص می کــرد. در ایــن بیانیــه بــر چانه زنــی جمعــی به عنــوان نمــود عالــی مذا
کیــد می شــد. در ســال های بعــد شــرایط خــاص گفتگــوی اجتماعــی در دو مقاوله نامــۀ مهــم 98 و 154 مشــخص  و به عنــوان حقــی بــرای کارگــران تأ
ع پرداختنــد.  شــد. همچنیــن در همیــن راســتا توصیه نامه هایــی ازجملــه توصیه نامه هــای 94 )1952(، 129 و 130 )1967( نیــز بــه همیــن موضــو
ع نــگاه و رویکــرد بــه مســئلۀ مشــارکت کارگــران در تصمیم گیری هــای مربــوط بــه روابــط کار، در طــی زمــان اشــکال مختلفــی از  »بــر اســاس همیــن نــو
مشــارکت و گفتگــو در بســیاری از کشــورهای صنعتــی اروپایــی در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم شــکل گرفــت امــا در کشــورهای درحال توســعه 

.)Solid, 2016: 4(»بــه علــت نبــود عوامــل اجرایــی مناســب توفیــق چندانــی در ایــن امــر حاصــل نشــد
کــرد امــا به صــورت خــاص و دقیق تــر در اروپــا از دهــۀ 1980 بــه مســئله ای  هرچنــد گفتگــوی اجتماعــی عمدتــًا پــس از جنــگ جهانــی دوم رواج پیــدا 
ــا بــه شــکل امــروزی آن رســیده  ــا مراحــل مختلفــی از توســعه و تکامــل را پشــت ســر گذاشــته اســت ت مهــم تبدیــل شــد. گفتگــوی اجتماعــی در اروپ
اســت. ایــن مراحــل تحــول در طــی ســالیان متمــادی از حالــت نســبتًا منفعــل شــرکای اجتماعــی تــا رویکردهــای فعاالنه تــر و خودمختــاری بیشــتر ایــن 
شــرکا توســعه یافتــه اســت. »اولیــن مرحلــه در ایــن رونــد، شــامل آغــاز بحــث گفتگــوی اجتماعــی در ســال 1985 تــا اوایــل دهــۀ 90 می شــود کــه صرفــًا 
مبتنــی بــر در نظــر گرفتــن نظــرات غیــر الــزام آور شــرکای اجتماعــی مختلــف توســط کمیســیون اروپــا بــود. دومیــن دوره کــه در ســال 1993 شــروع شــد، 
کــره بــرای تدویــن چارچــوب  زمانــی بــود کــه شــرکای اجتماعــی ایــن حــق را بــه دســت آوردنــد کــه طــرف مشــورت کمیســیون اروپــا قــرار گیرنــد و بــه مذا
ــه شــرکای اجتماعــی مختلــف توانســتند ســه توافــق  ــد. در ایــن مرحل ــا تبدیــل شــوند بپردازن ــۀ اروپ ــون در اتحادی ــه قان ــود ب ــه ممکــن ب ک ــی  توافقات
کــه به صــورت بخش نامه هایــی در قانــون  کار نیمه وقــت: 1997 و کار تمام وقــت: 1999( بــه ثمــر رســانند  الــزام آور را )مرخصــی والدیــن: 1995، 
ــۀ ســوم شــرکای اجتماعــی اســتقالل و خودمختــاری خــود را گســترش داده و ســه توافق نامــه را )دورکاری:  ملــی کشــورهای عضــو درآمــد. در مرحل
2002، اســترس ناشــی از کار: 2004 و آزار و خشــونت در محــل کار: 2007( تصویــب کردنــد«)Stilijanow, 2010: 171(. بــرای اجــرای ایــن توافقــات 
کــه آن هــا را در ســطح ملــی و از طریــق  کــه ازنظــر کمیســیون اروپــا بــرای کشــورهای عضــو غیــر الــزام آور بــود، شــرکای اجتماعــی صرفــًا متعهــد شــدند 

ســازمان های خــود بــه بحــث گذاشــته و اجــرا و نظــارت کننــد.
ــا در طــی زمــان دامنــۀ شــمول  ــود ام ــان ب ــران و کارفرمای ــان کارگ ــرات می ک ــازار کار و مذا ــه مســائل ب هرچنــد در ابتــدا گفتگــوی اجتماعــی محــدود ب
گفتگــوی اجتماعــی می توانــد در  گروه هــای بیشــتری را در برگرفــت. ازایــن رو  ع تــر و همچنیــن  کار رفتــه و موضوعاتــی متنو آن فراتــر از دنیــای 
کــه هــم بــه مســائل بــازار کار و هــم مســائل کالن اقتصــادی و اجتماعــی می پــردازد.  ســطوح مختلــف منطقــه ای، ملــی و یــا بین المللــی انجــام پذیــرد 
ــا توجــه بــه ویژگی هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی آن کشــور  ســطوح مختلــف گفتگــوی اجتماعــی و مکانیســم آن در هــر کشــور ب
گفتگــوی اجتماعــی دارای نهادهــا و قوانیــن  کشــورها  کــرات جمعــی می توانــد متفــاوت باشــد. درحالی کــه در برخــی  و آزادی تشــکل یابی و مذا
کــه هیچ گونــه پایــۀ نهــادی و قانونــی نــدارد.  خــاص خــود اســت، در برخــی دیگــر مجموعــه ای از مشــورت ها و مشــارکت های خودبه خــودی اســت 
کــه یکــی از کشــورهای صنعتــی و توســعه یافته اســت، به طــور مشــخص هیچ گونــه نهــاد مشــخصی بــرای انجــام گفتگــوی  به عنوان مثــال آلمــان 
کــرات بــه ابتــکار ســازمان ها و نهادهــای کارگــری  کــرات جمعــی در ســطح ملــی )ماننــد شــورای عالــی کار در ایــران( نــدارد و اغلــب مذا اجتماعــی و مذا
کــه آن هــا را از حمایت هــای  کــه شــاید بتــوان ایــن امــر را در ارتبــاط بــا قــدرت زیــاد نهادهــای کارگــری دانســت  و به صــورت رســمی شــکل می گیرنــد 

.)Lesch et al. 2017: vii( رســمی و قانونــی بی نیــاز می گردانــد
کــه رونــد گفتگــوی اجتماعــی بــه شــرایط بین المللــی و ملــی هــر کشــور وابســته اســت، همــواره در دوره هــای مختلــف بــا افت وخیزهایــی همــراه  ازآنجا

1-  Social Dialogue
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بــوده اســت و نمی تــوان آن را دارای رونــدی مطلقــًا مثبــت دانســت. به عنــوان نمونــه »مطالعــه ای از ســوی ســازمان بین المللــی کار نشــان می دهــد 
کــه بحران هــای مالــی مختلــف به خصــوص بحــران مالــی ســال 2008 در کشــورهای اروپایــی تأثیــرات بزرگــی بــر گفتگــوی اجتماعــی داشــته اســت. 
در ابتــدای بحــران، گفتگــوی اجتماعــی در طراحــی و اجــرای سیاســت های مقابلــه بــا بحــران نقشــی مهــم در همــۀ ایــن کشــورها بــازی می کــرد امــا 
بــا شــدت گرفتــن بحــران ایــن کشــورها سیاســت های ریاضــت اقتصــادی را بــه کار گرفتنــد کــه منجــر بــه کاهــش یــا از بیــن رفتــن گفتگــوی اجتماعــی 

.)Solid, 2016: 6(»در بســیاری از بخش هــا شــد
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3- معنا و مفهوم گفتگوی اجتماعی

گفتگــوی اجتماعــی، الزم اســت مفهــوم مشــارکت به اختصــار توضیــح داده شــود. شــاید بتــوان ابتدایی تریــن و  پیــش از بررســی معنــا و مفهــوم 
کــه آن را »فراینــد ســهیم شــدن مــردم در قــدرت جهــت تأثیرگــذاری بــر رفتــار دولــت  ســاده ترین تعریــف از مشــارکت را از آن شــری ارنشــتاین1 دانســت 
تعریــف کــرد. ازنظــر وی مشــارکت اجتماعــی درواقــع فراینــدی از بــاز توزیــع قــدرت اســت کــه بــه شــهروندان نــا برخــوردار اجــازۀ مداخلــه در فرایندهــای 

سیاســی و اقتصــادی را می دهد«)اشــتریان و قائمــی اصــل، 1399: 424(.
ــری  ــد اندازه گی ــت گذاری ها دارن ــراد در سیاس ــه اف ــی ک ــزان کنترل ــاس می ــر اس ــارکت ب ــتاین، مش ــدگاه ارنش ــه دی ــارکت ازجمل ــنتی مش ــای س در دیدگاه ه
ــا باالتریــن ســطوح مشــارکت را نشــان می دهــد.  می شــود. مــدل مشــارکتی ارنشــتاین شــامل نردبانــی هشــت مرحلــه ای اســت کــه از عــدم مشــارکت ت
کمیــت شــهروندی اســت. ازآنجایی کــه وی ســطوح مشــارکت عمومــی  در ایــن مــدل پایین تریــن پلــه مرحلــه عوام فریبــی و باالتریــن آن قــدرت یــا حا
را حــول محــور توزیــع قــدرت و نقــش شــهروندان تعریــف می کنــد، باالتریــن درجــۀ مشــارکت را برابــر بــا بیشــترین بازتوزیــع قــدرت بــه نفــع شــهروندان 
دانســته و ازایــن رو از مرحلــه نهایــی به عنــوان قــدرت شــهروندی یــاد می کنــد کــه در آن شــهروندان قادرنــد تــا درجــه باالیــی از کنتــرل را اعمــال کننــد. 
ســایر مراحــل میــان ایــن دو مرحلــه بــه ترتیــب عبــارت از درمــان، اطالع رســانی، مشــاوره، توافــق، مشــارکت و تفویــض اختیــار اســت. اســتفاده از تمثیــل 
نردبــان در ایــن مــدل بیانگــر آن اســت کــه امــکان تحــرک و جابه جایــی در سلســله مراتب مشــارکت وجــود دارد و ازایــن رو بــرای دولــت نقــش تســهیلگر در 
راســتای قدرت گیــری مــردم قائــل اســت؛ امــا همان طــور کــه خــود ارنشــتاین بــر اســاس پژوهش هایــش اذعــان دارد، معمــواًل دولت هــا اجــازه نمی دهنــد 
خ می دهنــد. در ایــن وضعیــت  کــه مشــارکت بــه باالتریــن ســطوح نردبــان برســد و عمــدۀ مشــارکت ها در میانــۀ نردبــان و بــه شــکل مشــورت و پیشــنهاد ر
میانــه، شــهروندان یــا صرفــًا اطالعــات الزم و جدیــد را بــرای تصمیم گیــری مهیــا می کننــد و یــا در خصــوص شــرایط و عناصــر یــک سیاســت بــه بحــث و 
گفتگــو می پردازنــد؛ امــا همیــن میــزان از اجــازۀ دولت هــا بــه مشــارکت شــهروندان، در کشــورهای درحال توســعه وضعیتــی بدتــر نیــز پیــدا می کنــد کــه 
نقطه ضعــف نظریــۀ ارنشــتاین را آشــکار می ســازد. ضعــف ایــن نظریــه آن اســت کــه در آن صرفــًا بــه یــک ُبعــد قــدرت یعنــی همــان بــاز بــودن حکومــت 
ــا شــرایط کشــورهای توســعه یافته  ــه ب ــرای مداخل ــۀ شــهروندان فــردی اشاره شــده اســت. درحالی کــه اساســًا قــدرت فــردی شــهروندان ب ــرای مداخل ب
کمیــت، فعالیت هــای اجتماعــی مهم تــر و تأثیرگذارتــر  همخوانــی دارد و در کشــورهای درحال توســعه بــه دلیــل عــدم بلــوغ فعالیت هــای فــردی و نــوع حا

هســتند کــه در ایــن نظریــه بــه آن توجهــی نشــده و درنتیجــه آن را بــرای کشــورهای درحال توســعه چنــدان کارآمــد نمی کنــد )همــان: 429-424(.
امــا تعاریفــی این چنینــی، مداخلــه و مشــارکت شــهروندان را صرفــًا بــه صورت بنــدی سیاســت ها محــدود می کننــد. بــه همیــن دلیــل ایمپراتــو و 
ــراد  ــراد و به خصــوص اف کــه در آن اف ــد  ــز در تعریــف خــود در نظــر گرفتــه و مشــارکت را فراینــدی در نظــر گرفته ان ع را نی روســتر2 )2003( ایــن موضــو

نابرخــوردار در تخصیــص منابــع، صورت بنــدی سیاســت ها و درنهایــت اجــرای آن هــا دخالــت دارنــد )همــان: 427(.
کشــورها و در اشــکال و  گفتگــوی اجتماعــی به عنــوان یکــی از اشــکال مشــارکت، مفهومــی دارای معانــی متفــاوت وابســته بــه شــرایط خــاص 
ــرای کاهــش تنش هــا و تعارضــات اجتماعــی و یافتــن راه حــل  ــزاری ب ــوان گفــت گفتگــوی اجتماعــی اب ــی می ت ســطوح مختلــف اســت. به طورکل
ــه تعریــف گســتردۀ  ــا توجــه ب ــای مختلــف جامعــه اســت. ب ــای بخش ه ــازی کنش ه ــادی و اجتماعــی از طریــق هماهنگ س ــائل اقتص ــرای مس ب
کــه منعکس کننــدۀ دامنــۀ گســترده ای از فرایندهــا و اقدامــات در جهــان اســت، گفتگــوی اجتماعــی درواقــع شــامل »انــواع  کار  ســازمان بین المللــی 
ک گذاری اطالعــات در بیــن نماینــدگان دولــت، کارفرمایــان و کارگــران دربــارۀ سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی  کــرات، مشــورت ها و اشــترا مذا
اســت«)Bedir et al. 2018: 8(. ازاین روســت کــه ایــن نهــاد در بیانیــۀ فیالدلفیــا )1944( اقدامــات خــود را تالشــی می دانــد بــرای آنکــه »نماینــدگان 
کراتــی آزاد و دموکراتیــک بــا آن هــا بــرای ارتقــاء رفــاه عمومــی  کارگــران و کارفرمایــان از موقعیتــی برابــر بــا نماینــدگان دولــت برخــوردار بــوده و در مذا

.)ILO, 1944: 4(»تصمیمــات الزم را اتخــاذ کننــد
کراتــی  ســازمان بین المللــی کار در مقاوله نامــۀ شــماره 154 چانه زنــی جمعــی3 را چنیــن تعریــف می کنــد: »اصطــالح چانه زنــی جمعــی شــامل همــۀ مذا

1-  Sherry Arnstein
2-  Imparato and Ruster
3-  Collective Bargaining
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کــه بیــن یــک کارفرمــا، گروهــی از کارفرمایــان یــا یــک یــا چنــد نهــاد کارفرمایــی در یک ســو و یــک یــا چنــد ســازمان کارگــری در دیگــر ســو بــرای  اســت 
مــوارد زیــر انجــام می شــود:

تعیین شرایط کار و شرایط استخدام  ●
تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان  ●
●  .)ILO, 1981(»تنظیم روابط بین کارفرمایان یا سازمان هایشان و یک یا چند سازمان کارگری

ــا  کــه تمایــزی میــان گفتگــوی اجتماعــی و چانه زنــی جمعــی قائــل می شــود. بن ــه شــده اســت  یــک تعریــف محــدود نیــز توســط ویســر1 )2001( ارائ
کلــی ماننــد[  بــه تعریــف وی، »گفتگــوی اجتماعــی همــان چانه زنــی جمعــی نیســت امــا از طریــق کمــک بــه تفکیــک بحــث در مــورد ]موضوعــات 
کــه  وضعیــت جهــان و بحــث در مــورد تقســیم هزینه هــا و منافــع، شــرایط را بــرای چانه زنــی کارآمدتــر فراهــم می کنــد. ایــن حــرف بــه آن معناســت 
کــه ممکــن اســت بــه چانه زنــی  گفتگــوی اجتماعــی اولیــن گام در یافتــن چارچوبــی بــرای فهــم واقعیت هــا، مشــکالت و راه حل هــای احتمالــی اســت 
کــره بــا یکدیگــر می پردازنــد«)Ishikawa, 2003: 4(. ایــن تعریــف موردقبــول  کــه در آن شــرکای اجتماعــی بــه بحــث و مذا جمعــی منتهــی شــود 
ــداف و  ــر را از اه ــران یکدیگ ــه در آن بازیگ ک ــد  ــف می کن ــدی تعری ــوان فراین ــی را به عن ــوی اجتماع ــه گفتگ ک ــت  ــرار گرف ــا ق ــی اروپ ــط صنعت ــروه رواب گ

گاه می ســازند. ظرفیت هــا، جزییــات اطالعــات و نظــرات خــود آ
بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد، ســازمان بین المللــی کار را بایســتی نهــاد اصلــی تشــریح کنندۀ معنــا و مفهــوم گفتگــوی اجتماعــی دانســت کــه در تعاریــف 
گــذر ســالیان، ســایر نهادهــا و پژوهشــگران اقــدام بــه  کار تعریــف می کــرد؛ امــا در طــی  اولیــۀ خــود آن را صرفــًا در رابطــه بــا مســائل مســتقیم دنیــای 

1-  Jelle Visser

شکل 1- نردبان مشارکت ارنشتاین
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 مشارکت ارنشتاین نردبان  -1شکل 

 درجات قدرت          های نردبان مشارکتپله 

 
 96:  1396و همکاران،  فریریمنمنبع: 

 

. به همین دلیل  کنندی ممحدود    هااست یسی  بندصورت به    صرفاً چنینی، مداخله و مشارکت شهروندان را  اما تعاریفی این 

 اندگرفته و مشارکت را فرایندی در نظر  ( این موضوع را نیز در تعریف خود در نظر گرفته  2003)  3ایمپراتو و روستر 

 
3 Imparato and Ruster 

• قدرت شهروندی

• (قدرت)تفویض اختیار 

• کت  (مشارکت)شرا

• توافق

• مشاوره

• رسانیاطالع

• درمان

• کاریفریب

منبع: منیری فر و همکاران، 1396: 96
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گســترش و بســط ایــن مفهــوم کردنــد، چنانچــه مارتــن هرمانــس1 و همکارانــش در گزارشــی ایــن مفهــوم را در ارتبــاط با توســعۀ پایدار تعریــف می کنند. 
کارکردهــای گفتگــوی اجتماعــی در روابــط صنعتــی به خصــوص در کشــورهای  کــه »برخــی نقش هــا و  ایــن پژوهشــگران چنیــن بیــان می کننــد 
 Hermans(»ــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت ــدار، کمت ــا برنامــۀ توســعۀ پای ــد آن در رابطــه ب توســعه یافته، شناخته شــده اند ]...[ امــا نقش هــای جدی
ــا ایمنــی محــل کار،  ــر از مســائلی در روابــط صنعتــی صــرف ماننــد دســتمزد ی ــه فرات et al. 2016: 5(. ازایــن رو آن هــا دامنــۀ گفتگــوی اجتماعــی را ب
ــری در کار؛  ــران و براب ــرای انجــام و پیگیــری گفتگــوی اجتماعــی برمی شــمارند: »1- شــرایط کار، حقــوق کارگ ارتقــاء داده و پنــج حــوزۀ خــاص را ب

.)Ibid: 7(»ــوآوری؛ 4- محیط زیســت و 5- حکمرانــی و مشــارکت 2- دسترســی بــه خدمــات عمومــی و سیاســت های بازتوزیعــی؛ 3- رشــد و ن
کــه گفتگــوی اجتماعــی همچنــان پیونــد وثیقــی بــا  کــرد آن اســت  کیــد  کــه بایســتی دربــارۀ گســترش دامنــۀ گفتگــوی اجتماعــی بــر آن تأ نکتــه ای 
دنیــای کار دارد، چنانچــه به عنوان مثــال در بحــث دسترســی بــه خدمــات عمومــی و سیاســت های بازتوزیعــی، هــدف اصلــی گفتگــوی اجتماعــی، 
کار اســت و یــا در بحــث از محیط زیســت، نــه هرگونــه  کــردن خدمــات عمومــی بــرای نیــروی  رســیدن بــه برنامه هــای عمــل بــرای دســترس پذیرتر 
فعالیــت محیط زیســتی کــه آن فعالیت هایــی کــه بــه محیــط کار ارتبــاط دارنــد، ماننــد آلودگــی صنایــع، محــل بحــث در گفتگــوی اجتماعــی هســتند.
کــره و نشســت در جامعــه  ازایــن رو پیــش از آن کــه تعریــف خــود از گفتگــوی اجتماعــی را ارائــه دهیــم، دو نکتــه را بایــد متذکــر شــد: یکــم، هرگونــه مذا
کــرد؛ دوم، محــل بحــث  کار و روابــط کاری تعریــف  ــا دنیــای  بــه معنــای گفتگــوی اجتماعــی نیســت و بایســتی گفتگــوی اجتماعــی را در ارتبــاط ب
گفتگــوی اجتماعــی نبایــد بــه چالش هــای مســتقیم دنیــای کار محــدود شــود و بایــد دامنــۀ وســیع تری از مســائل مرتبــط بــا شــرایط زندگــی نیــروی 

کار را دربربگیــرد.
لذا در این گزارش گفتگوی اجتماعی را چنین تعریف می کنیم:

کــه رابطــۀ غیرمســتقیم  کــره دربــارۀ مســائل مســتقیم دنیــای کار )ماننــد دســتمزد، بیمــه و ایمنــی محــل کار( و یــا موضوعاتــی  هرگونــه نشســت و مذا
بــا دنیــای کار دارنــد امــا بــر آن تأثیــر می گذارنــد یــا از آن تأثیــر می پذیرنــد )ماننــد آلودگی هــای زیســت محیطی و مســکن کارگــران(، بــا هــدف انتشــار 

ع را گفتگــوی اجتماعــی می نامیــم. اطالعــات، مشــاوره و یــا تصمیم ســازی، بیــن ذی نفعــان مختلــف مرتبــط بــا موضــو

1-  Maarten Hermans
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4- انواع گفتگوی اجتماعی

گفتگــوی اجتماعــی حائــز دو پیش شــرط اســت: اول وجــود گروه هــا و ســازمان های مســتقل و دوم تمایــل و تــوان آن هــا بــرای مشــارکت. پیش شــرط 
کــه تمامــی ذی نفعــان و شــرکای درگیــر در گفتگــو از موجودیتــی مســتقل بــا کارکردهایــی مشــخص برخــوردار باشــند. دومیــن  اول نیازمنــد آن اســت 
کــه مســائل و مشــکالت را بــا یکدیگــر  کــه در عیــن آن کــه ایــن گروه هــا دارای منافــع متفاوتــی هســتند امــا تمایــل داشــته باشــند  پیش شــرط آن اســت 
ع تقســیم بندی از گفتگــوی اجتماعــی بــر اســاس دو  کــرده و بــه راه حلــی قابل قبــول بــرای همــگان دســت یابنــد. در ادامــه بــه بررســی دو نــو بررســی 

شــاخص مورداشــاره )گروه هــای مشــارکت کننده و میــزان مشــارکت آن هــا( می پردازیــم:

1-4- انواع گفتگوی اجتماعی از منظر تعداد گروه های مشارکت کننده

بــر اســاس یــک تقســیم بندی ســنتی و بــا توجــه بــه روش هــا و گروه هــای درگیــر، گفتگــوی اجتماعــی می توانــد به صــورت دوجانبــه 
ــا متخصصــان مســتقل  ــت ی بیــن ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی، ســه جانبه بیــن ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی و دول
کشــورهایی بــا دموکراســی مشــارکتی توســعه یافته باشــد.  گروه هــای ذی نفــع ســازمان یافته در  و یــا چندجانبــه بــا مشــارکت 
ــا  ــا ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی اســت امــا ب گفتگــوی اجتماعــی معمــواًل فراینــدی دوجانبــه میــان کارگــران و مدیریــت و ی
کــه دولــت خــود  حضــور دولــت به عنــوان شــریک رســمی در ایــن گفتگــو ممکــن اســت بــه فراینــدی ســه جانبه تبدیــل شــود. زمانــی 
کارفرمــا اســت، تفــاوت بیــن دوجانبه گرایــی و ســه جانبه گرایی قــدری مبهــم می شــود. در برخــی شــرایط ذی نفعــان دیگــری ماننــد 
ــا ســازمان های غیردولتــی نیــز ممکــن اســت در فراینــد گفتگــوی اجتماعــی مشــارکت کننــد. بدیــر و همــکاران  مصرف کننــدگان ی

ع گفتگــو را از یکدیگــر تفکیــک می کننــد: )2018( بــر اســاس گروه هــای درگیــر در گفتگــو، ســه نــو
کــه دو طــرف – نهادهــای کارگــری و  1- گفتگــوی اجتماعــی دوجانبــه1: »گفتگــوی اجتماعــی دوجانبــه مربــوط بــه زمانــی اســت 
کــره بــا یکدیگــر بــدون دخالــت دولــت بپردازنــد. درحالی کــه دولــت در این گونــه  کارفرمایــی- بــه تبــادل اطالعــات، مشــورت و مذا
ع و میــزان  کــره باشــد«)Bedir et al, 2018: 8(. نــو کــرات دخالتــی نــدارد امــا می توانــد کمک حــال طرف هــای درگیــر در مذا مذا
کــرات توســط نظــام روابــط صنعتــی موجــود مشــخص می شــود. بــه دلیــل همیــن نحــوۀ مداخلــۀ  دخالــت دولــت در این گونــه مذا

دولــت گاهــی اوقــات ممکــن اســت نتــوان به طــور دقیــق مــرز بیــن گفتگــوی اجتماعــی دوجانبــه و ســه جانبه را تشــخیص داد.
2- ســه جانبه گرایی2: ســه جانبه گرایی یکــی از اشــکال اصلــی و پرکاربــرد گفتگــوی اجتماعــی اســت کــه بدیــن نحــو تعریف می شــود: 
»تعامــل میــان دولــت، کارفرمایــان و کارگــران )از طریــق نمایندگانشــان( به عنــوان شــرکای مســتقل و برابــر به منظــور یافتــن راه حــل 
کنــار  بــرای موضوعــات و مســائل مشــترک«)Ibid: 8(. ســه جانبه گرایی بــه درگیــر شــدن ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی در 
دولــت در حالتــی برابــر در فراینــد تصمیم ســازی ارجــاع دارد. ایــن امــر بــه معنــای آن نیســت کــه ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی 
کــه نظــرات و رویکردهــای هــر  کــرات داشــته باشــند بلکــه بــه معنــای آن اســت  و دولــت بایــد حتمــًا تعــداد نماینــدگان برابــر در مذا
ــت، به طــور ســنتی وزارت کار نقشــی اساســی در گفتگــوی  ــرد. »در مــورد نماینــدۀ دول گی ــرار  ــه یکســان موردتوجــه ق ــد ب طــرف بای
کار لزومــًا تنهــا نماینــدۀ دولــت  اجتماعــی ســه جانبه بــازی می کنــد. اخیــرًا بــه علــت گســترش مباحــث گفتگــوی اجتماعــی، وزارت 
ع موردبحــث، حضــور شــرکای دیگــری نیــز از بخش هــای مختلــف دولــت ماننــد وزارت  در ایــن فراینــد نیســت. بــا توجــه بــه موضــو
کــرات دوجانبــه و  ع از گفتگــوی اجتماعــی محتمــل اســت«)Ibid: 8(. ازآنجایی کــه مذا اقتصــاد، آمــوزش، تجــارت و... در ایــن نــو
کــره  ع مذا ســه جانبه می تواننــد بــر یکدیگــر تأثیــر بگذارنــد می تــوان این گونــه گفــت کــه درواقــع در روابــط کارگر-کارفرمــا، ایــن دو نــو

کــه یکدیگــر را تقویــت می کننــد. و گفتگــو دو روی یــک ســکه هســتند 

1-  Bipartite Social Dialogue
2-  Tripartism
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زمانــی حاصــل  یــا همــان چندجانبه گرایــی،  گفتگــوی اجتماعــی چندجانبــه1: ســه جانبه گرایی به عــالوۀ جامعــه مدنــی   -3
کــرده  ــاز  ــا ســایر گروه هــای ذی نفــع جامعــه ب کــه بــاب گفتگــو را ب کــه شــرکای معمــول ســه جانبه گرایی تصمیــم بگیرنــد  می شــود 
ــر از دنیــای کار ماننــد مســائل محیط زیســت  ــارۀ مســائل فرات ــر درب ــا بــه دیدگاهــی گســترده تر و جامع ت و آن هــا را نیــز درگیــر کننــد ت
کار را در برمی گیــرد، شــکل های جدیــد و جایگزینــی  کــه اقتصــاد غیررســمی بخــش بزرگــی از نیــروی  دســت یابنــد. »در کشــورهایی 
ــا  ــزوم شناســایی پتانســیل های همــکاری و مشــارکت ســازنده ب ــر ل ــر همیــن اســاس ب از نمایندگــی بایســتی در نظــر گرفتــه شــود. ب
کیــد می شــود.  ســازمان های مردم نهــاد کــه می تواننــد اهــداف و ارزش های شــان را بــا ســایر شــرکای اجتماعــی در میــان بگذارنــد، تأ
گفتگــوی اجتماعــی بــرای ســازمان های مردم نهــاد و  گســترش دامنــۀ مشــارکت در  در ایــن راســتا، یــک اقــدام مؤثــر می توانــد 
گروه هــای ذی نفــع ماننــد زنــان، جوانــان و بیــکاران باشــد. درواقــع برخــی از کشــورها چنیــن نوعــی از گفتگــوی اجتماعــی یعنــی 
ــن  ــه ای ــن اینک ــا در حی ــد؛ ام ــرار می دهن ــتفاده ق ــث مورداس ع موردبح ــو ع موض ــو ــه ن ــه ب ــا توج ــه را ب ــی چندجانب ــوی اجتماع گفتگ
کــردن آن هــا  گروه هــا می تواننــد پتانســیلی بــرای ارتقــاء گفتگــوی اجتماعــی داشــته باشــند، مشــکالتی نیــز ممکــن اســت در درگیــر 
در گفتگــوی اجتماعــی وجــود داشــته باشــد کــه عمدتــًا مرتبــط بــا مســئلۀ نمایندگــی آن هاســت«)Ibid: 9(. می تــوان گفــت کــه هیــچ 

معیــار مشــخصی بــرای ارزیابــی بحــث نمایندگــی و نماینــده واقعــی بــودن و مســئولیت پذیری ایــن گروه هــا وجــود نــدارد.
4- گفتگــوی اجتماعــی در ســطح بین المللــی: گفتگــوی اجتماعــی در چنیــن ســطحی نیــز مورداســتقبال برخــی دولت هــا قــرار 
کار  گفتگــو راهگشــا باشــد. ســازمان بین المللــی  کــه در برخــی مــوارد حضــور ســازمانی بین المللــی می توانــد بــرای رونــد  دارد چرا
کــه خــود مبــدع ایــن مفهــوم اســت، در بســیاری از مواقــع بــا ســازوکارهایی ســعی در مداخلــه و ترویــج گفتگــوی اجتماعــی داشــته 
ــه  ک ــی  ــازمان های بین الملل ــر از س ــه ای دیگ ــد. نمون ــری می کن ــود پیگی ــو خ ــورهای عض ــان کش ــود آن را در می ــکل گیری و بهب و ش
هــم در ســطح فراملــی و هــم در مســائل داخلــی کشــورها بحــث گفتگــوی اجتماعــی را پــی می گیــرد، اتحادیــه اروپــا اســت. به دلیــل 
وجــود برخــی مســائل اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح جهــان و نیــاز بــه گفتگــوی اجتماعــی بــرای حــل آن، وجــود چنیــن نهادهــای 
فراملــی می توانــد باعــث گفتگــو در ســطحی فراتــر از دولت هــا شــود. ایــن ســازمان ها هــم می تواننــد بــر رونــد گفتگــو در کشــورهای 

عضــو خــود نظــارت کننــد و هــم اعضــای خــود را بــرای پیگیــری و اجــرای آن تحت فشــار قــرار دهند)نصرتــی، 1387: 61(.

2-4- انواع گفتگوی اجتماعی از منظر میزان مشارکت گروه ها

ترنبول )2018( در تعریف خود از انواع گفتگوی اجتماعی، آن را به سطوح مختلف ازجمله بخشی، منطقه ای، ملی و بین المللی تفکیک می کند:
گرچــه ایــن حالــت شــامل گفتگــو  1- تبــادل اطالعــات2: ایــن حالــت پایه ای تریــن و ســاده ترین شــکل گفتگــوی اجتماعــی اســت. »ا
کــه  کــرۀ واقعــی نیســت امــا فراینــد دوطرفــۀ تبــادل اطالعــات ســنگ بنــای بیشــتر گفتگوهــای اجتماعــی و فرایندهایــی اســت  و مذا
ک و تبــادل گســتردۀ اطالعــات یکــی از بنیان هــای اصلــی نظــام تصمیم گیــری  تصمیمــات از دل آن هــا بــه وجــود می آینــد. اشــترا
رینجــی )Ringi System( در ژاپــن اســت کــه طــی آن تصمیمــات اتخاذشــده بایســتی مــورد تأییــد گروه هــای مختلــف قــرار گیــرد تــا 

.)Turnbull, 2006: xiii(»اجماعــی گســترده حاصــل شــود
2- مشــاوره و رایزنــی3: بــه معنــای آن اســت کــه شــرکای اجتماعــی نه تنهــا بــه تبــادل اطالعــات می پردازنــد بلکــه درگیــر گفتگویــی عمیــق 
گرچــه مشــاوره لزومــًا قــدرت تصمیم گیــری را بــه همــراه نــدارد، امــا اغلــب به عنــوان بخشــی از فرآینــد گفتگــوی  دربــارۀ مســائل می شــوند. ا
اجتماعــی انجــام می شــود. »مشــاوره می توانــد در فرم هــای مختلــف باشــد کــه در یــک ســر طیــف حالــت غیررســمی و مســتقیم یعنــی 
گفتگــوی چهــره بــه چهــره میــان کارگــر و مدیــر قــرار دارد و در ســوی دیگــر نماینــدگان شــرکای اجتماعــی در شــرایطی رســمی بــه گفتگــو 
کــه ســازمان های کارگــری ترجیــح  کــره )حالــت ســوم( باشــد چرا می پردازنــد. در برخــی مواقــع، مشــاوره می توانــد کامــاًل در حاشــیۀ مذا

1-  Multi-Partite Social Dialogue
2-  Exchange of Information
3-  Consultation
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می دهنــد بــا مدیریــت از طریــق چانه زنــی جمعــی روبــرو شــوند. در برخــی مواقــع نیــز مشــاوره بخــش مهمــی در تکمیــل چانه زنــی اســت و 
.)Ibid: xiii(»کــره اســتفاده کنــد حتــی در شــرایطی ممکــن اســت مدیریــت از آن به عنــوان جایگزینــی بــرای مذا

کــره  کــره، چانه زنــی جمعــی و هماهنگ ســازی سیاســت ها اســت. چانه زنــی جمعــی شــامل مذا ع غالــب مذا کــره4: »دو نــو 3- مذا
بیــن کارفرمــا یــا گروهــی از کارفرمایــان و یــا نمایندگان شــان و نماینــدگان کارگــران به منظــور تصمیم گیــری دربــاره مســائلی مرتبــط 
بــا دســتمزد و شــرایط اســتخدام اســت. هماهنگ ســازی سیاســت ها شــامل تصمیم گیری هــا دربــارۀ سیاســت های عمومــی 
کــره نیــز  دولــت، ســازمان های کارگــری و ســازمان های کارفرمایــی اســت کــه معمــواًل در ســطح بخشــی یــا ملــی انجــام می شــود. مذا

کــه بــه مــوارد زیــر بســتگی دارد: گونــی دارد  انــواع و اقســام گونا
کــره در   ○ کار یعنــی پایین تریــن ســطح بــا یــک کارفرمــا یــا مذا کــره در محــل  کــره در آن انجــام می شــود )مذا کــه مذا ســطحی 

ــت( ــا دول ــان ی ــا انجمنــی از کارفرمای ســطح یــک صنعــت ب
کرات شامل کدام گروه های کارگری می شود(  ○ میزان پوشش توافقات )مذا
کره )توافقات جامع یا محدود(  ○ دامنۀ موضوعات مورد مذا
○  )Ibid: xv(»)شکل توافقی که حاصل شده است )دقیق و مشخص یا انعطاف پذیر، الزام قانونی یا عدم الزام

کــرات معمــواًل شــامل توافقاتــی رســمی اســت کــه شــرکای اجتماعــی را در مــورد برخــی اقدامات خــاص ملزم می کنــد و آن ها  بــه علــت اینکــه مذا
را به طــور مشــترک مســئول آثــار و پیامدهــا می ســازد، شــکل قوی تــری از گفتگــوی اجتماعــی نســبت بــه تبــادل اطالعات و مشــاوره اســت.

