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   چکیده مدیریتی: 
کشــور، موضــوع مدیریــت »جبــران  یکــی از محورهــای مهــم در نظــام بودجه  ریــزی عمومــی 
کارکنــان« بخــش عمومــی و نحــوه تعییــن و افزایــش حقــوق و دســتمزد آن  هــا اســت. در  خدمــات 
کلیــدی پیرامــون تعییــن دســتمزد وجــود دارد: اول تعییــن مــزد و حداقــل  اقتصــاد ایــران، دو نــرخ 
کار  کــه معمــواًل پایــان هرســال توســط شــورای عالــی  کار  دســتمزد در بخش  هــای مشــمول قانــون 
کارگری( صورت می  گیــرد و در جای خود  کارفرمایــی و بخش  )متشــکل از نماینــدگان دولــت، بخــش 
کارکنــان بخــش عمومی و مشــمولین  کاوی و بررســی مســتقل اســت. دوم تعییــن حقــوق  نیازمنــد وا
کارکنان  که وضعیت حقوق و دستمزد حدود 5 میلیون نفر از  کشوری«  »قانون مدیریت خدمات 
ــه ســند الیحــه بودجــه  ــام ارائ و بازنشســتگان بخــش عمومــی را مشــخص می  کنــد. هرســاله، در ای
کشــور و بررســی آن در مجلــس شــورای اســالمی، موضــوع میــزان و نحــوه افزایــش حقــوق  عمومــی 
ــی  ــه عموم ــم بودج ــر تنظی ــوع در عص ــن موض ــت. ای ــی اس ــکار عموم ــه اف ــت موردتوج ــان دول کارکن
کشــور در ســال 1398، بــه چالشــی چندماهــه میــان مجلــس و دولــت تبدیــل شــد و حتــی تــا نزدیــک 
نیمــه ســال 1398 نیــز ادامــه یافــت. ریشــه اختــالف، بــه دو طــرح و فرمــول پیشــنهادی در میــزان 
کارکنــان دولــت بازمی  گشــت. نکتــه مهــم ارجــاع طرفیــن مســئله بــه اصــل  و نحــوه افزایــش حقــوق 
عدالــت اجتماعــی و مقولــه »نظــام پرداخــت عادالنــه« در اثبــات طــرح پیشــنهادی خــود بــود. ایــن 
کارکنــان بخــش عمومــی داشــت.  موضــوع حکایــت از دو تلقــی از معنــای عدالــت در نظــام پرداخــت 
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کاوی و تحلیــل نگرش  هــای ایــن دو فرمــول پیشــنهادی از منظــر عدالــت اجتماعــی  بدین  جهــت وا
ــه  ــی، ب ــئله عموم ــن مس ــی ای ــرور تاریخ ــن م ــالش دارد ضم ــر ت ــزارش حاض گ ــت.  ــت اس دارای اهمی
گفتگــوی اجتماعــی-  تحلیــل و بررســی ایــن ســناریوهای پیشــنهادی و مالحظــات طرفیــن ایــن 
سیاســتی از منظــر عدالــت اجتماعــی بنگــرد. طبیعــی اســت، این بحــث نیازمند یک طــرح مفهومی 
و نظــری از مقولــه »دســتمزد عادالنــه« و معنــای عدالــت در نظــام پرداخــت بخــش عمومــی اســت. 
کوشــش می  کنــد  کاوی معنایــی مقولــه »دســتمزد عادالنــه«،  گــزارش حاضــر ضمــن وا بدین  جهــت 
کشــور در ســال 1398، الزامــات  بــه بهانــه مســئله مطرح  شــده در فرآینــد تصویــب بودجــه عمومــی 
کارکنــان بخــش عمومــی مبتنــی بــر عدالــت اجتماعــی را  نظــری اولیــه از نظــام جبــران خدمــات 
کنــد. لــذا ابتــدا تاریخچــه ایــن مســئله مــرور می  شــود، ســپس ادبیــات نظــری حــوزه حقــوق و  مطــرح 
دســتمزد ارائــه و درنهایــت دوگزینــه سیاســتی مجلــس شــورای اســالمی و ســازمان برنامه  وبودجــه در 
کارکنــان تجزیه  وتحلیــل شــده و درنهایــت پیشــنهادهای نظــری و سیاســتی  فرمــول افزایــش حقــوق 
ارائــه می  گــردد. نتیجــه ایــن بررســی تطبیقــی نشــان می  دهــد مصوبــه پیشــنهادی مجلــس شــورای 
اســالمی، از منظــر مجموعــه نظریــات »نیــاز و برابــری« و البتــه نظریــه پارتــو عادالنــه اســت؛ اما مصوبه 
ج در مطلوبیت  گرایــی  پیشــنهادی ســازمان برنامــه و بودجــه، از منظــر نظریــات و معیارهــای منــدر
نهایــی و نظریــه خالــی از حســادت، عادالنــه لحــاظ می  شــود. ایــن بررســی تطبیقــی نشــان می  دهــد 
ــت توجــه  ــه معیارهــای مطــرح در نظریه  هــای شایســتگی در حــوزه عدال ــه ب ــدام از دو مصوب هیچ  ک
ــا  کــه ُپســت هــر فــرد متــرادف ب ــا حداقــل در مصوبــه دولــت، چنیــن فــرض شــده اســت  نکرده  انــد ی
کــه بــه نظــر فــرض خدشــه  پذیری اســت. از منظــر مطالعــات زمینه  گــرا،  شایســتگی  های اوســت 
 )Refrence(کارکنــان دولــت در شــکل  گیری نوعــی ارجــاع ذهنــی توجــه بــه ابعــاد شــناختی و فرهنگــی 
ک متغایــر در عادالنه بودن  کــه ادرا در افزایــش ســالیانه درصــدی حقــوق قابل  توجــه اســت؛ هرچنــد 
کارکنــان دولــت نیــز بــا اعمــال درصدهــای متفــاوت افزایش حقــوق در فرهنگ  کاهــش حقــوق میــان 

اداری ایــران وجــود دارد.  
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کارکنــان دولــت  1.بیــان مســئله: فرمــول افزایــش حقــوق 
در قانــون بودجــه 1398

گزارش، سلســله جلســات تخصصی مســئله  محور »هســته عدالت  پژوهی  مبنــای پیدایــش ایــن 
کارکنــان دولــت در  مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق   ؟ع؟« پیرامــون مســئله افزایــش حقــوق عادالنــه 
فروردیــن و اردیبهشــت 1398 بــود. ایــن مســئله ریشــه در یکــی از محورهــای چالش  برانگیــز هنــگام 
بررســی ســند الیحــه بودجــه عمومــی ســال 1398 در مجلــس شــورای اســالمی داشــت. اهمیــت 
کارکنــان دولــت و فرمــول انجــام آن، معلــول شــوک ارزی ســال 1397 و تــورم  موضــوع افزایــش حقــوق 
کارکنــان بخــش عمومــی )و البتــه  کاهــش شــدید قــدرت خریــد  کــه منجــر بــه  شــدید ایــن ســال بــود 

کلیــه مزدبگیــران ثابــت بخــش عمومــی و خصوصــی( شــد. 

مجلــس شــورای اســالمی در نوبــت عصــر شــنبه یازدهــم اســفند 1397، بــا اصــالح پیشــنهاد 
گروه  هــای درآمــدی داشــت، تبصــره مربــوط بــه  کــه اختصــاص بــه تمــام  افزایــش 20 درصــدی دولــت 

کــرد:  افزایــش حقــوق ســال 1398 را بدیــن شــکل اصــالح 

ــر اســاس ایــن مــوارد افزایــش حقــوق حقوق  بگیــران از قبیــل هیئت  هــای علمــی، قضــات و  »ب
کلیــه دســتگاه  های اجرایــی  کشــوری و لشــکری  کشــوری و لشــکری شــاغل و بازنشســتگان  کارکنــان 
موضــوع مــاده 29 قانــون برنامــه ششــم توســعه و همچنیــن وزارت اطالعــات و ســازمان انــرژی 
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کشــوری مصــوب  اتمــی به  نحوی  کــه تفــاوت تطبیــق موضــوع مــاده 78 قانــون مدیریــت خدمــات 
8 مهرمــاه 8۶ در حکــم حقــوق بــدون تغییــر باقــی بمانــد و از ابتــدای ســال 1398 حقــوق ثابــت یــا 
عناویــن مشــابه مشــمولین ایــن بنــد بــه میــزان ۴ میلیــون ریــال افزایــش می  یابــد، عــالوه بــر ایــن، 
افزایــش جــزء یــک ضریــب ریالــی ســاالنه، مشــمولین ایــن بنــد نســبت بــه ضریــب ریالــی ســال 1397 
بــه میــزان تــا 10 درصــد افزایــش می  یابد«)بــه نقــل از پایــگاه خانــه ملــت، خبرگــزاری رســمی مجلــس 

شــورای اســالمی(.

می  شــد.  رســمی  و  قــراردادی  غیــر  قــراردادی،  کارکنــان  همــه  شــامل  حقــوق  افزایــش  ایــن 
کارکنــان دولــت مشــمول قانــون »مدیریــت  به  عنوان  مثــال، حداقــل حقــوق ســال 1397 در میــان 
گــر ۴00 هــزار تومــان بــه ایــن حقــوق  کشــوری«، یک  میلیــون و 250 هــزار تومــان بــود؛ ا خدمــات 
ــا 10 درصــد بــه  اضافــه می  شــد؛ بــه معنــای افزایــش حــدود 33.۴ درصــد حقــوق بــود. همچنیــن ت
گــر ایــن 10 درصــد وابســته  ایــن میــزان حقــوق، بــا توجــه بــه منابــع عمومــی دولــت اضافــه می  شــد. ا
بــه منابــع دولــت نیــز اعمــال می  شــد، بــرای  فــرد حداقل  بگیــر ۴3.۴ درصــد افزایــش حقــوق اعمــال 
کــه بــه منابــع دولــت وابســته اســت، افزایــش عــدد  شــده بــود. بدیــن ترتیــب مســتقل از ده  درصــدی 
کــه حقــوق 20 میلیونــی می  گیــرد، حــدود نیــم درصــد  ثابــت ۴00 هزارتومانــی منجــر می  شــد تــا فــردی 
کــه حقــوق یک  میلیــون و 250 هزارتومانــی می  گیــرد،  کســی  افزایــش حقــوق داشــته باشــد، امــا بــرای 
کاهــش فاصلــه  گــردد. هــدف از ایــن نحــوه افزایــش حقــوق،  33.5 درصــد افزایــش حقــوق لحــاظ 

ــود.  کم  درآمــد شــغلی ب گروه  هــای شــغلی و حمایــت از اقشــار ضعیــف و  درآمــدی میــان 

ــت در دو  کارکنــان دول ــت در مــورد نحــوه افزایــش حقــوق  دو طــرح پیشــنهادی مجلــس و دول
جــدول شــماره اول و دوم به  وضــوح بیشــتری نمایــان شــده اســت: 
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کارکنان دولت با مصوبه مجلس شورای اسالمی جدول شماره1: میزان افزایش حقوق 
گزارش مرکز پژوهش  های مجلس، شماره مسلسل: 2101۶۴0۶( )منبع: 

کارکنان دولت با مصوبه پیشنهادی سازمان برنامه  وبودجه جدول شماره 2: میزان افزایش حقوق 
گزارش مرکز پژوهش  های مجلس، شماره مسلسل: 1۶۴۶2(  )منبع: 
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ایــن پیشــنهاد از همــان لحظــه طــرح در صحــن علنــی مجلــس بــا مخالفــت دولــت روبــرو شــد. 
گفــت: کــه در صحــن علنــی بــود، بــا حضــور در پشــت تریبــون اصلــی  رئیــس ســازمان برنامه  وبودجــه 

گــر ۴00 هــزار تومــان بــه همــه حقوق  بگیــران افــزوده شــود، رقــم افزایــش بیــن ۴0 تــا ۶.9 درصــد  »ا
کــه ضریــب ۶.9 درصــدی به حقــوق وی افزوده  شــده، باید  کــه فــردی  می  شــود و ایــن در حالــی بــوده 
کــه ایــن رقــم بــا عدالــت و شایســتگی  های فــردی همخوانــی  کنــد  رقــم بیشــتری مالیــات پرداخــت 
ــدی  ــی ۶ درص ــد حقوق ــه رش ک ــانی  کس ــنهاد،  ــن پیش ــب ای ــا تصوی ــزود: »ب ــه اف ــدارد«. وی در ادام ن
ــه  کــه مجلــس ب ــا عدالتــی  کننــد. ایــن موضــوع ب ــد مالیــات 35 درصــدی پرداخــت  داشــته  اند، بای
ــا برنامــه ششــم توســعه مغایــرت  دنبــال آن اســت، تعــارض دارد. از ســوی دیگــر، ایــن پیشــنهاد ب
کــه بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه، ضریــب افزایــش حقوق  هــا بایــد توســط دولــت  دارد؛ چرا

تعییــن شــود«)به نقــل از پایــگاه خانــه ملــت، خبرگــزاری رســمی مجلــس شــورای اســالمی(. 

کــه تــوان منابــع مالــی الزم بــرای افزایش بیــش از 20درصد را نــدارد؛ این  کــرده  دولــت بارهــا اعــالم 
کمتــری ازآنچــه مجلــس  کــه پیشــنهاد دولــت بــار مالــی  کــه برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد  در حالــی بــود 
کــرده نــدارد. ســازمان برنامه  وبودجــه، طــی اطالعیــه رســمی بــه فاصله ســه ســاعت از پایان  تصویــب 
که حاوی نــکات جالبی در مــورد دیدگاه  کــرد  جلســه رســمی مجلــس در 11 اســفند بیانیــه  ای منتشــر 

کارکنــان دولــت بــود. محــور ایــن اطالعیــه از قــرار زیر اســت: دولــت پیرامــون میــزان افزایــش حقــوق 

»یکــی از موضوعــات موردتوجــه دولــت در الیحــه بودجــه ســال 98 توجــه بــه معیشــت عمــومی 
مالــی  منابــع  افزایــش  اقداماتــی همچــون  کاهــش شــدید منابــع درآمــدی  بــا وجــود  لــذا  بــود، 
کارکنــان و  کــردن پرداخــت مالیــات به طوری کــه  همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان، پلکانــی 
کارکنــان بــا حقــوق بــاال نســبت بــه مــازاد، تــا  کمتــر مالیــات صفــر درصــدی و  بازنشســتگان بــا حقــوق 
کارکنــان و بازنشســتگان  35 درصــد مالیــات پرداخــت نماینــد و افزایــش 20درصــدی ضریــب حقــوق 
گرفــت. امــا در خصــوص تصمیــم امــروز مجلــس آنچــه مــورد اختــالف بــود عبــارت اســت از: صــورت 

رئیس  جمهـوری . 1 اختیـارات  از  اسـتخدامی  و  اداری  مباحـث  اساسـی،  قانـون  اسـاس  بـر 
اسـت.

 طبق قانون برنامه ششم توسعه، تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است. 2
غیرکارشناسـی . 3 کامـاًل  کاری  کـه  بـوده  حقوقـی  ضریـب  بـه  توجـه  بـدون  ارائه  شـده  پیشـنهاد 

است.
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 پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.. ۴
نخبـگان . 5 از  کـه  اسـت  حقوق  بگیـران  از  بخشـی  مجـازات  معنـای  بـه  پیشـنهاد  ایـن  پذیـرش 

کشـور می  باشـند ماننـد اسـاتید دانشـگاه، متخصصیـن فنـی، قضـات عالی  رتبـه و ...به  طوری  کـه 
هـم مالیـات بیشـتری پرداخـت می  کننـد و هـم حداقـل افزایـش در حقـوق آن  هـا اعمـال خواهـد 

شد.
گرفتـن منابـع اعتبـاری و محاسـبات بودجـه؛ صرفـًا بـا هـدف . ۶  ارائـه پیشـنهاد بـدون در نظـر 

تأثیرگـذاری بـر روی افکار عمومی اسـت.

ــار رئیس  جمهــور در اصــل 12۶ و  ــه از اســاس اختی ــه ایــن مصوب ک ــاال ازآنجا ــا توضیحــات ب ــذا ب ل
کارآمــد می  نمایــد ضــروری اســت نســبت  همچنیــن اختیــار مصــرح قانــون برنامــه ششــم توســعه را نا
بــه تجدیــد در آن اقــدام شــود و بدیهــی اســت در غیــر ایــن صــورت اجــرای آن توســط دولــت بــه 
کله بودجــه خواهــد بود«)اطالعیــه ســازمان برنامــه و بودجــه؛ ســایت  ــه هــم ریختــن شــا معنــای ب

  .)www.mporg.ir ســازمان 

ــالف  ــا اخت ــرد ت ک ــالش  ــفند، ت ــنبه 19 اس ــت روز یکش ــالمی در نشس ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
کنــد: »دولــت بنــا داشــت بــرای افزایــش حقوق  هــا  دولــت و مجلــس در ایــن زمینــه را بالوجــه تلقــی 
گرفتــه، در  کــه مجلــس بــرای افزایــش حقوق  هــا  ضریــب 20 درصــد را در نظــر بگیــرد، تصمیمــی 
چارچــوب ایــن ضریــب مشخص  شــده اســت. مجلــس علی  القاعــده افزایــش ۴00 هزارتومانــی تمــام 
حقوق  هــا را جزئــی از ایــن ضریــب می  دانــد و در واقــع مجلــس بخشــی از آن را بــا ایــن رقــم مشــخص 
کــرده اســت. ایــن مســئله محــل اختــالف نشــود« )نقــل از خبرگــزاری مجلــس شــورای اســالمی، خانه 

ملــت(. 

کشــیده شــده و اخبــار از افزایــش 20درصــدی  بااین  حــال، ایــن چالــش بــه ابتــدای ســال 98 نیــز 
کمیســیون برنامه  وبودجــه نیــز در  گذشــته حکایــت داشــت. عضــو  حقــوق فروردیــن طبــق فرمــول 
کارکنــان  مصاحبــه  ای در 20 فروردیــن 1398، ســخنان ضدونقیــض دولــت دربــاره افزایــش حقــوق 
دولــت را غیرقابل  قبــول دانســت. حســب ایــن تحلیــل، میــزان اعتبــار الزم بــرای اعمــال افزایــش 
کارمنــد دولتــی در 12 ماهــه 1398، حــدود 2۴ هزار  حقــوق ۴00 هزارتومانــی بــه حــدود 5 میلیــون نفــر 
کامــل نســبت بــه حقــوق 1397، نیــز اعتبــار 1۴.5  میلیــارد تومــان اســت و اعمــال ضریــب 10 درصــد 

هــزار میلیــارد تومانــی نیــاز دارد. 
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کارکنــان دولــت بــه ماه  هــای بعــد ســال  مناقشــه مجلــس و دولــت در نحــوه افزایــش حقــوق 
کشــیده شــد. دولــت در بخشــنامه  ای در تاریــخ 31 فروردین  مــاه و بعــد از مصوبــه مجلــس  1398 نیــز 
گــروه: »قضــات و اعضــای هیئت  علمــی )افزایــش معــادل 18 درصــد(،  در قانــون بودجــه بــرای ســه 
شــاغالن دســتگاه  های اجرایــی )افزایــش 18 درصــد و حداقــل افزایــش ۴۴0 هــزار تومــان( و همچنین 
بــرای مقامــات، مدیــران عامــل و اعضــای هیئت  مدیــره و اســتانداران افزایــش حقوقــی معــادل 11.3 
کرد)بــه نقــل از پایــگاه اطالع  رســانی دولــت،31 فروردیــن 98(. بعــد از مناقشــات  درصــد را لحــاظ 
مختلــف، موضــوع بــه هیئــت تطبیــق مقــررات ارجــاع و ایــن مصوبــه بــه تأییــد هیئــت تطبیــق 
گویــا بــرای افزایــش حقوق  کــه دولــت  مقــررات بــا قوانیــن مجلــس رســید. ایــن مصوبــه نشــان مــی  داد 

کــرده اســت.  مبلــغ ۴00 هــزار تومــان ثابــت را نیــز، بــه ضریــب حقوقــی تبدیــل 

بــر ســر افزایــش حقــوق  بنابرایــن در روزهــای پایانــی اولیــن فصــل از ســال 1398، مناقشــه 
گرفــت و نماینــدگان  کارمنــدان دولــت در ســال جــاری بیــن برخــی نماینــدگان مجلــس و دولــت بــاال 
ــت و بازنشســتگان در ســال جــاری  کارکنــان دول مجلــس در زمینــه نحــوه اجــرای افزایــش حقــوق 

ــت اجــرا نشــده اســت1.  ــون در ایــن زمینــه از ســوی دول ــد قان اعتــراض داشــتند و معتقــد بودن

محل اختالف دولت و برخی نمایندگان مجلس در این زمینه، همان تبدیل ۴00 هزار تومان 
که بر اساس بند 158 تغییرات  افزایش حقوق به ضریب و پرداخت آن است. دولت عنوان می  کند 
که پس از تصویب قانون بودجه تحت عنوان »تغییرات  ردیف  ها مصوب مجلس شورای اسالمی 
متفرقه« به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، اجازه تبدیل ۴00 هزار تومان افزایش 
حقوق به ضریب را دارند اما نمایندگان معترض مجلس عنوان می  کنند دولت حق انجام چنین 
طبق  درحالی  که  است2.  نشده  تصویب  قانونی  به  صورت   158 بند  این  و  است  نداشته  را  کاری 

1	.	بیســتم	خردادمــاه	1398	در	صحــن	مجلــس	نامــه		ای	بــه	امضــای	152	نفــر	از	نماینــدگان	خطــاب	بــه	رئیس		جمهــور	قرائــت	شــد.	
کــه	اســتحضار	داریــد	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	تبصــره	12	قانــون	 کــرده	بودنــد:	»همان		طــوری	 نماینــدگان	در	ایــن	نامــه	عنــوان	
کشــوری	و	لشــکری	شــاغل	و	بازنشســته	بــه	میــزان	400	هــزار	تومــان	 کارکنــان	 کلیــه	 کــرد	حقــوق	 بودجــه	ســال	98	دولــت	را	مکلــف	
کنــد	تــا	بــه	هــر	میــزان	حقــوق	بیشــتر	باشــد	افزایــش	پایین		تــر	اعمــال	شــود.	متأســفانه	در	اجــرای	ایــن	 و	تــا	10	درصــد	افزایــش	پیــدا	
کــه	رشــد	کمتریــن	حقــوق	 کامــاًل	وارونــه	اجراشــده	اســت؛	بــه	شــکلی	 کــه	بــر	مبنــای	عدالــت	در	پرداخــت	بــود	 مصوبــه	منویــات	مجلــس	
گرفته		شــده	اســت.	خواهشــمند	اســت	دســتور	فرماییــد	بــا	توجــه	بــه	اعتراضــات	 12/5	درصــد	و	حقــوق	20	میلیونــی	16	درصــد	در	نظــر	

گردد«)بــه	نقــل	از	خبرگــزاری	خانــه	ملــت(. عمومــی،	اقــدام	مقتضــی	در	رابطــه	بــا	اجــرای	دقیــق	قانــون	اعمــال	
گفــت:	بنــد	158	تقلبــی	اســت	و	مــال	 کمیســیون	برنامه		وبودجــه	مجلــس	24	خــرداد	1398	 2.			حمیدرضــا	حاجــی	بابایــی	عضــو	
ــاورده	 ــت	نشــده	و	رأی	هــم	نی ــس	هــم	قرائ ــد	و	در	صحــن	مجل کرده		ان ــه	 کمیســیون	دو	خــط	اضاف ــان	در	 ــس	نیســت!	...آقای مجل
گــر	یــک	واو	قرائــت	نشــود	قانــون	نیســت.	ایــن	بنــد	جــزء	متفرقه		هاســت	و	از	درب	پشــت	مجلــس	بــرای	امضــا	 اســت.	در	مجلــس	ا

