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 «باسمه تعالی»

 «شناسی عدالت اجتماعی در ایران معاصرمسئله»سلسله جلسات 

کدام عدالت؟1مسئله » کدام فرمول؟   :» 

 السالمپژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیههسته عدالت
Qevam.ir 

 1398کارکنان دولت در سند الیحه بودجه  نحوه افزایش حقوق
در مجلس شورای اسالمی، موضوع نحوه و میزان افزایش  1398بودجه سال بررسی سند الیحه در برانگیز یکی از محورهای چالش

کارگران دولت بود. اهمیت این محور، به جهت شوک ارزی سال  کارکنان و  که منجر به  1397حقوق  و تورم شدید این سال بود 
کارکنان بخش عمومی شده بود.کاهش محسوس قدرت   خرید 
که اختصاص به  20پیشنهاد افزایش  اصالحبا ، 1397ازدهم اسفند در نوبت عصر شنبه یمجلس شورای اسالمی  درصدی دولت 

گروه کرد: 1398سال تبصره مربوط به افزایش بودجه داشت،  های درآمدیتمام   را بدین شکل اصالح 
کشوری و لشکری شاغل بگیران از قبیل هیأتحقوق، حقوق براساس این موارد افزایش» کارکنان  کشوری های علمی، قضات و  و بازنشستگان 

کل که  قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی به 29ه های اجرایی موضوع مادیه دستگاهو لشکری  نحوی 
کشوری مصوب 78 تفاوت تطبیق موضوع ماده  الغییر باقی بماند و از ابتدای سدر حکم حقوق بدون ت 86 مهرماه 8 قانون مدیریت خدمات 

یابد، عالوه بر این، افزایش جزء یک ضریب ریالی میلیون ریال افزایش می 4حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان  1398
 «.یابددرصد افزایش می 10به میزان تا  1397 این بند نسبت به ضریب ریالی سال ساالنه، مشمولین

کارکنان این افزایش حقوق شامل  که یک میلیون وشده و طبق آن به عنوان مثال،  قراردادی و غیر قراردادی و رسمیهمه  هزار تومان  250 فردی 
که این حداقل حقوق در حال حاضر برای فرد است حقوق می درصد و  33.4د شود یعنی حدواضافه می هزار تومان به این حقوق 400 ؛گیرد 

گر این .شوداضافه می با توجه به منابع دولت درصد به این حقوق 10 تا همچنین درصد  43.4 عمال شود، بنابراین برای این شخصدرصد ا 10 ا
که به منابع دولت  .افزایش حقوق اعمال خواهد شد هزار تومانی منجر  400وابسته است، افزایش عدد ثابت بدین ترتیب مستقل از ده درصدی 

کهشود تا می که حقوق یک میلیون و  درصدحدود نیم، گیردمیلیونی می 20 حقوق فردی  کسی  هزار  250افزایش حقوق خواهد داشت، اما 
گروه .د افزایش حقوق دارددرص 33.5 ،گیردتومانی می کاهش فاصله درآمدی میان  های شغلی و حمایت هدف از این نحوه افزایش حقوق، 

کم  درآمد شغلی بود.از اقشار ضعیف و 



 

2 

 

که در صحن  این پیشنهاد از همان لحظه طرح درصحن علنی مجلس با مخالفت دولت روبرو شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت:علنی حضور   داشت با حضور در پشت تریبون 

گر  » که درصد می 6.9تا  40ن افزوده شود، رقم افزایش بین بگیراهزار تومان به همه حقوق 400ا که فردی  شود و این در حالی بوده 
که  6.9ضریب  کند  های این رقم با عدالت و شایستگیدرصدی به حقوق وی افزوده شده، باید رقم بیشتری مالیات پرداخت 

 «. فردی همخوانی ندارد
 وی افزود: 

که رشد حقوقی  ،با تصویب این پیشنهاد» کننددرصدی پ 35اید مالیات اند، بدرصدی داشته 6کسانی  این موضوع با  .رداخت 
که مجلس به دنبال آن است، تعار که براساس . از سوی دیگر، دارد ضعدالتی  این پیشنهاد با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد چرا 