ــد.  ــده باش ــمی و نهادینه ش ــا رس ــی ی ــمی و موقت ــورت غیررس ــد به ص ــی می توان ــوی اجتماع ــف گفتگ ــکال مختل ــن اش ــدام از ای هرک
گرفــت. فراینــد انتخــاب  کشــور به صــورت پیش فــرض در نظــر  ع مناســب بــرای هــر  هیــچ رویکــردی را نمی تــوان به عنــوان نــو
ع موردبحــث، میــزان ضــرورت مســئله و ســایر شــرایط و عوامــل ملــی بســتگی دارد.  هرکــدام از ایــن اشــکال بــه مــواردی نظیــر موضــو
ع در زمان هــای مختلــف بــه کار گرفتــه شــود. درهرصــورت آنچــه مهــم  ممکــن اســت در یــک گفتگــوی اجتماعــی همــۀ ایــن ســه نــو
ــه توافــق همــۀ طرف هــای  گــر گفتگــو در یــک ســطح خــاص ماننــد مشــاوره شــروع شــد، بــدون رســیدن ب کــه »ا اســت ایــن اســت 

.)ILO, 2013: 24(»گفتگــو نمی تــوان بــه ســطح دیگــری گفتگــو را تغییــر داد

شــکل زیــر موســوم بــه مثلــث گفتگــوی اجتماعــی، ایــن ســه حالــت را در طــول یکدیگــر و بــر اســاس شــدت درگیرشــدن گروه هــای مختلــف در فراینــد 
گفتگــو نشــان می دهــد:

شکل 2- هرم گفتگوی اجتماعی
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شامل توافقاتی رسمی است که شرکای اجتماعی را در مورد برخی اقدامات خاص    معموالًبه علت اینکه مذاکرات  

ی از گفتگوی اجتماعی نسبت به  تری قو، شکل  سازدی مطور مشترک مسئول آثار و پیامدها  را به   هاآن و    کندی مملزم  

 .است دل اطالعات و مشاوره تبا

شده باشد. صورت غیررسمی و موقتی یا رسمی و نهادینه تواند به فتگوی اجتماعی می هرکدام از این اشکال مختلف گ

فرض در نظر گرفت. فرایند انتخاب  صورت پیش عنوان نوع مناسب برای هر کشور به توان به هیچ رویکردی را نمی 

عوامل ملی بستگی    نظیر موضوع موردبحث، میزان ضرورت مسئله و سایر شرایط وهرکدام از این اشکال به مواردی  

های مختلف به کار گرفته شود. درهرصورت  دارد. ممکن است در یک گفتگوی اجتماعی همۀ این سه نوع در زمان 

همۀ  آنچه مهم است این است که »اگر گفتگو در یک سطح خاص مانند مشاوره شروع شد، بدون رسیدن به توافق  

 (. ILO, 2013: 24یر داد«)توان به سطح دیگری گفتگو را تغیهای گفتگو نمی طرف

درگیرشدن  شدت  اساس  بر  و  یکدیگر  طول  در  را  حالت  سه  این  اجتماعی،  گفتگوی  مثلث  به  موسوم  زیر  شکل 

 : دهدیمهای مختلف در فرایند گفتگو نشان گروه 

 هرم گفتگوی اجتماعی -2شکل 

 

 زیاد

 
 

گفتگو   شدت 

 
 

  کم
 Ishikawa, 2003: 3 منبع:

در فرایند گفتگوی اجتماعی  مورداستفاده قرار داد »با    توانی منکتۀ حائز اهمیت این است که هریک از موارد فوق را  

- فرایند نباید به سطحی دیگر حرکت کند    - مثالً مشاوره    -  شودی م این همه، اگر یک فرایندی در یک سطح آغاز  

کره مذا

مشاوره

تبادل اطالعات

Ishikawa, 2003: 3 :منبع

4-  Negotiation
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گــر یــک  کــه هریــک از مــوارد فــوق را می تــوان در فراینــد گفتگــوی اجتماعــی  مورداســتفاده قــرار داد »بــا ایــن همــه، ا نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت 
کــره - بــدون آنکــه همــۀ طرف هــای  فراینــدی در یــک ســطح آغــاز می شــود - مثــاًل مشــاوره - فراینــد نبایــد بــه ســطحی دیگــر حرکــت کنــد -مثــاًل مذا
ح می کنــد: ســه جانبه گرایی و گفتگــوی اجتماعــی فرایندهایــی داوطلبانه انــد و در  مشــارکت کننده موافقــت کننــد. ایــن امــر یــک اصــل مهــم را مطــر

هیــچ شــرایطی آن هــا را نمی تــوان تحمیــل کرد«)ســازمان جهانــی کار، 1396: 25-24(.

3-4- انواع گفتگوی اجتماعی از منظر سطح گفتگو

گفتگــوی  گفتگــوی اجتماعــی به دســت داد، تقســیم بندی بــر اســاس ســطح آن اســت. ســطوح  کــه می تــوان از انــواع  یکــی دیگــر از تقســیماتی 
اجتماعــی می توانــد از خردتریــن ســطح یعنــی ســطح بنــگاه آغــاز شــده و درنهایــت بــه عالی تریــن ســطح آن یعنــی ســطح بین الملــل برســد. به طــور 

ــت: ــر گرف ــی در نظ ــوی اجتماع ــرای گفتگ ــطح را ب ــج س ــوان پن کل می ت
گفتگوی اجتماعی در سطح بنگاه  ●
گفتگوی اجتماعی در سطح محلی و بخش  ●
گفتگوی اجتماعی در سطح ملی  ●
گفتگوی اجتماعی در سطح منطقه ای  ●
گفتگوی اجتماعی در سطح بین الملل)نصرتی، 1387: 66(.  ●
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5- مدل ها و نظریه های مختلف گفتگوی اجتماعی و مشارکت در سیاست گذاری

ع طرف هــای  کــه در تمامــی آن هــا ســعی شــده اســت نــو گــون ارائــه شــده اســت  دربــاب گفتگــوی اجتماعــی، مدل هــای مختلفــی از ســوی افــراد گونا
کنــار ایــن مدل هــا نظریــات  ع روابــط ایــن گروه هــا بــا یکدیگــر تبییــن شــوند تــا گفتگویــی موفــق حاصــل شــود. در  درگیــر، نقــش و وظایــف آن هــا و نــو
ع بحث شــان فراتــر از گفتگــو بــوده و کلیــت روابــط کار را بحــث می کننــد. ازایــن رو در ابتــدا توضیــح بســیار مختصــری  گونــی نیــز هســتند کــه موضــو گونا

کــه کاربردی تــر هســتند توضیــح داده می شــوند.  از برخــی از مهم تریــن ایــن نظریــات ارائــه می شــود و در ادامــه مدل هــای گفتگــوی اجتماعــی 

1-5- نظریه های روابط کار

کارفرمایــی را بــه همــراه دولــت، اضــالع اصلــی  کارگــری و  گروه هــای  کــه  کــرد  ازجملــۀ ایــن نظریــات می تــوان بــه نظریــۀ جــان دانلــوپ اشــاره 
کنــار یکدیگــر بــه فعالیــت  گــروه اصلــی در  کــه در ایــن نظــام روابــط صنعتــی باعــث می شــود تــا ســه  تشــکیل دهندۀ روابــط صنعتــی می دانــد. آنچــه 
کــه »نقــش و محــل هریــک از بازیگــران را مشــخص و عقایــد هــر بازیگــر در  کــه می تــوان آن را عقایــد مشــترکی دانســت  بپردازنــد، ایدئولــوژی اســت 
کیــد  کــه بــر ســاختارها تأ قبــال هــدف و عملکــرد دیگــران در نظــام را بیــان می کند«)حســین آبادی، 1396: 100(. نظریــۀ دیگــر نظریــۀ نظام هاســت 
ح داده و بــه گفتگــوی اجتماعــی فعاالنــه  کار را بــا توجــه بــه شــرایط ســاختاری شــر دارد. »در حقیقــت ایــن نظریــه، کنشــگران اجتماعــی در محیــط 

کار خوش بیــن نیســت«)همان: 100(. کنشــگران در محیــط 
دو نظریــه دیگــر کــه از نظــر رویکــرد بــه روابــط کار صنعتــی در مقابــل یکدیگــر قــرار می گیرنــد نظریــۀ یگانگــی و نظریــۀ مارکسیســتی هســتند. در نظریــۀ 
کــه مهــم می دانــد وفــاق ارزشــی و پایــداری جامعــه اســت.  کیــد شــده و آنچــه را  کار تأ یگانگــی بــر عــدم وجــود هیچ گونــه تضــاد میــان نیروهــای 
»مطابــق ایــن نظریــه، هیــچ تضــادی بیــن منافــع ســرمایه داران و یــا نماینــدگان آن هــا بــا نیــروی کار وجــود ندارد«)همــان: 101(. بــر اســاس همیــن 
ــت در ســاختار منســجم و هماهنــگ کارگاه  ــا تشــکل های کارگــری پرداختــه و آن هــا را دخال ــه به نوعــی مخالفــت ب کــه ایــن نظری ــگاه اســت  ع ن ــو ن
کــه اساســًا تضــاد بیــن نیروهــای تولیــدی  می شــمارد. در مقابــل ایــن رویکــرد، نظریــۀ تضــاد و در شــکل رادیــکال آن نظریــۀ مارکسیســتی قــرار دارد 
کــه در شــیوۀ تولیــد ســرمایه داری قابــل حــذف نیســت. در ایــن نظریــه »تضــاد طبقاتــی سرچشــمۀ تغییــرات  را جزئــی از ذات روابــط کار می دانــد 

کــه ســازماندهی نیــروی کار می توانــد بــه پیشــبرد ایــن امــر کمــک کنــد. اجتماعــی و پویایــی جامعــه اســت« 
کیــد دارنــد.  کــه بــر نحــوه و امــکان گفتگــو تأ کــه کلیــت روابــط کاری را در نظــر می گیرنــد نظریه هایــی هــم هســتند  کنــار ایــن نظریه هــای عــام  امــا در 
ح شــده و تمامــی ســازمان ها بــا ویژگی هــای مختلــف و نــه فقــط روابــط کار صنعتــی را  ایــن نظریــات بیش تــر در حــوزۀ جامعه شناســی ســازمان مطــر
ــر باشــد به دلیــل شــکل گیری روابــط و سلســله مراتب  کــه هرچــه ســازمانی بزرگ ت کیــد دارد  ــر ایــن امــر تأ تبییــن می کننــد. نظریــۀ روابــط ســازمان، ب
ــو  ــارکت در گفتگ ــکان مش ــد ام ــر باش ــط کار کوچک ت ــازمان رواب ــه س ــل، هرچ ــا در مقاب ــت ام ــر اس ــو امکان پذی ــرای گفتگ ــی ب ــر فرصت ــخت تر، کمت س
فراهم تــر اســت. در ســوی دیگــر در نظریــۀ بوروکراســی ســازمانی، رشــد دیوان ســاالری در یــک ســازمان ممکــن اســت باعــث پــرورش نیروهــای 
بوروکراتیــک شــود و درنتیجــه گروه هــای مختلــف حرفــه ای آموزش دیــده در یــک ســازمان و رهبــران آن می تواننــد به صــورت مثمــر ثمــر بــا یکدیگــر 
بــه تعامــل و گفتگــو پردازنــد )همــان: 107- 110(. از منظــر ایــن نظریــه، شــکل گیری تخصــص و درنتیجــه نوعــی فرهنــگ ســازمانی می توانــد منجــر 

بــه همدلــی بیش تــر و فهمــی مشــترک نســبت بــه مســائل شــود.
ــگر  ــبکه های کنش ــۀ ش ــه نظری ــوان ب ــد می ت ــد دارن کی ــت تأ ــی دول ــی و نظارت ــش میانج ــر نق ــل و ب ــا را تحلی ــر و کارفرم کارگ ــوی  ــه گفتگ ک ــی  از نظریات
کــه بایــد از نظارت هــای ســنتی موجــود بیــن عناصــر انســانی و غیرانســانی پرهیــز و به جــای آن  کــرد. »منظــور از شــبکۀ کنشــگران ایــن اســت  اشــاره 
ــن آبادی:  ــل از حس ــه نق ــکاران، 1987: 11 ب ــر و هم ــی جیک ــت کنیم«)ب ــد صحب ــود می آورن ــبکه را به وج ــک ش ــه ی ک ــی  ــای ناهمگون از موجودیت ه

.)130 :1396
کــه مشــخص اســت ایــن نظریــات بیش تــر بــه  کــه بــه روابــط افــراد در دنیــای کار می پردازنــد. همان طــور  نظریــات متعــدد دیگــری نیــز هســتند 
کــرد. ازایــن رو در اینجــا  ویژگی هــای روابــط توجــه نشــان داده و نمی تــوان به طــور مســتقیم از آن هــا مدلــی عملــی از گفتگــوی اجتماعــی اســتخراج 
کــه در ادامــه بــه آن هــا  کــه مدل هــای مختلفــی  گــون، ایــن نکتــه را متذکــر شــد  صرفــًا ســعی بــر آن بــود تــا ضمــن آشــنایی مختصــر بــا دیدگاه هــای گونا
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گــون باشــند و بــه فراخــور وضعیــت بایــد از مدل هــای مختلــف  گونا اشــاره می شــود نمی تواننــد قابــل تعمیــم بــه تمامــی نهادهــا در زمینه هــای 
کــرد. اســتفاده یــا آن هــا را ترکیــب 

2-5- مدل های گفتگوی اجتماعی

گروه هــای مشــارکت کننده و میــزان مشارکتشــان در  گفتگــوی اجتماعــی را بنــا بــر  کــه پیش تــر ذکــر شــد می تــوان انــواع مختلفــی از  همان طــور 
کــه  کــرد. در ادامــه بــه بحــث و بررســی دربــارۀ مدل هــای مختلــف گفتگــوی اجتماعــی می پردازیــم. نکتــه ای  سیاســت گذاری از یکدیگــر تفکیــک 
بایســتی بــه آن اشــاره داشــت ایــن اســت کــه ایــن الگوهــا و مدل هــا درواقــع تدقیــق انــواع ذکرشــدۀ گفتگــوی اجتماعــی هســتند کــه حالتــی عــام دارنــد. 

ــا یکدیگــر به صــورت دقیق تــری موردبررســی قــرار می گیــرد. ع مناســبات و ارتباطاتشــان ب ــو در ایــن مدل هــا نحــوۀ مشــارکت افــراد و گروه هــا و ن

1- 2-5- سنخ شناسی کیسی و گولد1 از گفتگوی اجتماعی

الگوهــای گفتگــوی اجتماعــی بــا توجــه بــه نظــام خــاص روابــط صنعتــی یــک کشــور متفــاوت اســت. گفتگــوی اجتماعــی پدیــدۀ جدیــدی نیســت و بــر 
اســاس نظام هــای روابــط صنعتــی و اجتماعــی ســنتی پدیــد آمــده اســت؛ به عبارت دیگــر ایــن امــر ریشــه در زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، تاریخــی 

و فرهنگــی هــر کشــور دارد. الگوهــای گفتگــوی اجتماعــی را می تــوان بــر اســاس دو مقولــۀ زیــر دســته بندی کــرد:
1- نمایندگی: چه کسی در گفتگوی اجتماعی مشارکت می کند؟

ع موردبحث: چه موضوعاتی در گفتگوی اجتماعی موردبحث قرار می گیرد؟ 2- موضو

کــه گفتــه شــد در ُبعــد نمایندگــی، گفتگــوی اجتماعــی می توانــد به صــورت دوجانبــه، ســه جانبه یــا چندجانبــه باشــد. بــر اســاس آنچــه  همان طــور 
کــه درواقــع مشــتمل بــر ســه گونــه  گفتــه شــد در طبقه بنــدی کیســی و گولــد )2000(، انــواع فرم هــا و الگوهــای گفتگــوی اجتماعــی بررســی می شــوند 

کار و یــا موضوعــات اقتصــادی و اجتماعــی گســترده تر را در برمی گیــرد: کــه مباحــث مربــوط بــه روابــط  اســت 

کار: گفتگوی اجتماعی در موضوع روابط  الف- 
گفتگوی اجتماعی محدود2:  -1

کــه می توانــد به صــورت دوجانبــه یــا ســه جانبه باشــد بــه موضوعــات مربــوط بــه روابــط کار می پــردازد. ایــن گفتگــو  ع گفتگــوی اجتماعــی  »ایــن نــو
خ می دهــد کــه کارگــران، کارفرمایــان و نهادهــای نماینده شــان )به اصطــالح خودی هــا( در مــورد مســائل داخلــی ماننــد دســتمزد، شــرایط  در جایــی ر

.)Ishikawa, 2003: 15(«کار و بیمــۀ اجتماعــی از طریــق فرایندهــای مشــاوره یــا چانه زنــی جمعــی بــه بحــث می پردازنــد

گفتگوی اجتماعی در مورد موضوعات گسترده تر اقتصادی و اجتماعی: ب- 
گفتگوی اجتماعی نسبتًا گسترده3:  -2

ع  ــو ــن ن ــی چنی ــد. »زمان ــترده تر باش ــی گس ــادی و اجتماع ــائل اقتص ــارۀ مس ــه جانبه و درب ــا س ــه ی ــورت دوجانب ــد به ص ــز می توان ــو نی ع گفتگ ــو ــن ن ای
غ التحصیــالن و معلــوالن نیــز دربــاره  کــه خودی هــا بــا غیرخودی هــا ماننــد بیــکاران، بازنشســتگان، فار از گفتگــوی اجتماعــی حاصــل می شــود 
کار فعــال هســتند اجــازه  کــه در بــازار  کــره و بحــث می پردازنــد؛ یعنــی کســانی  موضوعاتــی ماننــد سیاســت های اســتخدام و اشــتغال زایی بــه مذا
گفتگــو می توانــد دامنــۀ  گرفتــه شــود«)Ibid: 16(. موضوعــات موردبحــث در ایــن  کــه فعــال نیســتند نیــز در نظــر  کســانی  می دهنــد تــا منافــع 

گســترده ای از سیاســت گذاری های اقتصــادی و اجتماعــی را در بربگیــرد.

1-  Bernard Casey and Michael Gold
2-  Narrow Social Dialogue
3-  Broad Social Dialogue
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گفتگوی اجتماعی گسترده1:  -3
ع گفتگــو به صــورت چندجانبــه اســت کــه موضوعــات گســتردۀ اقتصــادی و اجتماعــی را شــامل می شــود. »چنیــن گفتگویــی در جایــی شــکل  ایــن نــو
گــروه می پردازنــد.  ــرای هــر دو  ــارۀ مســائل اقتصــادی و اجتماعــی مهــم ب کــره درب کــه هــم خودی هــا و هــم غیرخودی هــا بــه بحــث و مذا می گیــرد 
ع از گفتگــوی اجتماعــی، نماینــدگان گروه هایــی ماننــد جوانــان، بیــکاران، بازنشســتگان، مصرف کننــدگان و طرفــداران محیط زیســت  در ایــن نــو
ــاس  ــر اس ــی را ب ــوی اجتماع ــواع گفتگ ــر ان ــکل زی ــد«)Ibid: 17(. ش ــتمر دارن ــوری مس ــی حض ــری و کارفرمای ــای کارگ ــار نهاده کن ــا در  ــایر گروه ه و س

ع نماینــدگان در محــور افقــی نشــان می دهــد: ع در محــور عمــودی و نــو موضــو

شکل 3- مدل سنخ شناسی کیسی و گولد از گفتگوی اجتماعی

 

 ی کیسی و گولد از گفتگوی اجتماعیشناسسنخ مدل  -3شکل 

 کار و...(  موضوعات روابط کار )حقوق کار، شرایط
 

                                  
 گفتگوی اجتماعی محدود                                                    

 
 ها فقط نمایندگان خودی                                                                                   هاها + غیرخودی نمایندگان خودی 

 
 

 ی اجتماعی نسبتاً گستردهگفتگو                   گفتگوی اجتماعی گسترده  
 
 

 تر های اقتصادی و اجتماعی گسترده موضوعات سیاست 
 

2-2-5- مدل تعاونی-مشارکتی استریک و اشمیتر2:

ــه بحــث  ــۀ ســه جانبه گرایی ســنتی اســت، »بازیگــران اصلــی یعنــی ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی ب ــه روز کــردن نظری در ایــن مــدل کــه نوعــی ب
و گفتگــو در مــورد پیگیــری منافــع تعریف شــدۀ خــود بــا ســایر طرف هــا به خصــوص نهادهــای دولتــی کــه منابــع و حمایتشــان بــرای عملــی شــدن 
کارفرمایــی بــا اعضــای رســمی و غیررســمی خــود  کارگــری و  تعهــدات الزم اســت وارد می شــوند. همچنیــن در چنیــن شــرایطی ایــن ســازمان های 
ــد«)Fashoyin, 2004: 366(. در  ــرار دارن ــران ق ــایر بازیگ ــا س ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــر توافق ــت تأثی ــات تح ــن ارتباط ــه ای ــتند ک ــی هس ــز دارای ارتباطات نی
کــرات و تصمیم گیری هــا  شــکل زیــر کــه نمایــی از مــدل آن هاســت مشــاهده می شــود کــه بازیگــران دیگــری عــالوه بــر بازیگــران ســنتی وارد فراینــد مذا
می شــوند. پیکان هــای پررنــگ نشــان دهندۀ روابــط رســمی موجــود بیــن بازیگــران اصلــی و پیکان هــای کم رنــگ مشــخص کنندۀ روابــط موقــت و 
غیررســمی بیــن بازیگــران اصلــی و جانبــی اســت. »مــدل مذکــور ســاختارهای مختلــف مکانیســم گفتگــوی اجتماعــی ســنتی در قالــب دوجانبه گرایــی 
یــا ســه جانبه گرایی، رســمی و غیررســمی را نشــان داده و ایــن نکتــه را گوشــزد می کنــد کــه هریــک از طرف هــای گفتگــو، منافــع گروه هــای بزرگ تــری از 
ذی نفعــان را نمایندگــی می کنــد. به عنوان مثــال در مــورد اتحادیه هــای کارگــری کنش هــا، اســتراتژی ها و برنامه هــای آن هــا در تعامــل بــا کارفرمایــان 
غ از اینکــه کارگــران عضــو رسمی شــان باشــند یــا نباشــند، منافــع جمعــی آن هــا را پیگیــری می کننــد. در  و دولــت نشــانگر آن اســت کــه ایــن اتحادیه هــا فــار
کــه کنش هــای یــک گــروه ســازمان یافته می توانــد بــر عملکــرد ســایرین تأثیــر بگــذارد.  ایــن مــدل بازیگــران به صــورت متقابــل بــه یکدیگــر وابســته اند چرا

1-  Wide Social Dialogue
2-  Wolfgang Streeck and Philippe Schmitter
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در ســاختار پیشــنهادی، اتحادیه هــای کارگــری ممکــن اســت کارگــران غیــر دســتمزدی را نیــز در بربگیرنــد و آن هــا را بــه گروه هــای مشــترک المنافع دیگــر 
پیونــد دهنــد یــا حتــی متحــد ســازند«)Ibid: 367- 368(. چنیــن مناســبات و روابطــی بــرای گروه هــای کارفرمایــی یــا نهادهــای دولتــی نیــز می توانــد 

صــادق باشــد. درهرصــورت در چنیــن مدلــی هیچ چیــز نمی توانــد مانــع تعامــل بازیگــران مختلــف بــا ســایر شــرکای موجــود در ســه جانبه گرایی شــود.

شکل 4- مدل تعاونی- مشارکتی استریک و اشمیتر
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به    هاآن یا حتی متحد سازند«)  المنافعمشترک ی  هاگروه را  (. چنین مناسبات و Ibid: 367- 368دیگر پیوند دهند 

 ز یچچ یهدر چنین مدلی    درهرصورتصادق باشد.    تواندیمی کارفرمایی یا نهادهای دولتی نیز  هاگروه روابطی برای  

 .شودیی گراجانبهسه مانع تعامل بازیگران مختلف با سایر شرکای موجود در  تواندینم

مشارکتی استریک و اشمیتر  -مدل تعاونی -4شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fashoyin, 2004: 367 منبع:

 

 : 18کامپستون مدل گفتگوی اجتماعی  - 5-2-3

از    و نهادهای اجرایی   هاسمی مکانبر اساس اهداف و    کهی مختلفی است  هاه یرو گفتگوی اجتماعی دارای روندها و  

 :میکنی مرسی  ( است بر 2002ز کامپستون )ی متفاوت را که برگرفته ا هاه یرو . در ادامه این  شوندی م یکدیگر تفکیک  

 ی اجتماعی:هامانیپیا چندجانبۀ منجر به  جانبهسه مذاکرات دوجانبه،  -1

 
18 Hugh Compston 

 

 کارفرمایان

 دولت

 

گراییجانبهسه  
 

 کارگران

نفعهای ذی گروه   

جامعه 
مدنی،  

های سازمان
نهادمردم  

های سازمان
نهاد و  مردم

دیگر 
کارفرمایان،  

های  گروه 
نفع ذی  

Fashoyin, 2004: 367 :منبع

3-2-5- مدل گفتگوی اجتماعی کامپستون1

کــه بــر اســاس اهــداف و مکانیســم ها و نهادهــای اجرایــی از یکدیگــر تفکیــک  گفتگــوی اجتماعــی دارای روندهــا و رویه هــای مختلفــی اســت 
کامپســتون )2002( اســت بررســی می کنیــم: کــه برگرفتــه از  می شــوند. در ادامــه ایــن رویه هــای متفــاوت را 

کرات دوجانبه، سه جانبه یا چندجانبۀ منجر به پیمان های اجتماعی: 1- مذا
»در برخــی کشــورها، از گفتگــوی اجتماعــی ملــی عمدتــًا در راســتای دســتیابی بــه اجمــاع بــرای رســیدن بــه پیمان هــای جمعــی اســتفاده می شــود. در 
گرچــه برخــی شــکل های شــبه نهــادی در برخــی کشــورها  کراتــی وجــود نــدارد ا ایــن حالــت هیــچ چارچــوب نهــادی مشــخص و ثابتــی بــرای چنیــن مذا

.)Ishikawa, 2003: 19(»بــه وجــود می آیــد
گفتگــو  کــه به طــور خــاص به عنــوان نهادهایــی بــرای هماهنگــی سیاســت ها و  کــرات دوجانبــه، ســه جانبه یــا چندجانبــه در مؤسســاتی  2- مذا

طراحی شــده اند:
ع گفتگــو لزومــًا به عنــوان پیمان هــای اجتماعــی جمعــی شــکل نمی گیرنــد. درواقــع شــکل گیری نهــادی نشــانۀ  »توافقــات به وجودآمــده از ایــن نــو
کــره، نظــارت و... را در خصــوص سیاســت گذاری های دولــت  بــارز چنیــن گفتگویــی اســت و ایــن نهادهــا وظایــف مختلفــی ازجملــه مشــورت، مذا

.)Ibid: 20(»بــر عهــده دارد

1-  Hugh Compston
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کرات سه جانبۀ داخلی نهادی وابسته به وزارتخانه های دولت: 3- مذا
کــه بــا مســائل و موضوعاتــی ماننــد  کار هســتند  کشــورهای درحال توســعه، دارای نهادهــای مشــورتی ســه جانبۀ وابســته بــه وزارت  بســیاری از 
قوانیــن کار و اصالحــات آن، شــرایط کار و سیاســت های مرتبــط بــا شــرایط کار و... ســروکار دارنــد. »عمدتــًا بــه چنیــن نهادهایــی شــورای مشــورتی 
ــات  ــی موضوع ــرای برخ ــورها ب ــیاری از کش ــه در بس ــت. البت ــت اس ــه دول ــنهاد ب ــۀ پیش ــاوره و ارائ ــًا مش ــا عمدت ــی آن ه ــه کار اصل ک ــود  ــه می ش کار گفت
کار امــری متــداول  ج ازنظــر وزارت  ــا خــار کــرات ســه جانبه داخــل ی خــاص ماننــد تعییــن حداقــل دســتمزد، آموزش هــای فنــی، ایمنــی کار و... مذا

.)Ibid: 20(»اســت
که توسط دولت اجرا می شود: کارفرمایان  کارگران و  4- توافقات دوجانبه بین 

کــرات ســه جانبه یــا چندجانبــه را در ســطح ملــی در برمی گیــرد امــا در بســیاری از کشــورها گفتگــوی اجتماعــی  ســه مــورد قبلــی کــه بیــان شــد عمدتــًا مذا
دوجانبــه نیــز در ســطح ملــی وجــود دارد. »به عنــوان نمونــه در اســپانیا و فرانســه قوانیــن کار عمدتــًا بــر اســاس توافقــات دوجانبــه توســط برخــی و نــه 
همــۀ نهادهــای کارگــری و کارفرمایــی شــکل می گیرنــد و بــدون تغییــر توســط دولــت اجرایــی می شــوند. در برخــی از کشــورها نیــز نهادهــای گفتگــوی 

.)Ibid: 21(»اجتماعــی دوجانبــه به عنــوان نهادهــای سیاســت گذار در غیــاب گفتگــوی اجتماعــی ســه جانبه شــکل می گیرنــد
گفتگو در هیئت مدیرۀ دستگاه های اجرایی دولت:  -5

ــوی  ــورها گفتگ ــی از کش ــد. »در برخ ــی بودن ــت گذاری عموم ــرای سیاس ــی ب ــره و هماهنگ ک ــاوره و مذا ــتای مش ــین در راس ــدۀ پیش ــورد ذکرش ــار م چه
کار مــی رود بلکــه راهــی بــرای اجــرا و مدیریــت سیاســت ها نیــز هســت. به عنوان مثــال مداخلــۀ  اجتماعــی نه تنهــا در فراینــد سیاســت گذاری بــه 

.)Ibid: 21(»ــت ــداول اس ــج و مت ــری رای ــی ام ــورهای اروپای ــیاری از کش ــی در بس ــن اجتماع ــت تأمی ــی در مدیری ــرکای اجتماع ش

4-2-5- مدل سیاست گذاری مشارکتی چند سطحی

سیاســت گذاری مشــارکتی درواقــع پاســخی اســت بــرای کاهــش فقــدان عالقــه بــه دخیــل شــدن در سیاســت و ایجــاد امــکان مداخلــه به منظــور 
کاهــش نارضایتــی مــردم از فرایندهــای سیاســی و سیاســتی. چنیــن مدلــی از سیاســت گذاری بــا پیگیــری تغییراتــی در ســه ســطح ماهــوی، رویــه ای 

و عملیاتــی در پــی پاســخگویی بــه چنیــن مســائلی تدویــن شــده اســت.
گســترش ارتباطــات و رســیدن بــه ارتبــاط  عمــدۀ نظریــات سیاســت گذاری چندســطحی ســنتی از دو مشــکل عمــده رنــج می برنــد: اول اینکــه 
ارتقاءیافتــه به منظــور افزایــش مشــارکت را صرفــًا محــدود به نوعــی گردهمایــی بــرای ارائــۀ نظــرات تقلیــل می دهنــد؛ ثانیــًا در برخــی مــوارد ممکــن 
کــرده و میــزان دموکراتیــک بــودن نظــام سیاســی را ماننــد  اســت بــاال رفتــن ســطح نفــوذ و مشــارکت را جایگزیــن مبــادی و اصــول دموکراســی تلقــی 
ــد. به عبارت دیگــر بایســتی وجــود نظــام دموکراتیــک و ســازوکارهای دموکراســی را از  آنچــه در کشــورهای درحال توســعه وجــود دارد در نظــر نگیرن
پیش شــرط های الزم بــرای افزایــش نفــوذ و مشــارکت شــهروندان در نظــر گرفــت. ازایــن رو »یــک نظریــۀ سیاســت گذاری مشــارکتی بایســتی ســه 
جــزء اساســی را داشــته باشــد: 1- دارای رویه هــای مناســب بــرای تســهیل مشــارکت سیاســتی باشــد. 2- شــرایط ســاختار ماهــوی و فرصت هــا و 
محدودیت هــای شــرایط بزرگ تــر اجتماعــی را در نظــر بگیــرد و 3- ســازوکارهای نهــادی الزم را طراحــی و عملیاتــی کند«)اشــتریان و قائمــی اصــل، 
1399: 431(. در ادامــه اصالحــات و تغییــرات الزم در ترتیبــات نهــادی هــر یــک از ســه ســطح اشاره شــده بــرای رســیدن بــه الگویــی از ســاختار 

سیاســت گذاری مشــارکتی موردبررســی قــرار می گیــرد:
گذر از حکومت به حکمرانی: 1- تغییرات ماهوی؛ 

کــه در اینجــا از آن به عنــوان ســطح ماهــوی یــاد می شــود. ایــن فضــای نهــادی درواقــع  خ می دهــد  سیاســت گذاری در یــک فضــای کالن نهــادی ر
پیش شــرط الزم هرگونــه کنــش، مشــارکت و سیاســت گذاری اســت کــه چگونگــی رابطــۀ دولــت و شــهروندان را مشــخص می کنــد. در سیاســت گذاری 
کــه رفتــار ســایر کنشــگران را ســازمان دهی و هدایــت کنــد. در اینجــا  ســنتی، دولــت نســبت بــه شــهروندان دســت بــاال را داشــته و وظیفــۀ آن را دارد 
کاربــرد واژۀ حکومــت نشــان دهندۀ آن اســت کــه نوعــی رابطــۀ عمــودی میــان دولــت و ملــت وجــود دارد و نقــش اصلــی در سیاســت گذاری ها بــر عهــدۀ 
کیــدی اســت بــر رابطــه ای  کــه درواقــع تأ کار گرفتــه شــود  دولــت اســت. چنیــن وضعیتــی ســبب شــد تــا مفهومــی تحــت عنــوان حکمرانــی خــوب بــه 
ــهیل کننده و  ــک تس ــه ی ــات ب ــدۀ خدم ــاد فراهم کنن ــرده و از نه ک ــر  ــت گذاری تغیی ــت در سیاس ــش دول ــت نق ــن حال ــت. در ای ــردم و دول ــن م ــی بی افق
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کــه شــبکۀ سیاســتی باشــیم )همــان: 431-434(. توانمندســاز تبدیــل می شــود تــا درنهایــت شــاهد شــکل گیری نــه یــک نهــاد سیاســتی 
گذر از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی شورایی: 2- تغییرات رویه ای؛ 

تغییــرات در ســطح رویــه ای بیشــتر حــول محــور پاســخگویی بــه پرســش هایی دربــارۀ چگونگــی مشــارکت شــهروندان در سیاســت گذاری می گــردد. 
کــه شــهروندان عالقــۀ خــود بــه نهادهــای ســنتی در حکومت هــای نمایندگــی را ازدســت داده اند و درنتیجــه  کــرد  در برخــی مواقــع می تــوان مشــاهده 
الزم اســت تــا شــکل های جدیدتــری از حکمرانــی دموکراتیــک خلــق و توســعه یابنــد. در ایــن شــکل جدیــد افــراد متأثــر از سیاســت ها نه تنهــا در تدویــن 
کــه بــه نحــو مســتقیمی افــراد  کــه از آن تحــت عنــوان توانمندســازی یــاد می شــود. دموکراســی شــورایی  کــه در اجــرای آن نیــز دخیــل می شــوند  آن هــا 

را در فرایندهــا درگیــر می کنــد می توانــد بــه نحــو مؤثرتــری نســبت بــه دموکراســی نمایندگــی ایــن مهــم را بــه ســرانجام رســاند )همــان: 434-436(.
گذر از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی: 3- تغییرات نهادی؛ 

در روش هــای معمــول سیاســت گذاری نقــش نهادهــای رســمی بســیار پررنــگ اســت و حضــور مشــارکت کنندگان دولتــی به وضــوح قابل مشــاهده 
کــه درنتیجــه از قــدرت بیشــتری نســبت بــه ســایر گروه هــا و افــراد برخــوردار می شــوند. این چنیــن روشــی باعــث می شــود نوعــی رابطــۀ خطــی  اســت 
گیــرد. ازایــن رو واردکــردن نهادهــای غیررســمی در فضــای سیاســت گذاری فرصتــی  و عمــودی بیــن نهادهــای رســمی و نهادهــای غیررســمی شــکل 
کــه امــکان حضــور در نهادهــای رســمی را ندارنــد، از طریــق نهادهــای خودجــوش و غیررســمی بــه نحــو مؤثرتــری  را فراهــم مــی آورد تــا افــراد جامعــه 

در تمامــی مراحــل فراینــد سیاســت گذاری دخالــت کننــد )همــان: 438-440(.