رفتــه	اســت!		)اظهــارات	در	برنامــه	مناظــره	شــبکه	یــک	ســیما،	در	مورخــه	24	خــرداد	مــاه	1398(. 
کنــش	رئیــس	مجلــس	روبــه		رو	شــد:	»مجلــس	در	پشــتی	نــدارد	و	هــر	چــه	 ایــن	اظهارنظــر	حاجــی	بابایــی،	28	خردادمــاه	1398	بــا	وا
هســت،	مصوبــه	مجلــس	اســت	و	ابالغ		شــده	اســت.	این		گونــه	بیانــات	در	شــأن	مجلــس	نبــوده	و	نادرســت	اســت	و	آنچــه	مجلــس	
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کارمندان و بازنشستگان میزان حقوق حداقل  بگیران حدود ۴2 درصد  قانون بودجه 98 حقوق 
کثربگیران حدود 11 درصد افزایش پیدا می  کرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول ترکیبی  و حدا
گرفت.  کرده و برای همه )به  جز مقامات( رشد 18 درصدی را در نظر  را به افزایش ثابت تبدیل 
نمایندگان مجلس معتقدند دولت برخالف مصوبه قانون بودجه، حقوق پردرآمدها را بیشتر از 
به مصوبه مجلس عمل  که دولت می  گوید  این در حالی است  افزایش داده است؛  کم  درآمدها 
که یکی از ارکان  کرده است. دهه دوم تیرماه 98، نظر هیئت »تطبیق مصوبات دولت با قانون« 
کارمندان اعالم  نظارتی زیرمجموعه مجلس است، درباره مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق 
کاماًل متفاوتی از این رأی داشتند. درحالی  که یکی از  شد اما مجلسی  ها و دولتی  ها برداشت  های 
گفت: »رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق  ها را مغایر  پیشنهاددهندگان طرح 
با قانون شناخت«؛ اما رسانه  های نزدیک به دولت نوشتند: »مصوبات افزایش حقوق 98 دولت 
خ  داده، حکایت از  دوباره تأیید شد«. آنچه از روایت  های مختلف از یک مصوبه یا یک واقعیت ر
گون در اجرای این قانون دارد. از همان ابتدای سال 1398،  گونا پیچیدگی و درگیری باالی منافع 
که رئیس سازمان و  زمزمه  های عدم اجرای مصوبه قانون بودجه سال 1398 شنیده شد تا جایی 
برنامه نیز از افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت مطابق الگوی 20 درصدی سخن گفت1. مصوبه 
کرد. دولت افزایش ۴00 هزارتومانی  گذشته  28 فروردین  ماه2 هیئت  وزیران موضوع را پیچیده  تر از 
مرکز  است.  بودجه  قانونی  حکم  کردن  وارونه  بود  معتقد  مجلس  که  کرد  تبدیل  ضریبی  به  را 
کرد:  گزارشی اعالم  پژوهش  های مجلس نیز بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در 

      »شــیوه عمــل دولــت یعنــی تبدیــل رقــم ثابــت بــه ضریــب عــالوه بــر این  کــه موجب نقض آشــکار 
مصوبــه مجلــس شــده، باعــث از بیــن رفتــن هــدف قانون  گــذار و تکــرار چگونگــی افزایــش حقوق  هــا 
کــه	ایــن	400	هــزار	تومــان	 کارکنــان	400	هــزار	تومــان	قطعــی	و	مابقــی	بــا	ضریــب	اســت	 کــه	بــرای	حقــوق	 کــرد	ایــن	اســت	 تصویــب	
جــزو	ضریــب	اســت،	بنابرایــن	ایــن	مطلــب	مصوبــه	مجلــس	اســت	و	بایــد	اعمال		شــده	و	پیگیــری	می		شــود.	17	تیرمــاه	1398 
گفــت:	مجلــس	مصوبــه	دولــت	در	مــورد	افزایــش	حقوق		هــا	را	مغایــر	بــا	قانــون	شــناخته	و	 مجــدد	حاجی	بابایــی	در	مصاحبه	ــای	
ــه	نهــاد	قانون		گــذاری	در	مــورد	 ــر	مصوب کــه	مصوبــه	جدیــدی	منطبــق	ب کــرده	 ــه	را	موظــف	 رئیــس	مجلــس	ضمــن	لغــو،	قــوه	مجری
که	بــدون	طــرح	در	صحــن	علنــی	مجلــس	به		صــورت	غیرقانونــی	بــه	مصوبــه	مجلــس	 کنــد.	بنــد	158	 کارکنــان	ارائــه	 افزایــش	حقــوق	

ــه	ملــت(.	 ــزاری	خان ــه	نقــل	از	خبرگ ــون	را	تغییــر	دهــد«	)ب ــد	متــن	قان ــز		موضوعیــت	نداشــته	و	نمی		توان افزوده		شــده	اســت	نی
کنـدی	 کارکنـان،	ایـن	مصوبـه	بـا	 1.			»بـه	علـت	اختالف		نظـر	مجلـس	و	دولـت	در	افزایـش	حقـوق	20	درصـدی	یـا	400	هزارتومانـی	
کارکنـان	دولـت	حقـوق	فروردیـن	و	درنهایـت	اردیبهشـت	خـود	 در	حـال	انجـام	اسـت	و	در	حـال	حاضـر	تصمیـم	دولـت	بـر	آن	شـد	
کننـد«.	28فروردیـن			در	جلسـه	هیئت		وزیـران	بـا	تصویـب	بخشـنامه		ای	 را	بـا	افزایـش	20	درصـدی	و	میانگیـن	متوسـط	دریافـت	
کشـوری	 بـرای	اجـرای	قانـون	بودجـه	دربـاره	افزایـش	حقوق		هـا	دربـاره	حداقـل	حقـوق	شـاغالن	مشـمول	قانـون	مدیریـت	خدمـات	
کارکنـان	دولـت،	مبلـغ	15میلیـون	و	630	هـزار	ریـال	تعییـن	شـد	به		طوری		که	 کارمنـدان	مشـمول	قانـون	نظـام	هماهنـگ	پرداخـت	 و	
حداقـل	افزایـش	حقـوق	نسـبت	بـه	سـال	97	از	مبلـغ	چهـار	میلیون	و	400	هزار	ریال	کمتر	نباشـد«)به	نقل	از	خبرگـزاری	خانه	ملت(.	

کارکنان	دولت	بود.	 که	تعیین	میزان	حداقل	حقوق	 2.			موضوع	اصلی	این	مصوبه	در	پی	نوشت	اول	بیان	شد	
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در ســنوات پیشــین شــده اســت«)گزارش دفتر مطالعات اجتماعی، شــماره مسلســل: 2101۶۴0۶(. 

گزارشــی شــش  صفحه  ای مصوبــه مجلــس را از  مرکــز پژوهش  هــای مجلــس شــورای اســالمی در 
کــه ایــن اختــالف دولــت و مجلــس بــه  منظــر عدالــت اجتماعــی موردبررســی قــرار داده و بیــان نمــوده 
خاطــر دو نــگاه مختلــف بــه عدالــت اجتماعــی و سیاســت متفــاوت در قبــال آن بــوده اســت«)گزارش 

دفتــر مطالعــات اجتماعــی، شــماره مسلســل: 2101۶۴0۶(. 

ــوق، در  ــول افزایــش حق ــی در فرم ــده قانون ــی اجــرای ایــن قاع ــان در چگونگ ــیر ُپرنوس ایــن مس
نهایــت بــا لغــو مصوبــه »هیئــت تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانین مجلــس« و اشــکاالت قانونــی آن، 
بــه پایــان رســید و در نتیجــه، فرمــول افزایــش حقــوق ســال 1398 بــه شــیوه مدنظــر دولــت انجــام 
گرفــت؛ البتــه احتمــااًل آنچــه در عمــل رقــم خــورد نــه خواســت دولــت و نــه مطالبــه مجلــس را تأمیــن 

نکــرد. 

کارکنــان  کــه موضــوع نحــوه افزایــش حقــوق  کوتــاه تاریخچــه ایــن مســئله آن بــود  هــدف از مــرور 
کارایــی اقتصــادی و ارتقــای عدالــت  کــه هم  زمــان زمینــه بهبــود  بخــش عمومــی، بــه شــیوه  ای 
اجتماعــی را تحقــق بخشــد، مســئله  ای مهــم در فضــای سیاســی و اجتماعــی ماســت و در فضــای 

کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.  ــی  دانشــگاهی و نخبگان

کشــور آمــده اســت: »دولــت مکلــف اســت بررســی  های  در مــاده 30 قانــون برنامــه ششــم توســعه 
الزم جهــت برقــراری عدالــت در نظــام پرداخــت، رفــع تبعیــض و متناسب  ســازی دریافت  هــا و 
کشــوری و لشــکری ســنوات  برخــورداری از امکانــات شــاغلین، بازنشســتگان و مســتمری  بگیران 
کــدام ســناریو در بــاب افزایــش حقــوق  کــه  مختلــف را انجــام دهــد«. پرســش اساســی آن اســت 
کــه برابــری  کارکنــان دولــت، بــه عدالــت اجتماعــی نزدیک  تــر اســت؟ فرمــول پیشــنهادی دولــت 
طلبــی بیش  ازحــد مصوبــه مجلــس را برنمی  تابــد و آن را ضــد ســازوکارهای انگیزشــی نیروهــای نخبه 
کــه بــا توجــه بــه تــورم شــدید ســال 1397، بــر افزایــش  در بخــش دولتــی می  دانــد یــا دیــدگاه مجلــس 

کمتــر نســبت بــه طبقــات بــا حقــوق بــاال متمرکــز اســت؟  کارکنــان بــا حقــوق  بیشــتر قــدرت خریــد 

بــدون تردیــد، تحلیــل و بررســی تاریخچــه ایــن مســئله از منظــر مالحظــات عدالــت اجتماعــی، 
کشــور، پرســش  های مهــم نظــری نیــز پیــش  روی  ضمــن انباشــت دانشــی تجربه  هــای سیاســتی 
گــزارش حاضــر وارد مباحــث نظــری و بنیادیــن  اهالــی علــم و دانشــگاه قــرار می    دهــد. بدین  جهــت، 
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کارشناســی ایــن دو ســناریو  مقولــه »حقــوق و دســتمزد عادالنــه« نیــز شــده اســت و تنهــا بــه بررســی 
کتفــا نکــرده اســت. در ادامــه، ابتــدا بــه طــرح اجمالــی مباحــث نظــری در بــاب مقولــه »دســتمزد  ا
عادالنــه« و نگــرش اســالمی بــه آن پرداختــه و ســپس تحلیــل و بررســی مســئله پیرامــون نحــوه 
گرفتــه اســت. در انتهــای ایــن  کارکنــان دولــت در بودجــه عمومــی ســال 98 صــورت  افزایــش حقــوق 

بحــث نیــز، پیشــنهادهای نظــری و سیاســتی در ایــن موضــوع ارائه  شــده اســت. 
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2.نظام حقوق و دستمزد در ایران 

2.1 مقدمات نظری پژوهش
حــوزه نظــام پرداخــت، حقــوق و دســتمزد، جبــران خدمــات و در ادبیــات جدیــد حــوزه مدیریت 
کلیــدی در عرصــه مدیریــت نظامــات  منابــع انســانی، »نظــام پاداش)اجــرت(1«، یکــی از محورهــای 
گان بــا وجــود اختــالف در برخــی تعاریــف، معمــواًل  بخــش عمومــی و خصوصــی اســت2. ایــن واژ
به  جــای یکدیگــر نیــز اســتفاده می  شــود. بااین  حــال بحــث تفصیلــی در مــورد ایــن مقولــه، نیازمنــد 

کتفــا می  شــود:  بحــث مســتقلی اســت و تنهــا در ایــن بخــش، بــه ذکــر چنــد مقدمــه ضــروری ا

این دانش، اصطالح »حقوق« و »دستمزد« است  ادبیات  ُپرکاربرد در  واژه  دو  اول:  مقدمه 
که به ترتیب مترادف واژه »Salary« و »Wage« ذکرشده است )Armstrong,2014(. معمواًل واژه 
کارشان  کارمندی و اشاره به دریافتی ماهانه یا ساالنه افراد به  عنوان مابه  ازای  »حقوق« در فضای 
در سازمان دارد؛ درحالی  که واژه »دستمزد« عمدتًا ناظر بر جبران خدمت یک فرد بر مبنای ساعت 
یا روز است. البته این تمایز قطعی و همگانی نیست و در موارد زیادی، این دو اصطالح به  جای 

1.  Reward System 
2.			اســتفاده	از	واژه	»	Reward«	در	ادبیــات	جدیــد	حــوزه	مدیریــت	منابــع	انســانی،	بــا	واژه	»اجــر«	در	ادبیــات	اســالمی	حــوزه	حقــوق	
و	دســتمزد	قرابــت	معنایــی	نزدیکــی	دارد.	ایــن	واژه	را	بــه	صــورت	جــدی	آرمســترانگ	در	مدیریــت	منابــع	انســانی	مــورد	توجــه	قــرار	

 .)2007,Armstrong(	اســت	کــرده داده	و	نظامــات	جبــران	خدمــت	را	حســب	آن،	ارائــه	
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کارهای ثابت و دائمی )به  ویژه  کار می  رود. از سوی دیگر، معمواًل واژه حقوق ناظر بر  یکدیگر به 
کار می  رود؛ درحالی  که اصطالح »دستمزد« معمواًل در فضای  در بخش عمومی( در جامعه ما به 
در  ذکر است،  به  استفاده می  شود. الزم  در بخش خصوصی(  )اغلب  پروژه  ای  و  کارگری، موقت 
گزارش حاضر، این تفاوت  ها لحاظ نشده است و این دو واژه در جای یکدیگر استفاده  شده است. 

کار ایــران، یــک الگــوی دوگانــه  کار و به  تبــع نظــام پرداخــت در بــازار  ــه دوم: الگــوی روابــط  مقدم
کــه مبتنــی بــر تمایز میــان بخش خصوصــی با بخش عمومی طراحی  شــده اســت.  اســت؛ بدیــن معنــا 
ایــن تمایــز در ســاختار تنظیم  گــری و قاعده  گــذاری حــوزه حقــوق و دســتمزد میــان ایــن دو بخــش نیــز 
کارکنــان بخــش عمومــی در کشــور، مشــمول »قانــون مدیریــت خدمات کشــوری«  وجــود دارد. عمــده 
ــال در  کار فع ــده نیــروی  ــی و عم ــوزه عموم ــری ح کارگ ــال در بخــش  ــان فع کارکن ــی از  ــتند و بخش هس
کــه در اقتصــاد ایــران،  کار هســتند. بدین  جهــت نیــز هســت  بخــش خصوصــی، مشــمول قانــون 
دونقطــه زمانــی و دو نهــاد بــرای تعییــن حقــوق و دســتمزد وجــود دارد: اول در اواخــر پاییــز و ایــام ارائــه 
کارکنان  کــه »ســازمان برنامه  وبودجــه«، نرخ رشــد افزایش حقــوق  ســند الیحــه بودجــه عمومی کشــور 
را اعــالم و درنهایــت بعــد از بررســی در مجلــس شــورای اســالمی، در قالــب قانــون بودجه عمومی کشــور 
کار )متشــکل از ســه نماینده دولت،  تصویب می  شــود. دوم در اواخر زمســتان و توســط شــورای عالی 
کــه حداقل دســتمزد قانونی مندرج  کارگری(  کارفرمایــی و ســه نماینده جامعــه  ســه نماینــده جامعــه 
ــز بــه نقطــه اول،  گــزارش متمرک کار جمهــوری اســالمی را تصویــب می  کننــد. ایــن  در مــاده ۴1 قانــون 
کارکنــان بخــش عمومــی اســت. موضــوع ســازوکار  کارکنــان دولــت و به  طــور عــام  یعنــی موضــوع حقــوق 
گــزارش و پژوهــش مســتقل  کار جمهــوری اســالمی ایــران، خــود یــک  »دســتمزد عادالنــه« ذیــل قانــون 
کــه در  گیــرد. البتــه عمــده مباحــث نظــری  کــه به  نوبــه خــود بایــد موردبحــث و بررســی قــرار  اســت 
اینجــا در بــاب »دســتمزد عادالنــه« مطرح  شــده، قابلیــت اســتفاده در هــر دونقطــه تعییــن دســتمزد را 
خواهــد داشــت؛ بااین  حــال، لحــاظ ایــن تمایــز دارای اهمیت اســت1. از ســوی دیگر، متأســفانه فرآیند 
استنثناءســازی و خــروج از شــمولیت ایــن دو قانــون باالدســتی نیــز در کشــور مــا در ســال  های گذشــته 
کارکنــان دولت، تحت شــمول هیچ  کــدام از  بــا شــیب تنــدی اجــرا شــده و حقــوق و دســتمزد بســیاری از 
دو قانــون فــوق نیســت و در شــمول قوانیــن بخشــی و مــوردی دســتگاه  های مختلــف قــرار می  گیرنــد2. 
1.			الزم	به	ذکر	است	در	برخی	از	کشورهای	جهان،	مانند	کشورهای	آنگلوساکسون	نظام	پرداخت	مبتنی	بر	الگوی	یگانه	تعیین	می		شود.	
کــه	 کشــوری،	یکــی	از	مباحــث	مهــم	در	طــرح	اولیــه	قانــون	در	ســال	1386	بــود	 2.				دایــره	شــمولیت	قانــون	مدیریــت	خدمــات	
ــو	برخوردهــای	تبعیض		آمیــز	در	دســتگاه		های	 ــا	جل محــل	اشــکال	و	تردیــد	جــدی	بــود.	ایــن	قانــون	در	ســال	1386	نگاشــته	شــد	ت
گرفتــه	شــود؛	امــا	به		تدریــج	هــم	در	خــود	قانــون	و	هــم	در	لوایــح	اصالحــی	بســیاری	از	دســتگاه		ها	و	ســازمان		های	 کمیتــی	 مختلــف	حا
کارکنــان	وزارت	نفــت،	اعضــای	هیئت		علمــی	دانشــگاه		ها	و	در	نمونــه	آخــر	ســازمان	 کمیتــی	از	شــمول	ایــن	قانــون	خــارج	شــدند.	 حا

کشــتیرانی	از	جملــه	ایــن	مــوارد	اســتثناء	شــده	از	شــمولیت	ایــن	قانــون	هســتند.	 بنــادر	و	
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کارکنــان دانســته  مقدمــه ســوم: آنچــه به  عنــوان نظــام جامــع پــاداش و جبــران خدمــات 
ــی2.  ــای( غیرمال کل1 و دوم پاداش  های)اجرت  ه ــی  ــران مال ــت: اول جب ــن اس ــود دارای دو رک می  ش
کارمنــدی۴ اســت؛ درحالی  که  گــروه اول شــامل حقــوق پایــه، حقــوق مشــروط3)عملکردی( و مزایــای 
اجتماعــی  و  شــغلی  پیشــرفت  و  رشــد  کاری،  تجربــه  توســعه،  و  یادگیــری  بــر  ناظــر  دوم  دســته 
کارکنــان«، نیازمنــد بررســی  اســت)Armstrong,2005(. بررســی جامــع بــه حــوزه »جبــران خدمــات 
گــزارش حاضــر صرفــًا  تفصیلــی بــه هــر دو رکــن و ابعــاد ذیــل آن  هــا اســت؛ بااین  حــال محــدوده 
ناظــر بــر حــوزه حقــوق و دســتمزد یــا بخــش اول )پاداش  هــا مالــی( خواهــد بــود. هم  چنیــن الزم بــه 
ــان  کارکن ــه  ــی ب ــع پاداش  ده ــام جام ــی از نظ ــانی، وقت ــع انس ــت مناب ــات مدیری ــت، در ادبی ــر اس ذک
گفتــه می  شــود، ایــن نظــام در ســه ســطح »فلســفه«، »اســتراتژی« و »ســازوکارها و رویه  هــا«  ســخن 
تحلیــل می  شــود)Armstrong,2007(. ســاحت فلســفه جبــران خدمــات، بحــث در بــاب منطــق 
ــر مبنــای ایــن فلســفه، اســتراتژی  ها طراحــی و درنهایــت حســب  ــراد اســت. ب ــه اف کلــی پرداخــت ب
پرداخت  هــا،  حــوزه  در  عدالــت  موضــوع  می  شــود.  دیــده  عملیاتــی  ســازوکارهای  اســتراتژی  ها، 
از ســاحت فلســفه در ایــن نظــام جامــع آغــاز می  شــود و عدالــت در همــه ابعــاد توزیعــی، رویــه  ای و 
مــراوده  ای موردتوجــه قــرار می  گیــرد. حســب تعریــف عدالــت در ســاحت فلســفه جبــران خدمــات، 
آن،  اســاس  بــر  و  طراحــی  اســت،  عدالــت  معیارهــای  آن  میــدان  دار  عمدتــًا  کــه  اســتراتژی  ها 

 .)Brown&Robinson ,2016( ســازوکارهای عملیاتــی جهــت نظام  ســازی شــکل می  گیــرد 

کاوی نظــام حقــوق و دســتمزد، الزم اســت انجــام شــود،  ــارم: آنچــه در نقــد و وا ــه چه مقدم
گــزارش صرفــًا دعــوی آن را دارد، تحلیــل و بررســی  پژوهشــی تفصیلــی و مســتقل اســت. آنچــه ایــن 
مصوبــه فرمــول افزایــش حقــوق ســال 98 از منظــر عدالــت اجتماعــی اســت. طبیعــی اســت ایــن 
مصوبــه، بهانــه  ای بــرای پرداخــت بــه برخــی چالش  هــا و مســائل نظــام حقــوق و دســتمزد خواهــد 
ــی«  ــه حوزه  هــای دیگــر اجتماعــی ماننــد »نظــام مالیات ــود. خــود نظــام حقــوق و دســتمزد نیــز، ب ب
و »نظــام تأمیــن اجتماعــی« مرتبــط اســت و از ایــن حیــث نیــز دارای اهمیــت اســت. مثــاًل طبــق 
قانــون بــه حقــوق پایــه و فوق  العاده  هــای مســتمر هــم بیمــه و هــم مالیــات تعلــق می  گیــرد؛ امــا بــه 
ــود.  ــبه نمی  ش ــق آن محاس ــه طب ــرد و بیم ــق می  گی ــات تعل ــط مالی ــتمر فق ــای غیرمس فوق  العاده  ه

1.  Total Remuneration
2.		Non-financial	rewards
3.  Contingent pay
4.		Employee	benefits
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2.2 مــروری بــر تاریــخ  قوانیــن حقــوق و دســتمزد در بخــش 
دولتــی ایران

ــال  ــن در ح ــام اداری نوی ــه نظ ک ــال 1302  ــه س ــران، ب ــتمزد در ای ــوق و دس ــن حق ــوع تعیی موض
گرفــت و بعــدازآن در  ــردد. به  تدریــج، نظــام طبقه  بنــدی مشــاغل شــکل  ــود، بازمی  گ شــکل  گیری ب
کشــوری« در ســال 13۴2 شــد. ایــن  نهایــت، منجــر بــه تدویــن و شــکل  گیری »قانــون اســتخدام 
کارشناســان آمریکایــی و در قالــب اصــل چهــار ترومــن1 در »ســازمان امــور  قانــون، عمدتــًا بــا محوریــت 
اســتخدامی و اداری« و «ســازمان برنامه  وبودجــه« پیگیــری و تصویــب شــد. در قانــون اســتخدامی 
کشــور، فصــل ســوم، مــاده 32 بــه موضــوع حقــوق و مزایــا اختصــاص داشــت. در آن مــاده جدولــی 
طراحــی شــده بــود تــا بــا تمــام جزئیــات میــزان حقــوق و دســتمزد در بخــش عمومــی تعییــن شــود. 
ــت  ــود( و اهمی ــط ب ــروه مرتب گ ــر  ــا عنص ــالت )ب ــه(، تحصی ــدل، تجربه)پای ــی در آن م ــر اصل ــه عنص س
ــت.  گرف ــرار  ــا 800 ق ــا از 100 ت ــه امتیازه ــدی، دامن ــدول امتیازبن ــک ج ــب ی ــود و حس ــغل)طبقه( ب ش
ــب  ــت. ضری ــر اس ــل تغیی ــر غیرقاب کث ــل و حدا ــن حداق ــه ای ک ــود  ــده ب ــاره، ذکرش ــورد اش ــون م در قان
ــود. در طــول  ــی دولــت تعییــن شــده ب ــوان مال ــورم، ســطح هزینــه زندگــی و ت حقوقــی نیــز توســط ت
کارکنــان دولــت ذیــل ایــن قانــون قــرار داشــتند و هــر 2 یــا ۴ ســال  مــدت اجــرای ایــن قانــون، همــه 
گــروه می  گرفتنــد. ایــن نظــام بــر مبنــای »روش رتبه  بنــدی2« ســامان یافتــه بــود. در ایــن  پایــه و 
ســاختار و مــدل تعییــن حقــوق و دســتمزد، فواصــل متناســب بــا توانایی  هــا و قــدرت بهــره  وری بود و 
کارکنــان دولــت، بســیار پاییــن بــود. بــه همیــن دلیــل »جامعــه  حــس بی  عدالتــی و تبعیــض در میــان 
کارمنــد یــک فــرد بــا زندگــی  کــه فــرد  کارمنــدی« از منزلــت اجتماعــی باالیــی نیــز برخــوردار بــود؛ چرا

مطمئــن و آرام تلقــی می  شــد)صفار، 1398(. 