 «.ها باید توسط دولت تعیین شودضریب افزایش حقوق ،قانون برنامه ششم توسعه
که توان منابع مالی الزم کرده  که برخی بر این باور بودند  20برای افزایش بیش از  دولت بارها اعالم  درصد را ندارد. این در حالی بود 

کرده ندارد.  کمتری از آنچه مجلس تصویب  سازمان برنامه و بودجه، طی اطالعیه رسمی به فاصله سه که پیشنهاد دولت بار مالی 
کهاسفند بیانیه 11ساعت از پایان جلسه رسمی مجلس در  کرد  ن حاوی نکات جالبی در مورد دیدگاه دولت پیرامون میزا ای منتشر 

کارکنان دولت بود:  افزایش حقوق 
کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات  98 رد توجه دولت در الیحه بودجه سالیکی از موضوعات مو» همچون توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود 

کمتر مالیات صفر  ،سازی حقوق بازنشستگانافزایش منابع مالی همسان کارکنان و بازنشستگان با حقوق  که  کردن پرداخت مالیات به طوری  پلکانی 
کارکنان با حقوق باال نسبت به مازاد، تا  کارکنان و بازنشستگان 20افزایش  و  درصد مالیات پرداخت نمایند 35درصدی و  صورت  درصدی ضریب حقوق 

 گرفت. 
 ز:د اختالف بود عبارتست اراما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مو

 ت.جمهوری اسبر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس -1
 ت.عیین ضریب حقوقی به عهده دولت اسطبق قانون برنامه ششم توسعه ت -2
کامال غیرکارشناسی استپ -3 کاری  که   .یشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده 
 .یشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده استپ -4
کشور میبگیران مجازات بخشی از حقوقپذیرش این پیشنهاد به معنای  -5 که از نخبگان  باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات است 

که هم مالیات بیشتری پرداخت میطورو .. به رتبهعالی  د.زایش در حقوق آنها اعمال خواهد شو هم حداقل افکنند ی 
 ت.اثیرگذاری بر روی افکار عمومی اسرائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تا -6

که این مصوبه از اساس اختیار رئیس کارآمد میو همچنین اختیار مصر 126ل جمهور در اصلذا با توضیحات باال از آنجا  نماید ح قانون برنامه ششم توسعه را نا
کله بودجه خواهد بو  «.دضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شا
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کرد تا اختالف دولت و مجلس در این  19علی الریجانی در نشست روز یکشنبه  کند: اسفند، تالش   زمینه را بالوجه تلقی 
گرفته، در چارچوب این ضریب  20اشت برای افزایش حقوق ها ضریب دولت بنا د» که مجلس برای افزایش حقوق ها  درصد را در نظر بگیرد، تصمیمی 

واقع مجلس بخشی از آن را با این رقم هزار تومانی تمام حقوق ها را جزئی از این ضریب می داند و در  400مجلس علی القائده افزایش . مشخص شده است

کرده است. این مسئله محل اختالف نشود  «.مشخص 
کشیده شده و زمزمه 98این چالش به ابتدای سال با این حال  گذشته  20ها از افزایش نیز  درصدی حقوق فروردین طبق فرمول 

کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مصاحبه گویی ،1397ن فروردی 20ای در حکایت دارد. عضو  های دولت  درباره ضد و نقیض 
کارکنان دولت را غیرقابل قبول دانست. میزان اعتبار الزم برای اعمال افزایش حقوق   5هزار تومانی به حدود  400افزایش حقوق 

کارمند دولتی، در  کامل نس 10هزار میلیارد تومان است و اعمال ضریب  24، حدود 1398ماهه  12میلیون نفر  بت به حقوق درصد 
 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد. 14.5، نیز اعتبار 1397

 
کدام دیدگاه به مسئله، به عدالت اجتماعی نزدیک که  که در اینجا پرسش اساسی آن است  تر است؟ دیدگاه دولت 

داند بخش دولتی میتابد و آن را ضد سازوکارهای انگیزشی نیروهای نخبه در طلبی بیش از حد مصوبه مجلس را بر نمیتساوی
ک کارکنان دولت متمرکز است؟  ،1397ه با توجه به تورم شدید سال یا دیدگاه مجلس   بر افزایش قدرت خرید 
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کارکنان دولت در دو پیشنهاد  پیوست مسئله: مقایسه میزان افزایش حقوق 

 