شکل زیر تغییرات پیشنهادی در سیاست گذاری و الگوی جدید را نشان می دهد:

شکل 5- فضای سیاست گذاری سنتی و مشارکتی
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آورد تا افراد جامعه که امکان حضور در  گذاری فرصتی را فراهم می واردکردن نهادهای غیررسمی در فضای سیاست

تمامی   در  مؤثرتری  نحو  به  غیررسمی  و  خودجوش  نهادهای  طریق  از  ندارند،  را  رسمی  فرایند  نهادهای  مراحل 

 (. 438-440همان: ) نندگذاری دخالت کسیاست

 دهد:گذاری و الگوی جدید را نشان می شکل زیر تغییرات پیشنهادی در سیاست

 گذاری سنتی و مشارکتیفضای سیاست  -5شکل 

 گذاری سنتی فضای نهادی سیاست  گذاری مشارکتیفضای نهادی سیاست 

  
 441- 442: 1399اصل، منبع: اشتریان و قائمی 

 

 :19ماهنگیروش گشودۀ ه -5-2-5

پیش مدل که  اجتماعی  گفتگوی  مختلف  گرفته  های  کار  به  ملی  سطح  در  عمدتاً  اما  لزوماً  نه  شد،  داده  توضیح  تر 

توان در اتحادیۀ اروپا  ای را می شوند. بهترین امکان گفتگوی اجتماعی در سطحی فراتر از ملی و در سطح منطقهمی

از نمودها یافت از  ای و فراملی گفتگوی اجتماعی در سطح منطقه. روش گشودۀ هماهنگی درواقع یکی  ی و یکی 

است. »این مکانیسم    2000گذاری مورداستفاده در اتحادیۀ اروپا و حاصل ابداع کمیسیون اروپا در سال  های قانون رویه 

  ای است. و کیفی در مورد اهداف ملی و منطقه هایی کمی  گذاری شامل ارائۀ رهنمودها و معیارها و شاخص سیاست

سیاست در  هماهنگی  گشودۀ  مورداستروش  می هایی  قرار  دولتفاده  که  آن گیرد  مورد  در  کامل  کنترل  از  ها ها 
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سطح عملیاتی 
(نهادهای غیررسمی)

ای سطح رویه
(دموکراسی شورایی)

سطح ماهوی 
(حکمرانی)

سطح عملیاتی 
(نهادهای رسمی)

ای سطح رویه
(یدموکراسی نمایندگ)

سطح ماهوی 
(حکومت)

منبع: اشتریان و قائمی اصل، 1399: 441-442

5-2-5- روش گشودۀ هماهنگی1

مدل هــای مختلــف گفتگــوی اجتماعــی کــه پیش تــر توضیــح داده شــد، نــه لزومــًا امــا عمدتــًا در ســطح ملــی بــه کار گرفتــه می شــوند. بهتریــن امــکان 
گفتگــوی اجتماعــی در ســطحی فراتــر از ملــی و در ســطح منطقــه ای را می تــوان در اتحادیــۀ اروپــا یافــت. روش گشــودۀ هماهنگــی درواقــع یکــی از 
ــداع  ــا و حاصــل اب ــۀ اروپ ــذاری مورداســتفاده در اتحادی ــی و یکــی از رویه هــای قانون گ نمودهــای گفتگــوی اجتماعــی در ســطح منطقــه ای و فرامل

1-  Open Method of Coordination (OMC)
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ــا در ســال 2000 اســت. »ایــن مکانیســم سیاســت گذاری شــامل ارائــۀ رهنمودهــا و معیارهــا و شــاخص هایی کمــی و کیفــی در مــورد  کمیســیون اروپ
کــه دولت هــا از کنتــرل کامــل در مــورد  اهــداف ملــی و منطقــه ای اســت. روش گشــودۀ هماهنگــی در سیاســت هایی مورداســتفاده قــرار می گیــرد 
کــه سیاســت های خــود را بــا دیگــر اعضــای اتحادیــه هماهنــگ کننــد. درنتیجــه تصمیمــات منتــج از ایــن روش  آن هــا برخوردارنــد امــا تمایــل دارنــد 
الــزام آور نبــوده و دولت هــای درگیــر در آن مســئولیتی در قبــال اجــرای آن هــا ندارنــد. بــه همیــن دلیــل ایــن روش و رویــه جزئــی از توافقــات و معاهــدات 

.)EU Monitor, 2020(»ــد ــاب نمی آی ــا به حس ــه اروپ اتحادی
کــرده اســت. بــه همیــن منظــور  کمیســیون اروپــا ایــن روش را به منظــور تســهیل هماهنگــی سیاســت های اقتصــادی بیــن کشــورهای عضــو معرفــی 
کــرده اســت. به عنوان مثــال »اســتفاده از ایــن رویــه بــرای  کــرد وضــع  کمیســیون قوانینــی را بــرای آن کــه چگونــه بایســتی از ایــن روش اســتفاده 
کــه در محــدودۀ معاهــدات اروپــا قــرار دارنــد مجــاز نیســت. همچنیــن در ایــن روش پیشــنهادات نمی تواننــد دســتاوردهای  حوزه هــای سیاســتی ای 
اتحادیــۀ اروپــا را از بیــن ببرنــد یــا تــالش کننــد اهــداف موردنظــر توافقــات و معاهــدات را تغییــر دهنــد. در عمــل ایــن روش بیشــتر در حوزه هــای 
کاربــرد دارد«)Ibid(. ایــن حوزه هــا اغلــب حوزه هایــی هســتند  سیاســتی ماننــد آمــوزش، اســتخدام، بهداشــت و درمــان و سیاســت های اجتماعــی 

کــه دولت هــای عضــو در آن هــا از اقتــدار کامــل برخــوردار هســتند.
»این روش در سه مرحله انجام می شود:

1- گام اول: یک یا چند کشور از کشورهای عضو اتحادیه یا کمیسیون اروپا، پیشنهادی را به شورای وزیران ارائه می دهد.
2- گام دوم: دولت هــای عضــو اتحادیــه، بــا در نظــر گرفتــن سیاســت های موجــود، در مــورد اهــداف و اقدامــات الزم بــرای رســیدن 
کــره می پردازنــد. در ایــن حیــن پارلمــان اروپــا نقــش  بــه آن هــا و همچنیــن روش ارزیابــی میــزان پیشــرفت اهــداف بــا یکدیگــر بــه مذا

مشــاور را بــر عهــده دارد و شــورای وزرا نیــز توافقــات حاصلــه میــان دولت هــا را تصویــب می کنــد.
ح ریــزی می کننــد و بــه تبــادل اطالعــات  3- گام ســوم: کشــورهای عضــو، بــر اســاس توافقــات حاصلــه برنامه هــای اقــدام ملــی را طر
دربــارۀ بهتریــن راه رســیدن بــه اهــداف می پردازنــد. بــه کمــک کشــورهای عضــو، کمیســیون اروپــا بــر رونــد اجــرای توافقــات نظــارت 
ــوده و از عقــب افتــادن از ســایر  ــه اهــداف دارای انگیــزه ب ــرای رســیدن ب کــه دولت هــای عضــو ب ــی ایــن اســت  ــدۀ اصل می کنــد. ای

.)Ibid(»کشــورها اجتنــاب کننــد

ازآنجایی کــه ایــن روش جــزء معاهــدات و توافقــات اروپــا به حســاب نمی آیــد و ســازوکار رســمی ای بــرای آن تعریف نشــده اســت، در مــورد توافقــات 
حاصــل از آن نیــازی بــه رأی گیــری نیســت و در عمــل کشــورهای عضــو ســعی در اقنــاع یکدیگــر و اجمــاع دارنــد.
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6- بازیگران اصلی گفتگوی اجتماعی و ویژگی های آن ها

کارگــری و  گــروه اصلــی دولــت، ســازمان های  گفتگــوی اجتماعــی شــاهد بودیــم، ســه  کــه در بررســی محــدود مدل هــای مختلــف  همان طــور 
ــان  ــایر ذی نفع ــت س ــن اس ــی ممک ــر اصل ــه بازیگ ــن س ــار ای کن ــد. در  ــده دارن ــر عه ــا ب ــن گفتگوه ــش را در ای ــن نق ــی عمده تری ــازمان های کارفرمای س
ــه بررســی  ــه نحــوی در گفتگــو مشــارکت داشــته باشــند. در ادامــه ب ــز ب ــوالن، بازنشســتگان و... نی ــان، معل ــان، جوان ــد زن ــر ســازمان یافته مانن کمت

ویژگی هــای الزم بــرای هریــک از ایــن بازیگــران می پردازیــم:

1-6- دولت

کــه دولــت تمایــل بــه شــناخت نهادهــای کارگــری و کارفرمایــی به عنــوان  دولــت نقشــی کلیــدی در رونــد گفتگــوی اجتماعــی بــازی می کنــد. زمانــی 
شــرکایی قانونــی بــا توانایــی مشــارکت کارآمــد در سیاســت گذاری و تعهــدی پایــدار بــه فراینــد گفتگــوی اجتماعــی داشــته باشــد، احتمــال دســتیابی 

بــه نتایــج موفقیت آمیــز بیشــتر اســت. »مســئولیت های اصلــی دولــت در ایــن فراینــد عبارت انــد از:
1- ایجــاد پشــتیبانی: دولــت موظــف اســت چارچوبــی نهــادی و قانونــی بــرای گفتگــوی اجتماعــی فراهــم آورد. به خصــوص بایــد 

کمیــت قانــون، آزادی تشــکل یابی و حــق چانه زنــی جمعــی اطمینــان حاصــل کنــد. از حا
2- ترویــج و تشــویق: بــر اســاس اســتانداردهای ســازمان بین المللــی کار، دولــت مســئولیت ترویــج و تشــویق گفتگــوی اجتماعــی 

کارآمــد و اصولــی بــا شــرکای اجتماعــی بــر عهــده دارد. کــرۀ  را از طریــق اقداماتــی بــرای مذا
کــرات در حالتــی  3- مشــارکت: به عنــوان یکــی از طرف هــای درگیــر در گفتگــوی اجتماعــی، دولــت بایــد به صــورت فعاالنــه در مذا
ک اطالعــات را تشــویق کــرده  برابــر بــا ســایر طرف هــا و بــا هــدف رســیدن بــه اجمــاع شــرکت داشــته باشــد. دولــت بایــد تبــادل و اشــترا
و بدیــن نحــو ســعی در جلــب حمایــت از سیاســت هایش کنــد و همچنیــن بایــد نســبت بــه چالش هــای تصمیم گیــری مشــترک بــا 

ذی نفعــان در جامعــه پذیــرا باشــد.
4- پیاده ســازی و اجــرا: دولــت بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه نتایــج گفتگــوی اجتماعــی بــه سیاســت های عمومــی و برنامه هــای 
کــه دولــت نظــارت مناســب بــر اوضــاع داشــته باشــد تــا از اجــرای ایــن  عینــی و واقعــی تبدیــل می شــوند. ایــن امــر نیازمنــد آن اســت 

.)ILO, 2013: 96- 98(»توافقــات اطمینــان حاصــل شــود

ح شــود ایــن اســت کــه کــدام نهــاد یــا وزارتخانــه دولــت را در گفتگــوی اجتماعــی نمایندگــی می کنــد؟ »در  امــا ســؤالی کــه ممکــن اســت دراین بیــن مطــر
کــه نقــش اصلــی را در ترویــج و اجــرای گفتگــوی اجتماعــی بــازی می کنــد و ســایر وزارتخانه هــا بنــا به ضــرورت  کار اســت  حالــت معمــول ایــن وزارت 
 .)Ibid: 98(»در ایــن امــر دخیــل می شــوند. برخــی اوقــات نیــز ایــن وظیفــه بــه دفتــر ریاســت جمهوری یــا نخســت وزیری اختصــاص داده می شــود
گــروه نماینــدۀ دولــت بایــد شــامل نماینــدگان همــۀ ایــن نهادهــا  کــه چنــد نهــاد و وزارتخانــه درگیــر گفتگــوی اجتماعــی باشــند،  درهرحــال زمانــی 

باشــند تــا بدیــن طریــق نقــش خــود را بهتــر بــازی کننــد.
»مزیــت ایــن امــر کــه وزارت کار نقــش رهبــری را در گفتگــوی اجتماعــی بــر عهــده داشــته باشــد ایــن اســت کــه کارمنــدان و کارشناســان ایــن وزارتخانــه 
اغلــب تجربــۀ الزم در مواجهــه بــا شــرکای اجتماعــی و رســیدن بــه اجمــاع بــا آن هــا را دارنــد. ترویــج ســه جانبه گرایی یکــی از کارکردهــای اصلــی وزارت 
کار اســت به طوری کــه حتــی می تــوان در بســیاری از نقــاط جهــان مــواردی را مشــاهده کــرد کــه وزارت کار نهادهــای نمایندگــی کارگــران و کارفرمایــان 
ــت در  ــی دول ــای حکمران ــی از بخش ه ــه جانبه گرایی یک ــه س ک ــت  ــوان گف ــن می ت ــت؛ بنابرای ــرده اس ک ــر  ــود درگی ــت خ ــتم مدیری ــاختار سیس را در س
کار و  بســیاری از کشورهاســت. همچنیــن وجــود وزارت کار قدرتمنــد بــرای گفتگــوی اجتماعــی کارآمــد ضــروری اســت. در برخــی کشــورها، وزارت 
کــه مانــع آن هــا در انجــام درســت کارکردهایشــان می شــوند.  کار از فقــدان توجــه در دولــت یــا مشــکالتی در حکمرانــی رنــج می برنــد  بازرســان ادارۀ 

.)Ibid: 99(»کارآمــد منابــع انســانی و... ازاین دســت مــوارد هســتند کافــی، مدیریــت نا مــواردی ماننــد فقــدان ظرفیــت دولــت، منابــع مالــی نا
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ع دوم دولــت  ع دولــت اجرایــی1 اســت و نــو ع رابطــۀ آن بــا جامعــۀ مدنــی تعریــف می کنــد. اولیــن نــو گــروژ )2010( دو مــدل از دولــت را بــر اســاس نــو
کــه در وهلــۀ اول نقــش آن صرفــًا بــه نقشــی اجرایــی در انجــام فعالیت هــای خــاص  ــا نوعــی از دولــت ســروکار داریــم  ع ب شــبکه ای2. »در اولیــن نــو
کــه در آن نقــش اجرایــی دولــت فقــط یکــی از چندیــن  ع دوم، دولــت ماننــد شــبکه ای از نهادهــا عمــل می کنــد  اجتماعــی کاســته شــده اســت. در نــو
کــردن قواعــد بــازی و راهنمایــی شــرکای  ع مشــارکت در اجــرای سیاســت های عمومــی اســت و وظیفــۀ مدیریتــش محــدود بــه تنظیــم  موضــو
ــا حــد  اجتماعــی در چشــم اندازی مشــخص اســت. سیاســت های عمومــی در ایــن مــدل نتیجــۀ تعامــالت درون شــبکه ای مشــارکت اجتماعــی و ت
زیــادی محصــول فعالیت هــای جامعــۀ مدنــی اســت«)Grosse, 2010: 126 - 127(. ایــن طبقه بنــدی پیشــنهادی ریشــه در تقســیم بندی قــدرت 
کــه در آن قــدرت اســتبدادی نشــان از  کــه بــرای اولیــن بــار توســط مایکلمــان3 )1993( معرفــی شــد  ع اســتبدادی یــا زیرســاختی دارد  دولتــی بــه دو نــو
خــودرأی بــودن و تقریبــًا قــدرت نامحــدود مدیریــت جامعــه دارد و قــدرت زیرســاختی درواقــع ایجادکننــدۀ چارچوبــی زیرســاختی بــرای فعالیت هــای 

کــه گفتگــوی اجتماعــی را ایجــاد می کنــد. اجتماعــی اســت 
ع تفســیر ظرفیــت دولــت بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. »اصطــالح ظرفیــت دولــت می توانــد به عنــوان توانایــی دولــت بــرای  ایــن دو مــدل ازلحــاظ نــو
ــه  ک ــی اســت  ــای مختلــف حکمران ــت و حالت ه ــع دول ــه از مناب ــای اســتفادۀ ماهران ــه معن ــه ب ک ــردن سیاســت های عمومــی تعریــف شــود  ک ــال  دنب
رســیدن بــه اهــداف سیاســت عمومــی را تضمیــن می کنــد. یــک ُبعــد مهــم ظرفیــت دولــت توانایــی عمــل کــردن در شــرایط متغیــر داخلــی و بین المللــی 

.)Ibid: 127(»ــا چالش هــای جهانی ســازی مرتبــط اســت ــا قابلیــت فرمان پذیــری اقتصــادی و سیاســی در مواجــه ب کــه ب اســت 
کــردن خدمــات عمومــی ارتبــاط  ــا دامنــۀ گســترده ای از صالحیت هــای اجرایــی و دخالــت مســتقیم دولــت در فراهــم  ــًا ب مــدل دولــت اجرایــی غالب
دارد. »ایجــاد قــدرت بــرای چنیــن دولتــی غالبــًا شــامل تقویــت ســاختار اداری و بهبــود صالحیــت و کیفیــت کارمنــدان دولتــی اســت. مــدل دولــت 
 .)Ibid(»کــم و تنظیم گــر رفتارهــای اجتماعــی همــراه اســت شــبکه ای غالبــًا بــا میــزان کمتــری از صالحیت هــای اجرایــی و نقــش دولــت به عنــوان حا

کیــد می شــود. درنتیجــه در ایــن حالــت بــر توانایــی دولــت در شــکل دادن بــه شــرایط الزم بــرای فعالیت هــای اجتماعــی تأ
تقویــت ظرفیــت دولــت شــبکه ای نبایــد صرفــًا بــه ُبعــد مدیریــت دولتــی تقلیــل یابــد بلکــه تقویــت مشــارکت دوطرفه بین دولــت و نهادهــای خصوصی 
کــه در راســتای اجــرای سیاســت های عمومــی بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد نیــز یکــی از کارکردهــای آن اســت. »ظرفیــت دولــت در مــدل  و عمومــی 
کــردن دولــت و شــرکای اجتماعــی بــه  کــه وظیفه شــان وصــل  شــبکه ای نیازمنــد ســازمان های غیردولتــی قــوی و خودمختــار و تأثیرگــذار اســت 

.)Ibid(»یکدیگــر اســت. اثربخشــی ایــن مــدل تــا حــد زیــادی بــه توانایی هــا و تکنیک هــای حکمرانــی مشــترک بســتگی دارد
کــه در مــدل دولــت اجرایــی گفتگــوی عمومــی تابعــی از سیاســت های اطالعاتــی دولــت و چشــم انداز اهــداف آن اســت؛ امــا در مــدل  می تــوان گفــت 
شــبکه ای دولــت از فراینــد گفتگــو نه تنهــا بــرای ترویــج و تقویــت دیــدگاه خــود بهــره می بــرد بلکــه از آن بــرای تقویــت شــرکای اجتماعــی، فرهنــگ 
گفتگــو و همچنیــن نهادهــای درگیــر در گفتگــو نیــز اســتفاده می کنــد. »در مــدل دولــت اجرایــی شــرکای اجتماعــی تمایــل بــه منفعــل بــودن و صــرف 
دریافــت اطالعــات از دولــت دارنــد. ایــن امــر نتیجــۀ عــدم تقــارن آشــکار بیــن طرف هــای درگیــر در گفتگــوی اجتماعــی اســت کــه در آن تصمیم گیــران 
دولتــی جایــگاه برتــری دارنــد. در چنیــن شــرایط نامتوازنــی، تصمیمــات مهــم توســط دولــت اتخــاذ می شــود و شــرکای اجتماعــی عــادت بــه داشــتن 
ج از  کــه متعاقبــًا انفعــال بیشــتر آن هــا را تشــویق می کنــد؛ بنابرایــن هرگونــه فعالیــت اجتماعــی بالقــوه در خــار تأثیــری ناچیــز بــر تصمیم گیــران دارنــد 
ســاختار گفتگــوی رســمی ماننــد ارتباطــات غیررســمی بــا قدرتمنــدان و یــا مخالفــت فعاالنــه بــا آن هــا انجــام نمی شــود. همیــن امــر تمایــل بــه اســتفادۀ 
ابــزاری از گفتگــوی اجتماعــی بــرای مخالفــت بــا یکدیگــر و دور زدن نهادهــای رســمی گفتگــو را ترغیــب می کنــد«)Ibid: 128(. در مــدل شــبکه ای، 
شــرکای درگیــر در گفتگــو به طــور فعاالنــه در فراینــد مشــورت دخیــل شــده و درنتیجــه در اجــرای سیاســت های عمومــی نیــز مشــارکت می کننــد. در 
کــه بهتــر از منافعشــان محافظــت کننــد بلکــه  همیــن حــال، پیوســتن بــه فراینــد سیاســت گذاری در مراحــل اولیــه نه تنهــا بــه آن هــا اجــازه می دهــد 

باعــث می شــود در اجــرای سیاســت های عمومــی نیــز بــه نحــو مؤثرتــری مشــارکت داشــته باشــند.
در وضعیتــی کــه دولــت ازلحــاظ سیاســی ضعیــف اســت، مثــاًل هنگامی کــه سیاســت های یــک وزارتخانــه هماهنــگ نیســت یــا درجایــی کــه ابتــکارات 

1-  Administrative State
2-  Network State
3-  Michael Mann
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دولــت از حمایتــی قــوی از ســوی مجلــس برخــوردار نیســت، ظرفیــت دولــت شــبکه ای می توانــد به وســیلۀ دانــش و مداخلــۀ شــرکای اجتماعــی تقویــت 
کــه  شــود. زمانــی کــه در مــدل اجرایــی ظرفیــت دولــت تضعیــف می شــود، دولــت نمی توانــد چنــدان بــر توانایی هــای شــرکای اجتماعــی تکیــه کنــد چرا

توانایــی آن هــا نیــز چنــدان بــاال نیســت و عــالوه بــر آن نهادهــای گفتگــوی اجتماعــی خودمختــار نبــوده و متکــی بــر مقامــات سیاســی هســتند.
در مــدل دولــت اجرایــی، نقــش رهبــران سیاســی بــرای تقویــت قــدرت دولــت و قابلیــت هدایــت فرایندهــای اقتصــادی و اجتماعــی مهــم و کلیــدی 
اســت. کاهــش نقــش رهبــری و کاهــش کنتــرل و توانایــی هماهنگــی جنبه هــای مختلــف در اداره امــور توســط سیاســتمداران، نشــانه های یــک 
کــه در یــک فراینــد سیاســی بــا انتخاباتــی  کثریــت  دولــت ضعیــف اســت. »در یــک دولــت اجرایــی دموکراتیــک، جایــگاه نهادهــای مبتنــی بــر رأی ا
کــه در مــدل  گفتگــوی اجتماعــی و مدنــی اســت. بــه همیــن دلیــل اســت  دموکراتیــک تشکیل شــده اند، به طــور مشــخص برتــر از نهادهــای 
کــرات اجتماعــی،  دولــت اجرایــی، مشــروعیت به دســت آمده از طریــق انتخابــات مهم تــر از مشــروعیت ناشــی از توافقــات به دســت آمده در مذا
مشــورت های عمومــی و یــا فراینــد گفتگــوی مدنــی اســت. در مــدل دولــت شــبکه ای، نقــش سیاســتمداران بــه َحکــم و واســطه ای بیــن گروه هــای 
کثریــت در ایــن مــدل کاهــش یافتــه و در مقابــل نقــش شــرکای  ذی نفــع مختلــف محــدود می شــود. درعین حــال، تعــداد نهادهــای مبتنــی بــر رأی ا

.)Ibid: 129(»اجتماعــی و نهادهــای مشــورتی افزایــش می یابــد

2-6- نهادهای کارگری

کارگــران در مشــاغل،  کــه »مبتنــی بــر عضویــت  کارگــری را ســازمانی تعریــف می کنــد  گزارشــی )2013( یــک ســازمان  کار در  ســازمان بین المللــی 
کار و در جامعــه اســت و به طــور مشــخص بــه  کــه بیشــترین تمرکــز آن بــر نمایندگــی اعضایــش در محــل  حرفه هــا و پیشــه های مختلــف اســت 
دنبــال بهبــود منافــع از طریــق فراینــد قانون گــذاری و چانه زنــی جمعــی اســت«)ILO, 2013: 112(. کارگــران در سازمان هایشــان بــه دور هــم جمــع 
کــه ایــن ســازمان ها  گــزارش اشاره شــده اســت  کــره شــوند. در ایــن  کــه به تنهایــی نمی تواننــد در شــرایطی برابــر بــا کارفرمایشــان وارد مذا می شــوند چرا

کــرد: را می تــوان در چهــار ســطح تقســیم بندی 
ــد.   ● ــی می کنن ــا زندگ کار ی ــران  ــه کارگ ک ــت  ــی اس ــر محل ــی ب ــه مبتن ک ــت  ــری اس ــازمان های کارگ ــطح س ــن س کار: اولی ســطح محــل 

کــره  ســازمان ها در ایــن ســطح مســائل و رهبــران خــاص خــود را دارنــد و ممکــن اســت بــا کارفرمــا یــا ســازمانی از کارفرمایــان وارد مذا
کــرات، موضوعاتــی ماننــد بهداشــت و ایمنــی محــل کار و حمل ونقــل کارگــران را بــه بحــث می گذارنــد. در ایــن  شــوند. آن هــا در مذا
کــه صاحب منصبــان توســط  ســطح خــود کارگــران ســازمان را اداره و مناصــب آن را اختیــار می کننــد. درواقــع نکتــه اصلــی ایــن اســت 

خــود اعضــای ســازمان انتخــاب می شــوند.
ســطح ملــی: یــک اتحادیــۀ ملــی ممکــن اســت یــک یــا چندیــن صنعــت را پوشــش دهــد. یــک اتحادیــۀ منفــرد معمــواًل بــه یــک   ●

ــه یــک ســازمان جهانــی مرتبــط می شــود. کــه درنتیجــه از طریــق آن ب ــی در کشــور مرتبــط اســت  ــه سراســری مل اتحادی
کشــور، اتحادیه هــای مختلــف بــه یکدیگــر می پیوندنــد تــا یــک اتحادیــۀ سراســری را تشــکیل   ● کنفدراســیون ملــی: در داخــل 

دهنــد. در برخــی مــوارد، یــک و در برخــی مــوارد چندیــن اتحادیــۀ سراســری ملــی در یــک کشــور وجــود دارد. اتحادیــۀ سراســری ملــی 
کــه نمایندگــی همــۀ کارگــران متحــد و غیــر متحــد، در بخــش رســمی یــا غیررســمی را دربــارۀ مســائل  ازاین جهــت حائــز اهمیــت اســت 

ــر عهــده دارد. ــان ب ــت و کارفرمای ــل دول ــی در سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی در مقاب گون گونا
کــه اتحادیه هــای سراســری ملــی را بــه   ● ع از اتحادیه هــای بین المللــی وجــود دارد: آن هایــی  ســازمان های بین المللــی: دو نــو

گــرد هــم می آورنــد. کــه اتحادیه هــای خــاص یــک صنعــت را  یکدیگــر پیونــد می زننــد و آن هایــی 

3-6- نهادهای کارفرمایی

کــه در راســتای ترویــج و بهبــود منافــع جمعــی صاحبــان کســب وکار در میــان بخش هــای مختلــف بــدون  نهادهــای کارفرمایــی، نهادهایــی هســتند 
ع این گونه منافع جمعی در کشــورهای مختلف، ســاختار، مبنای عضویــت و کارکردهای  توجــه بــه انــدازۀ کســب وکار فعالیــت می کننــد. بــه دلیــل تنــو
کــه  کــه در کشــورهایی  آن هــا در بیــن کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. امــروزه نقــش این گونــه نهادهــا بیش ازپیــش پراهمیــت شــده اســت چرا
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کــه در واقــع همیــن نهادهــا هســتند پیگیــری شــوند.  ــی  ــد به واســطۀ بازیگران ــد، اقدامــات الزم بای ــه بهبــود فضــای کســب وکار مناســب دارن ــاز ب نی
کارفرمایــان عمدتــًا یــا بــر اســاس منطقــۀ جغرافیایــی و یــا صنعــت مجتمــع می شــوند؛ بنابرایــن ممکــن اســت در ســطوح مختلــف شــاهد ســازمان های 
کارفرمایــی اســتانی یــا انجمــن ملــی کارفرمایــان صنعتــی خــاص در ســطح کشــور باشــیم. در ســطح ملــی، یــک ســازمان کارفرمایــی معمــواًل ســاختاری 
ائتالفــی از نهادهــای محلــی یــا بخشــی اســت و یــا ممکــن اســت شــامل عضویــت مســتقیم تعــدادی از شــرکت های بــزرگ باشــد. در ســطح بین المللــی 
کــرده اســت؛ ایــن ســازمان 151 ســازمان کارفرمایــی  کار  کــه از ســال 1920 آغــاز بــه  فقــط یــک ســازمان بین المللــی کارفرمایــان یعنــی IOE وجــود دارد 
ــرای شــرکت در  کــه عضــو ایــن نهــاد باشــد به صــورت خــودکار ب ــی  ــی را از 144 کشــور مختلــف در برمی گیــرد. معمــواًل هــر ســازمان کارفرمایــی مل مل

گفتگــوی اجتماعــی ســه جانبه در ســطح ملــی دعــوت می شــود.
نهادهای کارگری و کارفرمایی به عنوان دو شریک اصلی در گفتگوی اجتماعی دو شرط اساسی را بایستی به همراه خود داشته باشند:

ــا یــک کنفدراســیون ملــی کارفرمایــی وجــود داشــته باشــد،  گــر فقــط یــک کنفدراســیون سراســری اتحادیــۀ کارگــری و ی 1- معیارهــای نمایندگــی: ا
انتخــاب نهادهــای نمایندگــی درگیــر در گفتگــوی اجتماعــی کاری آســان اســت؛ امــا در بســیاری اوقــات، بیــش از یــک نهــاد و ســازمان وجــود دارد کــه 
کــرده و بــر ســر حضــور در گفتگــوی ســه جانبه توافــق داشــته باشــند. بنــا  کار  ممکــن اســت بــا یکدیگــر حتــی در تضــاد و مناقشــه باشــند و یــا بــا یکدیگــر 
ــا بیشــترین میــزان از نمایندگــی به منظــور مشــارکت در فراینــد چانه زنــی و  بــه چارچــوب پیشــنهادی ســازمان بین المللــی کار، تعییــن نهادهایــی ب
گفتگــوی اجتماعــی، بایســتی بــر اســاس معیارهــا و شــاخص هایی دقیــق، واقع گرایانــه، بی طــرف و از پیــش تعیین شــده باشــد تــا از هرگونــه فرصــت 
ــردارد؛  ــی را در ب ــوگیری سیاس ــر س ــی خط ــای نمایندگ ــن معیاره ــرای تعیی ــدی شــفاف ب ــدان فراین ــود. فق ــری ش ــب داری جلوگی ــتفاده و جان سوءاس
ــا  ــاوره ب ــس از مش ــون پ ــاس قان ــر اس ــی ب ــای نمایندگ ــع، معیاره ــیاری از مواق ــود. در بس ــته ش ــت گذاش ــار دول ــد در اختی کار نبای ــن  ــر ای به عبارت دیگ
ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی مربوطــه تعییــن می شــوند. هرچنــد در برخــی مــوارد انــدک ایــن معیارهــا بــر اســاس توافقــات ســه جانبه تعییــن 
کــرده و از  کــه شــرکای اجتماعــی تحــت آن عمــل می کننــد کمــک  می شــوند. به طورکلــی تعییــن چنیــن معیارهایــی می توانــد به وضــوح چارچوبــی 

هرگونــه مناقشــه پیرامــون مشــروعیت توافقــات حاصل شــده یــا تصمیمــات گرفته شــده توســط شــرکای اجتماعــی جلوگیــری کنــد.
2- مشــروعیت و برابــری: ســازمان های نمایندگــی کارگــری و کارفرمایــی، بایســتی به صــورت برابــر در فراینــد گفتگــوی اجتماعــی مشــارکت کننــد. 
کــه به صــورت مرتــب و دوره ای تعییــن  کــه لزومــًا تعــداد نماینــدگان برابــر باشــد )تعــداد نماینــدگان مــوردی اســت  البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت 
گیــرد. نهادهــای کارگــری و کارفرمایــی بایــد آزاد باشــند  می شــود( بلکــه بایــد دیدگاه هــای همــۀ طرف هــای درگیــر به صــورت برابــر موردتوجــه قــرار 
ــتادن  ــری را از فرس ــد دیگ ــان نمی توانن ــا کارفرمای ــری ی ــای کارگ ــد. اتحادیه ه ــی کن ــرات نمایندگ ک ــا را در مذا ــی آن ه ــه کس ــه چ ک ــد  ــاب کنن ــا انتخ ت
کــه از طــرف  کارگــر خاصــی بخواهــد  کــرده و یــا از کارفرمــا یــا  نماینــده ای خــاص منــع کننــد. دولــت هــم نمی توانــد نماینــدگان آن هــا را انتخــاب 
کارآمــد بــه مشــروعیت شــرکای اجتماعــی نیــز بســتگی دارد. ایــن بــدان  ســازمانش کاری را انجــام دهــد یــا ندهــد. عــالوه بــر ایــن، ســه جانبه گرایی 
کــه رهبــری نهادهــای کارگــری و کارفرمایــی بایــد قابل اعتمــاد باشــند. رهبــران ســازمان ها بایــد اطالعــات الزم را بــا اعضایشــان در میــان  معناســت 

.)Ibid: 103- 116( بگذارنــد و اعضــا نیــز بایــد قــادر باشــند تــا نگرانی هــا و دغدغه هایشــان را بیــان کننــد تــا منافعشــان در نظــر گرفتــه شــود
در زیر چک لیستی از ویژگی های نمایندگان کارگران و کارفرمایان ذکر شده است:

نمایندگــی گروه هــای مختلــف ماننــد زنــان و ســایر گروه هــای کارگــران به خصــوص کارگــران بخــش غیررســمی، جوانــان، کارگــران   ●
ــران  ــران گروه هــای قومــی مختلــف و کارگ ــا گرایش هــای جنســی متفــاوت، کارگ ــران ب ــدز، کارگ ــه ای ــان ب مهاجــر و روســتایی، مبتالی

بخــش عمومــی
سازمان هایی قوی، پایدار و مستقل  ●
در صــورت امــکان دارای یــک صــدای واحــد؛ جایــی کــه تعــدد نهادهــا وجــود دارد بایــد همــکاری تشــویق شــده و در صــورت امــکان   ●

یکدیگــر را قبــول داشــته باشــند.
دارای صالحیت فنی با تحصیالت مناسب و دارای امکانات تحقیقاتی مناسب.  ●
دارای روحیۀ احترام برای حقوق و نظرات سایرین  ●
آمادگی برای رسیدن به اجماع  ●
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4-6- سایر متخصصان

ــا توجــه بــه پیچیدگــی بســیاری  کــره دیگرانــی غیــر از شــرکای اجتماعــی اصلــی بــه آن اضافــه شــوند. ب در برخــی مــوارد ممکــن اســت در فراینــد مذا
کــه مباحــث فنــی و قانونــی در بیــن اســت، انجــام تحقیقــات و پژوهش هــای  از موضوعــات موردبررســی در فراینــد چانه زنــی، به خصــوص زمانــی 
گاهانــه اســت. تخصــص متخصصــان مســتقل یــا دانشــگاهی می توانــد بــه رســیدن بــه  مناســب یکــی از لــوازم ضــروری بــرای گفتگــوی اجتماعــی آ

.)Ibid: 108( کنــد ح شــده در فراینــد چانه زنــی کمــک  گاهانه تــر و پاســخ های مؤثرتــر بــه ســؤاالت مطر تصمیمــات آ
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7- ضروریات یک گفتگوی اجتماعی موفق

در ادامــۀ همیــن گــزارش، ســازمان بین المللــی کار بــه عواملــی کــه می تواننــد رونــد گفتگــوی اجتماعــی را بهبــود بخشــیده و آن را مؤثرتــر کننــد، چنیــن 
اشــاره می کنــد:
کشــوری بــدون اصــول دموکراتیــک انجــام   ● گفتگــوی اجتماعــی مؤثــر نمی توانــد در  اصــول دموکراتیــک و آزادی تشــکل یابی: 

شــود. در ایــن زمینــه توجــه بــه حقــوق و آزادی هــای اساســی ضــروری اســت. در وهلــۀ اول گفتگــوی اجتماعــی بــر اســاس احتــرام بــه 
کــردن آن شــکل گرفته اســت. درواقــع ایــن امــر نیازمنــد فضایــی عــاری از هرگونــه خشــونت، فشــار و تهدیــد  حــق تشــکل یابی و عملــی 
رهبــران و اعضــای نهادهــای کارگــری و کارفرمایــی اســت. درصورتی کــه کارگــران و کارفرمایــان نتواننــد به صــورت آزادانــه ســازمان 
کــره بپردازنــد. آزادی تشــکل یابی و بــه رســمیت شــناختن حــق چانه زنــی جمعــی  یابنــد، پــس نمی تواننــد آزادانــه بــه بحــث و مذا

کیــد قرارگرفتــه اســت. کار مــورد تأ به عنــوان اصــول و حقــوق اساســی در بیانیــۀ ســال 1998 ســازمان بین المللــی 
نهادهــای نمایندگــی کارگــری و کارفرمایــی مســتقل، قانونــی و قدرتمنــد: نهادهــای کارگــری و کارفرمایــی بایــد نماینــدۀ اعضایشــان و   ●

کره کننــده کــه مســتقل  بازتاب دهنــدۀ منافــع آن هــا باشــند. گفتگــو بــا نهادهــای ضعیــف نمی توانــد مثمــر ثمــر باشــد؛ حضــور نهادهــای مذا
کــره منجــر شــود. در همیــن راســتا شــرکای اجتماعــی بایســتی از توانایی هــای فنــی الزم  از دولــت نیســتند، می توانــد بــه تضعیــف فراینــد مذا
کــره بــا دولــت در شــرایطی برابــر برخــوردار باشــند؛ بنابرایــن بایســتی بــه منابــع فنــی به خصــوص متخصصــان حــوزۀ مدیریــت،  بــرای مذا
اقتصــاد، آمــار و حقوقدانــان دسترســی داشــت. همچنیــن الزم اســت کــه صــدای تمامــی اعضــا در چنین نهادهایی شــنیده شــود. به همین 
منظــور بایــد توجــه ویــژه ای بــه مشــارکت زنــان و همچنیــن ســایر گروه هــای کم صــدا ماننــد کارگــران بخــش غیررســمی اقتصــاد، جوانــان، 

کارگــران مهاجــر و روســتایی، افــراد مبتــال بــه ایــدز، معلولیــن، کارگــران بــا گرایش هــای جنســی متفــاوت و اقلیت هــای قومــی کــرد.
کارگــری و   ● گفتگــوی اجتماعــی: دولــت و نهادهــای  ارادۀ سیاســی، احســاس مســئولیت و تعهــد همــۀ طرف هــای درگیــر در 