ج  کشــوری« خــار بعــد از انقــالب اســالمی، بســیاری از دســتگاه  ها از شــمول »قانــون اســتخدام 
ــکا	در	نطــق	در	1949  ــده آمری ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــن«	رئی 1.			برنامــه	اصــل	چهــار،	اشــاره	بــه	نکتــه	چهــارم	از	ســخنان	»تروم
کشــورهای	فقیــر	دارنــد.	 کمــک	بــه	 کشــورهای	غنــی	یــک	مســئولیت	اخالقــی	بــرای	 کــه	 گفــت	 دارد.	ترومــن	در	ایــن	ســخنرانی	خــود	
کمک		هــای	فنــی	بــود؛	ولــی	از	ســال	1950	برنامــه	امنیــت	 کمک		هــای	ایــاالت متحــده آمریــکا	محــدود	بــه	 در	آن	زمــان	برنامــه	

گرایــش	آنــان	به		ســوی	اردوگاه	شــرق	بــود.	 کشــورهای	ضعیــف،	جهــت	جلوگیــری	از	 کمــک	بــه	 مشــترک	آمریــکا	بــرای	
کار	مشــابه	در	حــوزه	مدیریــت	 2.			طبقــه		بنــدی	مشــاغل	بــا	هــدف	افزایــش	تخصصــی	شــدن	فعالیت	هــا	و	پرداخــت	مــزد	عادالنــه	بــرای	
منابــع	انســانی	بخــش	عمومــی	شــکل		گرفته	اســت.		»روش	رتبه		بنــدی«	ســاده		ترین	طریقــه	بــرای	ارزشــیابی مشــاغل	اســت.	نحــوه	
کــه	از	همــه	ســاده		تر	و	 کارگاه	بــا	یکدیگــر	مقایســه	شــده	و	شــغلی	 کلیــه	مشــاغل	موجــود	در	یــک	 کــه	 عمــل	به		این		ترتیــب	اســت	
کــه	ازلحــاظ	پیچیدگــی	و	دشــواری	 کم		اهمیت		تــر	باشــد.	در	پایین		تریــن	درجــه	قرارگرفتــه	و	ســایر	مشــاغل	بــه	ترتیــب	اهمیتــی	
کــه	در	مقایســه	بــا	هــم	دارای	اهمیــت	و	ارزش	یکســانی	هســتند،	در	یــک	 وظایــف	دارنــد	در	درجــات	باالتــر	قــرار	می		گیرنــد.	مشــاغلی	

گرفــت.	 درجــه	قــرار	خواهنــد	
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شــدند و در حــال حاضــر، حــدود 25 دســتگاه اجرایــی ازجملــه حــوزه نفــت، بازرگانــی، هواپیمایــی 
ج شــده  اند و ایــن فرآینــد، منجــر بــه طراحــی نظام  هــای  کم  کــم از شــمول قانــون فوق  الذکــر خــار
کمیتــی شــد. لــذا بــه نظــر  گاه تبعیض  آمیــز در بخش  هــای مختلــف حا گانــه، متکثــر و  پرداخــت جدا
ک تبعیــض و بی  عدالتــی در نظــام اداری ایــران، از ایــن فرآینــد به  اصطــالح  می  رســد، چالــش ادرا

»شــمولیت  زدایی« از قوانیــن اصلــی و مــادر آغــاز شــد. 

ــون  ــه بررســی طــرح اصــالح فصــل ســوم قان ــری و تبعیــض، منجــر ب ادامــه ایــن احســاس نابراب
اســتخدامی بــا عنــوان »نظــام هماهنــگ پرداخــت« شــد. نظــام هماهنــگ پرداخــت در ســال 1371 
تصویــب شــد؛ امــا در عمــل دردی بــر مســائل دیگــر افــزود. اجــرای ایــن نظــام پیامدهــای مختلفــی 
داشــت؛ مثــاًل درحالی  کــه تــا پیــش   از اجــرای ایــن قانــون، »فوق  العــاده مســتمر1« مبنا و جــزء اصلی در 
دریافتــی و فیــش حقــوق بــود، »فوق  العــاده غیرمســتمر« بســیار محــدود بــود؛ امــا »نظــام هماهنــگ 
بــا افزایــش بی  ضابطــه »فوق  العــاده غیرمســتمر«، )ماننــد فوق  العــاده جــذب( عمــاًل  پرداخــت« 
کــرد. به  تدریــج ایــن فوق  العاده  هــای غیرمســتمر بــا  سیاســت اصالحــی در ایــن قانــون را نیــز خنثــی 

فشــار اداری و اجتماعــی، تبدیــل بــه فوق  العــاده مســتمر شــد)صفار، 1398(. 

کشــوری« نیــز بــا انــواع استثناء  ســازی، طبقه  بنــدی مخــدوش  »قانــون مدیریــت خدمــات 
کارایــی خــود را بــرای  گــروه مشــاغل ســخت و زیــان  آور، عمــاًل  ماننــد تقســیم بی  ضابطــه مشــاغل بــه 
کثــر حقــوق اســت  اصــالح سیســتم ازدســت  داده اســت و نمونــه آن در ابهــام فاصلــه حداقــل و حدا
کــه مشــخص نیســت معنــای آن  هــا از واژه »حقــوق« چیســت. در تعییــن ســطح و میــزان حقــوق، 
 D و C و B و  Aکشــورها در قالــب چهــار رتبــه مقولــه »ُقطــر حقــوق2« مطــرح اســت و در بســیاری از 
کامــاًل غیرشــفاف  کشــور مــا به  تدریــج نظــام حقــوق و دســتمزد بــه حالــت  طراحی  شــده اســت. امــا در 
درآمــده و اطالعــات بــرای تحلیــل مســئله از بیــن رفتــه اســت. طبــق قانــون مدیریــت خدمــات 
گاه اعــدادی بیــش از  کشــوری، ُقطــر حقــوق عــدد 7 تعییــن شــد؛ ولــی در برخــی حقوق  هــای نجومــی 
کثــر مجــاز اعــالم شــد و در بخــش شــرکت  های دولتــی به  عنــوان حیــات خلــوت مدیــران  3 برابــر حدا
گاه بــه عــدد حیرت  انگیــز 20 می  رســد  کمتریــن و باالتریــن دریافتــی،  دولتــی  ، ُقطــر حقــوق در میــان 

کشــور پیرامــون حقوق  هــای نجومــی،1397(.  گــزارش دیــوان محاســبات عمومــی  )بــه نقــل از 

که	در	حقوق	و	مزایا	دیده		شده	است	و	در	زمان	بازنشستگی	افراد	تأثیرگذار	است.	 1.			فوق		العاده		هایی	
که	ناظر	بر	شکاف	و	فاصله	حقوق	در	نظام	پرداخت	است.	 2.			»ُقطر	حقوق«	در	واقع	مفهومی	است	
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2.3 چالش  های اصلی نظام حقوق و دستمزد در ایران
گــون می  تــوان  گونا از منظرهــای  کارکنــان در بخــش عمومــی  بــه مســئله جبــران خدمــات 
نگریســت و راهکارهایــی جهــت بهبــود و ارتقــای نظــام اداری در ایــن مســئله ارائــه داد؛ البتــه 
برخــی در چارچــوب ســاختار موجــود و برخــی فراتــر از ســاختارهای معمــول و متــداول ارائــه و 
عرضــه می  شــوند. طبیعــی اســت صورت  بنــدی مســئله در ایــن حیطــه، حســب نگــرش ذینفعــان 
مختلــف حــوزه مســئله، تعریــف و ســاماندهی می  شــود. به  عنوان  مثــال، همیشــه در بدنــه اجرایــی 
کــه در حــال حاضــر، بــه لحــاظ تناســب بخــش  کارشناســان دولــت ایــن مقولــه مطــرح می  شــود 
کشــور وضعیــت نامناســبی وجــود دارد. بااین  حــال از منظرهــای  بهــره  وری و ســطح دســتمزد در 

کــرد1:  کشــور را احصــاء  مختلــف می  تــوان فهرســتی از مســائل حــوزه حقــوق و دســتمزد در 

2.3.1 فقدان نظریه مبنا برای نظام  سازی حقوق و دستمزد  
کشــوری«  کــه عمدتــًا متأثــر از »قانــون مدیریــت خدمــات  نظــام جبــران خدمــات بخــش عمومــی 
گفــت ایــن وضعیــت از  اســت، مبتنــی بــر ایــده، نظریــه یــا رویکــرد مشــخصی نیســت. حتــی می  تــوان 
کــه آنجــا متأثــر  آنچــه در تعیــن دســتمزد در بخــش خصوصــی رقــم می  خــورد، مخدوش  تــر اســت؛ چرا
کار، تعییــن دســتمزد صــورت می  گیــرد؛ امــا ســاختار توافقــی افزایش تعیین  کلیــدی بــازار  از نیروهــای 
کشــور محــل چالــش و  حقــوق و دســتمزد در بخــش دولتــی، همــواره میــان قــوه مقننــه و مجریــه در 
کــردن ایده  هــای  اختــالف بــوده اســت. ایــن فقــدان نظریــه خــود را در مقــام نظام  ســازی و عملیاتــی 
کــه  موفــق نیــز نشــان می  دهــد. مثــاًل »بودجه  ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد«، رویکــرد جدیــدی اســت 
در بخــش اصــالح نظــام بودجه  ریــزی موردتوجــه قرارگرفتــه اســت؛ امــا الزمــه تحقــق ایــن نظــام، 
کــه ایــن الگــوی  تفویــض اختیــار عمــل و افزایــش اختیــار دســتگاه مجــری در پرداخــت حقــوق اســت 
ــز دارد، در تناقــض اســت.  ــه رویکــردی متمرک ک ــا نظــام ســنتی موجــود بودجه  ریــزی  ســاختاری، ب
توضیــح آنکــه یکــی از رویکردهــای مهــم در اصــالح ســاختار بودجــه، افزایــش انگیــزه مالــی مدیــران 
کــه عمدتــًا حــول حقــوق و دســتمزد ســامان می  یابــد و از  کاهــش و صرفه  جویــی هزینه  هاســت  بــرای 
ــا	موضــوع	نظــام	جبــران	 گفتگــوی	جمعــی	ب 1.			در	چارچــوب	سلســله	جلســات	اصــالح	نظــام	اداری،	اول	دی	مــاه	1398	نشســت	و	
کارکنــان	بخــش	دولــت	بــه	همــت	»دانشــکده	معــارف	اســالمی	و	مدیریــت«	دانشــگاه	امــام	صــادق			؟ع؟	و	»ســازمان	امــور	 خدمــات	
کارشناســان	و	اســاتید	حــوزه	حقــوق	و	 اداری	و	اســتخدامی«	برگــزار	شــد.	در	تدویــن	و	تنظیــم	ایــن	بخــش،	از	مباحــث	جمعــی	از	
گرفتــه	شــده	اســت.	بــه	طــور	خــاص	از	دکتــر	ســید	حســین	رضوی		پــور	و	دکتــر	وحیــد	 دســتمزد	و	ســازمان	امــور	اســتخدامی	الهــام	

ــر	و	تشــکر	می		شــود.		 ــدازی	ایــن	جلســات،	تقدی ــه	جهــت	راه		ان ــاوری	ب ی
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ایــن منظــر، خــود دارای پیامدهــای متنوعــی اســت1. 

فهــم نادرســت در انتخــاب سیاســت پرداخــت بــر مبنــای »ُپســت« یــا پرداخــت بــر مبنــای 
ــه  ــرا ب ــام اج ــز در مق ــن تمای ــت. ای ــه اس ــن حیط ــری در ای ــای نظ ــر چالش  ه ــه دیگ ــغل«، ازجمل »ش

خوبــی خــود را نمایــان می  کنــد. 

ــه مبنــای نظــری  ــذاری حقــوق و دســتمزد، ب کشــور در قاعده  گ گذشــته  بســیاری از خطاهــای 
و تئوریــک برمی  گــردد. به  عنوان  مثــال، »قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت« بــه »ظلــم« نزدیــک 
اســت؛ زیــرا مبتنــی بــر »نظریــه برابــری«2 اســت و نظریــه برابــری، از ضعیف  تریــن نظریه  هــای حقــوق و 
دســتمزد اســت. موضــوع نظریه  هــای حقــوق و دســتمزد به  صــورت مســتقیم مرتبــط بــا معیارهــای 
تعییــن ســهم معیــار »مــدرک تحصیلــی«  نمونــه،  به  عنــوان  اســت.  تعییــن حقــوق و دســتمزد 
ــت  ــام پرداخ ــک نظ ــه ی ــیدن ب ــه رس ــم و الزم ــتمزد، مه ــوق و دس کاری« در حق ــابقه  ــه و س و »تجرب
کــه هم  زمــان  کیــد بیش  ازحــد بــر آن، منجــر بــه ظهــور افــرادی شــده  منصفانــه اســت. بااین  حــال، تأ
کار، درس می  خواننــد تــا حقــوق خــود را افزایــش دهنــد. درحالی  کــه این  قــدر ارتبــاط وثیــق  بــا 
میــان عملکــرد نهایــی بــا ایــن معیارهــا دیــده نمی  شــود. بنابرایــن انتخــاب نظریــه مناســب جهــت 
تحلیــل مســائل حقــوق و دســتمزد مهــم اســت. مثــاًل بــه نظــر می  رســد »نظریــه ائتــالف سیاســی3« 
)میــان بازیگــران مختلــف حــوزه حقــوق و دســتمزد ماننــد مجلــس، ســازمان اســتخدامی( در 
تحلیــل حقــوق و دســتمزد از »نظریــه عقالیــی و بوروکراتیــک۴« مناســب  تر اســت. ایــن نظریــه بــا فهــم 
که حتــی از دهــه ۴0 میان  کشــور نیــز بایــد قریــن باشــد. مســئله  ای  زمینه  هــای فرهنگــی نظــام اداری 
کارشناســان آمریکایــی مشــاور در ســازمان اســتخدامی و ســازمان برنامه  وبودجــه، مطرح بــوده، این 

1.			طبق	تبصره	20	قانون	بودجه	تا	50	درصد	صرفه		جویی	حاصل		شده	را	می		تواند	مدیر	به	خود	اختصاص	دهد.	
2.			نظریــه	برابــری	اولیــن	بــار	توســط	»استاســی	آدامــز«	نام		گــذاری	شــد.	بــر	طبــق	»نظریــه	برابــری«،	مــردم	می		خواهنــد	منصفانــه	بــا	آن		هــا	
رفتــار	شــود.	فــرض	کلــی	نظریــه	ایــن	اســت	کــه	فــرد	ارزش	نســبی	بیــن	ســتاده	و	داده	خــود	را	بــا	ارزش	نســبی	بیــن	ســتاده	و	داده	شــخص	یــا	
اشــخاصی	کــه	ازنقطه		نظــر	وی	قابل		مقایســه	هســتند	محاســبه	کــرده	و	ایــن	نســبت		ها	را	باهــم	مقایســه	می		کند.	برابــری	در	صورتــی	وجود	
خواهــد	داشــت	کــه	نســبت	ســتاده	بــه	داده	شــخص	بــا	نســبت	ســتاده	بــه	داده	شــخص	یا	اشــخاص	دیگــر	برابــر	باشــد)رضائیان،	1395(. 
3.			ایــن	نظریــه	در	دانــش	سیاســت،	مبتنــی	بــر	رد	افســانه	دولــت	یکپارچــه	اســت.	یکپارچــه	انگاشــتن	دولــت،	مفــروض	اصلــی	اغلــب	
پژوهش		هــای	حــوزه	مطالعــات	توســعه	اســت	امــا	بــه	تدریــج	مشــخص	شــد	دولــت	غیریکپارچــه	یــا	چندپــاره	بــا	واقعیــت	بیشــتر	منطبــق	
کــه	ممکــن	اســت	بــا	 گروه		هــای	منافــع	را	شــامل	می	شــود	 اســت.	دولــت،	نــه	یــک	واحــد	یکپارچــه	یــا	یک		دســت؛	بلکــه	مجموع	ه	ــای	از	
یکدیگــر	در	تضــاد	باشــند.	در	ایــن	فضــا	نظریــه	»ائتــالف	سیاســی«،	متولــد	شــد؛	ائتــالف،	بــه	عمــل	گروهــی	از	کنشــگران	اطــالق	می		شــود	
کــه	بــرای	دســتیابی		به	یــک	هــدف	عمومــی	)مشــترک(	رفتارهــای	خــود	را	بــه	صــورت	موقــت،	محــدود	و	کنتــرل	می		کنند	)بــرای	مطالعه	

کنیــد	بــه	عطــار	و	کاظمــی،	1396(.  بیشــتر	نــگاه	
کــس	وبــر«	پایه		گــذار	آن	بــود	و	تــا	بــه	امــروز،	تحلیــل	وبــر	از	دولــت،	ســنت	غالــب	 کــه	»ما 4.			ایــن	نظریــه	برخاســته	از	ســنتی	اســت	
کــه	در	مرزهــای	معینــی،	 کلیتــی	یکپارچــه	و	منســجم	تصــور	می		شــود	 در	ادبیــات	علــوم	سیاســی	نیــز	بــوده	اســت.	در	اینجــا،	دولــت	

انحصــار	مشــروع	زور	را	بــر	عهــده	دارد.	
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کارکنــان دولــت در ایــران، خــود را مالــک ُپســت   می  داننــد نــه متصــدی ُپســت؛ بــه  کــه  مقولــه اســت 
همیــن جهــت از خــود در برابــر هرگونــه دریافــت ُپســت، مقاومــت شــدید بــه خــرج می  دهنــد؛ زیــرا 

انــگار هویــت   آن  هــا را در حــال ســلب شــدن اســت1. 

الزم بــه ذکــر اســت در نظــام جبــران خدمــات، الگوهای مختلفــی در جهان وجــود دارد و در واقع 
کــه بــه لحــاظ نظــری قابــل توصیــه بــرای همــه باشــد  یــک نظــام علمــی جهان  شــمول وجــود نــدارد 
کلــی؛ قابل  ذکــر اســت. مثــاًل در فضــای دانشــگاهی این  طــور متــداول  و صرفــًا برخــی قاعده  هــای 
کــه دولت  هــا معمــواًل اســتخدام  کننده خوبــی نیســتند و یــا اینکــه به  طــور متوســط در جهــان،  اســت 

کمتــر از بخــش خصوصــی، دریافتــی دارنــد.  کارکنــان بخــش عمومــی  معمــواًل 

2.3.2 خطا در طراحی سازوکارهای عملیاتی
الف( طراحی معیارهای عملیاتی

در »نظــام جبــران خدمــات«، عواملی به  عنوان عناصر تعیین  کننده دســتمزد شناسایی  شــده  اند 
کــه ایــن عوامــل، زمینه  هــا و پتانســیل  های بهبــود عملکــرد هســتند؛ نــه خــود عملکــرد. مثــاًل »آموزش 
ضمــن خدمــت« در ارتقــای رتبــه و تعییــن حــق شــاغل، در نظــام پرداخــت مؤثــر واقع  شــده  اند؛ 
درحالی  کــه ایــن عناصــر، در حقیقــت مقدمــات بهبــود عملکــرد هســتند؛ نــه خــود بهبــود عملکــرد و 
به  نوعــی چالــش »جابه  جایــی هدف-وســیله« در اینجــا شــکل  گرفته اســت2. اعمــال ایــن سیاســت، 

کشــور بــه همــراه داشــته اســت۴.   کارکنــان در نظــام اداری  انــواع پیامدهــای جانبــی3 را بــر رفتــار 

ب( اختالف)تبعیض( در رویه  های بخش عمومی و خصوصی

و  انطبــاق حقــوق و دســتمزد در بخــش خصوصــی  از دیگــر اشــکاالت در ســازوکارها، عــدم 
عمومــی اســت. متأســفانه یکــی از علــل ایــن عــدم انطبــاق، دخالت  هــای قانونــی و تقنینــی مجلــس 

1.			بــه	نقــل	از	دکتــر	میثــم	لطیفــی،	رئیــس	دانشــکده	مدیریــت	دانشــگاه	امــام	صــادق		؟ع؟	در	سلســله	جلســات	اصــالح	نظــام	اداری،	
دی		مــاه	1398. 

کارمنــد	و	آمــوزش	حیــن	خدمــت	ابــزاری	بــرای	ارتقــای	عملکــرد	اســت؛	امــا	در	عمــل	بــه	جهــت	 2.			در	اینجــا،	هــدف	ارتقــای	عملکــرد	
ــای	 ــن	دوره	آموزشــی	و	ارتق ــردن	ای ک ــا،	عمــاًل	هــدف	طــی	 ــی	تعییــن	مزای کار	و	ســاختار	مدیریت ــروی	 مــدل	برنامه		هــای	آموزشــی	نی

مزایــای	درآمــدی	اســت؛	بدین		جهــت	نوعــی	جابه		جایــی	هــدف	و	وســیله	شــکل		گرفته	اســت.	
3.		Side	Effect
ــا	در	نظــام	اداری	 ــز	جهــت	ارتق ــرای	تمرک ــه	ب ــان	را	به		صــورت	رفتارهــای	فرصت		طلبان کارکن ــار	 ــن	سیاســت،	رفت 	اعمــال	ای

ً
ــال 4.			مث

ــرار	می		دهــد.	 ــی	حیطــه	شــغلی	را	تحــت	شــعاع	خــود	ق ــف	اصل ــد	و	وظای می	کن
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ــاًل  ــده و عم ــتمزد ش ــوق و دس ــام حق ــف در نظ ــای مختل ــه اختالل  ه ــر ب ــف، منج ــای مختل و نهاده
کــه نهادهــای تنظیم  گــر  بــر نظــام اداری و اســتخدامی تحمیل  شــده اســت. ایــن بدیــن معنــا اســت 

حقــوق و دســتمزد در بخــش دولتــی نیازمنــد بازطراحــی و بازســازی ســاختاری اســت. 

ج( نظام جامع ارزیابی عملکرد و شغل

»تجزیه  وتحلیــل شــغل« و »ارزشــیابی شــغل« از دیگــر مســائل مغفــول در ایــن حیطــه اســت. بــه 
کارشناســان، هــر ســه ســال یک  بــار الزم اســت مجــدد ایــن نظــام، اصــالح و به  روزرســانی شــود.  نظــر 
بنیان  هــای خطــا در  تعییــن مقــداری حقــوق و دســتمزد، هرگونــه مباحــث دیگــر را در حاشــیه قــرار 

می  دهــد. 

د( فرمول و ساختار عملیاتی تعیین حقوق

ــی  ــه از مباحــث ســازوکارهای عملیات ســاختار و فرمــول افزایــش حقــوق و دســتمزد، یــک نمون
نظــام حقــوق و دســتمزد اســت. نقــش دولــت در محاســبه حقــوق و دولــت )تعییــن حداقــل و 
کل مکانیســم را بــه  کلــی حقــوق( اســت؛ درحالی  کــه معمــواًل تــالش می  شــود تــا  ســاختارهای 
کنــد. بــه ایــن چالــش، تــوان مالــی دولــت بــرای رســیدن بــه  ســاده  ترین شــکل طراحــی و برنامه  ریــزی 
کفــاف  یــک تدبیــر درســت را بایــد اضافــه نمــود. ســطح  بندی معیشــت مــردم و تأمیــن حــد عفــاف و 

کارکنــان از ســوی دولــت بــه مؤلفــه تــوان مالــی دولــت نیــز مرتبــط اســت. 

ه( شفافیت حقوق و مزایا

ازجملــه مســائل دیگــر در ســطح ســازوکارها، بررســی مســئله »شــفافیت« یــا عــدم شــفافیت 
گفته می  شــود؛  حقــوق اســت. مقولــه شــفافیت مزایــای زیــادی دارد و ایــن روزهــا فراوان از آن ســخن 
خ می  دهــد؛ شــفافیت  امــا به  هرحــال اشــکال »نظریــه برابــری« آدامــز نیــز در همیــن فضــای شــفاف ر
کارکنــان  امــکان مقایســه فراهــم می  کنــد و مقایســه زمینــه ایجــاد حــس تبعیــض و نابرابــری در میــان 

را تقویــت می  کنــد. 