کارفرمایــی بایــد بــا فهمــی مشــترک از هــدف گفتگــوی اجتماعــی وارد آن شــوند. آن هــا بایــد درجــه ای از اعتمــاد بــه یکدیگــر و اراده ای 
ــه  ــادر ب ــد ق ــی بای ــرکای اجتماع ــداف، ش ــا و اه ــاوت در دیدگاه ه ــم تف ــوند. علی رغ ــر ش ــد درگی ــن فراین ــا در ای ــند ت ــته باش ــی داش سیاس
کــره بــه ســایر طرف هــا به عنــوان شــرکایی برابــر نــگاه کننــد. همچنیــن  شــناخت اهــداف و اولویت هــای مشــترک باشــند و در طــی مذا
کــه گفتگــوی اجتماعــی ممکــن اســت حتــی تــا چندیــن ســال بــه طــول بینجامــد، تعهــدی طوالنی مــدت و صبــر به خصــوص  ازآنجا
کــره نداشــته باشــند می تــوان از شــکل های  از ســوی دولــت الزم اســت. چنانچــه هیچ کــدام از شــرکای اجتماعــی، تعهــدی بــه مذا
ک اطالعــات و تماس هــا و ارتباطــات غیررســمی ممکــن اســت  محدودتــر گفتگــوی اجتماعــی بهــره بــرد. آغــاز فراینــد بــا تبــادل و اشــترا

بــه ســاختن اعتمــاد و پیشــروی به ســوی گفتگــوی اجتماعــی مؤثــر کارســاز باشــد.
گرچــه گفتگــوی اجتماعــی می توانــد به صــورت غیررســمی و یــا مقطعــی نیــز باشــد )ماننــد آلمــان( امــا ایجــاد   ● پشــتیبانی نهــادی مناســب: ا

نهــادی مخصــوص بــرای ایــن کار می توانــد منجــر بــه آن شــود کــه گفتگــوی اجتماعــی بــه بخــش ثابتــی از تصمیم گیــری در یــک کشــور 
تبدیــل شــود. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه وجــود یــک نهــاد بــرای ایــن امــر لزومــًا بــه معنــای یــک گفتگــوی اجتماعــی مؤثــر نیســت. یــک 
نیــاز اساســی بــرای پشــتیبانی نهــادی مناســب وجــود چارچوبــی قانونــی در ســطح ملــی اســت کــه پایــه ای را بــرای عمــل فراهــم مــی آورد. 
ایــن چارچــوب قانونــی بایــد ضمانــت و حمایــت الزم را فراهــم کــرده و همچنیــن بایــد تعریــف مشــخصی از شــیوۀ همــکاری میــان شــرکای 

اجتماعــی در قالــب اصــول، رویه هــا و کارکردهــا ارائــه دهــد. ایــن چارچــوب نهــادی بایــد مــوارد زیــر را نیــز همــراه خــود داشــته باشــد:
حمایت قوی و کارآمد از طرف وزارت کار  ○
جلوگیری از مناقشات کاری و مکانیسم شفاف  ○
تشویق حضور نهادهای تسهیلگر چانه زنی جمعی  ○
حضور نهادهای تولیدکنندۀ آمار و سایر اطالعات الزم  ○
○  .)Ibid: 44-52( تمرین و تجربه آموزی
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8- ضرورت های اجرایی مذاکره

توافقــات مبتنــی بــر گفتگــوی ســه جانبه بــه ســاختار نهــادی مشــروط اســت. ایــن توافقــات بــه مــواردی ماننــد موقعیــت سیاســی و اجتماعــی کشــور، 
کــرۀ هرکــدام بســتگی دارد.  کندگــی قــدرت در بیــن شــرکای اجتماعــی و دولــت و ســایر ذی نفعــان و اســتراتژی های مذا وضعیــت اقتصــادی، پرا
کــره و اهــداف آن هــا در ایــن امــر ســهیم  همچنیــن عواملــی ماننــد اطالعــات دقیــق و درســت، تبــادل مناســب اطالعــات، اعتمــاد بیــن طرف هــای مذا
کــره نیــز عناصــر اساســی  کــره، دارا بــودن صالحیت هــای فنــی و احســاس مســئولیت همــۀ طرف هــای درگیــر در مذا هســتند. توانایــی بــاال بــرای مذا
کــره و گفتگویــی موفــق، الزم اســت تــا اقداماتــی  بــرای یــک گفتگــوی اجتماعــی موفــق و رســیدن بــه توافــق هســتند؛ امــا در راســتای رســیدن بــه مذا

ح می دهیــم: کار را در ایــن مســیر شــر کیــد ســازمان بین المللــی  کــه موفقیــت آن را تضمیــن کنــد. در ادامــه پنــج گام اساســی مــورد تأ انجــام شــود 
کــره چــه وقــت و در کجــا انجــام شــود و چــه کســانی شــرکت خواهنــد کــرد،  کــره ای بایســتی در مــورد اینکــه مذا 1- »آماده ســازی: پیــش از هرگونــه مذا
تصمیم گیــری شــود. تنظیــم یــک بــازۀ زمانــی محــدود می توانــد بــه جلوگیــری از ادامــۀ بی مــورد رونــد گفتگــو و عــدم توافــق ناشــی از آن کمــک کنــد.
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــر ب ــن ام ــود. ای ــن درک ش ــۀ طرفی ــای هم ــا و دغدغه ه ــه نگرانی ه ک ــت  ــم اس ــث، مه ــگام بح ــارۀ موضــوع: در هن 2- بحــث درب

ــت. ــادل الزم اس ــره ای متع ک ــرای مذا ــرایط الزم ب ــاد ش ــازنده و ایج ــی س راه حل
کــره شناســایی شــوند. ایجــاد فهرســتی  کــه اهــداف و منافــع تمــام گروه هــای طــرف مذا کــردن اهــداف: در هنــگام بحــث الزم اســت  3- مشــخص 
ــه و اساســی مشــترک  کــه پای ــًا احتمــال آن وجــود دارد  ــد کمک کننــده باشــد. در پــی همیــن اقــدام غالب از ایــن مــوارد و اولویت بنــدی آن هــا می توان

حاصــل آیــد.
ــد و  ــت نائل آمده ان ــتاوردی مثب ــه دس ــه ب ک ــد  ــاس کنن ــر احس ــای درگی ــام طرف ه ــی آن تم ــه در پ ک ــه  ــک نتیج ــه ی ــیدن ب ــق: رس ــره و تواف ک 4- مذا
کــه رســیدن بــه چنیــن چیــزی همــواره ممکــن نیســت بایســتی  نقطــه نظــرات آن هــا در نظــر گرفته شــده اســت، امــری مهــم و حیاتــی اســت. ازآنجا

ــز در نظــر گرفتــه شــود. اســتراتژی ها و توافقــات جایگزیــن نی
5- اجــرای برنامــۀ عمــل: در پــی توافــق بایســتی مجموعــه ای از اقدامــات انجــام شــود تــا تصمیمــات گرفته شــده عملــی شــوند. درصورتی کــه فراینــد 
ــه از  ک ــود  ــث می ش کار باع ــن  ــود؛ ای ــزی ش ــر برنامه ری ــه ای دیگ ــرای جلس ــا ب ــت ت ــود الزم اس ــل نش ــی حاص ــده و توافق ــه ش ــت مواج ــا شکس ــره ب ک مذا
درگیرشــدن همــۀ طرف هــا در بحــث و جــدال داغ و بیهــوده اجتنــاب شــود. بــدون اجــرا و اقــدام مناســب، ممکــن اســت گفتگــوی اجتماعــی صرفــًا 
بــه صحبــت کــردن تبدیــل شــود کــه نتیجــه ای در برنــدارد. فراینــد اجرایــی کــردن توافقــات نیــز بایســتی مــورد نظــارت و ارزیابــی قرارگرفتــه تــا چرخــۀ 
کثــر کشــورها مســئولیت  کنــد و درس هــای یــاد گرفته شــده از توافــق پیشــین در توافقــات بعــدی اســتفاده شــوند. در ا کــرات را تغذیــه  بعــدی مذا
کــه در کشــور ظرفیــت تبدیــل توافقــات بــه سیاســت های  اجرایــی شــدن توافقــات بــا وزارتخانــۀ مربوطــه در دولــت اســت. پــس حائــز اهمیــت اســت 

.)Ibid: 35- 37(»عینــی و برنامه هــای عمــل و همچنیــن نظــارت بــر اجــرا فراهــم شــود

کــره همــۀ طرف هــای درگیــر بایســتی از منابعــی برخــوردار باشــند کــه می توانــد باعــث تقویــت آن هــا در حیــن گفتگــو شــود.  از ســوی دیگــر در حیــن مذا
کــرات و گفتگوهــای ســه جانبه الزم اســت عبارت انــد از: کــه بــرای مشــارکت مؤثــر در مذا نیازمندی هــا و صالحیت هــای فنــی 

گفتگــوی اجتماعــی ماننــد   ● »دسترســی بــه متخصصــان فنــی و توانایــی فهــم و تحلیــل مســائل پیچیــدۀ مربــوط بــه مباحــث 
درآمــد. و  بازنشســتگی، دســتمزد  سیاســت های 

ظرفیت تحلیل و استفاده از آمار و فهم وضعیت و اولویت های سایر طرف ها.  ●
●  .)Ibid: 37(»اختیار و قدرت ورود به توافق

یکــی دیگــر از مــوارد الزم تنظیــم دســتور کار بــرای گفتگــوی اجتماعــی اســت کــه یکــی از اجــزای ضــروری حکمرانــی در فراینــد ســه جانبه گرایی اســت. 
غ از راه حــل انتخاب شــده  کار بــه معنــای تنظیــم اولویت هاســت. در ایــن رابطــه نیــز یــک الگــوی واحــد قابل ارائــه نیســت و فــار تنظیــم یــک دســتور 
کار اســت. به طــور ایــده آل دســتور  و تعــداد مــوارد ذکرشــده در دســتور کار، آنچــه مهــم اســت رســیدن بــه درک کامــل تمــام طرف هــا از ایــن دســتور 
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کار فراینــد گفتگــوی اجتماعــی بایــد در طــی یــک دورۀ زمانــی تهیــه شــود تــا دولــت و شــرکای اجتماعــی زمــان کافــی بــرای انجــام تحقیقــات الزم و 
ــر  ــر و پایدارت ــرای کار منظم ت ــه بدیــن نحــو طراحــی شــود زمینــه را ب ک ــی دســتور کاری  ــردن نقطــه نظراتشــان داشــته باشــند. به طورکل ک مشــخص 

کــرد: کار را طراحــی  فراهــم می کنــد. »بــه ســه شــیوه می تــوان ایــن دســتور 
مشــارکت همــۀ طرف هــا به صــورت مســتقیم: در ایــن حالــت هــر طــرف می توانــد مــوردی را بــه دســتور کار اضافــه کنــد کــه درواقــع   ●

می تــوان بــه آن به عنــوان راهــی دموکراتیــک نگریســت. هرچنــد ایــن روش ممکــن اســت بــه طوالنــی شــدن و بی اثــر شــدن گفتگــو 
منجــر شــود.

مشــارکت جمعــی: جمعــی از گروه هــای درگیــر در گفتگــوی اجتماعــی می تواننــد مــوردی را بــه دســتور کار اضافــه کننــد. هرچنــد،   ●
کــه محــل بحــث اســت برخــالف خواســته های اوســت، ممکــن اســت مشــارکت  کــه موضوعــی  کنــد  گــر یکــی از ایــن گروه هــا گمــان  ا

کــم شــود. گــروه محــدود و  آن 
کار توافــق می کننــد. ایــن روش از قابلیــت اثرگــذاری و   ● اجمــاع: دولــت و شــرکای اجتماعــی به صــورت مشــترک بــر ســر دســتور 

.)Ibid: 89(»ارجحیــت داشــتن برخــوردار اســت

برای رسیدن به یک دستور کار می توان اقدامات زیر را توسط دبیر و مسئول فرایند گفتگوی اجتماعی انجام داد:
»تهیه پیش نویسی از قوانینی که در حال آماده سازی بوده و نیازمند نظر همۀ طرف های درگیر است.  ●
تهیه فهرستی از اولویت های دولت به خصوص در فضای سیاست های بازار کار و مدیریت آن  ●
تهیه فهرستی از اولویت های شرکای اجتماعی  ●
●  .)Ibid: 90(»کار و اقتصادی-سیاسی جامعه تهیه فهرستی از موضوعات و مسائل در فضای 

کــه در  کــه مــواردی  کار نشســت های ســه جانبه، نشــان می دهــد  گفتگــوی اجتماعــی فراینــدی مــداوم اســت. در همیــن راســتا تنظیــم دســتور 
نشســت های ســه جانبۀ قبلــی موردبحــث قرارگرفته انــد در نظــر گرفته شــده اند؛ بنابرایــن بــرای اینکــه یــک گفتگــوی اجتماعــی پایــدار باشــد، الزم 
اســت چرخــه ای مناســب از گفتگــوی اجتماعــی پدیــد آیــد. ایــن چرخــه بایــد شــامل مکانیســمی مبتنــی بــر مراحــل مختلــف باشــد ازجملــه: 1- رایزنــی 

کــرۀ منظــم؛ 2- تصمیمــات و توافقــات؛ 3- اجــرای توافقــات؛ 4- نظــارت و ارزیابــی. و مذا

شکل 6- چرخۀ گفتگوی اجتماعی
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 (.Ibid: 90سیاسی جامعه«)-دیتهیه فهرستی از موضوعات و مسائل در فضای کار و اقتصا •

نشست کار  دستور  تنظیم  راستا  همین  در  است.  مداوم  فرایندی  اجتماعی  میهای سهگفتگوی  نشان  که  جانبه،  دهد 

نشست  در  که  سهمواردی  قرارگرفتهجانبۀ  های  موردبحث  گرفته قبلی  نظر  در  یک    اند؛شده اند  اینکه  برای  بنابراین 

این چرخه باید شامل  ای مناسب از گفتگوی اجتماعی پدید آید.  الزم است چرخه گفتگوی اجتماعی پایدار باشد،  

اجرای    -3ات؛  تصمیمات و توافق  -2رایزنی و مذاکرۀ منظم؛    -1مکانیسمی مبتنی بر مراحل مختلف باشد ازجمله:  

 نظارت و ارزیابی. -4توافقات؛ 

 چرخۀ گفتگوی اجتماعی -6شکل 

 
 
 

 
  

گفتگوی اجتماعی بازخورد برای دور بعدی   

 ILO, 2013: 91منبع: 

 

ها و زمینه پیشنفع مختلف که نیازمند  های ذی گونه که گفته شد گفتگوی اجتماعی، مذاکراتی است میان گروههمان

تر گردد. های مختلف برخوردار شده و راه رسیدن به اهداف آسان لوازمی ضروری است تا نتایج آن از پشتیبانی گروه 

( را شمایی از یک گفتگوی اجتماعی استاندارد دانست  7توان شکل ) های قبل گفته شد، میقسمت آنچه در  توجه به    با

های مختلف قرار گیرد.موافقت گروه تواند مورد که نتایج حاصل از آن می 

بحث و 
کره مذا

توافق بر
سر برنامه 

عمل

-پیاده
سازی و 

اجرا

پیگیری، 
رصد و 
ارزیابی

ILO, 2013: 91 :منبع
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کــه نیازمنــد پیش زمینه هــا و لوازمــی ضــروری  کراتــی اســت میــان گروه هــای ذی نفــع مختلــف  کــه گفتــه شــد گفتگــوی اجتماعــی، مذا همان گونــه 
گــردد. بــا توجــه بــه آنچــه در قســمت های قبــل  اســت تــا نتایــج آن از پشــتیبانی گروه هــای مختلــف برخــوردار شــده و راه رســیدن بــه اهــداف آســان تر 
گفتــه شــد، می تــوان شــکل )7( را شــمایی از یــک گفتگــوی اجتماعــی اســتاندارد دانســت کــه نتایــج حاصــل از آن می توانــد مــورد موافقــت گروه هــای 

مختلــف قــرار گیــرد.

شکل 7- الگوی گفتگوی اجتماعی
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9- تجارب سایر کشورها در گفتگوی اجتماعی

در ادامــه بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فراینــد گفتگــوی اجتماعــی، تجربــۀ ســه کشــور اســتونی، لهســتان و ترکیــه را موردبررســی قــرار می دهیــم. انتخــاب 
کــه آن هــا نیــز ماننــد ایــران، از گفتگــوی اجتماعــی شــفاف، پایــدار و جامعــی برخــوردار نبــوده و تجــارب گذشــته  ایــن ســه کشــور بــه ایــن دلیــل اســت 

و روندهــای جایگزیــن بــه کار گرفته شــده در آن هــا می توانــد نــکات حائــز اهمیتــی در برداشــته باشــد.

1-9- لهستان و استونی

1-1-9- سابقۀ گفتگوی اجتماعی در دو کشور

در هــر دو کشــور اســتونی و لهســتان، گفتگــوی اجتماعــی بــدون اســتثنا در ســطح ملــی انجــام می شــود و در میــان شــرکای اجتماعــی و دولــت تمرکــزی 
شــدید بــر اشــخاص اســت. لهســتان و اســتونی تفاوت هــای مهمــی نیــز در گفتگــوی اجتماعــی دارنــد؛ به عنــوان نمونه میــزان نهادینه شــدن گفتگوی 
کار ســه جانبه گرایی  اجتماعــی بــه طــرز شــدیدی در بیــن آن هــا متفــاوت اســت. در اســتونی، به ســختی می تــوان نهــاد قانونــًا پایــدار و در حــال 
یافــت. در مقابــل، در لهســتان، مقــررات مربــوط بــه عملکــرد نهادهــای ســه جانبه گرایی کامــاًل مفصــل اســت. درنتیجــه، ســطح اثرگــذاری نهادهــای 

کــه بــر اســاس تعــداد توافقــات حاصلــه توســط طرف هــای درگیــر در گفتگــو اندازه گیــری می شــود، بیــن دو کشــور بســیار متفــاوت اســت. ســه جانبه 
درعین حــال هــر دو کشــور تشــابهاتی نیــز دارنــد. اول اینکــه، هــردوی آن هــا تجربــۀ تاریخــی مرتبــط بــا دولتــی سوسیالیســت )کمونیســت( و تحــت 
ــه ایجــاد نهادهــا و ارزش هایــی یکســان در ارتبــاط  ــد. ایــن ســیطره منجــر ب ــا خــود دارن ســیطرۀ اقتصــادی، ایدئولوژیکــی و ژئوپلیتیکــی روســیه را ب
ــر جامعــه  ــت ب ــرۀ جمعــی شــده اســت. ســیطرۀ دول ک ــت و جامعــه و محدودیــت گفتگــوی اجتماعــی و مذا ــت، ارتبــاط بیــن دول ــا اقتدارگرایــی دول ب
کشــورها داشــته اســت. میــراث سوسیالیســم به طــور  کمونیســت نقشــی اساســی در ایــن  و تبعیــت منافــع اجتماعــی از مدیریــت دولتــی و حــزب 
کــرۀ جمعــی و گفتگــوی اجتماعــی مشــهود  مشــخص در اجــرای دموکراســی به خصــوص دشــواری های رو در روی هــر دو کشــور در فراینــد بازیابــی مذا
کلــی در اصالحــات اقتصــادی لیبــرال در هــر دو کشــور مشــابه اســت. ایــن اصالحــات در اســتونی آزادانه تــر بــوده امــا  اســت. دوم اینکــه جهت گیــری 
کــه ســاختار اتحادیه هــای از پیــش موجــود و ایجادشــده و تأثیرشــان بــر احــزاب سیاســی در  در لهســتان، تعــدادی اصالحــات نئولیبرالــی انجــام شــده 
قــدرت، ایــن فراینــد آزادســازی را محدودتــر کــرده اســت. ســومًا، فرهنــگ سیاســی هــر دو کشــور نیــز بــه یکدیگــر شــبیه اســت امــا میــزان سیاســت زدگی 

.)Grosse, 2010: 113- 115( .ــت ــتر اس ــم گیری بیش ــور چش ــتان به ط ــی در لهس ــوی اجتماع گفتگ
تحلیل گفتگوی اجتماعی تحت سیطرۀ سوسیالیسم واقعًا موجود در این کشورها، این خصوصیات را به همراه داشته است:

»در هماهنگــی بــا میــراث دولــت سوسیالیســتی، گفتگــوی اجتماعــی به جــای هنجارهــای قانونــی یــا راه حل هــای نهــادی پایــدار   ●
کــم رویه هــا و ضعــف نهادهــای رســمی در  عمدتــًا مبتنــی بــر تصمیمــات سیاســی خودســرانه بــود. ایــن امــر بــا قــدرت الــزام آور نســبتًا 

مقابــل قــدرت تصمیمــات سیاســی خودســرانه و اقتــدار شــخصی تصمیم ســازان در ارتبــاط بــود.
کــم، گفتگــو صرفــًا بــا هــدف مشــروعیت بخشــیدن بــه اقتــدار اســتبدادی انجــام می شــد. ذات   ● بــا توجــه بــه نظــام سوسیالیســتی حا

کــردن مــردم از اینکــه تصمیمــات گرفته شــده  کــه توســط رســانه های دولتــی بــا هــدف متقاعــد  کــرۀ جمعــی به شــدت تبلیغــی بــود  مذا
توســط مقامــات، درســت و قانونــی اســت انجــام می شــد.

گفتگــوی اجتماعــی قویــًا خصوصیتــی سیاســی و ایدئولوژیکــی داشــت. درنتیجــه بیشــتر از آنکــه بــه واقعیت هــای اجتماعــی و   ●
ــود. ــوط ب ــتی مرب ــت سوسیالیس ــوژی دول ــه ایدئول ــد، ب ــوط باش ــر آن مرب ــب ب ــائل مترت مس

گفتگــوی اجتماعــی، به عنــوان نظــام قــدرت سیاســی، به شــدت متمرکــز بــود کــه بــه معنــای آن اســت کــه عمدتــًا در مرکــز انجــام می شــد.   ●
در برخــی مواقــع خــاص کــه در ســطح خــرد انجــام می گرفــت، به شــدت توســط ســازمان های دولــت مرکــزی )ازجملــه پلیــس( کنتــرل می شــد.

گفتگــوی اجتماعــی در اختیــار گروهــی اقلیــت بــود. حــق حضــور در آن بــرای گروهــی از فعــاالن وفــادار بــه قــدرت سیاســی کــه ســتون   ●
کــه حامــی مانــدگاری نظــام بودنــد محفــوظ بــود. ایــن گفتگوهــا فعاالنــی  فقــرات نظــام سوسیالیســتی بودنــد و گروهــی از نخبــگان 

.)Ibid: 118-119(«ماننــد گروه هــای مخالــف سیاســی یــا مذهبــی را در برنمی گرفــت
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به طــور خالصــه، در ارتبــاط بــا میــراث دولــت سوسیالیســتی، صاحب منصبــان سیاســی در جایگاهــی برتــر نســبت بــه جامعــه دیــده می شــدند. 
مدیریــت دولتــی نقــش غالــب را در شناســایی اهــداف سیاســت های عمومــی و اجــرای آن هــا بــازی می کــرد. نقــش گفتگــوی اجتماعــی ضعیــف بــوده 
و به صــورت ابــزاری تابــع دولــت بــود و به طــور خــاص بــرای اهــداف تبلیغــی و مشروعیت بخشــی بــه قــدرت دولتــی مورداســتفاده قــرار می گرفــت. 
نهادهــای اجتماعــی توســط دولــت ساخته شــده و تابــع منافــع دولــت بودنــد، درنتیجــه نهادهــای اجتماعــی به جــای منافــع جامعــه منافــع دولــت 

را منعکــس می کردنــد.

2-1-9- وضعیت امروز؛ نقش قوی دولت و نهادهای ضعیف گفتگوی اجتماعی

نهادهــای گفتگــوی اجتماعــی در لهســتان و اســتونی کــه نســبتًا پرتعــداد بــوده و بــه بســیاری از نهادهــای دولتــی مرتبــط هســتند، عمدتــًا نهادهایــی 
ــا کمــی  کــه علی رغــم تعــداد زیادشــان، ب ــا نهادهــای اداری مرکــزی وجــود دارد  ــًا صــد نهــاد مشــورتی مرتبــط ب ضعیــف هســتند. در لهســتان، تقریب
ــا  اســتثنا، اهمیــت عملــی آن هــا ناچیــز اســت. در هــر دو کشــور، بخــش عمــده ای از ایــن نهادهــا شــخصیت کامــاًل رســمی دارنــد و به عنوان مثــال ب
ســازمان بین المللــی کار در ارتبــاط هســتند. بســیاری از ایــن نهادهــا بــه انجــام فعالیت هــای عــادی محــدود بــوده و در فراینــد اخــذ تصمیمــات 

ــا انجــام بحث هــای عمومــی منظــم و کامــل نقشــی ندارنــد. ــزام آور ی ال
ســطح رســمی بــودن نهــاد ســه جانبه گرایی ملــی در دو کشــور متفــاوت اســت. در لهســتان، ایــن نهادهــا پایــدار بــوده و تجربــه ســالیان را بــا خــود دارنــد 
کــه فاقــد توانایــی الزم بــرای ایجــاد توافــق هســتند. کمیســیون ســه جانبه گرایی لهســتان، در ســال 1994 پایه گــذاری  هرچنــد بــه نظــر می رســد 
شــده امــا در دوره هایــی بــه علــت دالیــل سیاســی فعالیت هایــش متوقف شــده اســت. تمرکزگرایــی گفتگــوی اجتماعــی در لهســتان بــه غالــب بــودن 
مدیریــت دولتــی نســبت بــه شــرکای اجتماعــی مربــوط می شــود. عــالوه بــر ایــن در لهســتان، در کنــار نهادهــای ســه جانبه )جایــی کــه موقعیــت دولــت 
کــره را بــرای اتحادیه هــای صنفــی کارگــران  کــه فضــای نشســت و مذا قــوی اســت( چنــد نهــاد گفتگــوی اجتماعــی دوجانبــه ضعیــف نیــز وجــود دارد 

و ســازمان های کارفرمایــی فراهــم می کننــد.
ج از  ــاره و بــه درخواســت یکــی از شــرکای اجتماعــی و خــار کــرات به صــورت یک ب در اســتونی، هیــچ نهــاد پایــدار ســه جانبه گرایی وجــود نــدارد. مذا
ســاختارهای مشــورتی انجــام می شــوند؛ بنابرایــن، بــه نظــر می رســد گفتگــو در اســتونی بیشــتر از آنکــه مبتنــی بــر نهادهــای گفتگــوی اجتماعــی پایــدار 
کــه حــول موضوعــات عمومــی خــاص شــکل می گیــرد. نهادینــه شــدن ضعیــف گفتگــوی اجتماعــی  کــرات ســه جانبۀ چرخــه ای اســت  باشــد، مذا

باعــث تقویــت غالــب بــودن و انحصــار دولــت بــر ســازمان های اجتماعــی شــده اســت.
کارآمــدی قانــون اســت. مقــررات قانونــی شــرایطی را بــرای  شــکنندگی نهادهــای ســه جانبه در ایــن دو کشــور در وهلــۀ اول ناشــی از ناقــص بــودن و نا
انجــام روشــمند گفتگــو فراهــم نمی کنــد. در اســتونی، مشــارکت در فراینــد رایزنــی و مشــاوره اختیــاری بــوده و فقــط بــه حســن نیــت دولــت و شــرکای 
اجتماعــی بســتگی دارد. عــالوه بــر ایــن طبــق قانــون دولــت ملــزم بــه ارائــه پیشــنهادات قانونــی در مــورد روابــط صنعتــی یــا مســائل اجتماعــی بــرای 
کــرۀ عمومــی قابل توجــه اســت حتــی  بحــث در مجامــع ایــن نهادهــا نیســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در هــردوی ایــن کشــورها دور زدن فراینــد مذا
کراتــی را برپــا کنــد. در ایــن کشــورها، مقــررات قانونــی مربوطــه مبهــم اســت کــه درنتیجــه  زمانــی کــه دولــت بــه لحــاظ قانونــی مجبــور اســت چنیــن مذا
کــه آن هــا را بــه نفــع خــود تفســیر کنــد. در همیــن حــال، توافقــات ایجادشــده  کــره یعنــی دولــت ایــن اجــازه را می دهــد  بــه قدرتمندتریــن طــرف مذا
قــدرت رســمی نداشــته و صرفــًا خصوصیــت مشــورتی دارنــد. هیــچ مکانیســمی بــرای تقویــت توافقــات به دســت آمده از دل نهادهــای ســه جانبه یــا 

نظــارت بــر آن هــا وجــود نــدارد.
همچنیــن شــکنندگی گفتگــوی ســه جانبه ناشــی از ضعــف شــرکای اجتماعــی نیــز اســت. درجــۀ نمایندگــی اجتماعــی شــرکای اجتماعــی پاییــن بــوده 
و در هــر دو کشــور نیــز در حــال کاهــش بیشــتر اســت به طوری کــه عضویــت در اتحادیه هــای کارگــری به طــور منظــم در طــی ســالیان در حــال کاهــش 
بــوده اســت. شــکنندگی ســازمان های اجتماعــی همچنیــن بــه علــت فقــدان منابــع مالــی مقتضــی و بی تجربگــی در فعالیت هایشــان هــم هســت. 
کــراه از فراتــر رفتــن از مســائلی  عامــل دیگــر در شــکنندگی ایــن نهادهــا ریشــه در انشــعابات درونی شــان، رقابــت بــرای جلــب اعضــا و نفــوذ سیاســی و ا

.)Ibid: 119-124( کــه باعــث جدایــی آن هــا می شــوند، دارد
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2-9- ترکیه

1-2-9- تحوالت نهادهای نمایندگی در ترکیه

در مــورد ترکیــه می تــوان مشــاهده کــرد کــه موقعیــت اجتماعــی جنبــش اتحادیــه ای توســط دو پویــش در ســال 1960، یعنــی زمانــی کــه توســعه گرایی 
ــه در  ک ــری1  ــر اســاس الگــوی صنعتــی شــدن از طریــق سیاســت جایگزینــی واردات شــتاب گرفــت، شــکل داده شــد. در ترکیــه، جامعــۀ کارگ ــی ب مل
ــک  ــدوق کم ــوان صن ــه به عن ک ــود  ــازمانی ب ــع س ــه درواق ک ــد  ــود هرچن ــناخته می ش ــری ش ــۀ کارگ ــن اتحادی ــوان اولی ــد به عن ــیس ش ــال 1871 تأس س
کــرد. در ســال 1936 اولیــن قانــون کار و در ســال  کارگــر شــروع بــه گســترش و توســعه  متقابــل عمــل می کــرد. هم زمــان بــا آغــاز صنعتی ســازی، طبقــۀ 
ــاب  ــازۀ اعتص ــه اج ک ــد  ــل می کردن ــی عم ــت حکومت ــا تح ــه اتحادیه ه ک ــان ازآنجا ــن زم ــد. در ای ــب ش ــی تصوی ــۀ صنف ــون اتحادی ــن قان 1947، اولی
کارآمــد باشــند. حــق  ــران چنــدان  ــد، نمی توانســتند در حفاظــت از حقــوق کارگ ــی جمعــی برخــوردار نبودن ــرای چانه زن نمــی داد و از حقــوق کافــی ب
ح شــد. حقــوق اساســی مربــوط بــه کار ماننــد حــق ایجــاد اتحادیــه، حــق اعتصــاب و  اعتصــاب بــرای اولیــن بــار در قانــون اساســی ســال 1961 مطــر
ــرای جایگزینــی  ــی ب ــر تشــویق تولیــد داخل کــه مــدل صنعتــی شــدن مبتنــی ب ــون اساســی ســال 1961 تضمیــن شــد. ازآنجا چانه زنــی جمعــی در قان
واردات و ترغیــب بــرای مصــرف کاالهــای داخلــی اســت، طبقــۀ دســتمزدبگیر نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه بــازی می کنــد کــه درنتیجــه الزم اســت بــا 
دســتمزد بــاال اســتخدام شــود تــا از تــداوم کار و داشــتن قــدرت خریــد بــرای ترغیــب مصــرف کاالهــای ســاخت داخــل اطمینــان حاصــل شــود. تأســیس 
ــن  ــه3 در 1976 و همچنی ــی ترکی ــی واقع ــای صنف ــیون اتحادیه ه ــال 1967 و کنفدراس ــه2 در س ــی ترکی ــای صنف ــرفت اتحادیه ه ــیون پیش کنفدراس
ــه  ک ــد  ــان می ده ــالدی نش ــه 60 می ــران در ده ــان کارگ ــا در می ــت در اتحادیه ه ــریع عضوی ــش س ــه4 و افزای ــی ترکی ــای صنف ــیون اتحادیه ه کنفدراس
ــر دنیــای کار در دهــۀ 80 پایــان گرفــت  ــا مجموعــه ای از وقایــع تأثیرگــذار ب جنبــش اتحادیه هــا در دورۀ 1960-1980 قوی تــر شــده اند. ایــن دوره ب
کــه طــی آن اتحادیه هــا شــاهد کاهــش عضویــت و دشــواری هایی در حفاظــت از منافــع اعضایشــان بودنــد. ایــن مســائل معمــواًل بــا ارجــاع بــه عواملــی 
نظیــر آزادســازی اقتصــادی، جهانی ســازی نئولیبرالــی و انعطاف پذیــری کار )شــامل قراردادهــای پیمانــی و افزایــش اســتخدام پاره وقــت( توضیــح 
داده می شــوند. محیــط سیاســی ســرکوبگر ترکیــه کــه توســط رژیــم نظامــی در ســال 83 -1980 ایجــاد شــد نیــز نقشــی مهــم در ایــن زمینــه بــازی کــرده 

)Adaman, 2018: 3- 4( ــت اس

1-1-2-9- تحوالت اتحادیه های صنفی کارگری

خ  کــه ســازمان اتحادیه هــا ازنظــر عضویــت ضعیــف اســت نمی تــوان از کارآمــدی گفتگــوی اجتماعــی ســخن گفــت. »بــر ایــن اســاس نــر در جایــی 
پاییــن عضویــت در اتحادیه هــا و توافقــات جمعــی ناچیــز در دنیــای کار در ترکیــه، به عنــوان عامــل اصلــی مختل کننــدۀ گفتگــوی اجتماعــی تلقــی 
ــا  ــا 12 درصــد بــود، در ســال های 1965 و 1970 بــه 17 و 18 درصــد رســید و ت ــر ب می شــود. درحالی کــه عضویــت در اتحادیــه در آغــاز دهــۀ 1960 براب
خ عضویــت  ســال 1980 و کودتــای نظامــی بی تغییــر باقــی مانــد. پــس از کودتــا، فعالیــت اتحادیه هــا تعلیــق شــد و پــس از پایــان رژیــم نظامــی، نــر
کــرد و در ســال 1990 بــه 19 درصــد، در ســال 2000 بــه  خ عضویــت شــروع بــه کاهــش  تــا 22 درصــد در ســال 1988 بــاال رفــت. پس ازایــن مقطــع، نــر
ــا ســال 2017 اندکــی بهبــود  ــا 6/3 درصــد در ســال 2013 ادامــه یافــت و پــس ازآن ت ــد کاهشــی ت ــه 8 درصــد رســید. رون 10 درصــد و در ســال 2005 ب
یافــت و بــه 8/6 درصــد رســید. بــا چنیــن وضعیتــی، مشــکل اصلــی اتحادیه هــا بحــث نمایندگــی کارگــران اســت به خصــوص در مکانیســم گفتگــوی 
کارگــر را نمایندگــی  کارگــران را نمایندگــی می کننــد و اساســًا گروه هایــی ماننــد زنــان  کــه عنــوان می شــود آن هــا فقــط حــدود 10 درصــد  اجتماعــی 
کــه از بیــن ایــن کارگــران عضــو اتحادیه هــا نیــز 30  خ عضویــت به تنهایــی معنــادار نیســت چرا کــه نــر کــرد  نمی کننــد. البتــه بایــد ایــن نکتــه را اضافــه 

.)Ibid: 9(»ج از توافقــات جمعــی هســتند درصدشــان خــار
ــه اشــتغال رســمی وجــود داشــته  ک ــر اســت  ــه فقــط در شــرایطی امکان پذی ــه حــق تشــکل یابی و تأســیس اتحادی ک ــز اهمیــت ایــن اســت  نکتــه حائ
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ــرد. در ایــن کشــور حــدود یک ســوم نیــروی کار در  ــج می ب ــاالی اشــتغال غیررســمی رن ــزان ب ــه از می ک ــا »ترکیــه در زمــرۀ کشــورهایی اســت  باشــد، ام
کنــار یکدیگــر  کارنــد و می تــوان اشــتغال رســمی و غیررســمی را در یــک کارخانــه توأمــان در  بخــش غیرکشــاورزی، به صــورت غیررســمی مشــغول بــه 
کــه برخــی از کارکنــان رســمی در ایــن  کــه ایــن مســئله را جالب تــر می کنــد آن اســت  کــه آن را تبدیــل بــه پدیــده ای جالب توجــه می کنــد. نکتــه ای  دیــد 

.)Ibid: 10(.ســاختار عضــو اتحادیه هــای کارگــری هســتند

2-1-2-9- تکامل اتحادیه های کارفرمایی

کــه اتحادیه هــای کارگــری در حــال قدرت گیــری بودنــد، کارفرمایــان نیــز بــه انســجام هرچــه بیشــتر خــود روی آوردنــد.  در دورۀ 1980-1960 زمانــی 
کتبــر 1961، شــش اتحادیــه کارفرمایــی ازجملــه انجمــن  خ داد. در 15 ا پــس از ســال 1960، افزایشــی در متمرکــز شــدن ســازمان های کارفرمایــی ر
ــام ایــن  ــد. در ســال 1962، ن ــه انجمن هــای کارفرمایــی اســتانبول1 تشــکیل دادن ــزی، ابرســازمانی را تحــت عنــوان اتحادی ــع محصــوالت فل صنای
کــه مخاطــب  اتحادیــه بــه کنفدراســیون انجمن هــای کارفرمایــی ترکیــهTISK( 2( تغییــر یافــت. ایــن کنفدراســیون ســازمانی کارفرمایــی اســت 
کــه تحــت قوانیــن  ــر روابــط در محــل کار به عنــوان ســازمانی کارفرمایــی  کار اســت. ایــن کنفدراســیون ناظــر ب ــران در روابــط  و طــرف حســاب کارگ
کــرات  اتحادیه هــای صنفــی فعالیــت می کنــد، تأسیس شــده اســت و به عنــوان یکــی از شــرکای اجتماعــی، نمایندگــی کارفرمایــان را در بســیاری از مذا
ــر عهــده دارد. ایــن ســازمان، کارفرمایــان را در نهادهــای مختلفــی همچــون ســازمان بین المللــی کار، ســازمان بین المللــی  دوجانبــه و ســه جانبه ب

کارفرمایــان و... در ســطح بین المللــی نمایندگــی می کنــد.