کار و روابط استخدامی 2.3.3 حکمرانی نظام 
کارکنـان خـود، در تعییـن حقـوق و دسـتمزد حائـز اهمیـت  نـوع »رابطـه اسـتخدامی« دولـت بـا 
که ریسک باالتری دارد، حق  الزحمه بیشتری  که در روابط استخدامی ناپایدار  است. متداول است 
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کشـور، نیـروی انسـانی رسـمی بیشـتر از نیـروی انسـانی  بایـد پرداخـت شـود، امـا در بخـش عمومـی 
قـراردادی دریافتـی دارد. تکثـر و تنـوع نحـوه جبـران خدمـات در نظـام اداری، یکـی از پرسـش  های 
کشـور  کشـور ماسـت. درحالی  کـه در نظـام اسـتخدامی  جـدی در نظـام حکمرانـی حقـوق و دسـتمزد 
کارایی  و اثربخشـی  ما، نیروی رسـمی بیشـترین حقوق را می  گیرد عمومًا در اثر بی  انگیزگی، حداقل 
که قباًل حقوق نیروی پیمانی در ابتدای انقالب اسـالمی، 1.025 بیشـتر  را دارد. این در حالی اسـت 
بـوده اسـت )یعنـی بـه ایـن نیـرو، هزینه ریسـک شـغلی ناایمـن او پرداخت می  شـد(. نیروی رسـمی با 
کنـار نیروهـای موقـت قـراردادی بـا حداقـل مزایـا قرارگرفته  انـد و ایـن بـرای هـر دو  کثـری  مزایـای حدا

کرده اسـت.  کشـور، مسـئله ایجـاد  کل نظـام حقـوق و دسـتمزد  گـروه و به  تبـع 

کشــور مرتبــط  در ســطحی وســیع  تر، مســئله به  نظــام حکمرانــی پرداخــت حقــوق و دســتمزد در 
کشــوری« در ســال 138۶، نوعــی چتــر همگانــی  اســت. بــا تصویــب »قانــون مدیریــت خدمــات 
کارکنــان دولــت طراحــی شــد؛ امــا به  مــرور زمــان در همــه دولت  هــا، رونــد استثناء  ســازی  کلیــه  بــرای 
ــر  ــگ و نابراب ــای ناهماهن ــام رفتاره ــد آن، انج ــه پیام ک ــد  ــاز ش ــون آغ ــن قان ــمولیت ای ــروج از ش و خ
گرفتــن انعطــاف و  در حــوزه اســتخدامی و به  طــور خــاص حقــوق و دســتمزد بــود. در عیــن در نظــر 
تفاوت  هــا، الزم اســت مبنــای قانونــی مشــترکی در حــوزه تنظیم  گــری حقــوق و دســتمزد در بخــش 

دولتــی فراهــم شــود. 

کنــون نظــام سیاســتی، در پاســخ بــه پرســش  های مهــم در حوزه حقوق و دســتمزد، بــا تردیدها  ا
کارکنــان بخــش  و ابهامــات جــدی روبــرو اســت. به  عنوان  مثــال آیــا پذیــرش تنــوع در نظــام پرداخــت 
عمومــی الزم اســت؟ این  کــه آیــا بیــن دســتگاه  های اداری مختلــف ایــن تنــوع را بپذیریــم )کــه ظاهــراً 
پذیرفته  شــده اســت( و حتــی آیــا در ســطوح یکســان اداری )مثــاًل دو وزیــر نفــت و نیــرو( می  تــوان 

تفــاوت را پذیرفــت؟ 

امــا بــرای تغییــر رویــه در ســاختار حکمرانــی تعییــن حقــوق و دســتمزد، توجــه بــه دو اصــل حائــز 
اهمیــت اســت:

کل  گــرا الزم اســت. حــل  اول: در ســطح حکمرانــی نظــام حقــوق و دســتمزد، نوعــی نگــرش 
مســئله حقــوق و دســتمزد، در بســیاری از قلمروهــا، نیازمنــد اصالحاتــی در ســایر زیرسیســتم  های 
ــه  ــه هرگون ــرای رســیدن ب ــی عملکــرد، یــک اصــل بنیادیــن ب ــاًل نظــام ارزیاب کشــور اســت. مث اداری 
نظــام حقــوق و دســتمزد عادالنــه اســت. در حــال حاضــر، ارزیابــی عملکــرد در نظام اداری به ســمتی 
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کــرده اســت.  کار تنــزل پیدا کــه عایــدی بــه دریافتــی نقــد نیــروی  رفتــه اســت 

کشــور مــا، از بی  ثباتــی و نوســان در مدیریــت و  دوم: نظــام کالن حکمرانــی حقــوق و دســتمزد در 
کشــوری«،  قانون  گــذاری رنــج می  بــرد. به  عنوان  مثــال، مــدت آزمایشــی »قانــون مدیریــت خدمــات 
ســرانجام بعــد از 12 ســال بــا اصالحــات اساســی، تابســتان 1398 دائمــی شــد. از ســوی دیگــر، 
کارکنــان دریافت  کننــده حقــوق به  صــورت مســتقیم از خزانــه  حکمرانــی حقــوق و دســتمزد، بــه 
کالن موضــوع عمــاًل متولــی مشــخصی نــدارد. بنابرایــن ثبــات قوانیــن  دولــت منحصــر شــده و ســطح 

و تمرکــز بــر یــک نهــاد متولــی در تنظیمــات ایــن حــوزه حائــز اهمیــت اســت. 

 2.3.4 زیرساخت  های سیاستی تغییر 
نظــام جبــران خدمــات در ایــران در بخــش خصوصــی و عمومــی، فاقد یک »نظام  ســازی رســمی 
کــم اســت.  کــه وجــود دارد، محــدود، ضعیــف و بــا نمونه  هــای  مبتنــی بــر داده« اســت. مــواردی نیــز 
گــون مســئله همیشــه محــل اشــکال جــدی  گونا لــذا داده  هــای دقیــق بــرای تحلیــل و بررســی ابعــاد 
ــود،  ــی موج ــل وضع ــا تحلی ــد ی ــاختار جدی ــا س ــدل ی ــه م ــرای ارائ ــت. ب ــوده اس ــگران ب ــرای پژوهش ب
ــه عمــاًل در  ک کشــور هســتیم  نیازمنــد داده  هــای واقعــی و عینــی از وضعیــت حقــوق و دســتمزد در 

اختیــار پژوهشــگران ایــن حــوزه به  صــورت رســمی و علنــی قــرار نمی  گیــرد. 

کلیــدی بــرای تغییــر، توجــه بــه مقولــه »تســخیر نهــاد تنظیم  گــر«  از ســوی دیگــر، یکــی از مباحــث 
در حــوزه حقــوق و دســتمزد توســط ذینفعــان اســت. مثــاًل برخــی مقامــات سیاســی و انتخابــی 
کــه خــود تعیین  کننــده قاعــده حقــوق و دســتمزد هســتند، در تعییــن حقــوق و دســتمزد دارای 
ــا اصــل مدیریــت »تعــارض منافــع« ناســازگاری دارد. در بخــش عمومــی،  منافعــی هســتند و ایــن ب
گــر ایــن  کار1«، وجــود نــدارد تــا ایفا برخــالف بخــش خصوصــی حتــی نهــادی ماننــد »شــورای عالــی 
کالن در حــوزه حقــوق و دســتمزد باشــد. لــذا ســاختار بازیگــران حکمرانــی در ایــن  نقــش حکمرانــی 
بخــش نیازمنــد تأمــل و بازنگــری جــدی اســت و اصــل »بی  طرفــی« در تنظیمــات در ایــن زمینــه بایــد 

گیــرد.  موردتوجــه قــرار 

کرد.	 که	می		توان	به	ساختار	این	شورا	وارد	 1.			با	همه	اشکاالتی	
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2.4 دستمزد عادالنه؛ در جستجوی نظریه مبنا
هرگونــه بحــث در مــورد تطبیــق سیاســت  های حــوزه حقــوق و دســتمزد بــا مقولــه »عدالــت 
اجتماعــی«، درواقــع بحــث در مــورد معنــای »دســتمزد عادالنــه« اســت. در مــورد ایــن مفهــوم 
کالن، پژوهش  هــای مختلفــی در دانــش »اقتصــاد اســالمی« و برخــی مطالعــات اســالمی در دانــش 
مدیریــت دیــده می  شــود. در یــک نــگاه عمومــی بــه ایــن مطالعــات، غفلــت از بســترهای تاریخــی، 
ملــی، فرهنگــی در حــوزه حقــوق و دســتمزد، در مطالعــات نظــری و اســالمی دیــده می  شــود. 
گرفته  انــد بــه موضــوع حقــوق و دســتمزد به  صــورت جــدی  تقریبــًا از دهــه 19۶0 دولت  هــا تصمیــم 
بپردازنــد؛ بااین  حــال، اهمــال در مبانــی حقــوق و دســتمزد، چالشــی در نظــام دانشــگاهی و به  تبــع 
دینــی  متــون  در  کنــده  ای  پرا امــا  فــراوان  نظــری  مباحــث  اســت.  بــوده  کشــور  سیاســت  گذاری 
ــورت  ــی ص ــر پژوهش گ ــا ا ــت؛ ی ــه اس ــی قرارگرفت ــث و بررس ــل موردبح ــر به  تفصی کمت ــود دارد و  ــا وج م
گرفتــه نــه بــا رویکــرد نظام  ســازانه بلکــه عمدتــًا بــا نگــرش جزئی  نگــر همــراه بــوده اســت. مثــاًل ارتبــاط 
حقــوق و دســتمزد بــا معیشــت مــردم )اجــر، رزق و معونــه( در نگــرش اســالمی موردتوجــه اســت. از 
ســوی دیگــر، در ادبیــات متــداول مدیریــت منابــع انســانی، در تحلیــل ارتبــاط حقــوق و دســتمزد بــا 
کنــد،  کارکنــان رابطــه یک  طرفــه وجــود دارد: حقــوق و دســتمزد، فقــط می  توانــد بی  انگیــزه  انگیــزه 
ــذب  ــواًل ج ــرده معم ــگاهی و تحصیل  ک ــراد دانش ــه اف ک ــوص  ــد؛ به  خص کن ــاد  ــزه ایج ــد انگی نمی  توان
ــرای بحــث »دســتمزد  ــز ب ــت می  شــوند. از ایــن حیــث، مباحــث اســالمی در حــوزه انگیــزش نی دول

ــز اهمیــت اســت.  عادالنــه« حائ

کارکنــان  مــورد  در  »رفــاه«  و  »کفــاف«  »عفــاف«،  اســالمی، ســه ســطح  اندیشــه  در  معمــواًل 
در  آن  بــا  متناســب  ســطوح  اســت  الزم  دولــت،  مالــی  توانایــی  بــا  متناســب  اســت.  قابل  طــرح 
کفــاف  ــه ترتیــب عفــاف،  ــر منابــع محــدود اســت، ب گ کــه ا نظــام اســالمی دیــده شــود؛ بدیــن معنــا 
کارگــزاران دولــت در منطــق اســالمی، زاهدانــه  کارمنــدان و  یــا درنهایــت رفــاه انتخــاب شــود1. البتــه 
زندگــی می  کننــد و از دنیادوســتی نهــی شــده  اند، درعین  حــال بــر تأمیــن معیشــت آن  هــا در ایــن ســه 

کیــد شــده اســت.  ســطح تأ

رفاه	 از دیدگاه میانی ارزش اسالم«	به	تشریح	مبانی	 با	عنوان»بررسی رفاه کارگزاران  	مهدوی	)1374(	در	طرح	پژوهشی	 	 	.1
کفاف	و	برخورداری	از	رفاه	را	به		عنوان	سه	سطح	از	وضعیت	 کارگزاران	در	مدیریت	اسالمی	پرداخته	و	به	ترتیب	سه	سطح	عفاف،	
بار	مرحوم	آیت		اهلل	 اولین	 اقتصاد	اسالمی،	در	دهه	60	 ادبیات	متعارف	 کارگزاران	در	حکومت	اسالمی	یادکرده	است.	در	 رفاهی	

کفاف	را	به		صورت	تفصیلی	موردبحث	قراردادند. کنی	در	جلسات	درس	فقه		االقتصاد	بحث	رعایت	حد	عفاف	و	 مهدوی	
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از باب نمونه، ذکر سه پژوهش در حوزه »دستمزد اسالمی« مفید فایده است: 

الف: »نظریه تعیین دستمزد در اقتصاد اسالمی«، ذولفقاری، 1391

کــرده تــا بــا  کوشــش  ایــن رســاله پژوهشــی، بــا تبییــن نظریــه دســتمزد در اقتصــاد اســالمی، 
کاربــردی بــرای تعییــن دســتمزد ارائه دهــد. در این  نظریه  هــای مطــرح در اقتصــاد اســالمی، الگویــی 
پژوهــش، اصــل »عدالــت« به  عنــوان یکــی از مهم  تریــن مبانــی اثرگــذار در تعییــن دســتمزد نیــروی 
ــه«، »ارزش بــازاری 

َ
کار، موردتوجــه قرارگرفتــه اســت؛ لکــن بــا قبــول تعریــف »إعطــاُء ُکّلِ ذي حــّقٍ حّق

کار از تولیــد معرفــی  کار« را به  عنــوان بهتریــن معیــار بــرای تعییــن ســهم نیــروی  تولیــد نهایــی نیــروی 
کــرده اســت. لــذا در ایــن پژوهــش، تفــاوت اصلــی بــا نظریــه مشــهور در »اقتصــاد نئوکالســیک«، تنهــا 
کثرســازی ســود اســت، امــا در اقتصاد اســالمی،  کــه تعییــن دســتمزد در آنجــا حســب حدا ایــن اســت 
کار، اصــل عدالــت اســت و از همیــن  رو در شــرایط مختلــف بــازار تغییری  مبنــای تولیــد نهایــی نیــروی 
کــه بــر اســاس آموزه  هــای دینــی، همــه روابــط مالــی  نمی  کنــد. جمع  بنــدی ایــن پژوهــش آن اســت 
کــه روابــط ابتــداً بایــد  کارفرمــا یــک قانــون اصلــی و مبنایــی دارد به  گونــه  ای  کارگــر و  ازجملــه رابطــه 
بــر اســاس عدالــت باشــد؛ چــون تمــام نظــام هســتی بــر آن اســتوار اســت و بــر محــور آن می  گــردد. در 
کــه بــا اصــل عدالــت  ک اولیــه بــازار اســت امــا بــازار تــا جایــی مــورد تأییــد اســت  نتیجــه، هرچنــد مــال
تعــارض پیــدا نکنــد. در ایــن صــورت نــرخ تعیین  شــده در بــازار معتبــر نخواهــد بــود. در زمینــه تعییــن 
کار بررســي مي  کنیــم، معلــوم  ــراي ایــن  کــي ب ــع دینــي را به  منظــور یافتــن مال دســتمزد، وقتــي مناب
کلــي  ــدارد. ایــن مســئله در فقــه به  صــورت  ک مشــخصي در ایــن زمینــه وجــود ن ــه مــال ک مي  شــود 
گذارشــده اســت. بااین  حال،توافــق در  جــرة المثــل«، عــرف یــا اهــل خبــره وا

ُ
بــه منابعــي از قبیــل »أ

کارفرمــا( در فقــه اســالمی  ــر و  ک اصلــی در توافــق میــان طرفیــن )کارگ شــرایط عــادی به  عنــوان مــال
پذیرفته  شــده اســت. 

ب: »مزد منصفانه«، پاسبانی صومعه، 1392

پاســبانی صومعــه )1392 و 1393( در چنــد پژوهــش بــه مقولــه »مــزد منصفانه« پرداخته اســت. 
کــه بــا وجــود انتقــادات مطرح  شــده  از مجموعــه مباحــث وی در ایــن پژوهش  هــا نتیجــه می  گیــرد 
کارگــر به  تنهایــی قــادر بــه تعییــن مــزد  دربــاره مؤلفــه مــزد منصفانــه، مــزد برابــر بــا تولیــد نهایــی 
کــه در تعییــن مــزد منصفانــه  منصفانــه نیســت؛ بلکــه فقــط یکــی از عوامــل هشــت  گانه مؤثــر اســت 
بــه آن توجــه الزم صــورت می  پذیــرد. تعییــن دســتمزد درگــرو شناســایی آورده  هــای طرفیــن مبادلــه 
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کار عبــارت اســت از زمــان، تحصیــالت، یادگیــري حیــن  کار اســت. آورده  هــاي نیــروی  بــازار  در 
ــاداري  ــر، وف ــت، عم ــت، قدم ــارت، خالقی ــوان و مه ــی، ت ــته و خوش  نام گذش ــرد  ــه، عملک کار، تجرب
اوســت. همچنیــن  تــالش و ظاهــر شــخصي  و هویــت جمعــي،  بنــگاه، صفــات شــخصیتي  بــه 
کار، مزایــاي جانبــي، بیمه،کســب تجربــه و مأموریت  هــای  دریافتی  هایــش شــامل: مــزد ناشــي از 
چالشــي، مرخصــي بــا حقــوق، امنیــت شــغلي، پیشــرفت شــغلي و ارتقاء، نشــانه  های اعتبــار، محیط 
کاري امــن و دلپســند، فرصــت رشــد و بهبــود عملکــرد، سرپرســتي و حمایــت، شناســایي و مشــارکت 

در تصمیم  هــای مهــم اســت. 

در ایــن پژوهــش، هشــت مؤلفــه اصلــی در تعییــن مــزد عادالنــه عبــارت اســت از: تولیــد نهایــی 
کار )تجربه(، ارشــدیت  کاري نیروي  کار، ســطح ســواد )تحصیــالت(، میــزان مهارت، ســنوات  نیــروی 
کاري، مشــخصات روان  شــناختی، هویــت  و شــأن اجتماعــی  و ســطح مســئولیت در سلســله  مراتب 
کار  و خالقیــت و نوآفرینــی. بااین  حــال، ایــن هشــت مؤلفــه تنهــا ناظــر بــر ویژگی  هــای خــود نیــروی 
کار،  ــازار  کارفرمــا، وضعیــت ب کار و  ــر ایــن پارامتــر، پارامترهــای شــرایط ســایر نیــروی  اســت. عــالوه ب
ــر فرهنگ  هــا و ارزش  هــای اجتماعــی و شــرایط ســایر بازارهــا نیــز مهــم  ســاختار نهــادی مشــتمل ب
کالن معیــار  اســت. درنهایــت در ایــن پژوهــش، تعییــن مــزد حســب اصــل تأمیــن معیشــت و رعایــت 

»کار محــوری« در  نظــام اقتصــادی اســالم مطــرح اســت.  

ج: »نظام جبران خدمات در اسالم«، قوامی، 1392

این پژوهش دستیابی به نظر اسالم راجع به  نظام جبران خدمات بـــا روش تحلیلـــی توصـــیفی 
که در منابع اســالمی،  بـــه مطالعـــه آمـوزه  هـــاي اســالمی پرداخته و به این نتیجه دســت  یافته اســت 
کیــد  دســـتورات و سفارشـــاتی در زمینـــه حقـــوق و دســـتمزد یافــت می  شــود.  ایــن سفارشــات تأ
ــري  ــوق ام ــت حق ــت آداب پرداخ ــًا رعای ــت و ثانیـ ــاداش نیسـ ــران و پ ــدون جب کار ب ــه اواًل  ک ــد  می  کن
ضــروري اســت. ایــن پژوهــش طــرح چهــار نظریــه جبــران خدمــات ) نظریــه عرضــه و تقاضــا در بــازار 
کارایــی و نظریــه هزینــه زندگــی( درنهایــت در جمع  بنــدی خــود  کار، نظریــه قــدرت پرداخــت، نظریــه 
بــا اشــاره بــه اصــول محــوری جبــران خدمــات در اســالم )شــامل اصــل معیشــت محــوری، محوریــت 
کــه »در  کار و تمایــز شــخصیت حقیقــی و حقوقــی در نظــام اجتماعــی اســالم( چنیــن مــی  آورد  اصــل 
رابطــه بــا نظــام جبــران خدمــات، طبــق یــک دیدگاه بایــد در پرداخت حقوق معیشــت و وضع مـــالی 
کــه دســتمزد و اجــرت پرداختــی، بایــد تأمین  کننــده  گرفتــه شــود، بــه ایــن معنــا  کارمنـــدان در نظــر 
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گفتــه می  شــود در پرداخــت حقــوق بایــد  کارگــر باشــد. در مقابــل،  کارمنـــد و  زنـــدگی و معیشـــت 
کــه حقــوق پرداختــی، بایــد بــا توجــه بــه  گرفتـــه شـــود بــه ایــن معنــا  کارمنـــدان در نظـــر  کار  خدمــت و 
کارمنــد باشــد. هــر دو دیــدگاه هـــم بـــراي خــود از آموزه  هــای اســالمی  کار و خدمــت  میــزان و نحــوه 
دالیلی ارائه می  کنند. درایـن  میـــان، بـــا توجـــه بـــه ادلـــه اســـالمی مؤیـــدات و ارائه  شده، آنچه به  حق 
کــه توســط شـــخص حقیقــی انجــام می  شــود،  کـــه اســـتخدام  هایی  نزدیک  تــر اســت، ایــن اســت 
گـــزینش دولتی)شــخص  کار بــوده و مقــدار و ارزش آن پرداخــت می  شــود ولی در  دســتمزد در مقابــل 

گزینــه مطلــوب در نظــام جبــران خدمــات اســت«.  حقوقــی( معیشــت محــوری، 

گــزارش و ذیــل تحلیــل مســئله محــوری آن، مباحثــی پیرامــون معنــا و معیارهــای  در ادامــه ایــن 
کــه بــه نظــر نقــش مکمــل در فهــم بهتــر مباحــث حــوزه »دســتمزد  »دســتمزد عادالنــه« مطرح  شــده 
عادالنــه« خواهــد داشــت. به  اجمــال، بــه نظــر می  رســد بیــن غایــت و مبنــای پرداخــت تفــاوت 
ــزاع  هســت و در امثــال ایــن پژوهش  هــا، میــان ایــن دو خلــط شــده اســت. به  نوعــی ایــن همــان ن
کلــی، رفــع نیازهــای معیشــتی اســت؛  فلســفه و علــت یــک پدیــده اســت؛ غایــت پرداخــت به  صــورت 

کار اســت.  امــا مبنــا و علــت پرداخــت، 
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3.بررســی تطبیقــی پیشــنهاد مجلــس و دولــت در فرمــول 
افزایــش حقــوق

3.1 فرمــول پیشــنهادی ســازمان برنامه  وبودجــه؛ ادلــه و 
احتجاج  هــا

کلی مصوبه 3.1.1 تحلیل 
کارکنــان بخــش عمومــی را به  صــورت  »ســازمان برنامه  وبودجــه«، افزایــش 20 درصــدی حقــوق 
که به معنای افزایش  کلی در ســند الیحه بودجه عمومی ســال 1398 مدنظر داشــت. پیشــنهادی 
ثابــت 20 درصــدی بــرای تمــام ســطوح درآمــدی بــود و مــورد مخالفــت برخــی نماینــدگان مجلــس و 
گرفــت1. جوهــره اســتدالل ســازمان  کمیســیون برنامه  وبودجــه قــرار  به  طــور خــاص برخــی اعضــای 
کارکنــان بخــش  کــه معیــار عدالــت در نظــام پرداخــت    برنامه  وبودجــه در ارائــه ایــن پیشــنهاد آن بــود 
عمومــی، معنایــی متمایــز از حــوزه نظــام مالیاتــی دارد. در نظــام مالیاتــی، ســاختار تصاعــدی نــرخ 
کاهــش شــکاف و نابرابــری اجتماعــی  مالیــات بــر درآمدهــا، خاصیــت بازتوزیعــی داشــته و موجــب 

کــه	یکــی	از	افــراد	مؤثــر	در	پیشــنهادیه	اصــالح	مجلــس	نیــز	بــود،	حمیدرضــا	حاجــی	 1.			به		طــور	خــاص،	نماینــده	فعــال	در	ایــن	زمینــه	
بابایــی،	نماینــده	مــردم	همــدان	بــود.	
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می  شــود. تســری ایــن ســاختار تصاعــدی بــه حــوزه »حقــوق و دســتمزد« خــود ضــد عــدل و نوعــی 
گــر نظــام حقــوق و دســتمزد، ماننــد نظــام مالیاتــی، به  صــورت پلکانــی  انتخــاب ظالمانــه اســت1. ا
ــرخ افزایــش  کــه هرچــه میــزان حقــوق و دســتمزد بیشــتر اســت، ن و تصاعــدی باشــد )بدیــن معنــا 
کــه در درآمــد بیشــتری داشــته  کمتــر باشــد(، همان  طورکــه در نظــام مالیاتــی، هرکســی  حقــوق 
کارکنــان بخــش  کنــد، موجــب می  شــود ســاختار انگیزشــی  دارد، بایــد مالیــات بیشــتری پرداخــت 
کــه در ایــن ســاختار، نیروهــای متخصــص و بامهــارت بــاال، بــه ازای درآمــد  دولتــی تخریــب شــود؛ چرا
کنــار  کمتــری دارنــد و ایــن دو  بیشــتر مالیــات بیشــتری پرداخــت می  کننــد و میــزان افزایــش حقــوق 
یکدیگــر، بــا اصــل عدالــت اجتماعــی و مقولــه »شایســتگی فــردی« به  عنــوان یکــی از معیارهــای مهــم 
ایــن اصــل، همخوانــی و ســازگاری نــدارد. عــالوه بــر ایــن، اشــکال قانونــی ســازمان برنامه  وبودجــه بــه 
که اساســًا  کارکنــان و پیشــنهاد مجلــس شــورای اســالمی آن بود  مباحــث مربــوط بــه افزایــش حقــوق 
قانون  گــذاری و تصمیم  گیــری در مــورد میــزان و نحــوه افزایــش حقــوق و دســتمزد در بخــش عمومی، 
کشــوری، بــر عهــده  ی »رئیس  جمهــور« اســت.  طبــق قانــون اســتخدامی و قانــون مدیریــت خدمــات 
بــه بــاور ســازمان برنامه  وبودجــه، دخالــت مجلــس شــورای اســالمی در جزئیــات نحــوه افزایــش 

حقــوق بــا ایــن اصــل قانونــی ناســازگاری دارد. 

کــه افزایــش  نقــد دیگــر ســازمان برنامه  وبودجــه بــه پیشــنهاد مجلــس شــورای اســالمی ایــن بــود 
کشــوری« ممنــوع شــده اســت.  ریالــی »حقــوق و دســتمزد« بــر اســاس »قانــون مدیریــت خدمــات 
کــه  کارکنــان بخــش عمومــی به  صــورت ثابــت  پیشــنهاد افزایــش ۴ میلیــون ریالــی بــه حقــوق همــه 
رکــن اصلــی پیشــنهاد مجلــس بــود، نوعــی تضــاد ذاتــی بــا ایــن ماده  قانونــی دارد. در ســازوکار افزایــش 

گیــرد.   حقــوق، بایــد درصــدی مشــخص شــود و بــر طبــق آن درصــد، ایــن افزایــش صــورت 

کارکنــان بخــش  مقولــه دیگــر، »بــار مالــی« هرگونــه ســناریو در مــورد میــزان افزایــش حقــوق 
کــه از ابتــدای ســال 1397 به  واســطه  عمومــی اســت. اهمیــت ایــن موضــوع آنجــا مضاعــف می  شــود 
تحریم  هــای ظالمانــه ایاالت  متحــده، درآمدهــای ارزی و نفتــی دولــت تحت  فشــار قرارگرفتــه و دولت 
را در تنگنــای مالــی قــرار داده اســت. در شــرایط تنگنــای مالــی، انضبــاط مالــی و مدیریت هزینه  های 
جــاری بــا هــدف مدیریــت »کســری بودجــه دولــت« راهبــرد اصلــی دولــت اســت و ایــن راهبــرد، 
کــرده	 کیــد	 1.			رئیــس	ســازمان	برنامه		وبودجــه،	هــم	در	مصاحبــه	خبــری	و	هــم	در	صحــن	علنــی	مجلــس	بــر	ایــن	موضــوع	تأ
کاهــش	شــکاف	درآمــدی	و	نابرابــری	 ــر	درآمــد،	بــرای	 اســت.	در	ایــن	دیــدگاه،	خاصیــت	بازتوزیعــی	نرخ		هــای	تصاعــدی	مالیــات	ب
کاهــش	انگیــزه	نیروهــای	بــا	مهــارت	بــاال	 کارایــی	و	موجــب	 کفایــت	می		کنــد	و	اعمــال	آن	در	نظــام	حقــوق	و	دســتمزد،	ضــد	 اجتماعــی	

و	متخصــص	در	بخــش	عمومــی	می		شــود.	
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ــه انتخــاب سیاســتی در بخــش هزینــه  ای بودجــه را اقتضــاء می  کنــد.  ــی« هرگون ــار مال ــه »ب توجــه ب
کــه حــدود 115  کــرده بــود  کشــور در ســال 1398 پیش  بینــی  دولــت در ســند الیحــه بودجــه عمومــی 
کــه ایــن رقــم نســبت به ســال گذشــته،  کنــد  کارکنــان خــود، حقــوق پرداخــت  هزارمیلیــارد تومــان بــه 
حــدود 2۴ درصــد افزایش  یافتــه اســت. هم  چنیــن 97 هــزار میلیــارد تومــان هم  جهــت حقــوق 
کــه ایــن رقــم هــم نســبت بــه پارســال حــدود  گرفتــه اســت  کشــوری در نظــر  بازنشســتگان لشــکری و 
32 درصــد رشــد داشــته اســت. به  طورکلــی، در ســند الیحــه بودجــه 98، 182 هــزار میلیــارد تومــان 
گرفته  شــده اســت. امــا پیشــنهاد مجلــس شــورای  اعتبــار بــرای پرداخــت حقــوق و دســتمزد در نظــر 
کارکنــان دولــت، اعتبــار 38 هــزار و 500  میلیــارد تومانــی نیــاز  اســالمی در نحــوه افزایــش حقــوق 
گرفته  شــده بــود.  داشــت؛ درصورتی  کــه در پیشــنهاد دولــت 32 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر 
ایــن اختــالف بــه معنــای افزایــش فشــار و بــار مالــی بــر دولــت در تأمیــن اعتبــار موردنیــاز بــرای حقــوق 
کارکنــان دولــت بــود. بااین  حــال نماینــدگان مدافــع ایــن طــرح در مجلــس شــورای اســالمی ایــن ادعا 
کدام  یــک از طرفین صحــت دارد، یکی از  غ از اینکــه ادعــای  و اختــالف محاســباتی را نپذیرفتنــد. فــار
کارکنــان  کــه همیشــه در انتخــاب ســناریو اثربخــش و عادالنــه در نحــوه افزایــش حقــوق  ابعــاد مهمــی 
گیــرد، وضعیــت بودجــه  ای دولــت اســت. افزایــش فشــار هزینــه  ای بــه  دولــت بایــد موردتوجــه قــرار 
کاهش  کســری بودجــه ســاختاریافته، در یــک چرخــه تکرارشــونده، موجــب تــورم،  دولــت در شــرایط 
کارکنــان دولــت یــا بــه تعبیــر اقتصــادی، نوعــی »مالیــات پنهــان یــا تورمــی« از ایــن افــراد  قــدرت خریــد 

می  شــود و عمــاًل هرگونــه سیاســت حفــظ قــدرت خریــد را خنثــی می  کنــد. 

کارکنان  دولت 3.1.2 شناسنامه مالی 
دولــت در ســال 98 حــدود صــد و پانــزده هــزار میلیــارد تومــان هزینه  هــای جبــران خدمــات 
کــه نســبت بــه ســال 1397،  39 هــزار میلیــارد تومــان اضافه  شــده اســت. پیرامــون  کــرده  پیش  بینــی 
کارکنــان بخــش عمومــی اعــم از تعــداد و میــزان فیــش حقوقــی و دریافتــی ایــن  اطالعــات دقیــق 
افــراد اطالعــات پایــدار و قابــل اتکایــی در دســترس نیســت. بااین  حــال، اواخــر ســال 1397، جــدول 
کارکنــان و بازنشســتگان دولــت در ســال 1397 از ســوی »ســازمان برنامه  وبودجــه« در قالــب  حقــوق 

عکســی در فضــای مجــازی منتشــر شــد.

کارکنــان بخــش دولتــی  ــر اســاس اطالعــات ایــن جــدول، بررســی وضعیــت پرداختی حقــوق   ب
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بــه حــدود چهــار میلیــون و 7۴7 هــزار  ایــن ســال، دولــت  در ســال 1397، نشــان می  دهــد در 
ــدود  ــا ح ــم آن  ه ــغ در حک ــط مبل ــه متوس ک ــد  ــت می  کن ــوق پرداخ ــته حق ــد و بازنشس کارمن و 937 
کارکنــان دولــت  کــه مجمــوع  اســت  ایــن در شــرایطی  اســت.  تومــان  هــزار  میلیــون و 8۶7  دو 
کــه متوســط  نفــر می  رســد  بــه دو میلیــون و ۶3۶هــزار و 829  قــراردادی  و  از رســمی، پیمانــی 
کل حکــم حقــوق آن  هــا در ســال جــاری حــدود دو میلیــون و 933 هــزار تومــان اســت.  مبلــغ 
کــه  کشــوری و لشــکری دو میلیــون و 111 هــزار و 108  نفــر اســت  همچنیــن تعــداد بازنشســتگان 
کل حکــم در ســال 97 بــرای آن  هــا بــه دو میلیــون و 320 هــزار تومــان می  رســد. متوســط مبلــغ 

کمتــر از دو میلیــون  کــه  کارکنــان و بازنشســتگانی  طبــق طبقه  بندی  هــای انجام  شــده، تعــداد 
تومــان دریافتــی دارد بــه یک  میلیــون و 15۶ هــزار و 37 تومــان می  رســد. همچنیــن تعــداد افــرادی 
کمتــر از دو میلیــون و 500 هــزار تومــان دریافتــی دارنــد، دو میلیــون و 533 نفــر و تعــداد دریافتــی  کــه 
کارکنــان نیــز بیــش  کمتــر از چهــار میلیــون تومــان بــه چهــار میلیــون و ۴3۴ هــزار نفــر می  رســد. مابقــی 
کــه حتــی تــا بــاالی 10 میلیــون تومــان نیــز می  رســد. ایــن در  از چهــار میلیــون تومــان دریافتــی دارنــد 
کــه بیــش از 10میلیــون تومــان در دولــت دریافتــی دارنــد، حــدود 19305نفــر  کــه افــرادی  حالــی اســت 

کــه متوســط حکــم آن  هــا 12میلیــون و 500 هــزار تومــان اســت. هســتند 

کارمنــدان دولــت و 98 درصــد  طبــق فراوانــی تجمعــی در مــورد مبلــغ ایــن حقوق  هــا،  90 درصــد 
ــی از  ــر ایــن شناســه مال گ ــته  اند. ا ــال 1397 داش ــون در س ــری از ۴ میلی کمت ــوق  ــتگان، حق بازنشس
کارکنــان دولــت را مبنــا قــرار دهیــم، بــه نظــر ادعــای دولــت پیرامــون بــار  وضعیــت پرداختــی حقــوق 
کــه دولــت عــدد  مالــی فزون  تــر پیشــنهاد مجلــس شــورای اســالمی، خالــی از حقیقــت نیســت. چرا
کــه  کمتــر از ۴ میلیــون اضافــه می  کنــد  کارکنــان بــا حقــوق  ۴00 هــزار تومــان ثابــت را بــرای 90 درصــد 
ــن  ــوان رک ــر به  عن ــد متغی ــدد ده درص ــا ع ــد ب ــرخ رش ــن ن ــد دارد. ای ــا ۴۴ درص ــاالی ده ت ــد ب ــرخ رش ن
کــه بــا فــرض رعایــت ســقف آن، حقــوق  دوم افزایــش حقــوق پیشــنهاد مجلــس بدیــن معنــا اســت 
کمتــر  کــه تمامــی حقوق  هــای  ــه معنــای آن اســت  ۴800000 تومانــی، 20 درصــد رشــد دارد و ایــن ب
ــه  ــت. البت ــد داش ــد خواهن ــاالی 20 درص ــد ب ــرخ رش ــد، ن ــی را دارن ــد فراوان ــه 90 درص ک ــون  از ۴ میلی
اظهارنظــر صریــح و دقیــق در مــورد ایــن محاســبه نیازمنــد اطالعــات تفصیلــی حقــوق و دســتمزد 

کارکنــان دولــت اســت. 

تحلیــل نــرخ رشــد حقــوق در پیشــنهادیه مجلــس مطابــق جــدول شــماره یک)کــه در ابتــدای 
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ــروع  ــان ش ــزار توم ــت ه ــون و دویس ــای یک  میلی ــرای حقوق  ه ــد ب ــدود ۴۴ درص ــد(، از ح ــزارش آم گ
کــه می  رســد، ایــن نــرخ رشــد بــه 20 درصــد و در حقوق  هــای بــاالی  می  شــود و تــا چهــار میلیــون 
کمتــر از ده درصــد می  رســد. ایــن ســاختار نــرخ رشــد، همــان نــرخ  ده میلیــون ایــن افزایــش بــه 
کیــد قرارگرفتــه اســت. حســب ایــن محاســبات،  کــه در پیشــنهاد مجلــس مــورد تأ تصاعــدی اســت 
دولــت بــه فراوانــی تجمعــی 90 درصــدی میــزان رشــد باالتــری دارد و ایــن البتــه احتمــااًل )نــه لزومــًا( 
سیاســتی بــا بــار مالــی بیشــتر بــرای دولــت اســت. چنان  کــه اشــاره شــد، ممکــن اســت در حالتــی ایــن 
کاهــش نــرخ 20  کــه منابــع حاصــل از  فرمــول موجــب افزایــش حقــوق نشــود و آن در صورتــی اســت 
کم  درآمدهــا را بدهــد  کفــاف منابــع موردنیــاز بــرای افزایــش بیــش از 20 درصــد  درصــدی پردرآمدهــا، 
ــی در قانــون مدیریــت خدمــات  کــه ایــن امــر نیازمنــد اطالعــات تفصیلــی اســت. البتــه ضریــب ریال
کــه  کــرد؛ مگــر اینکــه در قانــون ذکرشــده باشــد  کشــوری را نیــز می  تــوان به  صــورت تبعیضــی لحــاظ 

گروه  هــای خــاص ایــن ضریــب ریالــی را تغییــر دهــد.  بــرای 

3.2 فرمــول پیشــنهادی مجلــس شــورای اســالمی؛ ادلــه 
احتجاج  هــا      و 

کلی مصوبه 3.2.1 تحلیل 
کــه در قالــب قانــون بودجــه عمومــی ســال 1398 بــه تصویب  پیشــنهاد مجلــس شــورای اســالمی 
کــه در  کارکنــان دولــت در ســال 98 را  دارای دو رکــن متغیــر و ثابــت دانســته  رســید، افزایــش حقــوق 
کارمنــدان دولت خواهد  آن رکــن ثابــت، افزایــش حقــوق ثابــت بــه مقــدار ۴00 هــزار تومــان برای همــه 
کــه تــا 10 درصــد حســب منابــع در دســترس دولــت، بــه  بــود و رکــن متغیــر نیــز بــه معنــای آن اســت 

کارمنــدان افــزوده شــود.  حقــوق 

چنــد اشــکال مهــم در تعییــن رکــن متغیــر ایــن مصوبــه مجلس شــورای اســالمی وجــود دارد: اول 
کلمــه »تــا« یعنــی اینکــه دولــت می  توانــد 1 تــا10 درصــد افزایــش حقــوق  آنکــه عبــارت »تــا 10 درصــد« و 
کــه خــود موکــول شــدن  کــه تــا چــه حــدی باشــد  دهــد و ایــن افزایــش را منابــع دولــت تعییــن می  کنــد 
بــه امــری غیرقطعــی اســت؛ درحالی  کــه پرداخــت حقــوق امــری قطعــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت، 
کــه  ایــن افزایــش 10 درصــدی، قبــل از افزایــش حقــوق ثابــت ۴00 هزارتومانــی اســت؛ بــه ایــن معنــا 
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ابتــدا مثــاًل 10 درصــد یک  میلیــون و دویســت هــزار تومــان افزایــش پیــدا می  کنــد و ســپس ۴00 هــزار 
تومــان هــم بــه ایــن مقــدار اضافــه می  شــود. 

کــه اقتصــاد در طــول یک ســال نــرخ تورم ثابت داشــته  گــر به  صــورت پیش  فــرض در نظــر بگیریــم  ا
کــه: چــرا سیاســت  گذار می  خواهــد  کــه پیــش می  آیــد ایــن اســت  اســت، بــا ایــن فــرض پرسشــی 
کــه وضعیــت اولیــه  شــکاف درآمــدی را تخریــب یــا موردبازنگــری قــرار دهــد؟ یــک فــرض ایــن اســت 
)شــرایط موجــود( را ناعادالنــه تلقــی می  کنــد و بــه همیــن خاطــر افزایــش  20 درصــدی را بــرای همــه 
کــه بایــد بــرای دهک  هــای پایین  تــر درآمــدی،  ســطوح درآمــدی نمی  پذیــرد و قائــل بــه ایــن هســت 
کمتــری در نظــر  افزایــش بیشــتری داشــت و به  تبــع، بــرای دهک  هــای باالتــر، نــرخ رشــد حقــوق 
گرفــت. بنابرایــن تصــور سیاســت  گذار از شــرایط فعلــی نظــام پرداخــت و فاصلــه و شــکاف میــان 

حقوق  هــای پرداختــی، در تعییــن ســاختار نــرخ رشــد حقــوق مؤثــر اســت. 

ــت  ــا وضعی ــه ی ــع اولی ــه  ای از وض ــور ناعادالن ــًا تص ــت  گذار، الزام ــه سیاس ک ــت  ــر آن اس ــت دیگ حال
کــه بــا افزایــش حقــوق  موجــود نــدارد؛ بلکــه بدین  جهــت بــه دنبــال تغییــر در فاصلــه حقوق  هــا اســت 
کانــال ناعادالنــه دیگــری می  شــویم؛ زیــرا اینجــا  گــروه درآمــدی و مــزدی، وارد  20 درصــدی بــرای همــه 
ــان  ــون توم ــه یک  میلی ک ــردی  ــال، ف ــود دارد. به  عنوان  مث ــبی وج ــدد نس ــک ع ــق و ی ــدد مطل ــک ع ی
کــه دو میلیــون حقــوق می  گیــرد، در واقعیــت فاصلــه ایــن دو فــرد  کســی  حقــوق دریافــت می  کنــد بــا 
کــه هــر دو  یک  میلیــون تومــان اســت و نســبت ایــن دو باهــم 100 درصــد فاصلــه اســت. حــاال زمانــی 
نفــر بــه میــزان 20 درصــد افزایــش حقــوق داشــته باشــند،  هــم فاصلــه  ی ایــن دو تغییــر می  کنــد و 
هــم نســبت ایــن دو شــخص بــا یکدیگــر دســت  خوش تحــول می  شــود. البتــه فاصلــه میــان دو فــرد، 
کــه  فاصلــه مقــداری یــا نســبتی تعریف  شــده باشــد. در ایــن فــرض دوم، حتــی  وابســته بــه ایــن اســت 
گــر سیاســت  گذار هــم نســبت و هم  عــدد را در وضعیــت اولیــه عادالنــه بدانــد، ولــی وقتی  کــه 20 درصــد  ا
گیــرد، نســبت مانند گذشــته به تصــور او عادالنه اســت، ولی  افزایــش حقــوق به  صــورت ثابــت صــورت 
گــر سیاســت  گذار  کــه ا دیگــر سیاســت  گذار عــدد را عادالنــه تلقــی نمی  کنــد. غــرض از ایــن بیــان آن بــود 
بــه دنبــال افزایــش به  صــورت تبعیضــی یــا متفــاوت اســت )ســاختار افزایــش تصاعــدی یــا به  نوعــی در 

کــرده باشــد.  کــه بایــد وضــع اولیــه را ناعادالنــه تلقــی  نــرخ رشــد تنازلــی( الزامــًا بدیــن معنــا نیســت 

آنچــه در ســناریو پیشــنهادی مجلــس حــول افزایش حقوق متناســب با وضعیت درآمــدی افراد 
کــه در اینجــا نوعــی انتقــال ذهنــی بــرای سیاســت  گذار از اعــداد نســبی بــه  گفــت آن اســت  می  تــوان 
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گرفتــه اســت. ایــن انتقــال معلــول توجه بــه مقوله »نیازهــای اساســی)اولیه(1«  اعــداد مطلــق صــورت 
گــر به  صــورت مطلــق بــه مبنــای پایــه حقــوق توجــه نکنــد، قــدرت  کــه ا اســت؛ زیــرا بــر ایــن بــاور اســت 
کــرده باشــد. امــا بــا  ــو اینکــه به  صــورت نســبی، نســبت  ها را حفــظ  خریــد شــخص پاییــن می  آیــد ول
افزایــش 20 درصــدی حقــوق به  صــورت یکســان، ممکــن اســت 20 درصــد فــردی 200 هــزار تومــان 

شــود؛ ولــی 20درصــد شــخص دیگــر دو میلیــون تومــان شــود.

 به  عبارت  دیگــر، اواًل یک  فاصلــه یک  میلیــون و هشــتصد هزارتومانــی ایجــاد می  شــود و ثانیــًا 
کفــاف »نیازهــای اولیــه« فــرد را بــا توجــه  کم  درآمــد،  گــروه  افزایــش 20 درصــدی به  صــورت ثابــت بــرای 

بــه شــرایط تورمــی نمی  دهــد. 

کاهــش قــدرت خریــد  گــر بــه اثــر تــورم در  کــه ا کــه در اینجــا مطــرح می  شــود آن اســت  پرسشــی 
کــه سیاســت  گذار بایــد 20  کارکنــان توجــه داشــته باشــیم، چه  بســا اصــاًل نبایــد بحــث ایــن باشــد 
ــه قــدرت  ک ــرار دهــد  ــه را  فقــط موردتوجــه ق ــد ایــن مقول درصــد حقــوق را افزایــش دهــد، بلکــه بای
کنــد. مثــاًل در ســال اول بــه میــزان یک  میلیــون تومــان حقــوق پرداخــت و در  خریــد فــرد را تضمیــن 
ــورم اتفــاق افتــاد، سیاســت  گذار همــان قــدرت  ــرخ ت ســال  های بعــد هــم، هرچــه میــزان افزایــش ن
ــد  ــه تضمیــن قــدرت خری ــا چــه مبلغــی انجــام می  شــود، بســتگی ب ــه ب کنــد و این  ک ــد را حفــظ  خری

ــته دارد.  گذش ــال  س

در فرآینــد تصویــب بودجــه ایــن دو فــرض را در نظــر می  گیرنــد و بــا توجــه بــه میــزان منابــع دولــت، 
کارکنــان رقــم بخــورد و ایــن دو  کمتریــن آســیب بــه تأمیــن نیازهــای اساســی  کوشــش می  کننــد 
گیــرد. بــه همیــن جهــت در طــرح پیشــنهادی مجلــس،  مالحظــه بــا یکدیگــر بایــد موردتوجــه قــرار 
پــول اضافه  تــری پرداخــت نکنــد و همچنیــن  بــاالی درآمــدی  بــه طبقــات  کــه  اراده آن اســت 
می  خواهــد بــه پایین  ترهــا پــول بیشــتری دهــد. ایــن اراده موجــب می  شــود، به  اصطــالح یــک عــدد 
ثابــت )یــا قلمبــه2( قــرار داده شــود و ســاختار را از حالــت نســبتی بیــرون آورده و عــدد مطلــق را یک  بــار 
کنــد؛  کار  کــرده تــا بــا ضریــب ریالــی هــم تــا حــدی  کوشــش  افزایــش دهــد. هم  چنیــن در رکــن متغیــر 
لکــن ســقف ده درصــد پیشنهادشــده تــا دولــت نتوانــد بــه طبقــات بــاالی حقــوق و دســتمزد، مبلــغ 
گــر همیــن 10درصــد را هــم بــه شــکل تبعیضــی در  کنــد. لکــن بــه نظــر می  رســد ا بیشــتری اضافــه 
قانــون پیش  بینــی می  کــرد، بــا هــدف سیاســت  گذار از نظــام پرداخــت عادالنــه نزدیک  تــر بــود؛ یعنــی 

1.		Basic	Needs
2.  Lump Sum
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ــا  ایــن 10 درصــد افزایــش پیــدا  ــر اجــازه داده می  شــد ت ــا ســطوح حقوقــی پایین  ت گروه  هــای ب ــرای  ب
کاهــش مــی  داد.  کنــد ولــی بــرای ســطوح درآمــدی بــاال، ایــن افزایــش 10 درصــدی را 

البتــه الزم بــه ذکــر اســت، یکــی از اشــکاالت احتمالــی و تبعــات قابــل پیش  بینــی ایــن مــدل 
گــر میــزان مالیــات را از حقــوق افــراد  کــه ا کارکنــان دولــت ایــن بــود  ســاختاری بــرای افزایــش حقــوق 
کنیــم، ممکــن اســت ایــن مقــدار افزایــش حتــی بــرای افــراد بــا درآمــد  کســر  طبــق الگــوی تصاعــدی 
کاهشــی شــود. ایــن اتفــاق ســال 1397 نســبت بــه حقــوق ســال 139۶ بــرای اعضای  باالتــر، منفــی یــا 
ــا،  ــوق آن  ه ــات از حق ــر مالی کس ــا  ــورد و ب ــم خ ــور رق کش ــر  ــی سراس ــگاه  های دولت ــی دانش هیئت  علم

کمتــر شــد.  میــزان حقــوق و دســتمزد آن  هــا از ســال 9۶ بــه میــزان 5 درصــد 

کــه بیــش از ده میلیــون تومــان اســت  کســی  گــر حقــوق  در اینجــا ممکــن اســت پرســیده شــود ا
را نســبت بــه ســال قبــل ثابــت نگه  داریــم، چــه اشــکالی بــر آن وارد اســت؟ ممکــن اســت ایــن ایــراد 
گــر نــرخ تــورم حــدود 30 درصــدی در ســال 1397 داشــته  ایم؛ قــدرت خریــد ایــن افراد  کــه ا بیــان شــود 
کاهــش  کاهــش پیــدا می  کنــد و ایــن خــود نوعــی ظلــم بــه آن  هاســت؛ لکــن بایــد توجــه داشــت ایــن 
کاالهــای  کاالهــای ضــروری و در اصطــالح از »نیازهــای اساســی« نیســت؛ بلکــه از  ــد از  قــدرت خری

لوکــس و به  نوعــی تجملــی اســت.