2-2-9- مکانیسم گفتگوی اجتماعی در ترکیه

گفتگــوی اجتماعــی بایســتی بــا توجــه بــه فراینــد تاریخــی توســعۀ روابــط صنعتــی بررســی شــود. در مقایســه بــا اروپــا، بــا  در ترکیــه، مکانیســم 
ــد در ســال  ــت فراینــدی متفــاوت وجــود دارد. ایــن فراین ــا دول ــا یکدیگــر و ب ــه و روابطشــان ب ــگاه و قــدرت شــرکای اجتماعــی در ترکی ــه جای توجــه ب
1945 بــا تأســیس وزارت کار در ترکیــه شــدت یافــت و حضــور مجمــع کارگــران را در فرایندهایــی ماننــد تعییــن حداقــل دســتمزد به عنــوان نماینــدۀ 
ــواع  ــه بررســی مــواردی از ان ــه گفتگــوی اجتماعــی در ایــن کشــور دانســت. در ادامــه ب ــوط ب ــوان اولیــن گام هــای مرب ــران، می ت اتحادیه هــای کارگ

کــه عمدتــًا نیــز بــا شکســت همــراه بوده انــد می پردازیــم: گفتگوهــای اجتماعــی انجام شــده در ترکیــه 

1-2-2-9- مجمع کارگران3

کار بنانهــاده شــد. چنانچــه در ایــن قانــون  »بــر اســاس تصویــب قانــون 4841 در 30 ژانویــه 1946، مجمــع کارگــران در ســازوکار مربــوط بــه وزارت 
تصریح شــده بــود ایــن مجمــع ســاختار ســه جانبه ای را فراهــم مــی آورد کــه شــامل نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان بــا حضــور وزیــر کار یا معــاون وی و 
کــه بــرای جلســات ســالیانه پیش بینی شــده  گرچــه ایــن نهــاد قدیمی تریــن ســاختار ســه جانبه اســت  حضــور نماینــدگان ســایر وزارتخانه هــا می شــد. ا
کنــون تشکیل شــده اســت. ازایــن رو ایــن نهــاد بــه دلیــل تشــکیل شــدن نامنظــم و بــا فواصــل طوالنــی موردنقــد قرارگرفتــه  اســت، امــا فقــط یــازده بــار تا

.)Ibid: 11(»و بــه مکانیســمی تبدیل شــده اســت کــه بســیار از اهــداف و کارکردهــای اصلــی اش دور شــده اســت

2-2-2-9- هیئت تعیین حداقل دستمزد4

ــر اســاس دســتورالعملی خــاص  ــود، بایســتی ب ــار در ســال 1936 تعیین شــده ب ــرای اولیــن ب ــه ب ک ــون کار، حداقــل دســتمزد  ــر اســاس مــاده 32 قان ب
کــه شــامل نماینــدگان کارگــران و  تعییــن شــود. طبــق آیین نامــۀ حداقــل دســتمزد منتشرشــده در ســال 1951، ایــن وظیفــه بــه هیئت هــای محلــی 

1-  Union of Istanbul Employer Associations
2-  Turkish Confederation of Employer Associations
3-  Labour Assembly
4-  Minimum Wage Fixing Board
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کــه بــرای بخش هــای مختلــف متفــاوت اســت. در مــاده 33 قانــون  کارفرمایــان اســت ولــی نماینــدۀ دولــت در آن دســت بــاال را دارد، محــول شــده 
کــه در ســال 1967 عملــی شــد، ایجــاد کمیســیونی مرکــزی بــرای جایگزینــی ایــن هیئت هــای محلــی تصویــب شــد. کار  شــماره 931 قانــون 

3-2-2-9- شورای اقتصادی و اجتماعی1

در دوران پــس از 1980، محدودیت هــای تحمیل شــده بــه حقــوق اجتماعــی و اتحادیه هــا کــه ناشــی از تغییــرات اساســی در سیاســت های اقتصــادی 
ــا پیشــنهاد  ــر اتحادیه هــا خــراب شــود. ب ــود، باعــث شــد تعــادل روابــط بیــن شــرکای اجتماعــی در براب و تحــوالت ســاختارهای قانونــی و سیاســی ب
کار قــرار  حلقــه ای از دانشــگاهیان و کارفرمایــان، در چارچــوب آماده ســازی قانــون اساســی در ایــن دوره، شــورای اقتصــادی و اجتماعــی در دســتور 
ــا  ــه اروپ ــًا مربــوط بــه فراینــد ادغــام در اتحادی کــه کارکــرد اصلــی ایــن نهــاد عمدت ــه بیــان شــد  گرفــت. در طــی تصویــب تأســیس ایــن نهــاد، این گون
کــه  کــه در واقعیــت مکانیســم ایــن نهــاد بــا رونــد یــک گفتگــوی اجتماعــی واقعــی بســیار فاصلــه دارد چرا اســت؛ امــا آنچــه بــه نظــر می رســد آن اســت 
نماینــدگان دولــت در آن 14 نفــر می باشــند درحالی کــه فقــط دو نماینــده از کارکنــان، پنــج نماینــده از کارفرمایــان و دو نماینــده از دانشــگاهیان در 

آن حضــور دارنــد.

4-2-2-9- هیئت مشورتی سه جانبه2

کار و باهــدف گســترش گفتگوهــای  »بنــا بــه مــاده 114 قانــون 4857 کار، تصمیــم گرفتــه شــد بــا توجــه بــه مقاوله نامــۀ 144 ســازمان بین المللــی 
گفتگــوی  ســه جانبه چنیــن هیئــت مشــورتی ای ایجــاد شــود؛ بنابرایــن هیئــت مشــورتی ســه جانبه بــا ترکیبــی مناســب تر و متناســب تر بــا ذات 
کــه ایــن هیئــت به منظــور تنظیــم وظایــف، ســاختار،  اجتماعــی ســه جانبه شــکل گرفــت. در مــادۀ یــک قانــون تأســیس ایــن هیئــت ذکرشــده اســت 
کنفدراســیون های  کارآمــد بیــن دولــت و  جلســات و رویه هــای ســه جانبه گرایی تشکیل شــده تــا روابــط صنعتــی را بهبــود بخشــد و اجماعــی 
ــه هیئــت مشــورتی ســه جانبه از شــورای اقتصــادی و  ک ــد توجــه داشــت  ــد. بای ــری ایجــاد نمای ــت و اتحادیه هــای کارگ ــان، کارمنــدان دول کارفرمای

.)Ibid: 13(.کارگــران متفــاوت اســت اجتماعــی و مجمــع 

3-2-9- رویکردهای جدید برای سازمان دهی و دستیابی به گفتگوی اجتماعی

کــه مشــاهده شــد اغلــب تجــارب گفتگــوی اجتماعــی بــا شکســت همــراه بوده انــد؛ بــه همیــن دلیــل در ترکیــه بــا در نظــر گرفتــن تجــارب  همان طــور 
کــه حالتــی  ج از جنبش هــای اتحادیه هــای صنفــی، شــاهد ظهــور انــواع جدیــدی از نهادهــای نمایندگــی هســتیم  ســازمان دهی متفــاوت خــار
کــه ایــن مــوارد محــدود و خــاص اســت و نمی تــوان آن هــا را شــکل  غیررســمی داشــته و ســعی در جایگزیــن شــدن بــا نهادهــای رســمی دارنــد. هرچنــد 
کــه باهــدف ایجــاد همگرایــی  غالــب دانســت امــا بــاز هــم شــایان توجــه هســتند. به عنوان مثــال، Umut-Sen را می تــوان ســاختاری در نظــر گرفــت 
کــه ســاختار اتحادیه هــای صنفــی موجــود از  و ســازمان دهی همــۀ بخش هــای کارگــری در ســاختار خــود شــکل گرفته اســت. ایــن ســازمان ادعــا دارد 
ظرفیــت محــدودی بــرای پاســخ بــه شــرایط جدیــد به خصــوص شــکل های جدیــد کار و تولیــد برخــوردار اســت. ایــن ســاختار اولویــت خــود را کنــار هــم 
کار یــا حــوزۀ جغرافیایــی تعریــف می کنــد. نمونــۀ دیگــر جنبشــی مســتقل اســت  آوردن تمامــی کارگــران بــا موقعیت هــای مختلــف بــر اســاس محــل 
کــه روابــط همبســتگی میــان کارکنــان یقه ســفید در بخش هــای مختلــف ماننــد  کــه خــود را Plaza Action Platform می نامــد و بــه دنبــال آن اســت 
کــز  شــرکت های نرم افــزاری، بانکــداری، بیمــه و طراحــی را افزایــش دهــد. همچنیــن ایــن نهــاد در پــی آن اســت تــا پژوهشــگران آزاد، کارمنــدان مرا
مخابــرات، متخصصــان، کارمنــدان اداری و ســازمان های مردم نهــاد و بیــکاران یقه ســفید را در بربگیــرد. ایــن مــدل یــک مــدل ســازمان کارگــری 
ک گذاری تجــارب محــل کار و موضوعاتــی ماننــد  اســت کــه مبتنــی بــر همبســتگی بــوده امــا درعین حــال ســازمانی حرفــه ای نیســت و به وســیلۀ اشــترا

.)Ibid: 14(».کار از کارگــران حمایــت قانونــی بــه عمــل مــی آورد تبعیــض در محــل 

1-  Economic and Social Council
2-  Tripartite Consultation Board
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10- گفتگوی اجتماعی در ایران

1-10- مقدمه

ــی  کرات ــمی، مذا ــرات رس ک ــرد. مذا ک ــیم  ــمی تقس ــمی و غیررس ــرات رس ک ع مذا ــو ــه دو ن ــوان ب ــی می ت کل ــورت  ــران را به ص ــده در ای ــرات انجام ش ک مذا
ع موردبررســی، گروه هــای شــرکت کننده در آن  کــه پشــتیبان قانونــی داشــته و موازیــن قانونــی مشــخصی بــرای نحــوۀ انجــام آن هــا، موضــو هســتند 
کــرات، می تــوان بــه شــورای عالــی کار اشــاره داشــت کــه مجمعــی اســت از نماینــدگان کارگــران، کارفرمایــان و  و... وجــود دارد. ازجملــۀ این گونــه مذا
کــرات هــم بــه لحــاظ زمانــی و هــم بــه  دولــت کــه در ماه هــای پایانــی هرســال به منظــور تعییــن حداقــل دســتمزد کارگــران، تشــکیل می شــود. ایــن مذا
لحــاظ گروه هــای درگیــر، از پیــش تعیین شــده اســت و طبــق قانــون، الزم اســت تــا هرســال خروجــی مشــخصی به صــورت حداقــل مــزد تعیین شــده 
کــرات رســمی وجــود دارنــد کــه علی رغــم الــزام قانونــی بــرای اجــرا، هیــچ اجبــاری بــرای داشــتن نتیجــۀ مشــخص  ع دیگــری از مذا داشــته باشــد؛ امــا نــو
کــرات می تــوان بــه شــورای  کــرات بســتگی داشــته و الزامــی نیســت. ازجملــۀ ایــن مذا ــا نرســیدن بــه نتیجــه صرفــًا بــه رونــد مذا ندارنــد و رســیدن ی
کــرات بــه لحــاظ قانونــی قابــل رصــد و پیگیــری اســت امــا  کراتــی اســت بیــن کارفرمایــان و دولــت؛ هرچنــد نتایــج ایــن مذا گفتگــو اشــاره داشــت کــه مذا

رســیدن بــه نتیجــه در طــی فراینــد گفتگــو، الــزام قانونــی نــدارد.
کــه تشــکیل شــدن و نتیجه منــد بــودن آن هــا به هیچ وجــه در قانــون ذکــر نشــده  کراتــی هســتند  کــه مذا کــرات غیررســمی قــرار دارنــد  در دیگــر ســو، مذا
ــزام قانونــی  کراتــی، هیــچ ال ــد. ازآنجایی کــه چنیــن مذا ــا گروهــی در مــورد موضوعــی خــاص شــکل می گیرن ــر ابتــکار عمــل فــرد ی ــا ب ــًا بن اســت و غالب
ع، گروه هــای مختلــف ذی نفــع امــکان درگیــر شــدن در آن  ندارنــد، شــرکت کنندگان در آن نیــز به صــورت پیشــینی مشــخص نبــوده و بنــا بــه موضــو
کــره بــرای جلوگیــری از چــرای بی رویــۀ دام هــای مــردم  کــرات در حــوزۀ محیط زیســت ماننــد مذا کــرات می تــوان بــه مذا را دارنــد. ازجملــۀ ایــن مذا
کــه هیــچ الــزام قانونــی نداشــته و صرفــًا بــا ابتــکار عمــل فعــاالن محیط زیســتی و حضــور افــراد بومــی شــکل  کــرد  محلــی در جنگل هــا و مراتــع اشــاره 

می گیرنــد.
کــه بنــا بــر تعاریــف مختلــف گفتگــوی اجتماعــی، چــه  کــرات صورت گرفتــه در ایــران حائــز اهمیــت اســت، ایــن اســت  کــه در مــورد مذا نکتــۀ دیگــری 
ــن  ــز آن را چنی ــزارش نی گ ــن  ــود و در ای ــف می ش کار تعری ــط  ــی در رواب ــوی اجتماع ــگران، گفتگ ــایر پژوهش ــه س ــی کار و چ ــازمان بین الملل ــوی س از س

تعریــف کرده ایــم:
کــره دربــارۀ مســائل مســتقیم دنیــای کار )ماننــد دســتمزد، بیمــه و ایمنــی محــل کار( و یــا موضوعاتــی کــه رابطــۀ غیرمســتقیم  »هرگونــه نشســت و مذا
بــا دنیــای کار دارنــد امــا بــر آن تأثیــر می گذارنــد یــا از آن تأثیــر می پذیرنــد )ماننــد آلودگی هــای زیســت محیطی و مســکن کارگــران(، بــا هــدف انتشــار 

ع را گفتگــوی اجتماعــی می نامیــم.« اطالعــات، مشــاوره و یــا تصمیم ســازی، بیــن ذی نفعــان مختلــف مرتبــط بــا موضــو
ــی آن را  ــزء اصل ــران، دو ج ــان و کارگ ــه کارفرمای ک ــت  ــای کار دانس ــتی در دنی ــی را بایس ــوی اجتماع ــاس گفتگ ــل و اس ــف، اص ــن تعاری ــق ای ــس طب پ
کــرات مربــوط بــه حــوزۀ محیط زیســت، باآنکــه بــر پایــۀ همفکــری و تبــادل آرا  کــرات صورت گرفتــه در ایــران ماننــد مذا تشــکیل می دهنــد. برخــی از مذا
میــان گروه هــای ذی نفــع شــکل می گیرنــد، بــه ســبب آن کــه ارتباطــی بــا دنیــای کار و روابــط کار موجــود در آن ندارنــد، طبــق تعریــف، ذیــل گفتگــوی 
کــرات هســتند، بررســی رونــد شــکل گیری  ع مذا کــرات ُخــرد صورت گرفتــه در ایــران، از ایــن نــو کــه بســیاری از مذا اجتماعــی قــرار نمی گیرنــد. ازآنجا
ع از  کــه ایــن نــو کــرات شــکل گرفته در ایــران کمــک کنــد چرا و بــه ســرانجام رســیدن آن هــا، می توانــد مثمــر ثمــر بــوده و بــه فهــم بهتــر وضعیــت مذا
کــرات دنیــای کار می توانــد چالش هــای فرایندهــای رســمی را بیشــتر عیــان ســازد. لــذا در  کــه مقایســه آن هــا بــا مذا کــرات حایــز نکاتــی هســتند  مذا
کار نیــز به عنــوان مبنایــی بــرای  ج از دنیــای  کــرات خــار کار تعریــف می شــوند، ســایر مذا کــه در دنیــای  گــزارش عــالوه بــر گفتگوهــای اجتماعــی  ایــن 
ج از آن، تحــت عنــوان  گــزارش تمامــی ایــن فرایندهــا را، چــه در دنیــای کار و چــه خــار مقایســه موردبررســی قــرار می گیرنــد. ازایــن رو در ادامــۀ ایــن 

کار بــردن مفهــوم گفتگــوی اجتماعــی خــودداری می کنیــم. کــرات بررســی می کنیــم و از بــه  مذا
کراتی که در این گزارش شناسایی شده و برخی از آن ها نیز موردبررسی قرارگرفته اند در جدول ذیل قابل مشاهده هستند: مذا
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جدول 1- مذاکرات شناسایی شده در ایران

کره کرهحوزۀ مذا مشارکت کنندگاننام مذا

حوزۀ کار و  حقوق و 
دستمزد

نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان، دولت )وزیر کار و دو فرد مطلع به پیشنهاد وزیر(شورای عالی کار

کرات امور صنفی معلمان نمایندگان معلمان از کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مذا
برنامه و بودجه

قوانین محیط کسب وکار حوزۀ کارآفرینی 
زنان

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت زنان ریاست 
جمهوری

حوزۀ بازنشستگی و تأمین 
اتحادیه پیشکسوتان جامعۀ کارگری، کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، سازمان متناسب سازی مستمری تأمین اجتماعیاجتماعی

تأمین اجتماعی

حوزۀ صنایع، معادن و 
کشاورزی

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نمایندگان تولیدکنندگان بخش خصوصی، رؤسای اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی، دولت 
)وزرای اقتصاد، نیرو، کار، جهاد کشاورزی، نفت، صمت، کشور(، رئیس سازمان برنامه، رئیس 

بانک مرکزی، قوه قضاییه، مجلس )روسای کمیسیون صنایع و معادن، برنامه وبودجه، 
کشاورزی و اقتصادی(، شهرداری یکی از کالن شهرها

هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار

وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، 
رئیس دیوان محاسبت مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق های بازرگانی، 

صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

وزرای صمت، اقتصاد، کار، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان 

میراث فرهنگی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران، نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

حوزۀ محیط زیست

کرات مربوط به شکار شکارچیان، فعاالن محیط زیستمذا

مسائل مربوط به زمین های ملی و 
مردم محلی، سازمان محیط زیست، نهادهای اجراییشخصی

نمایندگان جامعه محلی، سازمان محیط زیست، رئیس پارک گلستان، کارشناسان پیشکسوت.شورای راهبری پارک ملی گلستان

کرات مربوط به رفتار دامداران و  مذا
فعاالن محیط زیست و مردم بومیکشاورزان محلی با طبیعت

حوزۀ شهری
مردم محالت و ستاد هماهنگی شورایاری مرکب از پنج نفر از اعضای شورای شهرانجمن های شورایاری

کنین محالت شهرشوراهای محالت سا

حوزۀ آموزش

مسئوالن مدارس و اولیا دانش آموزانجلسات اولیا و مربیان

کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاهی )در 
دو دانشجو، دو عضو هیئت علمی، دو حقوقدان و نمایندۀ ولی فقیه در دانشگاهسطح دانشگاه(

شورای نظارت بر نشریات وزارت علوم )در 
سه دانشجو، معاون فرهنگی وزارت علوم، نمایندۀ ولی فقیهسطح کشوری(

حوزۀ فعالیت های مدنی

سازمان های مردم نهاد و برخی وزارتخانه های دولتیشبکۀ کمک )کارگروه مهار کرونا(

سازمان های مردم نهادشبکۀ ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
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کــه  کراتــی بــا موضوعــات مختلــف شــرکت داشــته اند، مصاحبــه شــده اســت  کــه بــه نحــوی در مذا گــزارش بــا چهــارده نفــر از افــرادی   در ایــن 
ــا دامنــۀ افــراد  حوزه هــای مختلفــی همچــون روابــط کار، آموزش وپــرورش، محیط زیســت و... را پوشــش می دهــد. هرچنــد تــالش بســیاری شــد ت
مــورد مصاحبــه گســترده تر شــود تــا هــم حوزه هــای بیشــتری رصــد شــود و هــم بــا افــراد بیشــتری از هــر حــوزه مصاحبــه شــود، امــا بنــا بــه دالیلــی ایــن 

امــکان بیــش از ایــن میســر نشــد. در جــدول )2( مشــخصات ایــن افــراد نشــان داده شــده اســت:

جدول 2- لیست افراد مصاحبه شده

کرهِسَمتنام و نام خانوادگی عنوان مذا

شورای عالی کارفعال کارگریحمید حاج اسماعیلی

شورای عالی کارمشاور کانون عالی شوراهای اسالمی کارولی اهلل صالحی

شورای متناسب سازی مستمری بازنشستگانرییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگریحسن صادقی

کرات مسائل صنفی معلمانعضو کانون صنفی معلمانمحمدرضا نیک نژاد مذا

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیمدیر دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیمحسن عامری

شورای عالی کارمعاون سازمان  بسیج کارگری کشورسبحان علی نژاد

کرات محیط زیستی با مردم محلیفعال محیط زیستمحمد درویش مذا

کرات مسائل صنفی معلمانعضو کانون صنفی معلمانمحمد رضاخواه مذا

شورای راهبری پارک ملی گلستانمدیر پارک ملی گلستانمهدی تیموری

جلسات کمیته انضباطی دانشگاهعضو کمیته انضباطی دانشگاه تهرانمجید صرفی

کرات مسائل صنفی معلمانمسئول روابط عمومی کانون صنفی معلمانمحمود ایمان زاده مذا

شورای عالی کار و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیرییس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایانمحمد عطاردیان

کرات مسائل صنفی معلماندبیرکل سابق و مشاور دبیرکل فعلی سازمان معلمان ایرانعلیرضا هاشمی مذا

مدیر شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری، مؤسس و مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی فیروزه صابر
زنان و جوانان، مؤسس و رییس هیئت مدیره انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین

کرات مربوط به شبکه سازی نهادهای خیریه و  مذا
کرات اصالح قوانین کسب وکار زنان کارآفرین مذا

 

2-10- مروری مختصر بر تاریخ روابط کار در ایران

حســین آبادی در کتــاب خــود، گفتگــوی اجتماعــی؛ تضــاد یــا اختــالف )1396(، بــه بررســی تاریخــی روابــط کار در ایــران از زمــان مشــروطه تــا انقــالب 
ع اصلــی ایــن بررســی تاریخــی بیــش از آنکــه گفتگــوی اجتماعــی باشــد بــه روابــط کارگــران و کارفرمایــان و مداخلــۀ  اســالمی پرداختــه اســت. موضــو

دولــت در ایــن رابطــه و قــدرت هریــک از آن هــا می پــردازد.
کــه بــا شــکل گیری  ریشــۀ تاریخــی صنعتی ســازی ایــران و پیدایــش طبقــۀ کارگــران صنعتــی را بایــد در دوران مشــروطه جســت. در ایــن دوران بــود 
کارگــر -کارفرمایــی هســتیم. هرچنــد در ایــن دوره، برخــی جنبش هــا و  کارخانه هایــی مــدرن در صنایــع مختلــف ماننــد نســاجی شــاهد بــروز روابــط 
اعتراضــات کارگــری شــکل گرفــت امــا ایــن حــرکات بیــش از آنکــه در راســتای پیگیــری حقــوق کارگــران باشــند، پیامــد تحــوالت سیاســی و اجتماعــی 
ع انقــالب سوسیالیســتی شــوروی، اتحادیه هــای کارگــری منســجم تر  مشــروطیت بودنــد. پس ازایــن دوره و در دوران رضاشــاه، به خصــوص بــا وقــو
و گســترده تر عمــل کردنــد امــا خفقــان سیاســی نیــز مانــع از اقــدام مؤثــر می شــد. »در ایــن دوره، مدیــران دولتــی و کارفرمایــان خصوصــی به هیچ وجــه 
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کــرده بــود چیــز دیگــری درخواســت کننــد. به عــالوه در ایــن دوره، قانــون  کــه کارفرمــا بــرای آن هــا تعییــن  اجــازه نمی دادنــد کارگــران به غیــراز حقــی 
کارگــر و کارفرمــا را توســط دولــت تنظیــم کنــد وجــود نداشــت«. کــه بتوانــد روابــط  کار همه گیــری 

در آغــاز دوران محمدرضــا پهلــوی، بــه علــت برهــم خــوردن نظــم پیشــین و ضعــف دولــت جدیــد، گروه هــای کارگــری چــه در قالــب اتحادیــه و چــه 
حــزب سیاســی فرصــت بیش تــری بــرای فعالیــت پیــدا کردنــد و »در چنیــن فضایــی در ســال 1323 مجلــس از دولــت وقــت تهیــه و تدویــن مقــررات کار 
کــه به انحاءمختلــف ســعی در تضعیــف جنبش هــای  را خواســت«؛ امــا در دورۀ پــس از کودتــا علیــه دولــت دکتــر مصــدق، دولتــی قــوی شــکل گرفــت 
کارگــری داشــت. ایــن امــر یــا از طریــق ســرکوب و یــا گســترش حمایت هــای رفاهــی از کارگــران و ایجــاد تعــادل انجــام می شــد. در دهه هــای 1340 و 
1350، برنامه هــای توســعۀ اقتصــادی منجــر بــه رشــد ســریع کارخانه هــای بــزرگ دولتــی و خصوصــی شــد به طوری کــه »در طــول 37 ســال ســلطنت 
محمدرضاشــاه تعــداد کارگــران پنــج برابــر شــد و بــه یک میلیــون و دویســت و پنجاه هــزار نفــر رســید«. هرچنــد رشــد صنعــت و افزایــش تعــداد کارگــران 
ــر مواقــع ماهیتــی  کــه بیش ت ــا فرازوفرودهــای متعــددی همــراه بــود  ــا ســرعت بســیاری در ایــن دوره همــراه بــود امــا فعالیــت نهادهــای کارگــری ب ب

سیاســی بــه خــود می گرفــت.
کارگــری نیــز  گروه هــای مختلــف، نهادهــای  گســترش اعتراضــات مختلــف توســط  در ســال های 1356 و 1357، بــا تضعیــف قــدرت مرکــزی و 
بیش تــر فرصــت عرض انــدام پیــدا کردنــد به طوری کــه »طبقــه کارگــران صنعتــی )کارخانــه ای( بیــش از ســایر واحدهــای کارگــری بــا ابــزاری از قبیــل 
کــره بــا کارفرمــا، حضــور در کارگاه و خــودداری از کار، اعتصــاب نشســته و کامــل، اجتمــاع در محــل کارخانه،  گــون و مذا امضــای طومــار، شــکایات گونا
تظاهــرات و دمونستراســیون، اقدامــات خشــونت آمیز ماننــد گروگان گیــری، بازداشــت مدیــران، اخــراج اتبــاع خارجــی، اشــغال کارخانــه و ماننــد 
ــا خلع یــد ســرمایه داران و مصــادرۀ کارخانه هــا  کــه ب کــم بــود  این هــا بــه اعتصــاب پرداختنــد«. در دهــۀ اول پــس از انقــالب نیــز نوعــی بی ثباتــی حا
خ داد و شــورای اســالمی کار و خانــۀ کارگــر جایگزیــن آن هــا شــدند. در  همــراه بــود. در ایــن دوره بــود کــه اقداماتــی نظیــر انحــالل شــوراهای کارگــری ر
کار بــود. دهه هــای بعــدی نیــز امــکان تشــکیل نهادهــای کارگــری مســتقل وجــود نداشــت و آنچــه مشــهود بــود کنتــرل همه جانبــۀ دولــت بــر روابــط 

ــگاه  ــد ن ــی تهدی ــکل نوع ــه ش ــری ب ــای کارگ ــه جنبش ه ــواره ب ــت هم ــه دول ک ــت  ــخص اس ــری، مش ــای کارگ ــر نهاده ــد ب کی ــا تأ ــد ب ــه ش ــه گفت ازآنچ
کــردن آن هــا و یــا ســاخت نهادهــای جایگزیــن وابســته بــه قــدرت  کــه امــکان آن را داشــته اســت بــه ســرکوب یــا محــدود  کــه درزمانــی  کــرده اســت 
ــه  ک ــی  ــوی اجتماع ــی گفتگ ــالع اصل ــی از اض ــوان یک ــری به عن ــکل های کارگ ــه تش ک ــت  ــئله اس ــن مس ــان دهندۀ ای ــر نش ــن ام ــت. ای ــرده اس ک ــدام  اق
کــه مســتقیمًا بــه وضعیــت کاری و  کــه در امــوری  بایــد از فرصــت و قدرتــی برابــر بــا ســایر بازیگــران برخــوردار باشــد، هیــچ گاه امــکان آن را نداشــته اند 
کــه بــه علــت ضعــف دولــت، ایــن تشــکل ها توانایــی اقــدام داشــته اند، بــه دلیــل  زندگــی آن هــا مرتبــط اســت دخالــت داشــته باشــند. در مواقعــی هــم 

محدودیت هــای پیشــین، بیش تــر بــه فعالیــت سیاســی روی آورده انــد.

3-10- مطالعات پیشین درباب گفتگوی اجتماعی در ایران

ع به خصــوص  در ایــران گفتگــوی اجتماعــی یکــی از مباحثــی اســت کــه همــواره از ســوی محققــان و پژوهشــگران موردتوجــه بــوده اســت. ایــن موضــو
کار یــا ســه جانبه گرایی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی نشــان می دهــد  خــود را در مباحــث مربــوط بــه تعییــن حداقــل دســتمزد در شــورای عالــی 
کــه در میــان  کــه مباحــث زیــادی را پیرامــون خــود شــکل داده انــد. بااین وجــود کمتــر مواقعــی بــوده اســت  کــه همــواره از نقــاط عطفــی بوده انــد 
پژوهشــگران داخلــی بــه بحــث دربــاره گفتگــوی اجتماعــی پیرامــون موضوعاتــی ماننــد آثــار زیســت محیطی صنایــع و نقــش گروه هــای ذی نفــع در 
ــه ایــن مســئله  ــه آموزش هــا و مهارت آموزی هــای حیــن اشــتغال پرداختــه شــده باشــد. بیش تریــن توجــه ب ــران ب ــاز کارگ ــا تعییــن نی مدیریــت آن ی

ــا مســائل تأمیــن اجتماعــی از طریــق ســه جانبه گرایی بــوده اســت. ــا در مباحــث مربــوط بــه تعییــن دســتمزد ی همان
کــرد. برخــی از آن هــا در ســاحت نظــری قــرار داشــته و ســعی بــر آن  پژوهش هــا حــول گفتگــوی اجتماعــی در ایــران را می تــوان بــه دو دســته تقســیم 
گیــر بــرای شــکل گیری گفتگــوی اجتماعــی واقعــی یــا موانــع آن را شناســایی کننــد. دســتۀ  غ از بررســی وضعیتــی خــاص، عواملــی فرا کــه فــار دارنــد 
ع یــا نهــادی مشــخص پرداختــه و ســعی کرده انــد  کــه بــه بررســی موانــع شــکل گیری گفتگــوی اجتماعــی در موضــو دوم پژوهش هایــی هســتند 

ــه دهنــد. ــرای بهبــود آن ارائ راه حل هایــی ب
ازجملــه پژوهش هــای نظــری می تــوان بــه مقــاالت محــدث و ســعیدی اشــاره داشــت. جــواد محــدث )1383( بــدون بررســی گفتگویــی خــاص در 
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کلــی را بــرای فراینــد گفتگــوی اجتماعــی تشــریح می کنــد. ایــن  ایــران صرفــًا بــه بحــث نظــری پیرامــون گفتگــوی اجتماعــی پرداختــه و پنــج مرحلــۀ 
پنــج مرحلــه عبارت انــد از:

بسترسازی: منظور نویسنده از بسترسازی برگزاری سمینار، کالس آموزشی و... است.  ●
ــورای   ● ــابه ش ــه مش ک ــد  ــی می دان ــق را نهادهای ــی موف ــوی اجتماع ــاد گفتگ ــرای ایج ــاختارهای الزم ب ــنده س ــاختار: نویس ــاد س ایج

عالــی کار، هیئت امنــای تأمیــن اجتماعــی، شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی و... باشــند.
اعتمادسازی: که از طریق ایجاد ارزش ها و اصول مشترک در شرکای حاضر در گفتگوی اجتماعی قابل حصول است.  ●
توسعه، تقویت، ارتقا: که به معنای بهبود نمایندگی تشکل ها، افزایش تعداد آن ها و... است.  ●
نهادینه سازی: که درواقع همان ایجاد ضمانت اجرایی برای تصمیمات اخذشده به صورت سه جانبه است.  ●

ــر  کــه مشــخص اســت نویســنده در توصیــف مبانــی نظــری خــود بــه برخــی مــوارد بی توجــه بــوده اســت. در بحــث از بسترســازی وی ب همان طــور 
ــی  گاه ــی از ناآ ــکل اساس ــا مش ــه گوی ــت به طوری ک ــانی اس گاهی رس ــه آ ــاز ب ــق نی ــی موف ــوی اجتماع ــه گفتگ ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک ــت  ــده اس ــن عقی ای
ــان و...  ــودن ذی نفع ــکل ب ــدم متش ــی، ع ــوان چانه زن ــدان ت ــد فق ــه ای مانن ــل زمین ــه عوام ــه ب ک ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــأت می گی ــان نش ذی نفع
به عنــوان بســترهای الزم توجهــی نشــده اســت. همچنیــن نویســنده در بحــث از ایجــاد ســاختار تفاوتــی میــان ســاختار و نهــاد قائــل نشــده و اساســًا 
کارآمــدی هســتند، پــس چگونــه نهادهــای جدیــد مشــابه آن هــا می تواننــد منجــر  ایــن ســؤال را بی پاســخ می گــذارد کــه نهادهــای موجــود نیــز دچــار نا

بــه گفتگــوی اجتماعــی موفــق شــوند.
گفتگــوی اجتماعــی واقعــی در ایــران  علی اصغــر ســعیدی و همــکاران )1393( نیــز بــا نگاهــی دقیق تــر چهــار مانــع اصلــی را بــرای شــکل گیری 

برمی شــمارند:
ــگ   ● ــی، فرهن ــوی اجتماع ــع گفتگ ــه ضل ــر س ــر در ه ــراد حاض ــه اف ک ــاره دارد  ع اش ــو ــن موض ــه ای ــی ب ــور عموم ــی: به ط ــع فرهنگ موان

گفتگــو  گفتگــو از ُخردتریــن ســطح زندگــی آغــاز شــده و نتیجــۀ آن خــود را در قالــب ناتوانــی در  گفتگــو را نیاموخته انــد. ایــن مانــع 
به مثابــه رســیدن بــه راهــکار نشــان می دهــد.

کــه نســل حاضــر ظرفیت هــای گفتگــوی خــود را در   ● ع دارد  تغییــر نســلی و عــدم تمایــل بــه گفتگــو: به طورکلــی اشــاره بــه ایــن موضــو
بســتر شــبکه های ارتباطــی ازدســت داده اســت. از طــرف دیگــر اولویت هــای نســل جدیــد بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی و غیــره از 

گفتگــو منحــرف شــده اســت.
کــره و گفتگــوی   ● ع مذا موانــع اقتصــادی و محیطــی: درآمــد انــدک )تــالش بــرای بقــا( و مشــکالت عدیــدۀ اقتصــادی امــکان هــر نــو

اجتماعــی را از بیــن بــرده اســت.
موانــع ســاختاری: قراردادهــای کوتاه مــدت، عــدم ثبــات شــغلی و همچنیــن ســایر مســائل ســاختاری جوانــان همچــون مســکن و   ●

کــرده اســت. غیــره امــکان گفتگــوی اجتماعــی را ســلب 

کــرده و یــا ســازمان  ع در شــرایطی خــاص پرداخته انــد عمدتــًا توجــه خــود را یــا بــه روابــط کار محــدود  کــه بــه بررســی دقیق تــر موضــو پژوهش هایــی 
کار را موردبررســی  ع گفتگــوی اجتماعــی و روابــط  تأمیــن اجتماعــی را موردمطالعــه قــرار داده انــد. مقالــۀ حســین آبادی و همــکاران )1394(، موضــو
قــرار می دهــد. بن مایــۀ اصلــی ایــن پژوهــش تأثیــر گفتمــان و قــدرت بــر تضعیــف گفتگــوی اجتماعــی در ایــران اســت. در چکیــده ایــن مقالــه آمــده 
اســت »وجــود تشــکل های مختلــف کارگــری و کارفرمایــی، ضعــف هماهنگــی در میــان آن هــا، عــدم تمرکــز در میان تشــکل های کارگــری و کارفرمایی 

کار اســت«. و دســت نیافتــن بــه یــک دســتور مشــترک عامــل مهمــی در عــدم برقــراری گفتگــوی اجتماعــی در محیــط 
در ایــن مقالــه اشــاره می شــود کــه گفتمــان گفتگــوی اجتماعــی در ایــران بــرای شــکل گیری ایــن گفتگوهــا ســازنده نیســت و روابــط قــدرت و نابرابــری 
توزیــع آن در میــان ارکان ایــن گفتگــو موجــب برســاخت واقعیــت بــه نحــوی شــده اســت کــه اساســًا گفتگــو را موضوعــی شــیک و غیــر کارآمــد می دانــد. 
ــر مبنــای آن  ــه بتــوان ب ک ــد  ــران در نظــر نمی گیرن ــرای کارگ ــد و اساســًا اهلیتــی ب ــان نگاهــی پدرســاالرانه در روابــط کار دارن در همیــن راســتا کارفرمای
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کــه ایــن گروه هــا به جــای آنکــه در  گفتگویــی را شــکل داد. همچنیــن تضــاد منافــع گروه هــای کارگــری و کارفرمایــی و دولــت بــه نحــوی اســت 
کــرده اســت. از  کــه درنتیجــه امــکان گفتگــوی اجتماعــی را ســلب  کــردن منافــع یکدیگــر باشــند، تنهــا بــه فکــر منافــع خــود بــوده  اندیشــه بیشــینه 
ــر اجــرای رویه هــای رســمی منبعــث از  کیــد صــرف ب ــه رویه هــای غیررســمی گفتگــو و تأ ــه عــدم توجــه ب ک ــد  ــر ایــن باورن طــرف دیگــر نویســندگان ب
کــرده اســت. در ایــن گفتگوهــا ارزش هــا، تفکــر و نگــرش هرکــدام از ذی نفعــان بــه یکدیگــر و حتــی خــود  قانــون، عرصــۀ گفتگــو را تبدیــل بــه نمایــش 

گفتگــو متفــاوت اســت.
گرچــه مقالــه اساســًا راهــکاری ارائــه نمی دهــد امــا می تــوان این گونــه گفــت کــه شــکل گیری »گفتمــان گفتگــو« در محقــق شــدن گفتگــوی اجتماعــی  ا
کــه گفتگــوی اجتماعــی روشــی ســودمند اســت، بیشــینه منافــع هــر یــک از  کنــد  اهمیــت دارد. ایــن گفتمــان بایــد ایــن امــر را بــرای ذی نفعــان روشــن 

طرفیــن در بیشــینه شــدن منافــع طــرف دیگــر نهفتــه اســت و نماینــدگان گروه هــای کارگــری ظرفیــت الزم بــرای مشــارکت در بحــث را دارنــد.
ع  ــو ــد موض ــد. هرچن ــی پرداخته ان ــن اجتماع ــدان تأمی ــدی می ــگران کلی ــون کنش ــث پیرام ــه بح ــود ب ــۀ خ ــکاران )1396( در مقال ــی و هم تاج مزینان
ل های ایــن مقالــه می تــوان  محــوری ایــن مقالــه گفتگــوی اجتماعــی نیســت امــا بخش هایــی از آن بــه ایــن مســئله می پــردازد. بــر اســاس اســتدال
کــرده اســت. کــه اساســًا هرگونــه گفتگــوی اجتماعــی را در ایــن ســازمان دشــوار  کــه ایــن ســاختار هیئت امنــای تأمیــن اجتماعــی اســت  کــرد  اظهــار 

ع چنــان وضعیتــی را  کثریــت آن از طــرف دولــت هســتند. ایــن موضــو شــش عضــو ایــن هیئــت توســط وزیــر تعــاون انتخــاب می شــوند و درنتیجــه ا
ــا پنــج رأی موافــق مصوبــات الزم االجــرا می شــود. در نتیجــۀ چنیــن  کــرده و ب کــه جلســه بــا حضــور ایــن شــش نفــر رســمیت پیــدا  پدیــد آورده اســت 
شــرایطی، ســایر ذی نفعــان فضــا را بــرای گفتگــو و مشــارکت نامناســب دیــده و ترجیــح می دهنــد مســائل خــود را از طــرق دیگــری پیگیــری کننــد. 
کــه  به عنوان مثــال یکــی از راه حل هــای شــرکا در ســطوح اســتانی ارتبــاط بــا اســتاندار، امام جمعــه، مقامــات اســتانی، نماینــدگان مجلــس و... اســت 

می توانــد به عنــوان ابزارهــای تأثیرگــذاری بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی عمــل کنــد.
بنابرایــن بــر طبــق یافته هــای ایــن پژوهــش می تــوان ادعــا کــرد تــا زمانــی کــه ســاختار هیئت امنــا آمــاده مشــارکت و گفتگــوی اجتماعــی نشــود، تــالش 
کــه در یــک مســیر تاریخــی ســایر ذی نفعــان مســائل و مشــکالت خــود را از طــرق  بــرای ایــن گفتگوهــا در ایــن ســازمان بی نتیجــه خواهــد بــود؛ چرا

دیگــر حــل می کننــد.
ــت  ــی اس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی در س ــوی اجتماع ــکل گیری گفتگ ــع ش ــه مان ک ــی را  ــل اصل ــه عام ــود س ــش خ ــفیعی )1396( در پژوه ــه ش معصوم
کــه تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی ســاختۀ دســت دولــت بــوده و ماهیتــی  کــه وی متذکــر می شــود ایــن اســت  مشــخص می کنــد. اولیــن دلیلــی 
کارگــران را بــه معنــای واقعــی نمایندگــی نمی کننــد. دلیــل دوم هماننــد آنچــه پیش تــر تاج مزینانــی و  غیرواقعــی دارنــد ازایــن رو ایــن تشــکل ها 
کــه در آن شــش نفــر از طــرف دولــت و تنهــا ســه  کــرده بودنــد، نامناســب بــودن ســاختار هیئت امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت  همــکاران ذکــر 
کــه  نفــر از ســوی ســایر شــرکا حضــور دارنــد. درنهایــت آخریــن علــت، نقش آفرینــی عمــدۀ دولــت در ســه جانبه گرایــی و قــدرت بی حدوحصــر آن اســت 

ــه می کنــد. ــر نظــارت در تصمیم ســازی در ایــن ســازمان مداخل ــز ب به جــای تمرک
ازاین رو وی چهار پیش شرط را برای تحقق گفتگوی اجتماعی در قالب سه جانبه گرایی پیشنهاد می دهد که عبارت اند از:

کارگران و کارفرمایان باید تشکل و سازمانی مستقل از دولت و یا هر نهاد باالدستی دیگر داشته باشند؛  ●
لزوم سازمان دهی حرفه ای تشکل که از طریق سطوح باالی مهارت کاری و ظرفیت ممکن می شود؛  ●
لزوم جلب حمایت عمومی توسط سازمان های کارگری و کارفرمایی؛  ●
تقویت روابط دوجانبه کارگری و کارفرمایی که امکان ایجاد توازن در روابط سه جانبه با دولت را فراهم می کند؛  ●

مرکــز پژوهش هــای مجلــس نیــز در گزارشــی )1399- الــف( بــه بررســی ســه جانبه گرایی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداختــه و نتیجــه گرفتــه اســت 
کــه بــرای حصــول گفتگــوی اجتماعــی موفــق، ســه شــرط الزم اســت:

کــره یــا صورت هــای مختلــف گفتگــوی اجتماعــی( بایــد بــه نســبت مســاوی باشــد. تعــادل   ● تعــداد نماینــدگان حاضــر در گفتگــو )مذا
قــدرت در میــان طرفیــن گفتگــو یــک شــرط اساســی بــرای بــه نتیجــه رســیدن گفتگــو اســت.

گفتگــو دارای اهمیــت اســت، اصالــت نمایندگــی آنــان نیــز حائــز اهمیــت اســت.   ● عــالوه بــر اینکــه تعــداد نماینــدگان حاضــر در 
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گــروه خــود را داشــته باشــند.  کــردن  به عبارت دیگــر نماینــدگان بایــد مشــروعیت کافــی بــرای شــرکت در جلســات گفتگــو و نمایندگــی 
درصورتی کــه گفتگــو بــا نماینــدگان خودخوانــده یــا انتخاب شــده توســط دولــت انجــام شــود، نمی تــوان انتظــار دســتیابی بــه اجمــاع 

و ائتالفــی واقعــی و تأثیرگــذار داشــت.
گاهــی کافــی نســبت بــه آن رکــن ســوم بــه نتیجــه رســیدن گفتگــوی اجتماعــی   ● ع موردبحــث و آ تخصــص نماینــدگان در موضــو

اســت.

پیمــان زینتــی )1398( در پژوهــش خــود پیرامــون ســه جانبه گرایی در نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــران بــا رویکــرد تحلیــل گفتمــان انتقــادی بــر ایــن 
کــرات وجــود دارد: کارآمــدی ایــن مذا کــه ســه دلیــل عمــده بــرای نا عقیــده اســت 

دلیــل اول مبتنــی بــر عــدم مشــروعیت نماینــدگان کارگــری اســت. عــدم حضــور گروه هــای غیررســمی و نمایندگــی نکــردن تمــام   ●
کارگــران  کــره از ســوی  کــه باعــث شــده اســت تــا مشــروعیت هرگونــه مذا کارگــران توســط تشــکل های رســمی عاملــی بــوده اســت 

پذیرفتــه نباشــد.
ــا ضعــف مــواردی دیگــر ماننــد تشــکل های معتبــر،   ● ــر فقــدان نمایندگــی واقعــی تشــکل های رســمی کارگــری، فقــدان و ی عــالوه ب

ــوده اســت. ــی مشــارکتی ب ــرای حکمران ــداری و شکســت بیــش از 20 تــالش ب ــی، حــق اعتصــاب و... باعــث ناپای ــوان چانه زن ت
کــرات باعــث بدبینــی و عــدم تمایــل هــر دو   ● کــه قــدرت بیش ازحــد دولــت در مذا ســومین عامــل مربــوط بــه دولــت اســت چرا

ــت نقــش  ــه دول ک ــر آن اســت  ــری و کارفرمایــی ب ــاور گروه هــای کارگ ــره شــده اســت. ب ک ــه مذا ــه هرگون ــان ب ــران و کارفرمای ــروه کارگ گ
گفتگــوی اجتماعــی را اساســًا بی ثمــر می کنــد. ع  کــه درنتیجــه هــر نــو مداخله جویانــه دارد 

کــه درواقــع از فعــاالن کارگــری و  ح می کنــد  کــه وی بــرای ســه جانبه گرایی در ایــران برمی شــمارد، پیشــنهادهایی را نیــز مطــر کنــار نقــاط ضعفــی  در 
کــه الزم اســت تــا نظامــی ســه جانبه بــه شــکلی طراحــی شــود  ح پیشــنهاد پرداخته انــد معتقدنــد  کــه بــه طــر کارفرمایــی اخــذ شــده اســت. کارگرانــی 
کــه مشــارکت واقعــی در ســطوح سیاســت گذاری و نظــارت اتفــاق افتــاده و همچنیــن تبــادل اطالعــات به صــورت واقعــی و شــفاف انجــام شــود. ایــن 
اقــدام می توانــد پیامدهایــی از قبیــل احیــای اســتقالل ســازمان تأمیــن اجتماعــی از دولــت را در پــی داشــته باشــد. ازنظــر ایــن کنشــگران گفتگــوی 
ــق  ــود متعل ــودی خ ــفۀ وج ــه فلس ــه ب ــا توج ــازمان ب ــن س ــه ای ک ــت؛ چرا ــروری اس ــی ض ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان در س ــارکت ذی نفع ــی و مش اجتماع
کــه دخالت هــای بی مــورد آن  بــه بیمه پــردازان و مســتمری بگیران اســت و دولــت نه تنهــا کمکــی بــه بهبــود اوضــاع ایــن ســازمان نکــرده اســت 

ــوده اســت. مشکل ســاز هــم ب
کارفرمایــان نیــز معتقدنــد بــرای کاهــش نفــوذ دولــت در مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد ســهام داران در مدیریــت و سیاســت گذاری صنــدوق 
و ســرمایه های بین نســلی مشــارکت داشــته باشــند تــا درنتیجــه بتــوان راه غــارت را بســت. در ایــن راســتا ذی نفعــان واقعــی بایــد بــه همــان نســبتی 
کــه ســهام دارنــد یعنــی کارفرمــا 23 درصــد، کارگــر 7 درصــد و دولــت 3 درصــد در امــور نقــش بــازی کننــد یــا حداقــل هریــک از طرفیــن دارای رأی برابــر 

باشــند.
کــه مشــخص اســت دغدغــه اصلــی کارگــران و کارفرمایــان، قــدرت و نفــوذ بیش ازانــدازه دولــت در امــور تأمیــن اجتماعــی اســت امــا در  همان طــور 
کثریــت و شــرکای اجتماعــی اقلیــت قــوی باشــند«  کــه »دولــت بایــد در ســاختار ســه جانبه ا مقابــل مســئوالن و کارشناســان دولتــی بــر ایــن عقیده انــد 
کــه دولــت نقــش ضامــن نهایــی را دارا اســت. ازنظــر مســئوالن دولتــی، دولــت تنهــا مقصــر بــه وجــود آمــدن شــرایط فعلــی نیســت و همــه در ایــن  چرا
میــان نقــش داشــته اند به طوری کــه به صراحــت می گوینــد هرچنــد تشــکل های کارگــری »دردسرســاز« هســتند امــا »توافــق ملــی« ضــروری اســت.

کــه ازجملــه نهادهایــی بــوده اســت  یکــی از شناخته شــده ترین نهادهــای گفتگــوی اجتماعــی، شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســت 
کــه در بســیاری مواقــع به عنــوان  گــزارش نیــز بــه آن پرداختــه شــده و بــا دبیــر آن مصاحبــه شــده اســت. ایــن نهــاد یکــی از مــواردی اســت  کــه در ایــن 
نمونــۀ موفقــی از گفتگــو ذکــر شــده اســت. مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی کارشناســی )1398( بــه بررســی وضعیــت ایــن نهــاد پرداختــه و 
نقــاط ضعــف و قــوت آن را شناســایی کــرده اســت تــا مشــخص شــود کــه چنیــن نهــادی چگونــه امــورات خــود را پیــش بــرده و نحــوۀ تصمیم ســازی در 
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گــزارش، از چهــارده حکــم وظایــف شــورای گفتگــو در ســال 1397، فقــط چهــار حکــم اجــرا شــده اســت،  آن بــه چــه نحــو بــوده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش خالصــه دالیــل عــدم توفیــق ایــن شــورا را  پنــج حکــم به طــور ناقــص اجــرا شــده و پنــج حکــم همچنــان اجــرا نشــده اســت. بــر اســاس ایــن 
کــم کاری دولــت، عــدم وجــود راهکارهــای مناســب بــرای  می تــوان عــدم کارکــرد مطلــوب نهادهــای مرتبــط بــا آن همچــون اتاق هــا، بی توجهــی و 

مســائل و تکیه بــر تشــکیل کارگروه هــای متعــدد و عــدم حضــور منظــم اعضــا دانســت.
ــزارش  گ ــرای مثــال  کارآمــدی گفتگــو شــود. ب ــه نا ــد منجــر ب کــه عــدم وجــود واقع بینــی در ســازمان دهی نهــادی می توان بررســی ها نشــان می دهــد 
کــه بســیاری  مرکــز پژوهش هــای مجلــس، الــزام بررســی مصوبــات شــورا در هیئــت دولــت ظــرف مــدت 30 روز را کامــاًل غیرواقع بینانــه می دانــد، چرا

از مصوبــات شــورا اساســًا صالحیــت بررســی در ســطح هیئــت دولــت را ندارنــد.
از طرفــی دیگــر ایــن گــزارش نشــان می دهــد چینــش طرفیــن گفتگــو دارای اهمیتــی اساســی اســت. بنــا بــر نظــر پژوهشــگران گــزارش عضویــت دائمــی 
بــدون منطــق بســیاری از وزرا در شــورا و درنتیجــه عــدم حضــور ایــن اعضــا در جلســات گفتگــو باعــث لطمــات جــدی بــه اعتبــار ایــن شــورا شــده اســت. 
کــرده و متعهــد بــه حضــور در گفتگــو  به عبارت دیگــر تمــام طرفیــن گفتگــو بایــد ضــرورت حضــور خــود در گفتگــوی اجتماعــی را به طــور کامــل درک 

باشــند.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی دیگــر )1399- ب( بــه بررســی مجــدد ایــن نهــاد پرداختــه و متذکــر شــده اســت کــه ایــن شــورا توفیــق چندانــی 

در پیشــنهاد، حــذف یــا اصــالح قوانیــن نداشــته اســت. ایــن گــزارش دو دلیــل عمــده را در ایــن میــان حائــز اهمیــت می دانــد:
نبــود نهــاد پشــتیبان پژوهشــی در بخــش خصوصــی اولیــن عامــل ناتوانــی ایــن شــورا در شناســایی مســئله، طراحــی راه حــل و ارائــه   ●

ع  پیشــنهاد قانونــی اســت. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت ضــرورت نهادهــای پشــتیبان پژوهشــی در گفتگــوی اجتماعــی یــک موضــو
مهــم اســت.

بــا توجــه بــه عــدم آشــنایی بــه مباحــث دولتــی و همچنیــن نبــود نهــاد پشــتیبان پژوهشــی، اغلــب جلســات ایــن گفتگــو منجــر بــه   ●
توصیــۀ عملیاتــی یــا پیش نویــس اصــالح، حــذف یــا وضــع مقــرره خــاص نشــده اســت. عــالوه بــر ایــن حتــی در صــورت ارائــه چنیــن 

مــواردی، آن هــا کیفیــت مناســب بــرای بررســی در مراجــع را نداشــتند.

کــه ســه مقــررۀ بــه نتیجــه رســیده در شــورای گفتگــو بــرای اصــالح دارای پنــج  در ادامــه بررســی های مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان می دهــد 
ویژگــی مشــترک بوده انــد. ایــن ویژگی هــا عبارت انــد از:

کار کارشناسی عمیق نبوده و تنها به یک تصمیم مدیریتی وابسته بوده است؛  ● اصالح مقرره نیازمند 
نیاز به هماهنگی دستگاه های متعدد نبوده است؛  ●
کــه مقــام تصمیم گیــر مشــخص بــوده و   ● پیچیدگی هــای نهــادی، تعــارض منافــع و تضــاد منافــع وجــود نداشــته بــه ایــن معنــا 

اختــالف صالحیتــی وجــود نداشــته اســت. همچنیــن منافــع متضــاد نیــز در میــان نبــوده اســت؛
در آن ها نیازی به اصالح قوانین مربوطه نبوده است؛  ●
اصالحات در حیطۀ اختیارات مقامات دستگاه های مرتبط بوده است.  ●

ــای  ــران در عرصه ه ــی در ای ــای اجتماع ــق گفتگوه ــدم توفی ــی ع ــل اصل ــی از دالی ــد، یک ــاهده ش ــوق مش ــای ف ــی پژوهش ه ــه در بررس ک ــور  همان ط
کــه حتــی به صــورت قانونــی صرفــًا بایــد نقــش ناظــر را در آن بــر عهــده  مختلــف، قــدرت بیــش از انــدازۀ دولــت و دخالــت آزادانــۀ آن در امــوری اســت 
ع خــود را هــم در روابــط کار و هــم در مســائل مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی و هــم در مناســبات دولــت بــا بخــش خصوصــی  داشــته باشــد. ایــن موضــو

نشــان می دهــد.
کارآمــدی گفتگــوی اجتماعــی در ایــران، ضعــف نهادهــای نمایندگــی ســایر ذی نفعــان در مقابــل قــدرت بی حدوحصــر دولــت  ازجملــه دالیــل دیگــر نا
کــه درنتیجــه از پشــتیبانی  کــه عمــدۀ ایــن نهادهــا متهــم بــه دولتــی و غیرواقعــی بــودن هســتند  اســت. ایــن ضعــف می توانــد ناشــی از ایــن امــر باشــد 
الزم از ســوی مــردم و ذی نفعــان برخــوردار نیســتند. از ســوی دیگــر ایــن نهادهــا از قــوت کارشناســی چندانــی برخــوردار نبــوده و در بســیاری از مواقــع 
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حتــی باوجــود متخصصیــن در آن هــا، بــا ســازوکارهای بوروکراتیــک و یــا قانون گــذاری و نحــوۀ مداخلــه در آن آشــنا نیســتند.
در ادامه به بحث از یافته های حاصل از پژوهش پرداخته می شود.

4-10- وضعیت عوامل زمینه ای گفتگوی اجتماعی در ایران

در ایــن بخــش، مطابــق آنچــه در شــکل )7( نشــان داده شــده اســت بــه بررســی وضعیــت برخــی عوامــل زمینــه ای و لــوازم و اقدامــات ضــروری 
کــه گفتــه شــد چهــار عامــل 1- نهادهــای نمایندگــی کارگــری و کارفرمایــی  بــرای یــک گفتگــوی اجتماعــی موفــق در ایــران می پردازیــم. همان طــور 
مســتقل، قانونــی و قدرتمنــد؛ 2- اصــول دموکراتیــک و آزادی تشــکل یابی؛ 3- پشــتیبانی نهــادی مناســب و 4- ارادۀ سیاســی، احســاس مســئولیت 
گیرتــر از  و تعهــد همــۀ طرف هــا، به عنــوان عوامــل زمینــه ای و پنــج عامــل 1- پشــتیبانی، ترویــج و تشــویق توســط دولــت؛ 2- نمایندگــی هرچــه فرا
همــۀ گروهــا؛ 3- برابــری و مشــروعیت همــۀ طرف هــا؛ 4- صالحیــت فنــی نماینــدگان و 5- وجــود روحیــۀ احتــرام بــرای حقــوق و نظــرات ســایرین 
ــه ای  ــل زمین ــده، عوام ــوی تدوین ش ــق الگ ــر طب ــد. ب ــازی می کنن ــش ب ــق نق ــی موف ــوی اجتماع ــک گفتگ ــروری در ی ــات ض ــوازم و اقدام ــوان ل به عن
کــرده و یــا اساســًا امــکان شــکل گیری آن را  کــرات را مختــل  کــه جــزء پیش شــرط های اساســی بــوده و نبودشــان می توانــد رونــد مذا عواملــی هســتند 
کــه مشــخص اســت  کــرات کمــک کننــد و همان گونــه  کــه می تواننــد بــه بهبــود رونــد مذا منتفــی ســازد. لــوازم و اقدامــات ضــروری، مــواردی هســتند 
کــه هــدف اصلــی ایــن گــزارش بررســی  نقــش تســهیلگر را درایــن بیــن ایفــا می کننــد. نکتــه ای کــه در اینجــا بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه ازآنجا
ــا چــه  ــران و شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت آن اســت، برخــی از مــوارد ذکرشــده ماننــد بحــث نمایندگــی تشــکل ها و اینکــه ت ــرات در ای ک ــد مذا رون
گــزارش بــوده و در اینجــا چنــدان موردبررســی دقیــق  ع ایــن  میــزان ایــن نهادهــا منافــع واقعــی ذی نفعانشــان را نمایندگــی می کننــد، فراتــر از موضــو
ــا بــه نتایجــی به مراتــب کامل تــر و  گانــه ایــن مــوارد نیــز به دقــت موردبررســی قــرار گیرنــد ت کــه در گزارشــی جدا ــذا ضــروری اســت  قــرار نگرفته انــد. ل

دقیق تــر دســت یافت.

1-4-10- وضعیت نهادهای مذاکره

کــرات موفــق،  کــه پیش تــر ذکــر شــد و در الگــوی گفتگــوی اجتماعــی شــکل )7( نشــان داده شــد یکــی از عوامــل زمینــه ای الزم بــرای مذا همان طــور 
وجــود نهادهایــی خــاص بــرای ایــن امــر اســت. هرچنــد نهادهایــی ماننــد ســازمان بین المللــی کار وجــود نهادهــای گفتگــو را مثمــر ثمــر می داننــد و در 
ایــران نیــز نمونه هایــی از آن هــا وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه مصاحبه هــای انجام شــده بــه نظــر می رســد بیشــتر ایــن نهادهــا چنــدان در عمــل موفــق 
کنــار نهادهایــی موفــق ماننــد شــورای  کــه خــود راهــی بــر ســر رســیدن بــه توافقــات رضایت بخــش باشــند. در  نبــوده و حتــی امــکان آن وجــود دارد 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، ســایر نهادهــای قانونــی ماننــد شــورای عالــی کار علی رغــم نتیجه منــد بــودن نتوانســته اند نتایجــی چنــدان 
کیــد داشــته اند. ایــن مســئله  رضایت بخــش را بــه بارآورنــد و همــواره کارگــران و متخصصــان بــر نامناســب بــودن دســتمزد تعیین شــده در ایــن شــورا تأ
کــرات رســمی، رســیدن بــه هــر  کــه باعــث می شــود در بســیاری از مذا کــرات رســمی و غیررســمی در الــزام قانونــی برمی گــردد  نیــز بــه همــان تفــاوت مذا

نتیجــه ای بــر مناســب بــودن رویــۀ اجرایــی و رضایتمنــدی همــۀ طرف هــای درگیــر ارجــح دانســته شــود.
کــه یــک ســازمان یــا نهــاد، پــس  کــه بــه معنــی آن اســت  در ادبیــات جامعه شناســی ســازمان، مفهومــی تحــت عنــوان جابه جایــی اهــداف وجــود دارد 
از مدتــی از حیــات خــود، اهــداف اولیــۀ شــکل گیری خــود را فرامــوش کــرده و فقــط بــه دنبــال اجــرا کــردن برخــی رویه هــا به صــورت مناســک اســت. در 
کــرات رســمی ایــن امــر به وفــور مشــاهده می شــود به طوری کــه در بســیاری از مواقــع، اصــل و بنیــان تشــکیل  ایــران نیــز در نهادهــای مربــوط بــه مذا

کــرات اهمیــت دارد. کــرات صورت گرفتــه در آن فرامــوش شــده و فقــط رســیدن بــه نتیجــه ای به عنــوان خروجــی مذا چنیــن نهادهایــی و مذا
کــرات  کــرات غیررســمی، شــاهد رونــدی در جهــت عکــس ایــن قضیــه هســتیم. ازآنجایی کــه شــکل گیری ایــن مذا امــا در طــرف مقابــل، یعنــی در مذا
ــند،  ــق می باش ــئله منطب ــا صورت مس ــتر ب ــز بیش ــج آن نی ــت، نتای ــی اس ــات قانون ــه الزام ــارکت کنندگان و ن ــد مش ــئولیت و تعه ــاس مس ــی از احس ناش
کــه مســائل پیــش رو نیازمنــد رایزنــی و همفکــری بــا دیگــران اســت و تنهــا از  کــرات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  کــه طرف هــای درگیــر در مذا چرا
کیــد دارنــد تــا ازآنجایی کــه هیــچ الــزام قانونــی بــرای  کــرد، پــس بیشــتر بــر مشــارکت ســایر ذی نفعــان تأ ِقَبــل نوعــی چانه زنــی می تــوان آن هــا را حــل 
اجرایــی شــدن نتایــج وجــود نــدارد، بــا جلــب رضایــت همــۀ طرف هــا از اجرایــی شــدن توافقــات مطمئــن شــوند. از همیــن روســت کــه محمــد درویــش 
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کــه خــود آن هــا پیگیــر اجراشــدن امــور باشــند: کــه از فعــاالن حــوزۀ محیط زیســت اســت توانســته اســت افــراد محلــی را بــه نحــوی متقاعــد کنــد 
»وقتــی بــه پاقــالت می رویــد می بینیــد جوان هــا جلــوی ماشــین ها را می گیرنــد می گوینــد یــواش بریــد چــون ایــن پرنده هــا تخــم گذاشــته اند در 

ــوند.« ــد ش ــم بلن ــند و از روی تخ ــد بترس ــا و نبای کوچه ه
کــره، برخــی فعــاالن شــروع بــه ایجــاد نهادهایــی بــه مــوازات  کارآمــدی نهادهــای رســمی مذا در مــورد ترکیــه در بخــش 9، شــاهد بودیــم کــه بــه علــت نا
ــوان در  ــدود از آن را می ت ــه ای مح ــا نمون ــد ام ــاره ش ــران اش ــوردی در ای ــن م ــه چنی ــر ب ــده کمت ــای انجام ش ــد. در مصاحبه ه ــمی کردن ــای رس نهاده
نحــوۀ مدیریــت پــارک ملــی گلســتان یافــت. در ســال 1396 و همزمــان بــا آغــاز ریاســت تیمــوری بــر ایــن پــارک، نهــادی تحــت عنــوان شــورای 
کــردن برخــی نهادهــای دولتــی اقــدام بــه  کــه به وســیلۀ آن مدیریــت پــارک بــا کمــک مــردم محلــی و درگیــر  راهبــری پــارک ملــی گلســتان ایجــاد شــد 
کــه  تصمیم ســازی در امــور مربــوط بــه محیط زیســت می کننــد. هرچنــد ایــن نهــاد به صــورت قانونــی ایجــاد شــده امــا نوعــی شــورای غیررســمی اســت 

بــا ابتــکار عمــل تیمــوری ایجــاد شــده و مشــخص نیســت پــس از پایــان دورۀ ریاســت وی همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. 

زادی تشکل یابی و وجود نهادهای نمایندگی مستقل و قدرتمند 2-4-10- آ

ــون صنفــی  کان ــران،  ــد شــورای اســالمی کار، بســیج کارگ ــا مانن ــه نهاده ــران و تعــدد این گون ــی در ای ــای نمایندگ ــه وضعیــت نهاده ــه ب ــگاه اولی ــا ن ب
ــا ارجــاع بــه َاعمــال و طــرز فکــر غالــب ایــن  معلمــان و غیــره بــه نظــر می رســد گروه هــای مختلــف از آزادی نســبی در تشــکل یابی برخوردارنــد؛ امــا ب
کــه بیــش از هــر چیــز خــود را در نمایندگــی ایــن تشــکل ها نشــان  دســت از نهادهــا می تــوان شــاهد مشــکالت عدیــده ای دراین بیــن بــود، مشــکالتی 
می دهــد. یکــی از اتهاماتــی کــه همــواره از ســوی ذی نفعــان متوجــه ایــن نهادهــا می شــود، ایــن اســت کــه آن هــا را تشــکل هایی ســاختۀ دســت دولــت 
ــان از آن  ــا نش ــن نهاده ــی ای ــدم نمایندگ ــیاری، ع ــر بس ــد. از منظ ــه ای نمی بینن ــه رابط ــی هیچ گون ــن نهادهای ــود و چنی ــن خ ــته و بی ــدرت( دانس )ق
کــردن فضــا بــرای ظهــور تشــکل های  کــه آزادی تشــکل یابی در ایــران چنــدان وجــود نداشــته و تشــکل های موجــود به نوعــی موجــب محــدود  دارد 
کیــد دارد کــه بــودن  واقعــی هســتند. به طوری کــه صالحــی کــه خــود از اعضــای شــورای اســالمی کار اســت بــر ایــن امــر صحــه گذاشــته امــا درهرحــال تأ

چنیــن نهادهــای حداقلــی بهتــر از نبــود آن اســت.
همیــن عــدم وجــود رابطــۀ حقیقــی میــان ذی نفعــان و نهادهــای نمایندگی شــان را حتــی می تــوان در جهت گیــری فکــری ایــن نهادهــا نیــز پیــدا کــرد. 
کــرات را ناشــی  ــژاد از اعضــای بســیج کارگــران، اساســًا چیــزی به عنــوان تضــاد منافــع را قبــول نداشــته و شکســت های مذا ــه علی ن به عنــوان نمون
ــب  ــال کس ــه دنب ــًا ب ــروه صرف گ ــر  ــه ه ک ــت  ــای آن اس ــه معن ــع ب ــاد مناف ــود تض ــر وی وج ــد. ازنظ ــر می دان ــای درگی ــک از گروه ه ــر ی ــهم خواهی ه از س
کــرده  کــه منافــع گروهــی خــود را فرامــوش  منافــع خــود اســت و بایــد بــا ســازوکارهایی ازجملــه فرهنگ ســازی، آن را از بیــن بــرده تــا افــراد یــاد بگیرنــد 
کــه اساســًا منافــع خــود را در تضــاد بــا منافــع  کــه دیــدگاه برخــی گروه هــای کارگــری  و بــه دنبــال منافــع ملــی باشــند. ایــن امــر شــاید نشــانگر آن باشــد 

کارفرمایــان تشــخیص می دهنــد، در برخــی نهادهــای نمایندگی شــان جایگاهــی نــدارد.
کــرات شــرکت دارنــد  کــه در این گونــه مذا کــرات رســمی اســت. ازآنجایی کــه بســیاری از افــرادی  کــرات غیررســمی اوضــاع به مراتــب بدتــر از مذا در مذا
ــی  ــوی برخ ــتری از س ــارهای بیش ــد تحت فش ــت ندارن کمی ــت و حا ــوی دول ــه ای از س ــه تأییدی ــتند، هیچ گون ــا هس ــذار آن ه ــود بنیان گ ــًا خ ــا اساس و ی
کــه عمومــًا نشــانگر وجــود روحیــۀ عــدم  نهادهــا هســتند. برخــی مصاحبه شــوندگان دراین بیــن از خاطــرات فشــارهای وارده بــر خــود می گوینــد 
ــه  ــه فعالیــت این گون ک ــرای ادامــۀ فعالیت هــا دشــوار می کنــد. این همــه در شــرایطی اســت  ــه راه را ب ک تحمــل رویکــردی متفــاوت و مســتقل اســت 
افــراد در ســطح فــردی یــا گروهــی به صــورت داوطلبانــه اســت و بــا توجــه بــه فشــارهای وارده امیــدی بــه تشکل ســازی منســجم قانونــی و یــا حمایــت 

از ســوی دولــت ندارنــد.