گرفتــه شــود، ایــن ســناریو مجلــس شــورای اســالمی موجــب بــر هــم  ممکــن اســت ایــن اشــکال 
ــا قبــل از ایــن معیــار تــالش در نظــر  گفــت، اساســًا آی زدن معیــار »تــالش1« می  شــود. در پاســخ بایــد 
کــه حــال برهم  خــورده باشــد؟! و لــذا چــون قبــاًل معیــار تــالش را موردتوجــه قــرار  گرفته  شــده بــود 
گفتــه شــود باقــی نمی  مانــد.  نگرفتــه بــود، حــال دلیلــی بــرای این  کــه از تخریــب ایــن معیــار ســخن 
گــر قبــاًل نظــام پــاداش و جبــران خدمــات  ایــن معنــا در مــورد معیــار »شایســتگی« نیــز وجــود دارد. ا
مبتنــی بــر اصــل و اســاس شایســتگی طراحی  شــده بــود، ادعــای تخریب ایــن معیارها امــروز معنی  دار 
کشــور، مدیــران دولتــی بــا حقــوق 20 میلیــون تومانــی، حضــور دارنــد و در اینجــا  بــود. در نظــام اداری 

دیگــر اساســًا معیــار »تــالش« معنایــی نــدارد. 

کاهــش انگیــزه نخبــگان بــرای حضــور  اشــکال دیگــر بــر ســناریو مجلــس از ســوی دولــت، مقولــه 
کاهــش انگیزه  هــای مالــی در بخــش دولتــی، موجــب  آن  هــا در بخــش عمومــی بــود. در ایــن دیــدگاه، 
کاوی ابعــاد  کــوچ ایــن نخبــگان از بخــش عمومــی می  شــود. در تحلیــل ایــن موضــوع، ضمــن وا

1.		effort
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کــرد. ایــن مقولــه اتفاقــًا فرصتــی  گــون ایــن دیــدگاه، بــر جنبــه فرصــت ایــن اتفــاق نیــز بایــد توجــه  گونا
کمتــر فراهــم می  کنــد.  کار آمــدن نســل جــوان بــا انگیــزه بســیار بــاال و توقــع  بــرای روی 

از طــرف دیگــر، بایــد تمایــز میــان بخــش خصوصــی )انتفاعــی( بــا بخــش عمومــی را در طراحــی 
کار  نظــام جبــران خدمــات به  عنــوان یــک اصــل موردتوجــه قــرار داد. ســاختار انگیزشــی افــراد بــرای 
در بخــش دولتــی، حــول مفهــوم »ارائــه خدمت« ســاماندهی شــده و باید بشــود. بســیاری از افراد در 
کار می  کننــد ولــی بــا انگیــزه  کمتــر نســبت بــه بخــش خصوصــی  بخــش دولتــی، بــا حقــوق و دســتمزد 
کار در بخــش  کــه  کار را انجــام می  دهنــد. ایــن هنجــار و فرهنــگ اجتماعــی  خدمــت بــه مــردم ایــن 
عمومــی و دولتــی، ازلحــاظ حقــوق و مزایــا بایــد ماننــد بخــش خصوصــی باشــد، الزم اســت تخریــب و 
گــر در بخش  کنــد؛ ولــی ا کــوچ  گیــرد. فــرد آزاد اســت بــه بخــش خصوصــی  موردبازنگــری فرهنگــی قــرار 
دولتــی پذیرفــت بمانــد، نبایــد انتظــار حقوق  هایــی ماننــد بخــش خصوصی و انتفاعی داشــته باشــد 
و ازاین  جهــت الزم اســت تــا روحیــه  ی خدمــت بــه مــردم در او جــاری و ســاری باشــد. البتــه نکتــه  ای 
کارهــای تخصصــی و بــا مهــارت  کــه در بخــش دولتــی، برخــی  کــه در اینجــا باقــی می  مانــد ایــن اســت 
کــه عرضــه  کارهــا دارنــد؛ چرا کــه به  تبــع حقوق  هــای بیشــتری نیــز ایــن ســنخ  ــاال موردنیــاز اســت  ب
ــور  ــی مجب ــش دولت ــت و بخ ــم اس ک ــیار  ــا بس کاره ــوع  ــن ن ــاال در ای ــاص و ب ــارت خ ــا مه کار ب ــروی  نی
بــه جــذب ایــن افــراد اســت. در این  گونــه مشــاغل، بــا برون  ســپاری احتمــااًل بتــوان بــر ایــن چالــش 
کــه صرفــًا، )ایــن به  کار دولتــی نمی  شــود. ســاختار انگیزشــی  کــرد و بدیــن ترتیــب اصــاًل ماهیــت  غلبــه 
معنــای اهمیــت نداشــتن محــور حقــوق و دســتمزد نیســت؛ بلکــه نقــد ناظــر بــر تمرکــز ِصــرف بــر آن 
گیــرد، خــالف ماهیــت »خدمتــکار  اســت( حــول نظــام حقــوق و دســتمزد و پاداش  هــای پولــی شــکل 
کارگــزاران دولتــی در ســاختار حکومتــی و به  طــور خــاص حکومــت اســالمی  عمومــی« بــودن شــغل 

اســت. 

در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت، طراحــی نظــام انگیزشــی حــول پاداش  هــا و حقــوق مالــی و پولــی، 
کارکنــان بخــش عمومــی و دولتــی را بــه انگیــزش  گــر تمــام انگیــزش  فی  نفســه اشــکالی نــدارد؛ ولــی ا
کــه در آن صــورت نــه هــدف  کرده  ایــم؛ چرا گــره بزنیــم، آنــگاه مســیر اشــتباهی طــی  مالــی و پولــی 
سیاســت  گذار تحقــق خواهــد یافــت و نــه بخــش عمومــی در پرداخــت حقــوق و دســتمزد، قابلیــت 
رقابــت بــا بخــش خصوصــی را دارد. به  عنوان  مثــال، اعضــای هیئت  علمــی دانشــگاه  های دولتــی را 
کنــد، بســیاری از  گــر نظــام انگیزشــی تنهــا حــول پاداش  هــای مــادی ســامان پیــدا  در نظــر بگیریــد. ا
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افــراد بــه دنبــال »هیئت  علمــی» شــدن می  رونــد و ایــن مقولــه جایگزیــن دغدغــه  ی تربیــت دانشــجو 
کارهــای علمــی و پژوهشــی می  شــود. در حــال حاضــر، بســیاری از افــراد عضــو هیئت  علمــی در  و 
کــه علــت آن، وجــود حقــوق ثابــت نســبتًا خــوب، منزلــت و جایــگاه اجتماعــی  دانشــگاه  ها می  شــوند 
کارهــای دیگــر شــخصی و اجتماعــی اســت و ایــن عوامــل منجر به  ایــن مقــام و همزمــان رســیدگی بــه 

جذابیــت ذاتــی ایــن شــغل شــده اســت. 

3.2.2 فرهنگ اداری حقوق و دستمزد
ــران«، الزم  ــی ای ــش عموم ــان بخ کارکن ــات  ــران خدم ــام »جب ــه در نظ ک ــری  ــم دیگ ــوع مه موض
ــر  گ ــا ا ــه ایــن معن ــاداش« اســت. ب ــا »پ ــز میــان »حقــوق« ب اســت توجــه شــود، ایجــاد فرهنــگ تمای
کشــور برســاند، مثــاًل 10 درصــد ایــن نفــع  کســی توانســت خدمتــی را انجــام دهــد و منفعتــی بــه 
گیــرد. البتــه تعییــن ســهم خدمــت هــر فــرد در آن نفــع ممکــن اســت  به  عنــوان پــاداش بــه او تعلــق 
کمک  کننــده بــرای رســیدن بــه  دشــوار باشــد، امــا به  هرحــال بــا دقت  هــای عرفــی، می  تــوان عوامــل 

کــرد.  ــاداش شناســایی  ــرای پرداخــت پ ــا مدیــر را ب گرفتــه ت کارمنــدان  ایــن موفقیــت از 

کنــد، الزم اســت  ــا بخــش دولتــی رقابــت  کــه بخــش خصوصــی ب از ســوی دیگــر، ایــن فرهنــگ 
گیــرد؛ زیــرا فضــا و اقتضــای بخــش دولتــی بــا خصوصــی تفــاوت دارد. در  موردبازنگــری انتقــادی قــرار 
کیــد  اینجــا بحــث پیرامــون نحــوه  ی تخصیــص پــاداش و جزئیــات آن نیســت؛ لکــن بــر ایــن محــور تأ
کوشــش شــود  کــه اصــل پــاداش در نظــام جبــران خدمــات پذیرفتــه شــود و از طــرف دیگــر،  می  شــود 
مقولــه »پــاداش« ولــو بــا اعــداد بــزرگ بــا حقــوق جایگزین نشــود و میــان این دو خلط نشــود. ازجمله 
چالش  هــای فرهنگــی حقــوق و دســتمزد در بخــش دولتــی و خصوصــی در ایــران، در نظــر نگرفتــن 
تمایــز میــان ایــن دو اســت. از ســویی پاداش  هــا درگــذر زمــان حــق تلقــی می  شــوند و به  عنــوان 
کارانــه و  یــک امــر ثابــت، توســط افــراد به  عنــوان حقوق  شــان فهــم می  شــود )نمونــه آن در انــواع 
پاداش    هــا در نظــام جبــران خدمــات بخــش عمومــی و خصوصــی ایــران دیــده می  شــود به  گونــه  ای 
کارکــرد انگیزشــی پــاداش را نیــز  کــه افــراد آن را جــزء حقــوق خــود تلقــی می  کننــد و لــذا دیگــر آن اثــر و 
کشــور و حتــی میــان برخــی افــراد  نخواهــد داشــت( و از ســوی دیگــر در  نظــام فرهنگــی نخبــگان 
کــه نمونــه  جریــان عدالت  خواهــی، میــان ایــن دو یعنــی پــاداش و حقــوق تفکیــک صــورت نمی  گیــرد 
آن در ماجــرای »فیش  هــای حقوقــی« نجومــی در ســال 1395 نمایــان شــد. در بســیاری از مواقــع، 
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ــرده شــده اســت. البتــه ایــن اشــکال  ــا پاداش  هــا خلــط شــده و به  جــای یکدیگــر به  کارب حقوق  هــا ب
کشــور و در نظــر نگرفتن تمایــز ذاتی حقوق  فرهنگــی بــه خطاهــای ذاتــی نظــام حقــوق و دســتمزد در 
کشــور در  کل  گــزارش دیــوان محاســبات  کــه طبــق  و پــاداش نیــز مرتبــط اســت. نتیجــه آن شــد 
کلــی حــدود ۴30 نفــر نجومــی بگیــر وجــود  ماجــرای »حقوق  هــای نجومــی« مشــخص شــد به  صــورت 
کــه بابــت خــراب شــدن  داشــته و 800 میلیــارد تومــان بــه خزانــه بازگشــته اســت؛ لکــن هزینــه  ای 

چهــره نظــام بــه خاطــر همیــن خلــط مبحــث بــه وجــود آمــد، بســیار بیشــتر بــود. 

کارکنــان شــکل  گرفته، آن  کم  کــم به  طــور خــاص در بخــش عمومــی و دولتــی میــان  کــه  فرهنگــی 
کــه افــراد تصــور می  کننــد حقــوق دریافتــی خــود را فقــط بــرای ســرکار آمــدن می  گیرند)حضــور  اســت 
کارهــا و  کار و به  اصطــالح اختصــاص وقــت حضــور( و لــذا بــرای انجــام ســایر  فیزیکــی در محیــط 
گــر بــه او  فعالیت  هــای ضــروری مرتبــط بــا وظایــف شــغلی خــود، پــول دیگــری مطالبــه می  کننــد و ا
ــواع رشــوه و زیرمیــزی  گاه در برخــی مــوارد تخلفــات اداری ماننــد ان ایــن پرداخــت صــورت نگیــرد، 
دریافــت می  کنــد. ســاختار »حقــوق و دســتمزد« در قالــب ارکان ثابــت و متغیــر، همگــی بــه جهــت 
کارکنــان بخــش عمومــی بــه مــردم اســت و نهادینه شــدن ایــن فرهنگ، خطــری بزرگ  ارائــه خدمــت 
کشــور اســت. این فرهنگ ریشــه در فرهنگ ناسپاســی، قدرنشناســی  در نظام اداری و اســتخدامی 
ــت؛  ــارات« اس ــت انتظ ــه »مدیری ــه، مقول ــن زمین ــم در ای ــای مه کاره ــذا از  ــی دارد. ل و خودبزرگ  بین
کــه بــا توانایی  هــای آن  هــا  کارکنــان بخــش دولتــی انتظاراتــی از جامعــه و دولــت دارنــد  گاه برخــی 

کارکنــان اســت. همخوانــی نــدارد و حتــی  گاه بســیار فراتــر از ســطح شایســتگی و توانایی  هــای 

3.2.3 تمایز نظام پرداخت در بخش خصوصی- دولتی
کــه آیــا بــاور بــه تمایــز میــان نظــام پرداخــت  کــه در  اینجــا قابل  طــرح اســت آن اســت  پرسشــی 
و جبــران خدمــات در بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی از اهمیــت مفهومــی و سیاســتی برخــوردار 
کــه بســتگی بــه »ســطح تحلیــل« پژوهــش دارد. از ســویی در برخــی مواقــع  اســت؟ پاســخ آن اســت 
کــه بایــد  گذاشــت و آن زمانــی اســت  نبایــد بیــن ظرف  هــای مختلــف در نظــام اجتماعــی تمایــز 
کارمنــد و مدیــر نیســت و بایــد  کارگــر و  کــرد. در اینجــا تفاوتــی میــان  حداقل  هــای نیــاز افــراد را تأمیــن 
کــرد و حداقل  هــای حقــوق و دســتمزد  در جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی بــا معیــار »نیــاز«، اقــدام 

کــرد.  گذاشــتن میــان بخــش خصوصــی و دولتــی را تأمیــن  بــدون تفــاوت 
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کلمه تفاوت یــا تمایز در  کــه تمایــز مطرح اســت، باید اواًل بــه معنای  امــا در ســطح تحلیلــی دیگــر 
اینجــا دقــت شــود. تفــاوت در اینجــا بیــن بخــش خصوصــی )انتفاعــی( و بخــش دولتــی )غیرانتفاعی( 
کنــد و یــا در  کار  کــه آیــا دوســت دارد در بخــش انتفاعــی  کنــد  مطــرح اســت و شــخص بایــد انتخــاب 
کارگــری تفــاوت  کارمنــدی و  کشــور مــا بیــن بخــش  کار شــود. لکــن در  بخــش غیرانتفاعــی مشــغول 
کار«  گذاشــته و ســاختار تنظیم  گــری و قاعده  گــذاری آن  هــا نیــز مشــمول دو قانــون متفــاوت »قانــون 
کــه در اینجــا برعکــس نقــاط دیگــر جهــان  کشــوری« اســت. امــا تفاوتــی  و »قانــون مدیریــت خدمــات 
کنــد،  کــه به  جــای اینکــه بخــش خصوصــی در پــاداش و تنبیــه بهتــر و بیشــتر عمــل  اســت آن اســت 
کارمنــدی هســت. در  کارگــری اضعــف از بخــش  خ می  دهــد و بخــش  ایــن اتفــاق در بخــش دولتــی ر
گرفتــن او نســبت بــه بخش خصوصی بیشــتر  اصــل در ایــران دریافتــی بخــش دولتــی و امــکان بیشــتر 

کشــورهای دیگــر اســت.  فراهــم اســت و ایــن خــالف 

گــر بخــش خصوصــی جذاب  تــر از بخــش دولتــی باشــد، تعــداد  کــه ا کلــی ایــن اســت  قاعــده 
کــه موجــب  کنــد  کارهــا را برون  ســپاری  کارمنــدان در آنجــا بیشــتر می  شــود و حتــی خــود دولــت 
ــت در  ــای دول کارکرده ــی از  ــه بعض ک ــت  ــم آن اس ــه مه ــن نکت ــود؛ لک ــت می  ش ــدن دول ــر ش کوچک  ت
کــه اســاس در آن اعتقــاد بــه   بعضــی از حوزه  هــا ماننــد بخــش تعلیــم و تربیــت، امنیــت، قضــاوت 
مقولــه »شکســت بــازار« اســت، بایــد متمایــز و متفــاوت تلقــی شــود و نظــام پرداخــت و جبــران 
کــه ایــن پرداخــت نســبت بــه مــا بــه ازاهــای بیرونــی بیشــتر باشــد  کارکنــان بــه نحــوی باشــد  خدمــات 
کشــورها، پرداخت  ها  کشــورهای اســکاندیناوی قابل  پیگیــری اســت. اتفاقــًا در این  کــه نمونــه آن در 
کــه افــراد خــوب و  و حقــوق خــوب و مناســب در ایــن بخش  هــای خــاص دولتــی موجــب می  شــود 
کارهــای دیگر برونــد، جذب فعالیــت در ایــن حوزه  هــای ارائه  دهنده  کــه قصــد دارنــد بــه ســراغ  نخبــه 
گــذار« در جذب افراد نخبــه و دارای  خدمــت عمومــی شــوند. البتــه در ایــن مســیر، رعایت »مدیریت 
کارآمد  گزینش و رقابــت  صالحیــت و غربــال افــراد فاقــد صالحیــت، زمــان الزم دارد. ارتقــای سیســتم 

ــد.  ــر باش ــری مؤث ــیر غربال  گ ــد در مس در آن، می  توان

»اســتخدام  نهــاد  مقولــه  کشــور،  اســتخدامی  نظــام  در  ســاختاری  اشــکاالت  از  دیگــر  یکــی 
کشــور  کســی وارد نظــام اداری  گــر  مادام  العمــر« اســت. سیســتم اشــتغال دائمــی بــه معنــای اینکــه ا
کشــور بــا هــر ســطح عملکــردی  شــود، تــا 30 ســال به  صــورت نســبتًا تضمینــی در فضــای اداری 
کــه در اغلــب  ــه در صورتــی اســت  کار معقــول و اقتصــادی نیســت. ایــن مقول حضورداشــته باشــد، 
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کشــورهای جهــان، امــروز اساســًا اســتخدام بــاالی پنــج ســال خــالف قانــون اســت. ایــن نهــاد، 
به  نوعــی دادن چــک ســفید بــه یــک فــرد در قالــب چندســاله اســت و موجــب چســبندگی بیش  ازحد 
گــر مثــاًل نظــام اســتخدامی به  صــورت پنج  ســاله باشــد، بــه دو طــرف  نهــاد اســتخدامی اســت. ا
کــه شــخص بهتــری را از فــرد قبلــی  اســتخدامی نوعــی آزادی عمــل می  دهــد: هــم بــه اســتخدام  گر 
کار بهتــری بــا  گــر  کــه ا کارمنــد  کنــد و هــم بــه فــرد  کــرد، جایگزیــن وی  در طــول ایــن پنــج ســال پیــدا 

کنــد، بتوانــد تغییــر شــغل دهــد.  درآمــد و مزایــای بیشــتر پیــدا 

گرفتــه، فرهنــگ تأثیــر جــدی در طراحــی نظــام  الزم بــه ذکــر اســت طبــق مطالعــات صــورت 
کشــور  اســتخدامی دارد و ایــن الگــوی زمینــه  ای در طراحــی نهــاد اســتخدامی مؤثــر اســت. مثــاًل در 
ژاپــن، راز موفقیــت شــرکت  های تولیــدی، در همیــن اســتخدام طوالنــی و مادام  العمــر تلقــی شــده 
ــوع اعتمــاد اســت و  ــی یــک ن اســت. در آن فرهنــگ، نهــاد اســتخدام طوالنی  مــدت، به  نوعــی تجل
ایــن اعتمــاد بــه همــراه خــود همــکاری و همراهــی را آورده اســت و ایــن همــکاری و همراهــی بــا خــود، 
کار بیشــتر و انگیــزه  بیشــتر را آورده اســت؛ بدیــن معنــا در فرهنــگ ژاپنــی اســتخدام مادام  العمــر بــه 
کشــور مــا بــا توجــه شــرایط نهــادی و  کــرده اســت. در  کارایــی بیشــتری را ایجــاد  نحــوی انگیــزه و 
کــه ازجملــه آن  فرهنگــی، راه  هــای دیگــری نیــز بــرای افزایــش تعلــق ســازمانی در افــراد وجــود دارد 
بســط اســتخدام طوالنی  مــدت در بخــش خصوصــی یــا اســتفاده از سیســتم ســهام  داری و اقتصــاد 

کارگــران بــا منافــع شــرکت  ها اســت.  کتی در تســهیم منافــع  شــرا

3.2.4 اشکال ساختاری نظام حقوق و دستمزد در ایران
کــه در مــورد یکــی از ارکان نظــام جبــران خدمــات و حقــوق و دســتمزدی در  پرســش جــدی 
ــوق و  ــام حق ــرد( »نظ ــر عملک ــر ب ــی ناظ ــر )پاداش ــاد متغی ــرا ابع ــه چ ک ــت  ــن اس ــود دارد، ای ــور وج کش
ــه چــه دلیــل در نظــام  کارمنــدان دولــت شــمرده می  شــود؟ ب ــرای  دســتمزد« جــزو حقــوق اصلــی ب
حقوقــی بخــش عمومــی، عنصــری بــه نــام »حکــم« و عنصــر دیگــری بــا عنــوان »کارانــه« وجــود دارد و 

ایــن دو بــا یکدیگــر خلــط شــده اســت؟ 

کارکنــان متناســب بــا  منطــق محــوری در عنصــر »کارانــه«، عامــل انگیزشــی و پاداشــی آن بــرای 
کارکنــان  ــت  ــی، ایــن رکــن جــزء پرداختی  هــای ثاب کنون عملکــرد آن  هاســت؛ بااین  حــال در شــرایط 
کــه هرچنــد مــاه یک  بــار دریافــت می  شــود و ایــن رویــه منجــر بــه آن شــده اســت تــا  تلقــی می  شــود 
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کننــد. ایــن رویــه غلــط اجرایــی در نظــام اســتخدامی و حقــوق  افــراد آن را جــزو حقــوق خــود تلقــی 
کارکنــان بخــش عمومــی شــده  کشــور، موجــب یــک انحــراف نگرشــی و رفتــاری در بدنــه  و دســتمزد 
ــا چالــش روبــرو می  کنــد؛  ــا رویکــرد نظــام پرداخــت عادالنــه را ب اســت و ازاین  جهــت هرگونــه تغییــر ب
ک و  ــردن ادرا ک ــاظ  ــه، لح ــتمزد عادالن ــوق و دس ــتم حق ــی سیس ــی در طراح ــن اصل ــک رک ــه ی ک چرا

نگــرش افــراد بــه معنــا و معیــار عدالــت خواهــد بــود. 