3-4-10- صالحیت فنی نمایندگان

کــرات ابعــاد  ح شــده در مذا کــه بســیاری از موضوعــات مطر گفتگــوی اجتماعــی، صالحیــت فنــی نماینــدگان اســت چرا یکــی از لــوازم ضــروری 
کــه الزم اســت تــا افــراد بــا دانشــی حداقلــی نســبت بــه آن هــا  گونــی از مســائل حقوقــی، مســائل فنــی، امــور مدیریتــی و... را شــامل می شــود  گونا
کــرات در ایــران، افــراد بــه دو شــیوه ایــن دانــش را بــه دســت  کــه در فراینــد مذا کــره شــوند. آنچــه مشــخص اســت ایــن مســئله اســت  وارد فراینــد مذا
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کــه پیش تــر کســب کرده انــد در نهــاد متبوعشــان جهــت شــرکت در  کــه به واســطۀ تخصــص و دانشــی  می آورنــد. در یک ســو کســانی قــرار دارنــد 
کــه مجمعــی اســت از  ــرد. شــورای گفتگــو  ک ــوان در شــورای گفتگــو مشــاهده  ــی را می ت ــۀ چنیــن متخصصان ــه کار گرفته شــده اند. نمون ــرات ب ک مذا
ح  کــه پیــش از آن کــه مســائل مربوطــه در جلســۀ اصلــی مطــر نماینــدگان اتاق هــای ایــران و نماینــدگان دولــت، دارای کارگروه هــای جانبــی اســت 
شــوند، در ایــن کارگروه هــا بــه بحــث گذاشــته می شــوند. چنانچــه عامــری رئیــس دبیرخانــۀ ایــن شــورا می گویــد بســیاری از مســائل پیش تــر در ایــن 
ــا  ــن کارگروه ه ــی از دل همی ــۀ اصل ــات نتیج ــب اوق ــده و در اغل ح ش ــر ــر مط ــای درگی ــوی طرف ه ــص از س ــدگان متخص ــور نماین ــا حض ــا و ب کارگروه ه
ــه نتیجــه نمی رســند  ــور ب کــه در کارگروه هــای مذک ــردد و تنهــا مــواردی  ــی شــورا ارســال می گ ــه جلســۀ اصل ــرای تصویــب ب ــًا ب ج می شــود و صرف خــار

ــوند. ح می ش ــر ــی مط ــۀ اصل ــره در جلس ک ــرای مذا ب
کــه بــه آن اشــتغال دارنــد و بــرای منافــع صنفــی، به عنــوان نماینــده ای از طــرف  کــه صرفــًا بــه علــت شــغلی  در دیگــر ســو، افــرادی وجــود دارنــد 
کــه عمدتــًا نماینــدگان حاضــر در نهادهــای کارگــران و معلمــان هســتند، دانــش خــود نســبت  کــرات شــرکت می کننــد. ایــن افــراد  همکارانشــان در مذا
کانــون صنفــی معلمــان،  کــرات را بــر اســاس تجربــۀ فعالیت هــای خــود بــه دســت می آورنــد. هرچنــد نیک نــژاد عضــو  ح شــده در مذا بــه مســائل مطر
کثــر ایــن افــراد، عمــدۀ دانــش خــود را در  کــه ایــن نهــاد بــرای اعضــای خــود فراهــم می کنــد امــا ا در مصاحبــۀ خــود از کالس هــای آموزشــی می گویــد 

طــی دوران فعالیــت خــود بــه دســت آورده انــد.
کــه در نهادهــای نمایندگــی کارگــران و معلمــان فعالیــت دارنــد، ســعی می کننــد ضعف هــای فنــی خــود  از ایــن رو بســیاری از افــراد خصوصــًا کســانی 
کــه خــود  کــه از فعــاالن حــوزۀ کارگــری اســت می گویــد  را بــا کمــک متخصصیــن حوزه هــای مختلــف جبــران نماینــد. به عنوان مثــال حســن صادقــی 
کــرات شــرکت  کــرده اســت تــا اطالعــات الزم را بــه دســت آورده و بــا دســت پــر در مذا وی بارهــا بــا اقتصاددانانــی ماننــد فریبــرز رییس دانــا صحبــت 
کنــد هرچنــد کــه برخــالف نهادهــای کارفرمایــی، کمــک گرفتــن از افــراد صاحب نظــر به صــورت مقطعــی و بنــا بــه ابتــکار عمــل خــود افــراد انجام شــده 

اســت و بــه رویــه ای ثابــت در نــزد فعــاالن کارگــری تبدیــل نشــده اســت:
گیــر می کنیــم و  کــه  ــه آن هــا به صــورت ثابــت مراجعــه کنیــم. جایــی  کــه ب ــاز اســت و این جــور نیســت  ــر اســاس نی »کمــک گرفتــن از متخصصــان ب

ــم.« ــه می کنی ــا مراجع ــه اون ه ــکله ب ــون مش ــیرش برام تفس

4-4-10- وجود روحیۀ احترام برای حقوق و نظرات سایرین

کــرۀ موفــق، در نظــر گرفتــن منافــع و حقــوق ســایر بازیگــران و احتــرام بــه آن اســت. در بحــث  یکــی دیگــر از لــوازم ضــروری بــرای رســیدن بــه یــک مذا
کــرات  کــه ســابقۀ حضــور در مذا کــرد. در طــی مصاحبه هــا چنــد تــن از مصاحبه شــوندگان  ع نیــز می تــوان آن را بــه دو بخــش تقســیم  از ایــن موضــو
کــرات وجــود نداشــته و افــراد صرفــًا بــه دنبــال  رســمی را داشــتند، اذعــان داشــتند کــه عمدتــًا چنیــن روحیــه ای در افــراد شــرکت کننده در این گونــه مذا
منافــع گروهــی و یــا حتــی فــردی خــود بوده انــد. ازنظــر ایــن افــراد، ایــن عــدم روحیــۀ احتــرام چنــان مســئلۀ جــدی اســت کــه آن را یکــی از دالیــل اصلــی 

نرســیدن بــه توافقــات رضایت بخــش دانســته اند.
کــرات را از  کــه ازنظــر آن هــا مذا کیــد می شــود و از عواملــی اســت  ــر آن تأ کــه از طــرف مصاحبه شــوندگان در ایــن خصــوص بســیار ب یکــی از مــواردی 
حّیــز انتفــاع ســاقط می کنــد، فقــدان آمــوزش مناســب و نبــود فرهنــگ گفتگــو اســت. برخــی از مصاحبه شــوندگان در حیــن ســخنان خــود مکــررًا بــه 
کره کننــدگان در فضایــی  کــه مذا کــرد  نیــاز بــه فرهنگ ســازی اشــاره داشــتند؛ هرچنــد ایــن اصطــالح قــدری مبهــم اســت امــا می تــوان چنیــن برداشــت 
کــه  کــه اساســًا خــود و دیگــران را فاقــد فهــم کافــی نســبت بــه مســائل و مشــکالت ســایر بازیگــران می داننــد. حاج اســماعیلی  وارد گفتگــو می شــوند 
کــه باعــث می شــود دولــت بتوانــد  خــود از نماینــدگان کارگــری اســت ایــن روحیــۀ فقــدان درک متقابــل و نبــود کار جمعــی را نقطه ضعفــی می دانــد 
همــواره خــود به عنــوان بازیگــر اصلــی نظراتــش را بــه ســایرین تحمیــل کنــد و درنتیجــه ســطح ورود بــه مســائل از عمــق چندانــی برخــوردار نباشــد:

ح است، بیشتر مباحث جنبۀ مقدماتی داره.« کمیتی مطر »در ایران چون ما کار جمعیمون ضعیف است و بیشتر جنبه های حا
کــره  کــرات غیررســمی، خــالف ایــن امــر مشــاهده می شــود. چنانچــه درویــش، فعــال محیط زیســت، در بیــان تجربــۀ خــود از مذا در دیگــر ســو، در مذا
و رایزنــی بــا مــردم محلــی جهــت حفاظــت از محیط زیســت، بــر نوعــی حــس همــدردی و فهــم مشــترک بیــن فعــاالن محیط زیســت و مــردم محلــی 
کیــد دارد. بــه گفتــۀ وی، هرچنــد برخــی اقدامــات پیشنهادشــده از ســوی فعــاالن بــه مــردم محلــی بــا منافــع اقتصــادی آن هــا در تضــاد اســت، امــا  تأ
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بــا روشــنگری نســبت بــه عواقــب کالن برخــی اهمال کاری هــا و تشــویق مــردم بــه دیــدن منافــع بلندمــدت به جــای منافــع کوتاه مــدت و همچنیــن 
کننــد. نمونــۀ دیگــر ایــن امــر را می تــوان در  وجــود حــس تعلــق نســبت بــه محیــط اطــراف در بیــن مــردم، توانســته اند آن هــا را بــا خــود همــراه 
کانــون صنفــی، معلمــان دســت بــه اعتــراض  کــه بــه پیشــنهاد  کــرد. چنانچــه نیک نــژاد ذکــر می کنــد زمانــی  فعالیت هــای صنفــی معلمــان مشــاهده 
زدنــد و از شــرکت در کالس هــای درس خــودداری کردنــد، در گفتگویــی کــه بیــن معلمــان و مدیــر مرکــز آموزشــی محــل کار وی شــکل گرفــت، بــه علــت 
کانــون  حــس همــدردی معلمــان بــا مدیــر مدرســه و درک فشــارهای وارده بــر وی، راه حــل جایگزینــی را در نظــر گرفتنــد تــا هــم اعتصــاب موردنظــر 

صنفــی انجــام شــود و هــم تبعــات کمتــری از ســوی نهادهــای باالدســتی بــرای مدیــر ایجــاد شــود.
کــه حتمــًا بایــد بــه نتیجــۀ مشــخصی  کــرات رســمی به خصــوص آن هایــی  کــه در مذا آنچــه از مصاحبه هــای انجام شــده قابل فهــم اســت ایــن اســت 
در زمــان معینــی برســند، غالبــًا گروه هــای درگیــر تمایــل کمتــری بــرای در نظــر گرفتــن وضعیــت دیگــران داشــته و بیشــتر بــر منافــع خــود پافشــاری 
کــه فشــاری بــرای رســیدن بــه نتیجــه در زمــان مشــخصی  کــرات غیررســمی  گیــرد امــا در مذا می کننــد تــا مبــادا نتیجــه ای خــالف میــل آن هــا شــکل 
وجــود نــدارد، افــراد ســعی می کننــد تــا بــا بررســی بیش تــر همــۀ جوانــب بــه نتیجــه برســند و عــدم وجــود فشــار خارجــی بــرای نتیجه گیــری، فضــا را 

بــرای گفتگــوی بهتــر فراهــم مــی آورد.

5-4-10- حمایت از سوی دولت

کــرات، اجــرای مناســب آن، اجــرای توافقــات  کــرات باشــد. شــکل گیری مذا پشــتیبانی دولــت می توانــد در بخش هــای مختلفــی تســهیلگر رونــد مذا
حاصلــه و همچنیــن پشــتیبانی و حمایــت از نهادهــای نمایندگــی ســایر گروه هــا ازجملــه مــواردی اســت کــه دولــت بایــد نســبت بــه آن اهتمــام داشــته 

باشــد.
بنــا بــر آنچــه مصاحبه شــوندگان ابــراز داشــته اند دولــت در ایــران چنــدان نتوانســته اســت بــه ایــن وظیفــۀ خــود عمــل کنــد و نه تنهــا کمکــی نکــرده 
کــرات آنچــه اهمیــت اساســی دارد ایــن اســت کــه دولــت وزن بیشــتری  اســت کــه گاهــی اوقــات خــود مانعــی بــر ســر راه بــوده اســت. در ُبعــد اجــرای مذا
کــه تمایــل دارد هدایــت می کنــد. به عنوان مثــال حســن صادقــی در بحــث از  کــرات را به راحتــی بــه هــر ســویی  نســبت بــه ســایر بازیگــران دارد و مذا

قــدرت دولــت در مســائل تأمیــن اجتماعــی می گویــد:
»در ســاختار تأمیــن اجتماعــی مشــارکت نیم بنــدی وجــود دارد امــا ازنظــر مــا رضایــت نســبی وجــود نــدارد چــون مــا معتقدیــم کفــۀ تــرازو بایــد بــه ســمت 
کثــرًا نماینــدگان دولت انــد در صندوق هــای  ســهامدارها باشــه، مــا و کارفرمایــان بایــد تعدادمــون بیشــتر از نماینــدگان دولــت باشــه درحالی کــه اآلن ا

بیمــه ای.«
کــه در زمینــۀ اجرایــی نیــز غالبــًا بنــا بــه میــل خــود رفتــار می کنــد. حســن صادقــی از مشــکالتی  کــرات، دســت بــاال را دارد  دولــت نه تنهــا در خــود مذا

ــود: ــرات می ش ک ــه در مذا ــد حاصل ــات نیم بن ــیاری از توافق ــر بس ــت گریبان گی ــدن دول ــوض ش ــا ع ــه ب ک ــد  می گوی
»پیمان هــا را بــا توافــق بــه دســت میاوردیــم امــا دولــت بعــدی کــه می آمــد اجــرا نمی کــرد، درحالی کــه در دنیــا حاصــل ایــن تالش هــا رو می برنــد قانــون 

می کننــد امــا در کشــور مــا دولــت بــرای پیمان هــا و قرارهــا وقعــی قائــل نیســت و بنابرایــن حاصلــش ابتــر باقــی مونــد«.
کــه دولــت در آن نقــش  گســتردۀ دولــت در همــۀ عرصه هــا، حتــی مــواردی را  کــه حضــور  حــاج اســماعیلی نیــز در مــورد ایــن مســئله اشــاره دارد 
ــد  ــًا نبای ــا منطق ــه در آن ه ک ــد  ــران می گوی ــان و کارگ ــن کارفرمای ــه بی ــرات دوجانب ک ــن رو وی از مذا ــد. ازای ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــدارد، تح ــی ن کمیت حا
کــرده و نتایــج را بــه نفــع خــود  کــرات دخالــت  کنــد امــا در وضعیــت فعلــی چــون دولــت خــود بزرگ تریــن کارفرماســت، در ایــن مذا دولــت مداخلــه ای 

تغییــر می دهــد:
»در موضوعاتــی کــه در بخــش خصوصــی هــم بــا دولــت شــکل می گیــرد مــا شــاهد ایــن بودیــم کــه ایــن دولــت اســت کــه نظراتــش را بــرای اجــرا دیکتــه 
میکنــه بــه بخش هــای دیگــه و بیشــتر شــنیدن نظــرات گروه هــای دیگــه اســت تــا اینکــه اونــا دخالــت جــدی در تصمیم گیری هــا داشــته باشــند... 
ــی در  ــری نهای ــی تصمیم گی ــند، ول ــته باش ــبی داش ــت نس ــا رضای ــه ت کن ــن  ــت تأمی ــران را دول ــر دیگ ــی ازنظ ــی بخش ــت یعن ــر هس ــن نظ ــران تأمی در ای
کــرات دوجانبــه  ــزرگ اســت... مذا اختیــار دولــت اســت... در گروه هــای کارفرمایــی نقــش دولــت هــم پررنــگ اســت چــون خــودش کارفرمایــی ب
کــه داره هــم بــه لحــاظ نقــش  کمیتــی  کارایــی نداشــته چــون دولــت هنــوز تصمیم گیرنــدۀ اصلــی اســت هــم بــه لحــاظ نقــش حا بــدون حضــور دولــت 
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کــه فعالیــت کننــد، بخــش خصوصــی واقعــی شــکل بگیــرد  کــه در کشــور داره... حضــور پررنــگ دولــت اجــازه نمی دهــد بــه بقیــۀ گروه هــا  کارفرمایــی 
تــا مــا بتونیــم گروه هــای کارگــری و کارفرمایــی را خیلــی شــفاف تعریــف بکنیــم«.

6-4-10- برابری همۀ طرف ها

کــرات قــدرت بیشــتری نســبت بــه ســایر  کــه در قســمت قبــل توضیــح داده شــد دولــت به عنــوان یکــی از طرف هــای اصلــی درگیــر در مذا همان گونــه 
کــرات و نتایــج حاصــل از آن را جهــت دهــد؛ امــا در بیــن ســایر بازیگــران نیــز نابرابــری قــدرت مشــهود  بازیگــران دارد و می توانــد به راحتــی جریــان مذا
اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد در روابــط کارگــری- کارفرمایــی، کارفرمایــان از پتانســیل فنــی بیشــتری نســبت بــه کارگــران برخوردارنــد و در مقابــل 

آن هــا از تــوان بیشــتری برخوردارنــد. نماینــدگان کارگــری نیــز بــر ایــن امــر واقف انــد و آن را به صراحــت بیــان می کننــد:
ج  »مــا در چانه زنــی از کارفرماهــا عقب تــر هســتیم، کارفرماهــا هــم مطالعاتشــون از مــا بیشــتره هــم بــه دلیــل مراوداتــی کــه بــا شــرکای خودشــون در خــار
از کشــور داشــتند، دسترسیشــون بــه اطالعــات بیشــتر بــود و قدرتشــون از مــا بیشــتر هســتش. طبیعــی اســت کــه اون هــا ســازوکارهای بهتــری رو بــرای 
ــرازو یــه  ــی ایــن طــرف میــز مــا هــر آنچــه داریــم درواقــع از اندوخته هــای انــدک خودمــون هســت. البتــه اآلن کفــۀ ت به کارگیــری مشــاورین دارنــد ول
کان عقــب هســتند از  ع برخــورد می کننــد ولــی کمــا کــرده و نماینــدگان کارگــری یــه مقــدار مطالعاتشــون بیشــتر شــده، علمی تــر بــا موضــو مقــدار تغییــر 
کارفرماهــا بــه دلیــل اینکــه اون هــا ســازوکاری رو کــه در اختیــار دارنــد به مراتــب هــم دایــرۀ گرفتــن اطالعــات ســهل تره براشــون و هــم اثرگــذاری عمقــی 
ح می کننــد بیشــتر اســت از حــوزۀ کارگــری... در بخش هــای کارفرمایــی مــا از ایــن حیــث متأثــر از رفتــار کارفرمایــان می شــویم بــه  کــه مطــر مباحثــی 

کــه دارنــد چــون آن هــا تــوان مالــی و ابــزار و امکانــات بیشــتری نســبت بــه کارگــران دارنــد.« خاطــر امکانــات و ابــزاری 
کــه مشــاوره های  کــرات نیــز ایــن نابرابــری تشــدید می شــود به طوری کــه نماینــدگان کارگــری  حتــی بــا ایــن وضعیــت نابرابــر، در حیــن خــود مذا
ــی در  ــن صادق ــه حس ــند. چنانچ ــته باش ــراه داش ــود را هم ــاز خ ــاورین موردنی ــد مش ــرات نمی توانن ک ــن مذا ــد، در حی ــان دارن ــا متخصص ــدودی ب مح

می گویــد: این بــاره 
ــا مشــاور نــری خــودت بــری، بنابرایــن بایــد  کــه شــما ب ــا مشــاور وارد جلســات نشــدم ضمــن اینکــه ســازوکار رو طــوری می چیننــد  »مــن هیچ وقــت ب

بتوانیــد حافظــه خوبــی داشــته باشــید و نظــرات مشــاورین رو در ذهــن خــودت بســپری.«
ــا قــدرت خــود را افزایــش  ــد ت ــر هســتند، روش هایــی را بــه کار می گیرن کــرات دارای  قــدرت نابراب کــه طرف هــای درگیــر در مذا ــر ایــن زمانــی  عــالوه ب
کــه تعــدادی از گروه هــای فعــال  کــرد. مفهــوم شبکه ســازی بــه ایــن امــر ارجــاع دارد  دهنــد. از جملــۀ آن می تــوان بــه فراینــد شبکه ســازی اشــاره 
ــا از طریــق  ــا یکدیگــر شــبکه ای تعاملــی را می ســازند ت کــه به تنهایــی نمی تواننــد در مقابــل ســایر گروه هــا به خصــوص دولــت عــرض انــدام کننــد، ب
برهم کنــش قدرت هــای ُخــرد خــود، قدرتــی بزرگ تــر پدیــد آورنــد. نمونــۀ بــارز چنیــن سیاســتی را می تــوان در شــبکۀ ملــی نیکــوکاری یافــت. فیــروزه 
کــه بــا  کــه اساســًا شــکل گیری چنیــن شــبکه ای بــا ایــن هــدف بــوده اســت  کــه خــود از فعــاالن جامعــۀ مدنــی اســت در این بــاره اظهــار می کنــد  صابــر 
ایجــاد هماهنگــی میــان نهادهــای مختلــف جامعــۀ مدنــی، بتــوان بــه صدایــی واحــد رســید و قــدرت ایــن نهادهــا در رایزنــی بــا دولــت افزایــش پیــدا 

کنــد.

5-10- استراتژی های به کار گرفته شده در مذاکرات

کــه در  کــرات موفــق را تشــکیل می دهنــد و یــا می تواننــد تســهیلگر رونــد آن باشــند، شــاهد بودیــم  کــه اســاس مذا بــا بررســی وضعیــت عواملــی 
کــه در آن تمامــی گروه هــای  کــره اساســًا فراینــدی اســت  ایــران در بســیاری از مــوارد بــا ضعف هایــی جــدی در عرصه هــای مختلــف مواجهیــم. مذا
ذی نفــع به گونــه ای برابــر از حیــث قــدرت تأثیرگــذاری، در مــورد موضوعــی مشــخص بــه بحــث می پردازنــد تــا حتی المقــدور بــه نتیجــه ای بــا رضایــت 
ع تعامــالت و اســتراتژی های  ــو ــر برخــوردار نیســتند و درنتیجــه ن ــی براب ــر از قدرت ــرات تمامــی گروه هــای درگی ک ــا در همــۀ مذا کثــری برســند؛ ام حدا
ــر اســاس تفــاوت قــدرت گروه هــا از یکدیگــر  کــرات را ب ــا شــیوه های به کاررفتــه در مذا بــه کار گرفته شــده نیــز یکســان نیســتند. ازایــن رو الزم اســت ت

تفکیــک کنیــم.
کــه نماینــدگان  کــه در ادامــه بــه آن اشــاره می شــود، مربــوط بــه زمانــی اســت  کارگرفته شــده  کــه اســتراتژی های بــه  البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
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کمیتــۀ انضباطــی دانشــجویان،  کــرات بــر آن هــا نیــز تأثیــر بگــذارد. به عنــوان نمونــه در  کره کننــده، خــود نیــز ذی نفــع بــوده و نتایــج مذا مذا
ــارۀ  کــه در آن درب ــدارد. در ایــن گفتگوهــا  ــا منافــع آن هــا ن کــه نتیجــۀ گفتگــو هیــچ ارتباطــی ب طرف هــای گفتگــو و تصمیم گیــری افــرادی هســتند 
کــه وضعیتــش موردبررســی قــرار می گیــرد حضــور نــدارد، همیــن امــر باعــث می شــود  وضعیــت انضباطــی دانشــجویان بحــث می شــود، دانشــجویی 
کــه خــود از افــراد حاضــر در ایــن گفتگوهــا اســت بــه  کــه خــود اساســًا ذی نفــع نیســتند. صرفــی  کــره آســان تر بــه اجمــاع برســند چرا کــه طرف هــای مذا
کــه بــه علــت اینکــه نتیجــه گفتگوهــا هیــچ ارتباطــی بــا وضعیــت خــود افــراد نــدارد پــس رســیدن بــه نتیجــه  ایــن مســئله اشــاره داشــته و می گویــد 

آســان تر بــوده و از ســوی افــراد راه هــای دیگــری بــرای پیشــبرد نظــرات پیگیــری نمی شــود. 

1-5-10- مذاکره در وضعیت به شدت نابرابر طرف های مذاکره

کــرات بیش تــر از آن کــه  در ایــران بــه ســبب وضعیــت نابرابــر گروه هــای درگیــر و دســت بــاال داشــتن یکــی از طرف هــا )به خصــوص دولــت(، عمدتــًا مذا
ماهیــت اقناعــی و جلــب رضایــت داشــته باشــند دارای ماهیتــی تحمیل گــر هســتند. چنانچــه حاج اســماعیلی نیــز آن را این گونــه بیــان می کنــد:

کــه نظراتــش را بــرای اجــرا دیکتــه میکنــه بــه بخش هــای دیگــه و بیشــتر شــنیدن نظــرات گروه هــای  کــه ایــن دولــت اســت  »مــا شــاهد ایــن بودیــم 
دیگــه اســت تــا اینکــه اونــا دخالــت جــدی در تصمیم گیری هــا داشــته باشــند.«

کراتــی کــه یکــی از طرف هــا بســیار قدرتمندتــر اســت، شــاهد نوعــی تحمیــل نتیجــه بــه ســایر طرف هــا هســتیم. در چنیــن شــرایطی بــا  ازایــن رو در مذا
کــرات  کره کنندگانــی کــه از قــدرت کافــی و برابــر بــا ســایر بازیگــران در حیــن مذا توجــه بــه آنچــه مصاحبه شــوندگان اظهــار کردنــد، می تــوان گفــت کــه مذا

برخــوردار نیســتند، دســت بــه اقدامــات نوآورانــه ای بــرای پیشــبرد اهدافشــان می زننــد کــه می تــوان آن هــا را در چهــار اســتراتژی، چنیــن بیــان کــرد:

1-1-5-10- فشار از پایین، چانه زنی از باال

کاررفتــه، اســتراتژی فشــار از پاییــن چانه زنــی از بــاال باشــد. ایــن اســتراتژی بــر ایــن اســاس  احتمــااًل یکــی از شناخته شــده ترین راه حل هــای بــه 
کــه دســت پاییــن  کــرات مشــغول بــه رایزنــی دربــارۀ موضوعــی خــاص هســتند، یکــی از طرف هــا  کــه در ضمــن اینکــه طرف هــای درگیــر در مذا اســت 
کــرات داشــته و از قدرتــی برابــر بــا ســایر طرف هــا برخــوردار نیســت از بدنــۀ خــود بخواهــد تــا بــا اقداماتــی نظیــر تحصــن، اعتــراض و اعتصــاب  را درمذا
گاه ســازد. نمونــۀ بــارز ایــن اســتراتژی را می تــوان  کــرات افــزوده و طــرف مقابــل را نســبت بــه تبعــات تصمیم گیــری خــود آ کمــی بــر قــدرت خــود در مذا
کــه کارگــران توانســتند بــا اعتصابــات و  گــذاری ایــن مجتمــع صنعتی-کشــاورزی بــه بخــش خصوصــی دانســت  در اعتــراض کارگــران هفت تپــه بــه وا
تحصن هــای طوالنی مــدت شــرایط را بــرای شــنیده شــدن خواسته هایشــان فراهــم کننــد. مســئلۀ اصلــی در اعتراضــات هفت تپــه ایــن بــود کــه اساســًا 
کــرات  کــه اساســًا بــه آغــاز برخــی مذا کــرات  کــره ای در جریــان نبــود و اعتراضــات نــه بــه جهت دهــی بــه رونــد مذا پیــش یــا حیــن اعتراضــات هیــچ مذا
کــرده و گفتگوهایــی را بــا  در ســطحی محــدود منجــر شــد. چنانچــه بــر پایــه همیــن اعتراضــات، عــده ای از نماینــدگان مجلــس بــه خوزســتان ســفر 
کــرات برآمــده از آن مشــخص نیســت امــا ایــن روش الگویــی اســت بــرای چگونگــی  کارگــران آغــاز کردنــد. هرچنــد همچنــان نتایــج اعتراضــات و مذا

کــه طرف هــای دیگــر قائــل بــه آن نیســتند. کــرات در زمانــی  شــکل دادن بــه مذا
کــه از جملــۀ آن می تــوان بــه اعتراضــات معلمــان  کــرات در جریــان اســت نیــز وجــود دارد  کــه مذا کاربــرد ایــن اســتراتژی در مواقعــی  مــواردی دیگــر از 
کــرده و ذکــر می کنــد ایــن  کــرد. چنانچــه علیرضــا هاشــمی از ســازمان معلمــان ایــران، خــود از عبــارت فشــار از پاییــن چانه زنــی از بــاال اســتفاده  اشــاره 
یکــی از روش هایــی اســت کــه در زمانــی کــه معلمــان در مقابــل دولــت از قــدرت کافــی برخــوردار نیســتند، اســتفاده می کننــد. امــا علیرضــا هاشــمی خــود 
کــه اعضــای یــک صنــف، نماینــدگان  کاربــرد دارد  کاربــرد ایــن اســتراتژی در ایــران نیــز اشــاره می کنــد. از نظــر وی زمانــی ایــن روش  بــه ضعف هــای 
کــرات را نماینــدۀ واقعــی خــود بداننــد و بــا آن هــا همــکاری داشــته باشــند. چنانچــه علیرضــا هاشــمی اظهــار می کنــد در اعتراضــات  خــود در مذا
کــره  کانــون صنفــی معلمــان، اعتراضاتــی را ســاماندهی کردنــد تــا بــر قــدرت خــود در مذا معلمــان در دهــۀ هشــتاد شمســی، ســازمان معلمــان ایــران و 
کــه برخــی از  ج شــد چرا کــرده و اعتراضــات و حتــی مســیر راهپیمایــی از کنتــرل آن هــا خــار بــا دولــت بیفزاینــد امــا نتوانســتند آن را به هنــگام کنتــرل 
ــا مــا  شــرکت کنندگان در اعتراضــات ایــن نماینــدگان را قبــول نداشــته و از حرف هــای آن هــا پیــروی نمی کردنــد. بــه گفتــۀ وی شــروع اعتراضــات ب

بــود امــا پایانــش در اختیــار مــا نبــود.
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2-1-5-10- جابه جایی موضوع مذاکره

کــه ســایر طرف هــا تــوان تغییــر موضــع وی یــا ابــراز مخالفــت بــا وی را  کــه یکــی از طرف هــای گفتگــو از چنــان قــدرت تحمیلــی برخــوردار باشــد  زمانــی 
ع اصلــی بحــث  کــه موضــو ح می شــود  ع بحــث را تغییــر دهنــد. ایــن اســتراتژی زمانــی مطــر نداشــته باشــند، گروه هــای درگیــر ســعی می کننــد موضــو
ح  ع اصلــی مطــر کــه موضوعاتــی در حاشــیۀ موضــو به صــورت غیرتوافقــی در شــرف رســیدن بــه نتیجــه اســت و یکــی از بهتریــن راه حل هــا ایــن اســت 
کــه حساســیت کمتــری از ســوی طــرف قدرتمنــد نســبت بــه آن وجــود دارد و امــکان ابــراز  شــود. درواقــع بــا ایــن کار ســعی می شــود دربــارۀ مــواردی 

ع اصلــی جبــران شــود. نظــر و توافــق بیشــتری در مــورد آن هســت، خألهــای ناشــی از تصمیمــات یک جانبــه دربــارۀ موضــو
کــه در آن یکــی از طرف هــا یعنــی دولــت و البتــه بــا همراهــی  کــرد  کار مشــاهده  بهتریــن نمونــه از چنیــن اســتراتژی را می تــوان در شــورای عالــی 
کارفرمایــان از تــوان باالیــی در مقابــل کارگــران برخــوردار اســت. هرچنــد آنچــه در ظاهــر اتفــاق می افتــد ایــن اســت کــه در مــورد رقــم تعیین شــده بــرای 
حداقــل دســتمزد رأی گیــری می شــود امــا در ایــن وضعیــت گروه هــای کارگــری تــوان چندانــی بــرای تغییــر رقــم مــورد رأی گیــری نداشــته و در حیــن 
کــردن بحــث مزایــای جانبــی اشــتغال اســت  ح  کــه بهتریــن راه حــل مطــر رأی گیــری نیــز رأیشــان کمتــر از دو طــرف دیگــر اســت. در ایــن حالــت اســت 
کــرد. درواقــع بــا ایــن اســتراتژی ســعی می شــود  کــه حساســیت ها روی آن کمتــر اســت و بــه مــدد آن می تــوان عدم کفایــت حداقــل دســتمزد را جبــران 
کراتــی حضورداشــته اســت، در ایــن  کــه خــود در چنیــن مذا کار  رونــد اقناعــی انجام نشــده از ســر گرفتــه شــود. صالحــی از اعضــای شــورای اســالمی 

ــد: مــورد چنیــن می گوی
گــه مــزد پایــه نمیتونــه افزایــش پیــدا کنــه بریــم روی مزایــا. اینــا هرکــدوم یــه بحــث  »البتــه مــا بیشــتر ســعی کردیــم کــه باهــم بــه اقنــاع برســونیم. مثــاًل ا

داره، ]دســتمزد[ پایــه یــک اثــر داره، مزایــا یــک بحــث دیگــه داره. اون پولــه اینــم پولــه منتهــا ایــن تفاهــم خیلــی تفــاوت داره.«

3-1-5-10- تعویق مذاکره

ــتراتژی  ــد و اس ــع کنن ــران را قان ــایر بازیگ ــد س ــراد نتوانن ــر اف گ ــه، ا ــن مرحل ــاد. در ای ــام نه ــق ن ــتراتژی تعوی ــوان اس ــرات را می ت ک ــوم مذا ــتراتژی س اس
کــره را بــه جلســات دیگــر موکــول کننــد تــا بــا گذشــت زمــان، فضــای کمــی بــرای پیشــبرد  کار نیایــد، ســعی می شــود مذا ع نیــز بــه  جابه جایــی موضــو
کــرات، افــراد ســعی می کردنــد تــا از طریــق اســتفاده ازنظــر کارشناســان و گفتگوهــای غیررســمی  برنامه هــای مدنظــر فراهــم شــود. در فاصلــۀ بیــن مذا
گــذر زمــان بتوانــد تــا  کــه  کاربــرد دارد  کــردن دیگــران بــا خــود فراهــم آورنــد. درواقــع ایــن اســتراتژی زمانــی  کــرات، زمینــه را بــرای همــراه  ج از مذا خــار
حــدودی طرف هــای قدرتمندتــر را ازنظــر خــود برگردانــد. نکتــۀ اصلــی در ایــن اســتراتژی پیشــروی گام بــه گام اســت تــا جایــی کــه به واســطۀ گام هــای 

ُخــرد، از حساســیت ســایر طرف هــا کاســته شــده و امــکان بیشــتری بــرای تغییــر نظرشــان فراهــم شــود. صادقــی دراین بــاره می گویــد:
ــه  ک رو تبدیــل ب ــز می کردیــم، می گفتیــم اون نقــاط اشــترا ک تمرک ــه بن بســت برمی خــورد می رفتیــم رو نقــاط اشــترا کــره ب کــه مذا »معمــواًل زمانــی 
کــه کارگروه هــا و کارشــناس ها باهــم  پیمــان کنیــم، نقــاط افتــراق رو بــه بعــد موکــول کنیــم تــا بحــث بیشــتری کنیــم. کارگــروه تشــکیل می دادیــم 
گــه بــه توافــق می رســیدیم کــه هیــچ، در غیــر ایــن صــورت بــاز بــه تعویــق می انداختیــم، نقــاط  چانه زنــی کننــد و حاصلــش رو ِبــدن بــه مــا و بعــد اونجــا ا

ع رو بــه بعــد موکــول می کردیــم«. ک رو از درونــش اســتخراج می کردیــم و بعــد بقیــۀ موضــو اشــترا

4-1-5-10- دور زدن مذاکره

ــه اهــداف خــود  کــرات نمی تواننــد ب کــه از طریــق مذا ــه ایــن نتیجــه می رســند  کره کننــدگان ب کــه برخــی از مذا ــه ای اســت  اســتراتژی چهــارم، مرحل
کــرات را دور می زدنــد. در ایــن مرحلــه آن هــا ســعی می کننــد بــا اســتفاده از قــدرت ســایر نهادهــا، به خصــوص نهادهــای  دســت یابنــد و به نوعــی مذا
کراتــی را در ســطحی  ــد و مذا کــرات را داشــته باشــند، کار خــود را پیــش ببرن کــه توانایــی عرض انــدام در مقابــل طــرف قدرتمنــد در مذا قدرتمنــدی 

دیگــر شــکل دهنــد.
ــای  ــی از نهاده ــی بخش ــا همراه ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ک ــم  ــر بودی ــن ام ــاهد ای ــدان، ش ــر هنرمن گی ــی فرا ــون صنف کان ــکل گیری  ــۀ ش در تجرب
غ از دالیــل دیگــر ایــن مخالفــت،  کــه بــا مخالفت هایــی در جامعــۀ هنرمنــدان روبــرو بــود. فــار هنــری ســعی داشــتند چنیــن نهــادی را تأســیس کننــد 
ایــن گروه هــای هنــری نهادهــای نماینده شــان در ایــن فراینــد را نماینــدۀ واقعــی خــود نمی دانســتند و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه رونــد در جریــان، 
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احساســی منفــی نســبت بــه نتیجــۀ ممکــن داشــتند. ازایــن رو آن هــا ســعی کردنــد از طریــق رایزنــی و همــکاری بــا دولــت کــه طبــق قانــون ایــن وظیفــه 
را بــر عهــده داشــت و البتــه ابتــکار عمــل وزارت ارشــاد، ایــن مســئله را از طریــق دیگــری پیــش برنــد.

کــرات دولــت طــرف قدرتمنــد اســت،  کــه در این گونــه مذا کار گرفتــه می شــود. ازآنجا کار نیــز همیــن اســتراتژی بــه شــیوه ای دیگــر بــه  در دنیــای 
نهادهــای کارگــری ســعی می کننــد بــا اســتفاده از نیــروی نهــادی تقریبــًا برابــر بــا دولــت یعنــی مجلــس وارد رایزنــی شــده و امــورات خــود را پیــش برنــد. 
کــرات، تجربــۀ خــود از پیشــبرد وضعیــت بیمــۀ  ــاد دولــت در مذا ــا انتقــاد از قــدرت بســیار زی کــه ســابقۀ نمایندگــی کارگــران را دارد ب حســن صادقــی 

ــران ســاختمانی را چنیــن توضیــح می دهــد: کارگ
ح پیــش ببریــم  »پارلمــان جایــی اســت کــه مــا می توانیــم بــا نمایندگانــی کــه نزدیــک اســت اندیشــه و تفکــرش بــا مــا، ورود کنیــم و ایــن را در قالــب طــر
کــه ایــن کار رو کردیــم، مثــاًل بیمــۀ کارگــران ســاختمانی یکــی از کارهایــی بــود کــه مــا به واســطۀ حضــور آقــای محجــوب و ســایر افــراد فندانســیون اش 
ح  را گذاشــتیم یــا خانــم جلــودارزاده بــود، یــک تیــم بودنــد کــه ماحصــل جلســات مــا رو تــو اون مقطــع می بردنــد و در مجلــس اون موقــع به صــورت طــر
کارگــر ســاختمانی رو تونســتیم علی رغــم اینکــه قانــون بــه نــام اون بــود امــا محــروم بودنــد از  کــه باالخــره  ح کردنــد، حاصلــش هــم مــا دیدیــم  مطــر
کــره بــا دولــت نتیجــه  مزایــای اون، تحــت پوشــش قــرار بدهیــم. ایــن حاصــل تغییــر مســیری بــود کــه دیدیــم دولــت همراهــی نمی کنــه... هــر جــا مذا

نمــی داد از راه هــای جایگزیــن اســتفاده می کردیــم، امــا همیشــه این طــور نبــود خیلــی جاهــا خــود مجلــس بــا ایــن پیشــنهادات مــا تضــاد داشــت.«
کــه بازیگــران دارای قدرتــی نابرابــر  کار گرفتــه می شــوند  ح اســت. اول، ایــن اســتراتژی ها زمانــی بــه  دو نکتــه در مــورد چهــار اســتراتژی مذکــور مطــر
کــره نتواننــد طــرف قدرتمنــد را همســو و هم جهــت بــا خــود کننــد؛ دوم اینکــه، ایــن اســتراتژی ها در طــول یکدیگــر قــرار  باشــند و طرف هــای مذا
کــرات و امکانــات  کــره، رونــد پیشــرفت مذا ع مذا کــره بنــا بــه موضــو کــرد. طرف هــای مذا نمی گیرنــد و نمی تــوان آن هــا را ســه مرحلــۀ متوالــی تلقــی 

کار گیرنــد. پیــش رویشــان ممکــن اســت یــک یــا چنــد اســتراتژی را بــه ترتیــب زمانــی یــا توأمــان بــه 

 برابر طرف های مذاکره
ً
2-5-10- مذاکره در وضعیت تقریبا

کــه اصــل و اســاس  کره کننــدگان بیشــتر شــیوۀ اقناعــی را  کــه قــدرت گروه هــای درگیــر تقریبــًا بــا یکدیگــر برابــر اســت مذا در ســویی دیگــر، یعنــی جایــی 
ــرام  ــا احت ــع آن ه ــه مناف ــه ب ک ــد  ــد کنن ــا را متقاع ــایر طرف ه ــا س ــد ت ــعی می کنن ــراد س ــی، اف ــن حالت ــد. در چنی ــش می گیرن ــت پی ــی اس ــرات واقع ک مذا

ــد. بگذارن

1-2-5-10- اقناع از طریق تشویق به دیدن منافع بلندمدت خود

کــرات رســمی ماننــد آنچــه بیــن کارفرمایــان  خ می دهــد. در مذا گــون ر کــرات رســمی و غیررســمی بــه روش هــای گونا شــیوۀ اقنــاع طــرف مقابــل، در مذا
گرفتــن منافــع بلندمــدت خــود به جــای منافــع  کــردن طــرف مقابــل بــرای در نظــر  ح اســت راضــی  کــه مطــر خ می دهــد، موضوعــی  کارگــران ر و 
کــرات هرچنــد کارفرمایــان بــه ســبب وجــود منابــع مالــی و اطالعاتــی و شــبکه های ارتباطــی وضعیــت به مراتــب  ع از مذا کوتاه مــدت اســت. در ایــن نــو
بهتــری نســبت بــه کارگــران دارنــد امــا فضــای گفتگــو در مقایســه بــا زمــان حضــور دولــت کمــی متعادل تــر اســت. حســن صادقــی در بیــان تجربــۀ خــود 
کــه منافــع بلندمــدت وی نیــز در آینــده  کــه طــرف مقابــل قانــع شــود  کلیــد اصلــی ایــن مســئله آن اســت  کــه  کــردن کارفرمایــان اشــاره دارد  از متقاعــد 

تأمیــن خواهــد شــد:
کــره می کنــه نماینــده قشــر وســیعی از گروه هــای پاییــن جامعــه  »تالشــمون ایــن بــود کــه طــرف رو متقاعــد کنیــم کــه مجموعــه ای کــه داره باهــاش مذا
هســتند و بنابرایــن چنانچــه چیــزی بــه ســمت اون هــا بیــاد می توانــد پیامدهــای مثبتــش در بهــره وری و در انگیــزۀ تولیــد بهتــر همــراه باشــه و ســودش 
کــه مــا داریــم راجــع بهشــون بحــث می کنیــم  کــه اواًل قشــری  کــه طــرف رو متقاعــد کنیــم  رو در اون قالــب بــه اون هــا برســونه. تالشــمون ایــن بــود 
قشــری هســتند کــه محــق دیــدن امتیــاز بیشــتری هســتند و ایــن امتیــاز بیشــتر میتونــه باعــث ایجــاد انگیــزه و باالتــر رفتــن راندمــان تولیــد بشــه و بعــد 

ســودش برگــرده بــه ســاختار مالــی اون ســازمان، بنابرایــن اســتداللی برخــورد می کردیــم.«
کــه امــکان رســیدن بــه توافــق  کــه صرفــًا از طریــق تکیه بــر منافــع آتــی آن هاســت  کــرات رســمی ایــن اســت  نکتــۀ اصلــی در اقنــاع طــرف مقابــل در مذا

گاه ســازی طــرف مقابــل نســبت بــه حق وحقــوق ســایر افــراد پاســخگوی حــل مســائل نیســت. وجــود دارد و لزومــًا تــالش در جهــت آ
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2-2-5-10- اقناع از طریق اعتمادسازی

کــرات غیررســمی رویــه ای دیگــر در جریــان اســت و افــراد صرفــًا بــا وعــدۀ منافــع آتــی حاضــر بــه همــکاری نمی شــوند. چنانچــه محمــد درویــش، آنچه  در مذا
کــرات غیررســمی مثمــر ثمــر می دانــد، دخالــت افــرادی اســت کــه از آبــرو و ســرمایۀ اجتماعــی قابــل قبولــی در بیــن مــردم محلــی برخوردارند: را کــه در مذا

گــرس امــکان زادآوری طبیعــی نداشــتند و بــا کمــک افــرادی کــه اونجــا ســرمایۀ اجتماعــی  گــرس در شهرســتان دهدشــت، جنگل هــای زا »در منطقــۀ زا
بودنــد، بدنــۀ اجتماعــی داشــتند، مــردم منطقــه آن هــا رو قبــول داشــتند، تونســتیم هــزار هکتــار از زمین هــای منطقــه را بــرای پنــج ســال قــرق کنیــم... 
همــۀ گروه هــای ســنی از زن و مــرد مشــارکت می کردنــد، براشــون جالــب بــود بــه خاطــر اینکــه افــرادی کــه اون هــا رو دعــوت کــرده بودنــد بــه ایــن 
کمیــت و دولــت،  ــه حا ــد ن ــد کــه مــورد اعتمادشــون بودن ــد... چــون حرف هــای مــارو کســانی تأییــد می کردن کالس هــا، افــراد مــورد اعتمادشــون بودن
اون هــا قبــول می کردنــد کــه ایــن کار رو بکننــد... اول بایــد افــرادی رو در اون منطقــه شناســایی بکنــی کــه اون هــا بدنــۀ اجتماعــی دارنــد، مــردم حــرف 
اون هــا رو می خرنــد، بــری بــا اون هــا وارد تعامــل بشــی، مســئله رو براشــون توجیــه کنــی و بعــد از زبــون اون هــا بــا مــردم محلــی ارتبــاط برقــرار بکنــی«.

کــرات به جــای آنکــه مبتنــی بــر الگوهایــی از پیــش تعیین شــده باشــد کــه ممکــن اســت بــا  کــرات ایــن اســت کــه رونــد مذا نکتــۀ اساســی در این گونــه از مذا
کــم همخوانــی دارنــد اســتفاده  کــم بــر کشــور چنــدان پاســخگوی نیازهــا نباشــد، از روش هایــی کــه بیشــتر بــا مقتضیــات و شــرایط حا توجــه بــه شــرایط حا
کــره قابــل درک اســت  کــرات راهــی اســت کــه هــم بــرای طرف هــای مذا می شــود. اســتفاده از افــراد معتمــد محلــی یــا همــان ریش ســفیدان بــرای پیشــبرد مذا
کــره ای و در هــر ســطحی بایــد از سلســله مراتب ســنتی اســتفاده  و هــم آن را راحت تــر می پذیرنــد. البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه بــرای هرگونــه مذا
کــره ممکــن می شــود. کــره و کاربســت آن در فراینــد مذا کــرۀ موفــق بــا شــناخت درســت از نگرش هــای طرف هــای مذا کــرد، بلکــه منظــور آن اســت کــه مذا

شکل 8- استراتژی های مختلف در مذاکرات
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6-10- نتیجه گیری

کــرات پشــتیبان قانونــی دارنــد و درنتیجــه  کــه برخــی مذا ع رســمی و غیررســمی صرفــًا نشــانگر آن نیســت  کــرات در ایــران بــه دو نــو تقســیم بندی مذا
کــرات  ع از مذا بهتــر اجــرا می شــوند و برخــی دیگــر ضمانــت قانونــی نداشــته و ممکــن اســت به راحتــی مختــل شــوند. بررســی و مقایســه ایــن دو نــو

کــرات در ایــران باشــد. کــه می توانــد حایــز نکاتــی بــرای بهبــود رونــد مذا نشــانگر تفاوت هایــی عمیق تــر اســت 
کمیــت نقــش پررنگــی را بــازی می کننــد. ایــن قــدرت زیــاد دولــت  کــه دولــت و حا کــرات چــه رســمی و چــه غیررســمی ایــن اســت  اولیــن مســئله در مذا
کــرات رســمی بیــش از آن کــه بــر مبنــای همــکاری و تعامــل و جلــب رضایــت طرف هــای  کــه جریــان مذا کــرات رســمی منتــج بــه آن می شــود  در مذا
کــه دولــت در آن خــود نقــش  کار  کــرات مربــوط بــه دنیــای  درگیــر پیــش رود، بــا خواســته های دولــت هماهنــگ باشــد. ایــن امــر به خصــوص در مذا
کــرات غیررســمی نیــز هرچنــد دولــت مســتقیمًا نقشــی نــدارد امــا  یــک کارفرمــای بــزرگ را دارد، به مراتــب غامض تــر می شــود. از ســوی دیگــر در مذا
کمیتــی، ســنگ اندازی های بســیاری بــر ســر راه فعــاالن مختلــف شــده و محدودیت هایــی را بــرای  بــه دلیــل وجــود رویکــرد امنیتــی در نهادهــای حا

ــد. ــاد می کن ــا ایج ــای آن ه فعالیت ه
کــه مشــکل را دوچنــدان می کنــد. ازجملــه اینکــه در بیــن خــود آن هــا نیــز  ســایر بازیگــران نیــز در ایــن وضعیــت نابرابــر، مســائل و مشــکالتی را دارنــد 
کــه آن نیــز ناشــی از نابرابــری  فضــا به شــدت نابرابــر اســت؛ به عنــوان نمونــه نهادهــای کارفرمایــی دســت بــاال را در مقابــل نهادهــای کارگــری دارنــد 

در دسترســی بــه منابــع مالــی و اطالعاتــی، متخصصــان و... اســت.
کــرات بیشــتر حالــت نمادیــن بــه خــود  کــرات از ســطح ُخــرد بــه ســطح کالن رود، مذا آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه در ایــران هرچــه ســطح مذا
کــه همانــا جلــب مشــارکت ذی نفعــان مختلــف اســت برســند. ایــن امــر ریشــه در مــواردی ماننــد  می گیرنــد و کمتــر می تواننــد بــه اهــداف اصلی شــان 
ــه فعــاالن دارد. ازایــن رو هرچــه  ــه تمــام حوزه هــا، فقــدان وجــود نماینــدگان واقعــی و وجــود دیدگاه هــای امنیتــی ب گســترش نفــوذ قــدرت دولــت ب
ح در آن تعــداد بیشــتری از افــراد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، احتمــال شکســت واقعــی آن )بــه معنــای  کــرات گســترده تر بــوده و مباحــث مطــر مذا
کراتــی الزم اســت و نمی تــوان به طــور کامــل  رســیدن بــه نتایجــی بــا رضایــت حداقلــی( بیشــتر اســت. ازایــن رو گرچــه در برخــی مــوارد وجــود چنیــن مذا
ــا کارخانــه، روســتا، محلــه  کــه در ســطح کارگاه ی کراتــی  کــرد. مذا کــرات در ســطح ُخــرد را ترویــج  کــرد، امــا بایــد پیــش از هــر چیــز مذا آن هــا را ملغــی 
ــرای  ــز ب ــری را نی ــر می کننــد، قــدرت برابرت کمیتــی کمت ــه و جهت دهــی را توســط نهادهــای حا ــر اینکــه امــکان مداخل ــد عــالوه ب و... شــکل می گیرن
کــه می تــوان هــم بــه افــراد مصالحــه و گفتگــو بــر ســر منافــع را آمــوزش داد و هــم  کــرات در ســطح ُخــرد اســت  ذی نفعــان در پی دارنــد. از طریــق مذا

کــرد. کــرات در ســطح کالن آمــاده  بنیــادی را بــرای مذا
ــیدن  ــه رس ــه نتیج ــرای ب ــی ب ــزام قانون ــه ال ــد هرچ ــخص ش ــا مش ــه از مصاحبه ه ک ــور  ــز دارد. همان ط ــری نی ــت دیگ ــرد منفع ــطح ُخ ــرات در س ک مذا
کــرات نــه در راســتای رســیدن بــه نتیجــه ای مشــخص کــه باهــدف درگیــر کــردن هرچــه بیشــتر افــراد در اجــرای آن باشــد،  کــرات کمتــر باشــد و مذا مذا
کیــد داشــت همیــن نکتــه اســت کــه تــا جایــی  می تــوان احتمــال موفقیــت بیشــتری را بــرای آن متصــور بــود. لــذا یکــی از مــواردی کــه می تــوان بــر آن تأ
کــرات در ســطح  کــه امــکان آن وجــود دارد از الزامــات قانونــی بــرای رســیدن بــه نتایجــی مشــخص در زمانــی مشــخص چشم پوشــی کــرد. ازایــن رو مذا

کــه بــدون هرگونــه الــزام قانونــی بــرای نتیجه منــدی و صرفــًا الــزام بــرای اجــرا شــکل بگیرنــد. ُخــرد، امــکان آن را دارد 
کــرات به خصــوص در وضعیــت نابرابــر  کــه رونــد رســمی مذا کــرات، نشــان می دهــد  همچنیــن بررســی اســتراتژی های به کاررفتــه شــده در مذا
ج می شــوند و در مقابــل قــدرت تحمیــل طــرف قدرتمنــد، ســایر گروه هــا از راه هایــی جایگزیــن  کــره از فــرم تعیین شــدۀ خــود خــار طرف هــای مذا
ح باشــد، رســیدن بــه خواســته ها بــه هــر طریقــی در اولویــت  اســتفاده می کننــد. در ایــن مــوارد شــاهد آن هســتیم کــه بیــش از آن کــه مســئلۀ اقنــاع مطــر
کــه شــرکای اجتماعــی از قدرتــی تقریبــًا برابــر برخــوردار باشــند مســئلۀ اقنــاع پررنگ تــر شــده و بــه مــدد راهکارهایــی  باشــد. در ســوی دیگــر، زمانــی 

ــد. ــا کمــک یکدیگــر امــور را به پیــش برن ــل از یکدیگــر رســیده و ب ــه درکــی متقاب ســعی می شــود طرف هــای مختلــف ب
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پیوست

ح شده از سوی برخی مصاحبه شوندگان به صورت خالصه ارائه شده است: در ادامه بخشی از نکات مطر

حسن صادقی

در ســاختار تأمیــن اجتماعــی مشــارکت نیم بنــدی وجــود دارد امــا از نظــر مــا رضایــت نســبی وجــود نــدارد چــون مــا معتقدیــم کفــۀ تــرازو بایــد بــه ســمت 
کثــرًا نماینــدگان دولتنــد در صندوق هــای  کــه اآلن ا ســهامدارها باشــه، مــا و کارفرمایــان بایــد تعدادمــون بیشــتر از نماینــدگان دولــت باشــه در حالــی 

بیمــه ای.
کــه قبــل از اینکــه بــه قانــون تبدیــل شــوند بــه صــورت یــک عــرف در  گــون اجــرا نمی شــود[ دلیلــش ایــن اســت  ]بســیاری از قوانیــن در حوزۀهــای گونا

جامعــه درنیامــده اســت و مــا بایــد فرهنگ ســازی کنیــم یعنــی حاصــل گفتگوهــا را اول پیمــان کنیــم، عهدنامــه کنیــم بعــد بــره قانــون بشــه.
کــره می کنــه نماینــده قشــر وســیعی از گروه هــای پاییــن جامعــه  تالشــمون ایــن بــود کــه طــرف رو متقاعــد کنیــم کــه مجموعــه ای کــه داره باهــاش مذا
هســتند و بنابرایــن چنان چــه چیــزی بــه ســمت اونهــا بیــاد می توانــد پیامدهــای مثبتــش در بهــره وری، در انگیــزۀ تولیــد بهتــر همــراه باشــه و ســودش 
کــه مــا داریــم راجبشــون بحــث می کنیــم قشــری  کــه اواًل قشــری  کــه طــرف رو متقاعــد کنیــم  رو در اون قالــب بــه اون هــا برســوند. تالشــمون ایــن بــود 
هســتند کــه محــق دیــدن امتیــاز بیشــتری هســتند و ایــن امتیــاز بیشــتر میتونــه باعــث ایجــاد انگیــزه و باالتــر رفتــن راندمــان تولیــد بشــه و بعــد ســودش 

برگــرده بــه ســاختار مالــی اون ســازمان، بنابرایــن اســتداللی برخــورد می کردیــم.
ــد  کــه در دنیــا حاصــل ایــن تالش هــا رو می برن ــی  کــه می آمــد اجــرا نمی کــرد، در حال ــا توافــق بــه دســت میاوردیــم[ امــا دولــت بعــدی  ]پیمان هــا را ب

قانــون می کننــد امــا در کشــور مــا دولــت بــرای پیمان هــا و قرارهــا وقعــی قائــل نیســت و بنابرایــن حاصلــش ابتــر باقــی مونــد.
ــه  ــل ب ک رو تبدی ــترا ــاط اش ــم اون نق ــم، می گفتی ــز می کردی ک تمرک ــترا ــاط اش ــم رو نق ــورد می رفتی ــت برمی خ ــه بن بس ــره ب ک ــه مذا ک ــی  ــواًل زمان معم
کــه کارگروه هــا و کارشــناس ها بــا هــم  پیمــان کنیــم، نقــاط افتــراق رو بــه بعــد موکــول کنیــم تــا بحــث بیشــتری کنیــم. کارگــروه تشــکیل می دادیــم 
گــه بــه توافــق می رســیدیم کــه هیــچ، در غیــر ایــن صــورت بــاز بــه تعویــق می انداختیــم، نقــاط  چانه زنــی کننــد و حاصلــش رو بــدن بــه مــا و بعــد اونجــا ا

ع رو بــه بعــد موکــول می کردیــم. ک رو از درونــش اســتخراج می کردیــم و بعــد بقیــۀ موضــو اشــترا
کراتمون روی کاغذ انجام شد اما در عمل انجام نشد که کارگران شیرینی اون رو احساس کنند. ما مذا

ج  مــا در چانه زنــی از کارفرماهــا عقب تــر هســتیم، کارفرماهــا هــم مطالعاتشــون از مــا بیشــتره هــم بــه دلیــل مراوداتــی کــه بــا شــرکای خودشــون در خــار
از کشــور داشــتند، دسترسیشــون بــه اطالعــات بیشــتر بــود و قدرتشــون از مــا بیشــتر هســتش. طبیعــی اســت کــه اون هــا ســازوکارهای بهتــری رو بــرای 
به کارگیــری مشــاورین دارنــد ولــی ایــن طــرف میــز مــا هــر آنچــه داریــم در واقــع از اندوخته هــای انــدک خودمــون هســت. البتــه اآلن کفــۀ تــرازو یــه 
کان عقــب هســتند از  ع برخــورد می کننــد ولــی کمــا کــرده و نماینــدگان کارگــری یــه مقــدار مطالعاتشــون بیشــتر شــده، علمی تــر بــا موضــو مقــدار تغییــر 
کارفرماهــا بــه دلیــل اینکــه اون هــا ســازوکاری رو کــه در اختیــار دارنــد بــه مراتــب هــم دایــرۀ گرفتــن اطالعــات ســهل تره براشــون و هــم اثرگــذاری عمقــی 

ح می کننــد بیشــتر اســت از حــوزۀ کارگــری. کــه مطــر مباحثــی 
اســتفاده از متخصصــان: خــود مــن بــه ایــن امــر اعتقــاد داشــتم مثــاًل مــا یــک کمیتــۀ مــزدی تشــکیل می دادیــم و بــه کارشناســانی کــه بــه نظرشــون نیــاز 
کــه دیدگاهشــون بــه مــا نزدیک تــر بــود  داشــتیم بــرای همفکــری، بــه سمتشــون می رفتیــم... نمی تونســتیم بــه هرکــس مراجعــه کنیــم و بــه کســانی 
کــه ایــن دیــد رو داشــتن. مثــل رییس دانــا مراجعــه می کردیــم... چــون اقتصــاد مــا دولت ســاالر بــوده بــه لحــاظ تاریخــی بــه ســمت کســانی می رفتیــم 

ــم و  ــر می کنی گی ــه  ک ــی  ــم. جای ــه کنی ــت مراجع ــورت ثاب ــه ص ــا ب ــه آن ه ــه ب ک ــت  ــور نیس ــت و اینج ــاز اس ــاس نی ــر اس ــان ب ــن از متخصص ــک گرفت کم
تفســیرش برامــون مشــکله بــه اون هــا مراجعــه می کنیــم.

ــد  ــری، بنابرایــن بای ــری خــودت ب ــاور ن ــا مش ــه شــما ب ک ــد  ــازوکار رو طــوری می چینن ــات نشــدم ضمــن اینکــه س ــاور وارد جلس ــا مش مــن هیچ وقــت ب
بتوانیــد حافظــه خوبــی داشــته باشــید و نظــرات مشــاورین رو در ذهــن خــودت بســپری.

کــرات، عــرف، روال جامعــه و تبدیــل شــدنش بــه  کــه از دیربــاز وجــود داشــته، ایــن نظــام اجــازۀ مبنــا قــرار گرفتــن مذا در نظــام دیوان ســاالر ایــران 
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ــادی و  ــام اقتص ــع نظ ــه نف ــتش، ب ــاختار هس ــع س ــه نف ــد ب کن ــر  ــگاه تغیی ــن ن ــر ای گ ــه ا ک ــد  کن ــر  ــگاه تغیی ــن ن ــر ای ــد داد. مگ ــداده و نخواه ــون رو ن قان
اجتماعــی هســتش، تغییــر نکنــه همیــن وضعیــت هســتش. تــا ایــن نــگاه تغییــر نکنــد نشســت های مــا ولــو بســیار عالــی هــم هســت حاصلــش بــرای 

ــی در اجــرا ســاختار دیوان ســاالر اجــازه بهــش نــده. مــا، ول
کــره را رهــا کنیــم اشــتباه اســت مــا بایــد ایــن رو ادامــه بدیــم منتهــا دنبــال اجــرای خروجی هــای ایــن  کــه توجــه نمی شــود پــس مــا بایــد میــز مذا ایــن 
ــدگار کنــد رصــد  ــه یــک قوانیــن مان ــد خروجــی ایــن جلســات رو تبدیــل ب کــه می توان ــد مســیرها رو رصــد کنیــم و بهتریــن مســیری  باشــیم... مــا بای

کنیــم.
ــا ایــن  ــی جاهــا خــود مجلــس ب ــم، امــا همیشــه اینطــور نبــود خیل ــت نتیجــه نمــی داد از راه هــای جایگزیــن اســتفاده می کردی ــا دول ــره ب ک هرجــا مذا

ــت. ــاد داش ــا تض ــنهادات م پیش
کراتمون خیلی بخشی نگری عمل می کنیم، بخشی نگری و نادیده گرفتن منافع کالن کشوری. ما در مذا

حمید حاج اسماعیلی

ح اســت، بیشــتر مباحــث جنبــۀ مقدماتــی داره کــه میتونــه تأثیــر  کمیتــی مطــر در ایــران چــون مــا کار جمعیمــون ضعیــف اســت و بیشــتر جنبه هــای حا
کمیــت بــرای اجــرا در نظــر می گیرنــد. داشــته باشــه روی تصمیماتــی کــه دولــت و حا

کــه نظراتــش را بــرای اجــرا دیکتــه  کــه ایــن دولــت اســت  کــه در بخــش خصوصــی هــم بــا دولــت شــکل می گیــرد مــا شــاهد ایــن بودیــم  در موضوعاتــی 
میکنــه بــه بخش هــای دیگــه و بیشــتر شــنیدن نظــرات گروه هــای دیگــه اســت تــا اینکــه اون هــا دخالــت جــدی در تصمیم گیری هــا داشــته باشــند.

ــی تصمیم گیــری نهایــی در  ــا رضایــت نســبی داشــته باشــند، ول کنــه ت ــت تأمیــن  ــران تأمیــن نظــر هســت یعنــی بخشــی از نظــر دیگــران را دول در ای
ــت اســت. ــار دول اختی

کننــد بــر نظراتشــون و بجنگنــد  کــه پافشــاری  کــره رو ولــی هنــوز این هــا اســتقالل الزم را ندارنــد  مــا بایــد بــه رســمیت بشناســیم طرف هــای مذا
ــرای همیــن افــراد  ــا مشــکل مواجــه میشــه و ب ــاه نیاینــد، هنــوز در کشــور مــا نهادینــه نشــده اســت. معمــواًل برخــی از مخالفت هــا ب ــرای آنهــا و کوت ب

مالحظــه کاری و محافظــه کاری زیــادی دارنــد.
]دالیــل محافظــه کاری[ یکیــش ناشــی از اینــه کــه مــا اســتقالل الزم را بــرای پیگیــری حقــوق صنفــی و مدنــی در کشــور هنــوز بــه رســمیت نشــناختیم. 
کــه حضــور دولــت زیــاد اســت یعنــی اختیــارات دولــت بیــش از حــد اســت و روی مالحظــات گروه هــای اجتماعــی تأثیــر  دومیــن مــورد ناشــی از اینــه 

کــرات و ادامــه همــکاری بــا دولــت را حفــظ بکننــد. میــذاره و اونهــا مجبــور میشــن محافظــه کار باشــند تــا رونــد مذا
در گروه هــای کارفرمایــی نقــش دولــت هــم پررنــگ اســت چــون خــودش کارفرمایــی بــزرگ اســت. در بخش هــای کارفرمایــی مــا از ایــن حیــث متأثــر 
کــه دارنــد چــون آن هــا تــوان مالــی و ابــزار و امکانــات بیشــتری نســبت بــه کارگــران دارنــد. از رفتــار کارفرمایــان می شــویم به خاطــر امکانــات و ابــزاری 

وقتی شرایط و بستر بسیار شفاف و خوبی به لحاظ دموکراتیک و استقالل کاری نیست، میتونه روی طرف مقابل تأثیرگذاری داشته باشه.
کــه داره  کمیتــی  کارایــی نداشــته چــون دولــت هنــوز تصمیم گیرنــدۀ اصلــی اســت هــم بــه لحــاظ نقــش حا کــرات دوجانبــه بــدون حضــور دولــت  مذا

کــه در کشــور داره. هــم بــه لحــاظ نقــش کارفرمایــی 
کرات میان کارگران و کارفرمایان تجربه خوبی در کشور نبود.  بدون حضور دولت مذا

کــرات میــان کارگــران  کنوانســیون های 87 و ILO 98 مبنــی بــر مذارکــرات جمعــی را بایــد در دولــت و مجلــس بپذیریــم، ایــن می توانــد بسترســاز مذا
گــروه حاصــل میشــه. کــه بیــن ایــن دو  و کارفرمایــان و تمکیــن دولــت باشــد بــه توافقاتــی 

کــه نتوانســتیم برطــرف کنیــم،  ]ضعــف نهادهــای کارگــری[: ســاختار ســازمانی مناســب شــکل نگرفتــه، مــا بــه لحــاظ قانونــی ضعف هایــی داریــم 
حضــور پررنــگ دولــت اجــازه نمی دهــد بــه بقیــۀ گروه هــا کــه فعالیــت کننــد، بخــش خصوصــی واقعــی شــکل بگیــرد تــا مــا بتونیــم گروه هــای کارگــری 

و کارفرمایــی را خیلــی شــفاف تعریــف بکنیــم، کارهــای آموزشــی بایــد انجــام دهیــم.
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محمد درویش

وقتــی بــه پاقــالت می رویــد می بینیــد جوان هــا جلــوی ماشــین ها را می گیرنــد می گوینــد یــواش بریــد چــون این هــا تخــم گذاشــته اند در کوچه هــا و 
نبایــد بترســند و از روی تخــم بلنــد شــوند.

گــرس امــکان زادآوری طبیعــی نداشــتند و بــا کمــک افــرادی کــه اونجــا ســرمایۀ اجتماعــی  گــرس در شهرســتان دهدشــت، جنگل هــای زا در منطقــۀ زا
بودنــد، بدنــۀ اجتماعــی داشــتند، مــردم منطقــه آنهــا رو قبــول داشــتند، تونســتیم هــزار هکتــار از زمین هــای منطقــه را بــرای پنــج ســال قــرق کنیــم، 
همــۀ دامدارهــا و کشــاورزها میثاق نامــه امضــا کردنــد کــه در ایــن پنــج ســال کســی وارد ایــن منطقــه نشــه و االن 200هــزار نهــال جدیــد در دوســال اخیــر 
کــه میشــه بــرن و اون رو مهــار کننــد. دراومــده، ســنجاب ها برگشــتند و خــرس قهــوه ای دیــده شــده و خــود مــردم دارنــد کمــک می کننــد آتش ســوزی 
ــار بذاریــم... ایــن دعــوت از ســمت مــردم  ــد بریــم منطقــه را ببینیــم و تجربیاتمــون رو در اختی ــم و از مــا دعــوت کردن مــا فعــال محیط زیســت بودی

ــود... ــی ب محل
سازمان محیط زیست تالش هایی می کند در حد بضاعتش اما چون اون ها هم بودجه شون کمه مردم خیلی امیدی بهشون ندارند...

کــرده بودنــد بــه ایــن  کــه اونهــا رو دعــوت  همــۀ گروه هــای ســنی از زن و مــرد مشــارکت می کردنــد، براشــون جالــب بــود به خاطــر اینکــه افــرادی 
کالس هــا افــراد مــورد اعتمادشــون بودنــد.

کمیــت و دولــت، اون هــا قبــول می کردنــد کــه ایــن کار رو بکننــد.  چــون حرف هــای مــارو کســایی تأییــد می کردنــد کــه مــورد اعتمادشــون بودنــد نــه حا
کنــدوداری کنیــد بــرای زنبــور عســل، کارهــای محلیتــون رو احیــا  کنــارش معیشــت های مکمــل هــم معرفــی می کردیــم مثــال می گفتیــم بریــد  در 

ــرای بوم گــردی. بکنیــد ب
اول بایــد افــرادی رو در اون منطقــه شناســایی بکنــی کــه اون هــا بدنــۀ اجتماعــی دارنــد، مــردم حــرف اون هــا رو میخرنــد، بــری بــا اون هــا وارد تعامــل 

بشــی، مســئله رو براشــون توجیــه کنــی و بعــد از زبــون اون هــا بــا مــردم محلــی ارتبــاط برقــرار بکنــی.
مســلمًا هرچــه غیررســمی تر باشــه و دخالــت دولــت نامحســوس تر باشــه بهتــره، منتهــا دولت هــا می توننــد بــا کاهــش نــگاه امنیتــی روی تشــکل های 
مردم نهــاد، بــا بهبــود وضعیــت اطالع رســانی، اعتمــاد ملــی رو افزایــش بــدن، ســرمایه های اجتماعــی رو ارتقــا بدنــد و کمــک بکننــد بــه بهبــود کیفیــت 

ان جــی او هــا.
گه شر نرسانه کافیه. ما از دولت انتظار هیچ خیری نداریم فقط ا

همیــن لطف هــا باعــث شــده مــردم خیلــی بــه مــن اعتمــاد بکننــد و مــن تونســتم شــش هفــت میلیــارد تومــن پــول جمــع بکنــم بــرای کمک هــای 
کــه چنــد محیط بــان رو از اعــدام نجــات بدیــم، امکانــات خریدیــم بــرای اطفــا حریــق... ایــن کارهــا باعــث ناراحتــی ایــن دوســتان میشــه و  مردمــی 

کــه چــرا مــا نمی تونیــم ایــن پول هــارو جمــع بکنیــم ولــی درویــش جمــع می کنــه. میگــن 
کــه بچه هــارو دور می کنــه از طبیعــت بــه جــای اینکــه اون هــارو نزدیــک بکنــه، اخــالق محیط زیســتی  مهم تریــن مشــکل آمــوزش و پــرورش اســت 

را آمــوزش نمیــده.

محسن عامری

از ســال 89 بــا تصویــب قانــون برنامــه پنجــم، یــه نهــادی تأســیس شــد تحــت عنــوان شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، بــا ایــن هــدف و 
کمیــت بنشــونه و این هــا بتوننــد بی واســطه مســائل خودشــون رو  کــه در واقــع بیــاد بخــش خصوصــی رو در مقابــل دولــت یــا در اصطــالح حا رویکــرد 
ح کننــد و به هرحــال راهکارهایــی بــرای بهبــود فضــای کســب و کار بخــش خصوصــی پیشــنهاد بــدن و دنبــال بکننــد. ایــن ســال 89 در قانــون  مطــر
برنامــه پنجــم اومــد ولــی بالفاصلــه یــک ســال بعــدش تــوی قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار تنفیــذ شــد و در واقــع ویژگیــش هــم ایــن بــود 
کــرد. نفــس  کــه قوانیــن برنامــه قوانیــن موقتــی هســتند ولــی خــوب شــورای گفتگــو تــو قانــون بهبــود بــه عنــوان یــه نهــاد دائمــی دیگــه اســتمرار پیــدا 
کــه  ایجــاد یــک چنیــن نهــادی یــک نقطــه عطفــی در تاریــخ قانون گــذاری تــوی کشــوره. بــه دلیــل اینکــه مــا پشــت ســرمون یــه فرهنگــی رو میبینیــم 
کــه  کــه بگیــم ایــن بخــش خصوصــی  بــه هرحــال گفتمــان غالبــش اربــاب رعیتــی بــوده بنابرایــن اینکــه مــا بخوایــم یــک نهــادی رو درســت بکنیــم 
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کمیــت  کمیــت و اینکــه در گفتگــو در یــک جایــگاه پایین تــری قــرار بگیــره نســبت بــه حا قرن هــا عــادت داشــته بــه اینکــه شــنوندگی داشــته باشــه از حا
حــاال بیــاد و درواقــع در یــک جایــگاه برابــری بشــینه و بی واســطه صحبــت بکنــه بــا مســئوالن کشــور و از طرفــی محــل ایــن جلســه و گفتگــو تــوی خانــۀ 
بخــش خصوصــی باشــه کــه اتــاق بازرگانیــه، ایــن اتفــاق خیلــی خوبیــه کــه افتــاده در تاریــخ قانون گــذاری مــا و درواقــع اومــده یــک فرهنــگ جدیــدی 

کــرده. کــه فعــال اقتصــادی هســتند، ایجــاد  کمیــت و مــردم، البتــه اون دســته از مــردم  کمیــت و بخــش خصوصــی یــا حا رو از گفتگــو بیــن حا
ح می کننــد  کــه فعــاالن بخــش خصوصــی مطــر کــه مســائل و مشــکالتی  کــه تــوی اتــاق بازرگانــی ایــران هســت مســئولیتش اینــه  ایــن دبیرخانــه ای 
کــه  کــره رو مهیــا بکنــه از چنــد جنبــه. یکــی اینکــه اون حرفــی  ک اون مذا رو دریافــت بکنــه، پــردازش بکنــه، آماده ســازی بکنــه و بــه اصطــالح خــورا
ک جلســه بایــد یــک وجاهــت کارشناســی داشــته باشــه، یعنــی حــرف درســتی باشــه، وجاهــت اقتصــادی داشــته  می خــواد گفتــه بشــه و اون خــورا
باشــه، وجاهــت حقوقــی داشــته باشــه، جنبه هــای مختلفــش بررســی بشــه و بعــد ایــن حــرف گفتــه بشــه چــون فرصــت ایــن گفتگــو کوتاهــه. طبــق 
کــه در فضــای  قانــون گفتــه ماهــی یــک جلســه و خــوب یــک جلســه دوســاعته هــم بیشــتر نیســت. یعنــی از ایــن طــرف حجــم مســائل و مشــکالتی 

کــردن. کســب و کار وجــود داره رو مقایســه کنیــد بــا ایــن فرصــت شــورای گفتگــو یــا فرصــت گفتگــو 
مــا به خاطــر اینکــه بتونیــم در واقــع از اون اهــرم رســانه ها و فشــار جمعــی و خــرد جمعــی هــم اســتفاده بکنیــم معمــواًل ترتیباتــی رو میدیــم کــه رســانه ها 
هــم تــوی جلســات حضــور داشــته باشــند، پوشــش خبــری بدنــد و هــم درواقــع مطالبــات بخــش خصوصــی را بــه اطــالع افــکار عمومــی برســونند و هــم 

تصمیماتــی کــه تــوی جلســه گرفتــه میشــه و موضع گیری هایــی کــه میشــه رو بتوننــد انعــکاس بدنــد.
در جلســه گفتگوهایــی شــکل می گیــره و درنهایــت یــه ســری تصمیماتــی اتخــاذ میشــه، این هــا نیــاز بــه پیگیــری داره یعنــی صــرف اینکــه تــو ایــن 
گفتمــان شــفاهی یــک تبــادل نظرهایــی اتفــاق میفتــه نیــاز داره مســتند بشــه، تبدیــل بــه صــورت جلســه بشــه، منتشــر بشــه و پیگیــری بشــه تــا زمانــی 

کار ادامــه ایــن گفتگــو اســت. کــه اجــرا میشــه و بخــش مهمــی از 
قبــل از اینکــه در جلســات شــورای گفتگــو، جلســات اصلــی، راجــع بــه یــک موضوعــی صحبــت بکنیــم، معمــواًل قبلــش یــه ســری جلســات فرعــی 
کــه دیگــه تــو اون جلســه وزیــر نیســت ولــی مثــال نماینــده اش هســت،  برگــزار می کنیــم یــا جلســات تخصصــی، مــا اصطالحــًا بهــش میگیــم کارگــروه 
مدیــر کلــش هســت، یــا حداقــل کارشــناس و متخصــص اون حــوزه هســت. بــرای اینکــه مــا قبــل از اینکــه بحــث را در صحــن جلســه علنــی بــاز بکنیــم 
کــرده باشــیم، پیشــنهاد پختــه ای ببریــم بــه صحــن جلســه.  به هرحــال جنبه هــای مختلفــش رو دیــده باشــیم، نقطه نظــرات کارشناســی رو ِاعمــال 
در واقــع مدیریــت اون جلســه و گفتگــو قبــل جلســه اتفــاق میفتــه و از قبــل جلســه شــروع میشــه و دســتور جلســه ای تنظیــم میشــه. ایــن اتفــاق افتــاده 

بــرای اینکــه وقتــی دیگــه وارد صحــن جلســه میشــیم بــه نوعــی بشــه در کوتاه تریــن زمــان بــه تصمیــم رســید.
قبــل از شــروع جلســه افــراد صــورت جلســه رو در اختیــار دارنــد، پیشــنهادات رو میتوننــد ببیننــد، عمومــًا نمایندگانشــون تــوی اون جلســات فرعــی 

کــه در صحــن جلســه دیگــه هماهنگــی الزم وجــود داشــته باشــه. حضــور داشــتند، اظهــار نظــر کردنــد و انتظــار میــره 
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