کــه عنوانــی به  عنــوان  در حــال حاضــر در انــواع »فیش  هــای حقوقــی« نوعــًا دیــده می  شــود 
کــه عــدد بســیار پایینــی نســبت بــه  کل دریافتــی فــرد محســوب  حقــوق پایــه یــا حکــم دیــده می  شــود 
کــه بخــش عمــده دریافتــی فــرد در ردیف  هایــی بــه غیــر حقــوق پایــه ماننــد حــق  می  شــود؛ چرا
کارانــه، پــاداش و...تعریف  شــده اســت. ایــن رویــه موجــب شــده اســت  جــذب، انــواع فوق  العــاده، 
کارانــه، همــه آن  هــا را  افــراد بــدون درنظرگرفتــن تفــاوت ماهــوی عناصــر انگیزشــی ماننــد پــاداش و 
کننــد. از طــرف دیگــر، جهــت حفــظ ماهیــت انگیزشــی ایــن  به  عنــوان حقــوق شناســایی و معرفــی 
گیــرد و به  صــورت ثابــت، تبدیــل بــه یــک  امــور، الزم اســت آن  هــا به  صــورت مــوردی طراحــی و شــکل 
کار نشــود؛ اســتمرار رویــه فعلــی بــا ایــن اصــل اشاره  شــده ناســازگاری  انتظــار همیشــگی بــرای نیــروی 
کــردن و  کــه آن را مرتبــط بــا عملکــرد خــود تلقــی نمی  کنــد. اضافــه  دارد. فــرد در اینجــا دریافتــی دارد 
ــا حقــوق، یکــی از مشــکالت مهــم در نظــام  تقســیم  بندی  های زائــد در انــواع شــاخه  های مرتبــط ب
پرداخــت بخــش عمومــی اســت. ایــن شــاخه و برگ  هــای اضافــه، نه  تنهــا فایــده  ای نــدارد بلکــه 
کــی، نگرشــی و  موجــب تخریــب منطــق دوگان حقــوق ثابــت بــا حقــوق متغیــر شــده و نظــام ادرا
کــه مرتبــط بــا نظــام حقــوق و دســتمزد اســت، تخریــب می  کنــد.  کارکنــان را در آن قســمت  انگیزشــی 

اساســی«  »نیازهــای  بــر  مبتنــی  اول  پرداخــت عادالنــه، در ســطح  نظــام  نظــر می  رســد  بــه 
ــرار  ــی را در ایــن ســطح موردتوجــه ق ــام حمایت ــراد و نظ ــای اف ــل نیازه ــن حداق ــده و تأمی طراحی  ش
کــه هشــت  کار انســانی اســت؛ اینکــه چــرا یــک فــرد ســالم  می  دهــد. امــا پرســش اصلــی در ارزش  دهــی 
کرامت  کــه ضامــن تحقــق  کار نمی  توانــد حداقــل نیازهــای خــود را  کار می  کنــد، بــا ایــن  ســاعت مفیــد 
کار مرتبط  کنــد؟! ایــن مقولــه به  صــورت ســاختاری و نهــادی، بــه ارزش  دهــی  انســانی اســت، تأمیــن 
اســت. ســایر جنبه  هــای مرتبــط بــا عملکــرد فــرد، بــه معیارهــای تــالش و شایســتگی در نظــام حقوق 
و دســتمزد مرتبــط اســت. آنچــه به  عنــوان حقــوق پایــه در ایــن نظــام پرداخــت عادالنــه وجــود دارد، 
کفــاف فــرد را تأمیــن می  کنــد و جنبه  هــای عملکــردی مبتنــی بــر نیازهــای شایســتگی  حــد عفــاف و 
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کــه شایســتگی  ها و تــالش افــراد متفــاوت اســت.  و تــالش، به  صــورت نامســاوی توزیــع می  شــود؛ چرا

کشــور مــا از ایــن حیــث، در دو جهــت قابل  طــرح  اشــکال نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد در 
کــه بــدون تــالش هشت  ســاعته، آن  اســت: اول آنکــه برخــی مــوارد، فــرد تضمینــی دریافــت می  کنــد 
کــه هشــت  کنــد. محــور دوم، عــدم تفــاوت داشــتن در پرداخت  هــا میــان فــردی  حداقــل را دریافــت 
کــه ایــن امــر معلــول را  کــه ایــن میــزان مولدیــت نــدارد  کار مفیــد انجــام می  دهــد بــا فــردی  ســاعت 
ــه در  ــود. البت ــرف نم ــف برط ــرح وظای ــه ش ــرد ب ــردن ف ک گاه  ــرد و آ ــی عملک ــت و ارزیاب ــا مدیری ــد ب بای
کــه تمام  کارهــای فــرد  کــرد؛ به  گونــه  ای  نــگارش شــرح وظایــف نبایــد بیش  ازحــد بــه جزئیــات اشــاره 
گرفــت. در جهــت تحقق  در آن قیدشــده باشــد؛ بلکــه بایــد حــدی از آزادی عمــل را بــرای فــرد در نظــر 
ــر نظــام انگیزشــی طرفیــن باشــد،  ــه مبتنــی ب ک ــراردادی و اســتخدامی بهینــه  ایــن امــر، ســاختار ق
الزم اســت. قراردادهــای اشــتغال مشــروط بــه عملکــرد افــراد، ضمــن رعایــت ارزش امنیــت شــغلی، 
کند. در شــرایط  کارایــی و اثربخشــی می  شــود و اعتمــاد و همــکاری طرفین را تقویت  موجــب ارتقــای 
کرامــت انســانی در  عــدم اســتمرار همــکاری نیــز، نظــام بیمــه بیــکاری پایــدار و مؤثــر، تضمین  کننــده 
دوران بیــکاری افــراد خواهــد بــود. شــاید یکــی از سیاســت  های مؤثــر در نظــام جبــران خدمــات، آن 
کــه در  کننــد. وجــه مثبــت ایــن سیاســت آن اســت  کــه ســنوات فــرد را هرســاله بــا وی تســویه  اســت 
بخــش خصوصــی یــک بدهــی انباشــته بــرای مدیــر بعــدی باقــی نمی  مانــد و البتــه وجــه منفــی آن 
کارمنــد پــول را آخــر هرســال دریافــت و آن را هزینــه می  کنــد  کــه احتمــااًل در ایــن صــورت،  ایــن اســت 

و در زمــان بازنشســتگی آن ذخیــره انباشــته را نــدارد. 

3.2.5 تأملی در ابعاد مصوبه مجلس شورای اسالمی از منظر عدالت
الف( عدالت دستمزدی، عدالت مالیاتی

کــه از منظــر عدالــت اجتماعــی، می  تــوان بــه مصوبــه مجلــس در فرمــول افزایــش  پرســش  هایی 
کــرد:  کارکنــان دولــت می  تــوان مطــرح  حقــوق 

اول آنکــه: آیــا بایــد مقولــه نظــام مالیاتــی را در طراحــی و بازنگــری نظــام حقــوق و دســتمزد 
کــه آیــا بایــد نــرخ رشــد حقــوق خالــص  موردتوجــه قــرار داد ؟ در مثــال ایــن مصوبــه، ســؤال ایــن اســت 
ــد در  ــه نظــر می  رس ــااًل ب ــص را؟ اجم ــوق ناخال ــد حق ــا رش ــرار داد ی ــا ق ــد مبن ــات( را بای ــای مالی )منه
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تحلیــل مصوبــه، بایــد مبنــا را نــرخ رشــد ناخالــص قــرار داد؛ تحلیــل مقولــه مالیــات و نظــام عادالنــه 
مالیاتــی، خــود نیازمنــد بحــث مســتقلی اســت. آنچــه از ســوی دولــت در تــالش بــرای تلفیــق ایــن دو 
نظــام دیــده می  شــود1، بــه نظــر نوعــی مغالطــه اســت؛ زیــرا در قواعــد مربــوط به  نظــام مالیاتــی، یــک 
کلــی  گیــرد. آنجــا منطــق  کــه بایــد در جــای خــود موردبحــث و بررســی قــرار  معیــار عادالنــه وجــود دارد 

کــه درآمــد بیشــتری دارد، بایــد مالیــات بیشــتری دهــد.  کــه هــر فــردی  ایــن اســت 

ممکــن تصــور شــود، مبنــا قــرار دادن حقــوق ناخالــص، بــا ایــده تأمین  کنندگــی نیازهــای اولیــه 
گفــت سیاســت  گذار باید نظــام مالیاتی  حقــوق افــراد در برخــی مــوارد ناســازگاری دارد؛ در پاســخ بایــد 
کنــد.  قواعــد عدالــت در نظــام حقــوق و دســتمزد، بــا قواعــد عدالــت در  را در ســطوح بعــدی درســت 
ــه  ــه افزایــش مجهــوالت معادل ــه جــدا و متمایــز اســت. تلفیــق آن  هــا تنهــا ب نظــام مالیــات دو مقول

منجــر می  شــود. 

گاه ایــن فاصلــه  مقولــه بعــدی، ســاختار شــکاف و نابرابــری در نظــام حقــوق و دســتمزد اســت. 
گاه بــا نســبت  ها ارزیابــی می  شــود. در اقتصــاد متعــارف، شــاخص »ضریــب  بــا اعــداد مطلــق و 
ایــن  در  ایــن مصوبــه  تأثیــر  قــرار می  گیــرد2. هرگونــه  درآمــدی  جینی«مبنــای ســنجش شــکاف 

گیــرد.  شــاخص، الزم اســت موردتوجــه قــرار 

ب( فاصله عادالنه حقوق و دستمزد

کشــوری« فاصلــه میــان پایین  تریــن بــا باالتریــن حقــوق بایــد  طبــق »قانــون مدیریــت خدمــات 
کــه  کــه اآلن بــا همیــن مصوبــه بیشــتر از 13 برابــر اســت. حــال پرســش مهــم ایــن اســت  7 برابــر باشــد؛ 
بــا فــرض اینکــه اساســًا ایــن فاصلــه 7 برابــر اســت، آیــا بایــد حفــظ »قــدرت خریــد شــکاف و تــوازن« 
گــر مــا بــه یک  فاصلــه اســتاندارد و بهینــه  کــه، ا را به  عنــوان یــک هــدف، نشــانه رفــت؟ بدیــن معنــا 
کنیــم و از حیــث قــدرت خریــد واقعــی ایــن  رســیدیم، آیــا بایــد آن را بــه جهــت تحقــق عدالــت حفــظ 

کنیــم؟ شــکاف، ثبــات آن را هدف  گــذاری 

گــر فــردی در وضعیــت اولیــه10 برابــر دیگــری قــدرت خریــد  کــه ا بــه نظــر می  رســد پاســخ آن باشــد 
کنــد( و  کاهــش پیــدا  کــه قــدرت او  دارد )البتــه ممکــن اســت در وضعیــت مطلــوب پیشــنهاد شــود 

که	در	اظهارات	رئیس	سازمان	برنامه		وبودجه	ذکرشده	بود. 1.			آن		طور	
ــف،	 ــر	مصــرف	و	هزینه		هــای	دهک		هــای	مختل ــًا	مبتنــی	ب ــران،	عموم ــه	جهــت	شــفاف	نبــودن	درآمدهــا	در	اقتصــاد	ای ــه	ب 2.			البت
ایــن	شــکاف	و	نابرابــری	بــرآورد	می		شــود.	بــرای	مطالعــه	بیشــتر	در	ایــن	زمینــه	بــه	خانــدوزی،	مصطفــوی	و	ســرآبادانی)1398( 

کنیــد.	 مراجعــه	
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که  غ از منطــق بازتوزیعــی، ممکن اســت حالتی وجود داشــته باشــد  ایــن نســبت عادالنــه اســت، فــار
گروه  هــای بــا درآمــد پاییــن بــه دلیــل نــرخ تــورم بــاال، مثــاًل  از حــدود یــک  در ایــن حالــت قــدرت خریــد 
میلیــون و دویســت هــزار تومــان بایــد یک  میلیــون و هفتصــد هــزار تومــان شــود تــا شــخص حداقــل 
کاهــش نــرخ رشــد حقــوق،  گروه  هــای ُپردرآمــد، بــا  کنــد. ولــی  بتوانــد نــان و نیازهــای اولیــه را تهیــه 
ج لوکــس اســت.  کــه از دســت می  دهــد پس  انــداز و ســرمایه  گذاری جدیــد یــا مصــارف و مخــار چیــزی 
کم  درآمــد، متمرکــز بــر افزایــش  گروه  هــای  در اینجــا مداخلــه فراتــر از نســبت  ها، بــه جهــت حساســیت 
کم  درآمــد می  شــود.  در شــرایط شــوک  های بــزرگ تورمــی،  گروه  هــای  بیشــتر اعــداد دســتمزدی 
فرصتــی بــرای ترمیــم شــکاف طبقاتــی و درآمــدی وجــود دارد. آنچــه در قانــون مدیریــت خدمــات 
کــه ممکــن اســت حقــوق پایــه هــر  کشــوری بــا عنــوان 7 برابــر ذکرشــده اســت، تفســیرپذیر اســت؛ چرا
گرفتــه باشــند. در ایــن شــرایط، اساســًا فرصــت اعمــال یــک برنامــه توزیعــی همه  جانبــه  فــرد در نظــر 
کشــور آلمــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم، از تغییــر واحــد پــول ملــی  اســت. به  عنوان  مثــال، در 
کــه 100 مــارک  کشــور در آن زمــان، بــه فــردی  به  عنــوان یــک سیاســت توزیعــی بهــره بــرده شــد. در ایــن 
کــه 100 مــارک آورده بــود،  آورده بــود، 100مــارک داده می  شــد؛ ولــی ممکــن بــود بــه شــخص دیگــری 
بــه جهــت پــول  دار بــودن، 50 مــارک داده می  شــد؛ یعنــی هم  زمــان بــا تغییــر واحــد پــول ملــی ســعی 
کــه به  واســطه جنــگ  شــده بــود، یــک سیاســت توزیعــی هــم اتخــاذ شــود. ایــن امــر ازآن  جهــت بــود 

کــرده بودنــد.  جهانــی دوم، برخــی افــراد بیش  ازحــد رشــد درآمــدی و ثــروت تجربــه 

کمتــری  کــه ثروتمنــد اســت، لزومــًا نیــاز  گفتــه شــود فــردی  کــه  حــال فــرض دشــوارتر آن اســت 
گــر معتقــد باشــیم در وضــع اولیــه، ایــن  نــدارد؛ بلکــه شــاید نیازهــای بیشــتری هــم داشــته باشــد. ا
کــه  نیــاز بیشــتری هــم دارند،  گــروه بــا درآمــد باالتــری  فاصلــه دســتمزدی، عادالنــه اســت، حــال ایــن 
ــد ایــن شــکاف الزم  ــا حفــظ قــدرت خری از حفــظ ایــن نســبت و شــکاف ســخن می  گوینــد. حــال آی

اســت؟ 

ــد. در  ــه نباش ــق عادالن ــدد مطل ــا ع ــد، ام ــه باش ــبت عادالن ــن نس ــت ای ــن اس ــه ممک ــخ آن  ک پاس
ــا رعایــت حــد  ــا تأمیــن نیازهــای اساســی، اولویــت ب ــه ب شــرایط تزاحــم میــان حفــظ نســبت عادالن
خ  داده در اینجــا بــرای برخــی  کفــاف و تأمیــن نیازهــای اولیــه افــراد اســت. بی  عدالتــی ر عفــاف و 
کاالهــای لوکــس یــا عــدم پس  انــداز اســت؛ ولــی جنــس بی  عدالتــی  افــراد بــه هزینــه نخریــدن برخــی 
ــه وی در تأمیــن نیازهــای اساســی  ک کم  درآمــد، از ایــن جنــس هســت  ــروه  گ ــرای  انتخــاب دیگــر، ب
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ک ناتــوان می  شــود. طبیعــی اســت در ایــن شــرایط اولویــت بــا تأمیــن نیازهــای حافــظ  ماننــد خــورا
کرامــت انســانی اســت. 

ایـن منطـق، به  نوعـی جوهـره سیاسـت  های بازتوزیعـی اسـت. در ایـن سیاسـت  ها، حـق یـک 
گرفتـه می  شـود و به  نوبـه خـود شـاید ظلـم هـم باشـد1 ولـی ایـن ظلـم صـورت  عـده  ای از دیگـران 
گیـرد. لکـن بـه نظـر می  رسـد در منطـق  می  گیـرد تـا ترمیـم جدی  تـر در نظـام توزیـع درآمـد صـورت 
گر بود در دسـتگاه محاسباتی تفکر اسالمی  کار فی  نفسـه، حتی ظلم هم نیسـت )که ا اسـالمی، این 
کـه در  چـون هـدف وسـیله را توجیـه نمی  کنـد، بهره  گیـری از آن نامشـروع بـود(. حقیقـت آن اسـت 
اینجـا ظلمـی صـورت نمی  گیـرد و حـق کسـی تصرف نمی  شـود. به تعبیر شـهید صدر، مقولـه »توازن 
کالن اجتماعی برای دولت اسـالمی اسـت. دولت اسـالمی موظف  و تعادل اجتماعی«، یک هدف 

کـرده و نوعـی تـوازن اجتماعـی شـکل دهـد.  اسـت بـا تـداول ثـروت میـان اغنیـا برخـورد 

کــه نوعــی احســاس ســختی  کننــد  در منطــق اســالمی، افــراد ثروتمنــد بایــد به  گونــه  ای زندگــی 
زندگــی بــه فقیــر مخابــره نکننــد. یعنــی فقیــر وقتــی بــه زندگی ایــن افــراد نگاه می  کنــد، باعــث ناراحتی 
کردیم، مســئولیت  کمتــر بــه آن توجــه  کــه در منظــر اســالمی،  در درون خــود نشــود. نکتــه مهــم دیگــر 
کــه 19 میلیــون تومــان  کســی  اجتماعــی ثروتمنــدان در جامعــه اســالمی اســت. در جامعــه اســالمی، 
حقــوق دریافــت می  کنــد، به  انــدازه  ی 19 میلیــون تومــان هــم مســئولیت اجتماعــی او افزایــش پیــدا 
کــه به  صــورت آزادانــه و داوطلبانــه باشــد  می  کنــد. یــک بخــش از مســئولیت اجتماعــی او ایــن اســت 
کــه چنــد  کســی  و یک  بخشــی را هــم دولــت بایــد مــورد نظــارت و بازبینــی قــرار دهــد. به  عنوان  مثــال، 
گــر  کــرد؟ ا کمــک  کشــور چقــدر  ده   میلیــون حقــوق می  گیــرد، در ســیل  های  نــوروز 98 در شــمال 
گفــت دولت شــرعًا مجاز هســت از این فرد مســئولیت اجتماعــی او را  کمــک اســت، بایــد  پاســخ عــدم 
کمــک بــه فقــرا به  صــورت بالجمله  کنــد. در منطــق اســالمی، تــرک مســتحبی ماننــد انفــاق و  مطالبــه 
کــه نبایــد بالجملــه تــرک  و همیشــگی، جایــز نیســت. مســئولیت  های اجتماعــی جــزو امــوری اســت 
ــی از حقــوق عامــه،  ــه نمایندگ شــود و قابلیــت مطالبــه از ســوی حکومــت دارد؛ یعنــی دادســتان ب
بایــد وارد میــدان شــود. خداونــد متعــال بــرای فــرد ثروتمنــد مســئولیت قــرار داده داســت. در متــن 
کــه پیامبــر عظیم  الشــأن اســالم)ص( فرمودنــد خداونــد بــرای ثروتمنــدان  احادیــث آمــده اســت 
کــه در اختیــار آن  هــا  مســئولیت قــرار داده اســت و از آن  هــا بازخواســت می  کنــد بــه خاطــر ایــن ثروتــی 
1.			بــه	همیــن	جهــت	هــم	هســت	برخــی	اقتصاددانــان	ماننــد	هایــک،	مقولــه	مالیــات	را	نوعــی	دزدی	و	تصــرف	نامشــروع	در	امــوال	

دیگــران	تلقــی	می		کننــد.	
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قــرار داده اســت و مــن به  عنــوان نماینــده  ی خــدا بــر روی زمیــن و به  عنــوان حکومــت اســالمی بایــد 
کــرده  ای؟ کــه بــا ایــن پــول چــه  کنــم  بازخواســت 

ج( معنای دستمزد عادالنه در مصوبه مجلس

کارمنــد شــدن و اجیــر شــدن فــرد مکــروه اســت1. ایــن حکــم در منطــق   در نگــرش اســالمی 
کــم بــر مــدل  اســالمی، علــل و وجــوه مختلفــی دارد. یکــی از وجــوه آن قطعــًا نظــام انگیزشــی حا
ــم  ــدر ه ــه هرچق ک ــد  ــت آن باش کراه ــن  ــر ای ــوه دیگ ــی از وج ــاید یک ــا ش ــت. ام ــراد اس ــدن اف ــر ش اجی
کنــد، شــاید نتوانــد به  نظــام دســتمزد و پرداخــت عادالنــه برســد. در نظــام حقــوق و  فــرد تــالش 
دســتمزد ایــران، ویژگی  هــای شــغل و ویژگی  هــای شــاغل در تلفیــق بــا یکدیگــر، بــرآورد و درنهایــت 
کــه حســب دنیــای تئــوری، دســتمزد عادالنــه،  دســتمزد محاســبه می  شــود؛ ایــن در حالــی اســت 
کل تعریــف می  شــود. امــا ایــن  کار در بهــره  وری، خلــق ارزش یــا تولیــد  بــه معنــای ســهم نیــروی 
گــون اقتصــادی و به  طــور خــاص، اقتصــاد خدماتــی امــروز،  گونا تعریــف نظــری، در بخش  هــای 
جهــت شاخص  ســازی و تبدیــل بــه فرمــول عــددی بــا چالــش روبــرو اســت. ایــن رابطــه اســتخدامی 
مبتنــی بــر اجــاره، رســیدن بــه دســتمزد منصفانــه را بــا دشــواری روبــرو می  کنــد. در دنیــای واقعیــت 
کار رســیدن بــه دســتمزد منصفانــه بســیار دشــوار اســت. به  عنوان  مثــال،  عینــی بــا چندیــن متغیــر، 
بــا توجــه بــه شــرایط نظــام آمــوزش عالــی و مــدارک دانشــگاهی مســتخرج از آن، وزن تحصیــالت در 
ویژگی  هــای شــاغل چقــدر بایــد باشــد تــا منصفانــه باشــد؟ نظــام آموزشــی ضــد مهــارت امــروز، چــرا 
بــرای مــدارک عالــی دانشــگاهی، وزن و معیــاری بــاال قــرار می  دهــد؟ ایــن موضــوع در مــورد مقولــه 
کاری  کشــور، مقولــه تجربــه  کاری نیــز هســت. چــرا در بســیاری از مشــاغل  کاری« یــا تجربــه  »ســابقه 
گفتــه می  شــود  دارای چنیــن اهمیتــی در حــوزه حقــوق و دســتمزد اســت؟ در توجیــه ایــن امــر 
کارهــا  کارایــی اســت، درصورتی  کــه بســیاری از  کــه تجربــه بیشــتر و انباشــته فــرد، موجــب ارتقــای 
کــه تعلــق ســازمانی فــرد بــا ســابقه،  گفتــه می  شــود ایــن اســت  کــه  این  چنیــن نیســت. دلیــل دیگــری 
بیشــتر اســت و به  نوعــی پــاداش تعلــق خــود بــه ســازمان را می  گیــرد. امــا ایــن مقولــه نیــز بایــد در قالــب 
پــاداش ســاماندهی و دیــده شــود تــا به  نوعــی حــس بی  عدالتــی بــه افــراد دیگــر در ســازمان منتقــل 
ج بیشــتری  کــه فــرد بــا ســابقه، معمــواًل عائله  منــد هســت و مخــار نکنــد. توجیــه ســوم ایــن اســت 
دارد؛ درصورتی  کــه فــرد تــازه وارد معمــواًل ازدواج  نکــرده اســت. لکــن ایــن منطــق نیــز توجیــه معقولــی 
کنیــد.	او	در	پژوهشــی	بــا	عنــوان	»بررســی	فقهــی	جایــگاه	 1.			بــرای	مطالعــه	بیشــتر	در	ایــن	زمینــه	بــه	آرمان		مهــر)1393(	مراجعــه	

گــون	فقهــی	ایــن	موضــوع	را	موردبحــث	قــرار	داده	اســت.	 گونا کتی	در	توزیــع	درآمــد	بیــن	عوامــل	تولیــد«،	ابعــاد	 اقتصــاد	شــرا
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کار در تعییــن حقــوق و دســتمزد نیســت1. این  ها دشــواری ارزشــیابی  بــرای وزن بــاالی معیــار ســابقه 
عــددی مقولــه »دســتمزد عادالنــه« اســت. 

مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی، حتــی می  توانســت حالــت رادیکال  تــری بــه خــود بگیــرد، بــه 
کــه بــرای افــراد بــا درآمــد بــاال میــزان افزایــش حقــوق نزدیــک صفــر باشــد و حقــوق آن  هــا  ایــن معنــا 
گــر تنگنــای منابــع بــرای دولــت وجــود دارد، الزم اســت از طریق  هــای درســت و مؤثــر،  ثابــت بمانــد. ا
کســی را بــه اســتخدام خــود درآورده اســت، الزم  گــر  کــه ا کنــد چرا کار تأمیــن  منابــع الزم را بــرای ایــن 
گرایــش بازارگــرا، از  ــا  کنــد. فــردای تصویــب ایــن مصوبــه، برخــی روزنامه  هــای ب اســت از او حمایــت 
گفتنــد تــا بدیــن ترتیــب هرگونــه افزایــش  نظریــه تکــراری و همیشــگی »مارپیــچ دســتمزد2« ســخن 
کننــد و به  نوعــی مصوبــه مجلــس  حقــوق و دســتمزد در شــرایط فعلــی را، مقصــر اصلــی تــورم معرفــی 
کــه در بلندمــدت اثــری بــر قــدرت خریــد  کننــد  را نوعــی سیاســت پوپولیســتی و عوام  گرایانــه توصیــف 

کارکنــان دولــت نــدارد. 

ــراد )ثبــات دســتمزد واقعــی3( و  ــد اف ــه اواًل حفــظ قــدرت خری ک ــد توجــه داشــته باشــیم  امــا بای
حفاظــت از معیشــت افــراد، مهم  تــر از عــدد نــرخ تــورم اســت. ایــن ثبــات در دســتمزد واقعــی، ضامــن 
کشــور اســت. بنابرایــن سیاســت  گذاری ضــد تورمــی، نبایــد بــا  کارایــی و به  تبــع رونــق تولیــد در 
کســری بودجــه  کاهــش  کاهــش هزینه  هــای دولــت و  کــردن دســتمزدها، بــه دنبــال  سیاســت فریــز 

کنــد.  ــد مدیریــت هزینه  هــا را از بخش  هــای دیگــر آغــاز  ــت باشــد بلکــه بای دول

کــه ایــن نــرخ رشــد،  کــه وجــود دارد ایــن اســت  کارکنــان دولــت، نکتــه مهمــی  در افزایــش حقــوق 

کارکنــان	در	ســال	98	در	مجلــس	شــورای	اســالمی،	یکــی	از	نماینــدگان	مخالــف	 1.			در	جریــان	بررســی	مصوبــه	افزایــش	حقــوق	
کار	 کــه	یکســال	یــا	30	ســال	ســابقه	 کســی	 کــه	ایــن	نــوع	افزایــش	حقــوق	400	هزارتومانــی	بــرای	 کــرد	 پشــت	تریبــون	رفــت	و	بیــان	
کار	نوعــی	بــاور	 کشــور	مــا،		بــرای	معیــار	ســابقه		ی	 کمیتــه	امــدادی	اســت.	بــه	نظــر	می		رســد	در	 دارد؛		به		صــورت	یکســان		نوعــی	تفکــر	
کــه	تجربــه	انباشــته	مؤثــری	 و	حــس	نهادینه		شــده	وجــود	دارد؛	ولــی	ایــن	منطــق	حــس	بــرای	دریافــت	بیشــتر	بایــد	درجایــی	باشــد	
کنــد	ولــی	به		انــدازه		ی	 کــه	هرکســی	به		انــدازه		ی	تــوان	خــودکار	 وجــود	داشــته	باشــد.		از	ســوی	دیگــر،	ایــن	نــگاه	مارکسیســتی	اســت	

کنــد.	 نیــاز	خودمصــرف	
کــه	بیان		کننــده	رابطــه،	علــت	و	 2.			مارپیــچ	قیمت-دســتمزد	)Spira	Wage-price(	یکــی	از	تئوری		هــای	اقتصــاد کالن	اســت،	
کارمنــدان،	مبلــغ	 معلــول	دســتمزد	و	ســطح	عمومــی	قیمت		هــا	اســت.	مارپیــچ	قیمت-دســتمزد	بیــان	می	کنــد	در	پــی	افزایــش	حقــوق	
مانــده	قابــل	هزینــه	آن		هــا	را	افزایــش	داده	و	در	نتیجــه	تقاضــای اجنــاس	افزایــش	می		یابــد.	در	پــی	افزایــش	تقاضــا،	قیمــت	اجنــاس	
افزایش		یافتــه	و	در	نتیجــه	شــاهد	تــورم	در	جامعــه	خواهیــم	بــود.	از	طرفــی	افزایــش	حقــوق	باعــث	افزایــش	هزینه		هــای	تولیــدی	بــوده	
ــدی	خــود	را	افزایــش	دهنــد.	نظیــری	و	فرشــادی)1395(	در	پژوهشــی	بــا	 ــاس تولی ــت اجن و	شــرکت		ها	ناچــار	خواهنــد	بــود،	تــا	قیم
کــه	ایــن	نظریــه	در	اقتصــاد	ایــران	رد	می	شــود	و	در	ایــران	 عنــوان	»مارپیــچ	تورمــی	قیمت-دســتمزد	در	اقتصــاد	ایــران«	نشــان	داده		انــد	

صــدق	نمی		کنــد	و	بیشــترین	نقــش	در	نــرخ	تــورم	را	میــزان	تولیــد	ناخالــص	داخلــی	و	نــرخ	ارز)	تــراز	پرداخت		هــا(	دارد.	
3.  Real Wage  
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کــه حقــوق  ــورم ســال بعــد؛ بدیــن معنــا  ــه ت ــورم ســال قبــل لحــاظ می  شــود ن ــر اســاس ت کثــر ب حدا
ــورم ســال 1398 در آن لحــاظ نمی  شــود بنابرایــن  ــر اســت و ت ــا اســفند 1398 براب فروردیــن 1398 ب
دســتمزد واقعــی افــراد، رونــد نزولــی را در طــی ســال طــی می  کنــد و افــراد بهتریــن قــدرت خریــد را در 
کــه در طــول  فروردین  مــاه هرســال دارنــد. بــه تعبیــر اقتصاددان  هــا، یــک »اثــر اره  ای« ایجــاد می  شــود 

کاهشــی تــداوم می  یابــد.  کــم می  شــود و ایــن رونــد  ســال، حقــوق افــراد 

اشــکال مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی، در رفتــار دولــت پیرامون نــگارش و تصویــب آیین  نامه 
اجرایــی ایــن مصوبــه نمایــان شــد. هیئــت دولــت در جلســه 28 فروردیــن 1398 خــود، در تعییــن 
کارکنــان دولــت در ســال 1398 مصوبــه مجلــس را چنیــن ترجمــه و  میــزان افزایــش ضریــب حقــوق 
کــرد: »حداقــل حقــوق شــاغالن مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و کارمنــدان  عملیاتــی 
مشــمول قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت مبلــغ 15میلیــون و ۶30 هــزار ریــال 
ــه ســال 1397 از مبلــغ چهــار میلیــون  ــه حداقــل افزایــش حقــوق نســبت ب تعییــن شــد به  طوری  ک
و ۴00 هــزار ریــال کمتــر نباشــد«. ایــن مصوبــه ضمــن پافشــاری دولــت بــر مــدل تعییــن افزایــش 
کــرد تــا از نواقــص ذاتــی مصوبــه مجلــس بهــره ببــرد و سیاســت مدنظــر خــود را  حقــوق، تــالش 
کــه عــدد  کنــد. بخــش مهــم ایــن ظرفیــت نیــز بــه رکــن متغیــر مصوبــه مجلــس بازمی  گشــت  دنبــال 
گذشــته از ایــن ظرفیــت اختیــاری  نــرخ رشــد »تــا ده درصــد« را در اختیــار دولــت قــرار داده بــود. 
کــردن آن بــه میــزان منابــع دولــت نیــز محــل ســؤال و  تقریبــًا رهاشــده در مصوبــه قانونــی، وابســته 
کــه درگــذر زمــان مشــخص  ــی اســت  کامــاًل احتمال ــه  ای  ــع، مقول ــرآورد مناب اشــکال اســت. اساســًا ب
کارکنــان دولــت، ازجملــه  و معیــن می  شــود؛ درحالی  کــه، تأمیــن هزینه  هــای حقــوق و دســتمزد 
کــه در همــان ابتــدای ســال  هزینه  هــای قطعــی، اجتناب  ناپذیــر و تعهــدآور بــرای دولــت اســت 
ــع  ــه لحــاظ ســاختار مصــارف و مناب ــر ب گ ــه، حتــی ا ــردد. ایــن مقول گ الزم اســت مشــخص و معیــن 
عمومــی دولــت، قابــل توجیــه باشــد، در میان  مــدت منجــر بــه اســتفاده دولــت از ظرفیت  هــای 
کــردن مصــارف  کــردن ردیف  هــای بودجــه   عمومــی بــرای تــراز  عملیــات فرابودجــه  ای و جابه  جــا 
کاهــش هزینه  هــای عمرانــی و تخصیــص منابــع بــه  و منابــع می  شــود. به  عنوان  مثــال، منجــر بــه 
گــر شــدت تغییــرات زیــاد  هزینه  هــای جــاری همچــون هزینه  هــای حقــوق و دســتمزد می  شــود.گاه ا
کــه در نــوع خــود،  ــا انــواع متمم  هــای بودجــه، موردنیــاز می  شــود  باشــد، قوانیــن اصــالح بودجــه ی
کــه  ســاختار برنامه  ریــزی مالیــه عمومــی دولــت را بــا چالــش روبــرو می  کنــد. پرســش مهــم آن اســت 
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کــه اساســًا ســاختار برنامه  ریزی  چــرا مصوبــه مجلــس، پیشــنهاد خــود را معلــق بــه مقولــه  ای می  کنــد 
مالــی دولــت را تخریــب می  کنــد1؟ در مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی، یــک رویــداد رســانه  ای مهــم 
کــرده  رقــم خــورد. درحالی  کــه مصوبــه مجلــس، افزایــش حقــوق را در دو رکــن ثابــت و متغیــر طراحــی 
کــه به  صــورت جــدی پررنــگ شــد، خواســته افزایــش ۴ میلیــون ریالــی حقــوق بــود؛  بــود، آن چیــزی 

درحالی  کــه ایــن مصوبــه رکــن دومــی نیــز داشــت و از ایــن حیــث دارای اهمیــت اســت. 

کــی و رفتــار نظــام تصمیم  گیــری ایــن  بحــث مهــم در تحلیــل تطبیقــی مصوبه  هــا، دســتگاه ادرا
گرفتــه اســت  دو نهــاد اســت. دولــت حســب یــک چارچــوب فکــری مشــخص، حالــت قبلــی را فــرض 
کاری بــه ایــن تاریخچــه  کــرده اســت. در ســوی دیگــر، مجلــس اصــاًل  و 20 درصــد هــم بــه آن اضافــه 
کوتاه  مدت  نداشــته و در جریــان تصویــب ســند الیحــه بودجه، در یک فشــار رســانه  ای و در یک بــازه 
گهــان علیــه بی  عدالتــی نظــام حقــوق و  گرفتــه اســت. درواقــع مجلــس شــورای اســالمی، نا تصمیــم 
کــه وضعیــت بهتــر از قبــل اســت و مــا را یک  قــدم بــه عدالــت نزدیک  تــر  کــرده  دســتمزد یــک اقدامــی 
گفته  شــده مبــرا نیســت. الزم بــه ذکــر اســت، در بحــث عدالــت هــم وقتــی  می  کنــد؛ امــا از اشــکاالت 
فقــط ذهــن خــود را متمرکــز بــر روی حداقل  هــای برابــری و نیــاز می  کنیــم، ناچــار همــه  ی بحث  هــای 
دیگــر مربــوط بــه عدالــت خصوصــًا بــرای طبقــات مرفه  تــر جامعــه فــدای ایــن بحــث می  شــود. حــل 
کفــاف در اولویــت مســئله حقــوق و دســتمزد عادالنــه اســت. آنچــه در ادامــه ممکن  مســئله عفــاف و 
گروه  هــای  کثــری اســت؛ مثــاًل چالــش حســادت میــان  اســت طــرح شــود، جهــت تحقــق عدالــت حدا

ک نابرابــری میــان افــراد، در مرحلــه بعــد طــرح می  شــود. درآمــدی و ادرا

د( تأمین مالی حقوق و دستمزد

 نکتـه   مهـم و تکمیل  کننـده در بحـث تحقـق عدالـت دربـاره افزایـش حقـوق، مـدل نظـام تأمیـن 
که مهم  ترین  مالی فرمول افزایش حقوق است. اولین مسیر در این راه، اصالح نظام مالیاتی است 
رکـن آن، بسـط پایه  هـای مالیاتـی ماننـد مالیـات بر عایدی سـرمایه اسـت. مسـیر دوم، انفال اسـت. 
کـه در اصـل ۴5 قانـون اساسـی منعکس  شـده  حکومـت اسـالمی ظرفیت  هـای مالـی و جـدی دارد 
کـم  کاری در  گرفتـه اسـت. سـوم حـوزه خیریـه و اوقـاف اسـت.  کمتـر توجـه بـه آن صـورت  اسـت ولـی 
این حوزه، آسـیب  های خود را در این حوزه  ها می  گذارد. چهارم اصالح حوزه صندوق  های مرتبط 
کشـور ماننـد وضعیـت »سـازمان شسـتا« در سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـت. سـود  بـا بازنشسـتگی 

گرفتــن	مالحظــات	شــورای	نگهبــان	باشــد.	 کــردن	مصوبــه	بــه	میــزان	منابــع	دولــت،	بــه	جهــت	در	نظــر	 	ذکــر	منــوط	 1.			البتــه	احتمــااًل
کــه	بــار	مالــی	بــرای	دولــت	دارد	ولــی	منابــع	آن	وجــود	نــدارد،	اشــکال	قانــون	اساســی	می		گیــرد.	 چــون	شــورای	نگهبــان،	هزینه		هایــی	
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کارکنـان  سـه  درصدی برخـی از فعالیت  هـای ایـن سـازمان، چگونـه می  توانـد تأمین  کننـده حقـوق 
کارآمد تأمین مالی، منجر به روی آوردن  دولت در نسـل  های بعد باشـد؟ عدم توجه به روش  های 

ک چـون اسـتقراض از بانـک مرکـزی و انتشـار پول جدید می  شـود. بـه روش  هـای خطرنـا

ه( اشکاالت قاعده  گذاری در مصوبه مجلس

کــه بخشــی از راهــکار موجــود در مصوبه  افزایــش حقــوق از طریــق افزایــش ضریــب ریالــی ســالیانه 
کــه بــا ســایر اجــزای نظــام پرداخــت ســازگاری دارد، امــا واردکــردن یــک  مجلــس اســت، راهــی اســت 
گرچــه بــا رویکــرد تحقــق عدالت بــه تصویب  جــزء جدیــد بــه نــام افزایــش عــدد ثابــت ۴00 هــزار تومــان ا
رســیده اســت، امــا موجــب دخالــت عنصــر ناشــناخته در ایــن نظــام می  شــود؛ بــدون آنکــه ارتبــاط 
گذشــت زمــان ایــن ناســازگاری تشــدید  آن بــا ســایر اجــزا و تأثیــر و تأثــر متقابــل آن شــناخته شــود. بــا 
و ابهــام و مســائل بیشــتری ایجــاد می  کنــد. به  طــور خالصــه، نظــام مســتقر حقــوق و دســتمزد، 
دچــار بی  نظمــی می  شــود. توضیــح اینکــه نظــام پرداخــت مجموعــه منســجمی اســت و متشــکل از 
کارکــرد نســبت بــه اجــزای دیگــر  کــه هرکــدام از ایــن اجــزا ضمــن دارا بــودن  گــون اســت  گونا اعضــای 

کــه هــم تأثیرگــذار و هــم تأثیرپذیــر هســتند.  دارای مناســبات خاصــی هســتند 

کلمــه حقــوق چیســت و   ایــراد دیگــر ابهــام در مــورد واژه »حقــوق« اســت و این  کــه منظــور از 
آیــا فوق  العاده  هــا در حقــوق جــزو حقــوق هســتند یــا خیــر؟ به  طــور مثــال مشــخص نبــودن ماهیــت 
ــه  کــرده اســت؛ ب ــا پرداخــت حقــوق شــرعی ماننــد خمــس را ایجــاد  حقــوق، یــک چالــش مرتبــط ب
ــا خیــر؟ در پرسشــی  کارانــه جــزو حقــوق هســت و بــه آن خمــس تعلــق می  گیــرد ی ــا  کــه آی ایــن نحــو 
کارفرمــا  کارانــه جــزوه حقــوق نیســت مگــر اینکــه  کــه  کردنــد  گرفتــه شــد، اعــالم  کــه از برخــی مراجــع 
کنونــی جامعــه در بســیاری از  کنــد؛ لکــن بــه نظــر می  رســد فهــم  آن را بــه نیــت حقــوق پرداخــت 
کــرده و آن را در دریافتی  هــای ثابــت خــود  کارانــه را به  عنــوان یــک بخــش ثابــت از حقــوق تلقــی  مــوارد 
به  حســاب مــی  آورد. در ادبیــات فقــه اســالمی، خمــس، یک  پنجــم مــازاد مصــرف ســال نســبت بــه 
کــه در ایــن عایــدی، »هدیــه« در نظــر برخــی مراجــع جداشــده اســت. در نظــام  عایــدی افــراد اســت 
کار می  کننــد، مشــمول پــاداش  کســب  وکار، به  حســب اینکــه افــراد در ســازمان  ها  کنونــی پرداخــت و 
گــر ایــن  کارفرمــا از روی مبنایــی بی  پایــه بــه آن  هــا هدیــه دهــد. ا کــه  می  شــود و بــه ایــن شــکل نیســت 
کارانــه اصــاًل  کــه در  پــاداش بــه دلیــل رابطــه اســتخدامی باشــد، بــه آن خمــس تعلــق می  گیــرد؛ چرا

کنیــم.  کارانــه را از پــاداش جــدا  کارانــه و یــا  کــه بتوانیــم حقــوق را از  ایــن مبنــا وجــود نــدارد 
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ی( الگوی توزیع درآمد و ادراک انصاف در دستمزدها

کونــوKonow(»1,2003:1202(، این بحث مطرح می  شــود2  در ذیــل تحلیــل پیمایشــی از »جیمــز 
ــا بــاال بــودن میــزان برابــری و انصــاف، حســب  ک افــراد از پاییــن ی کــه در الگــوی توزیــع درآمــد، ادرا
ک از انصــاف« اســت و این  کــه  واریانــس توزیــع درآمــد شــکل می  گیــرد. البتــه در اینجــا، منظــور »ادرا
کشــور  کــدام حالــت بیــن دو الگــوی درآمــدی بــه انصــاف نزدیک    تــر اســت. ایــن پیمایــش در چندیــن 
کشــور الگــوی نمــودار بلنــد را منصفانــه  کشــور از 13  اجراشــده اســت. در ایــن پیمایــش، هشــت 
ــری بیشــتری دارد و خــود ایــن انتخــاب محــل بحــث جــدی  ــًا نابراب ــه اتفاق ک دانســته  اند، الگویــی 
کــه معمــواًل افــراد حــدی از برابــری را عادالنــه  گرفــت ایــن اســت  کــه صــورت  اســت؛ در آنجــا بحثــی 
کــه ایــن نابرابــری  کــرد  تلقــی می  کنــد و از یــک حــد بیشــتر را ظلــم تلقــی می  کننــد. البتــه بایــد دقــت 
کــس شایســته  تر  کــه در ذهــن مــردم شــکل می  گیــرد؛ یعنــی هــر  ــر اســاس شایســتگی افــراد اســت  ب
ــری  ــرای نوعــی از نابراب ــد دریافتــی بیشــتری داشــته باشــد. در ایــن شــرایط، جامعــه را ب اســت، بای
کرده  ایــم و ایــن پذیــرش نابرابــری بــه دلیــل شایســتگی افــراد خواهــد بــود و مطالعــه جــی ســی  آمــاده 
کمتــر دارد، ایــن نابرابــری  کــه توزیــع درآمــد واریانــس  کشــورهایی  کــه در  یــو)1989( نشــان می  دهــد 

کمتــر پذیرفتــه خواهــد شــد. 

ــه دلیــل واریانــس  کــه الگــوی توزیــع، قرمــز رنــگ اســت، ب حســب نمــودار فــوق، در جامعــه  ای 
کــه رعایــت حــد  ک نابرابــری بیشــتر باشــد. به  عبارت  دیگــر، در ایــن جوامــع  بیشــتر، بایــد طبعــًا ادرا
کفــاف رعایــت می  شــود، به  صــورت راحت  تــری آمادگــی پذیــرش نوعــی از نابرابــری را دارد و  عفــاف و 

1.  James Konow
کنید	به	پیغامی،	تراب		زاده،	سجادیه	،	1395:	ص	189.  2.			هم	چنین	برای	مطالعه	بیشتر	مراجعه	
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کنــد. حســب منطــق اولویت  بنــدی،  منجــر می  شــود راحت  تــر بــه معیارهایــی چــون شایســتگی فکــر 
کــه بــا  کــرده اســت و وارد معیــار شایســتگی می  شــود. ولــی جامعــه  ای  معیــار نیــاز را بــرای خــود حــل 
گــر واریانــس داده  هــا  مســائل جــدی در رعایــت حداقــل نیازهــای اساســی افــراد روبــرو اســت، حتــی ا
ــه یکدیگــر  گرچــه داده  هــا ب ــه بیشــتری دارد؛  ک غیرمنصفان ــا ســبز(، بازهــم ادرا ــی ی ــر باشــد )آب کمت
کم  درآمــد قــرار دارنــد. امــا الزم اســت، الگــوی  گروه  هــای  نزدیک  تــر اســت؛ امــا جمعیــت بیشــتری در 
کشــیدگی نمــودار و واریانــس داده  هــا، بــا چولگــی نمــودار توزیــع درآمــد  توزیــع درآمــد عــالوه بــر میــزان 

را تحلیل کنیم. 

در جامعــه  ای بــا چولــه چــپ )چولگــی مثبــت(، حتمــًا الگــوی توزیــع درآمــد غیرعادالنــه اســت؛ زیــرا 
گرفتــار حداقل نیازهای اساســی خود هســتند. در میــان دو حالت دیگر، حالت  کثریــت افــراد جامعــه  ا
کثریت جزو طبقــات پردرآمد هســتند؛  چولــه بــه راســت )چولگــی منفــی( از وجهــی بهتــر اســت، چــون ا
امــا بااین  حــال ایــن الگــوی توزیــع درآمــد، نرمــال نیســت. امــا در حالــت چولــه بــه راســت، مــوارد خــالف 
کــه شــدت فقــر در ایــن جامعــه بیشــتر اســت. از ســوی  عدالــت نیــز وجــود دارد: نقــص جــدی آن اســت 
گرفته  شــده اســت. الگــوی توزیــع  دیگــر، در ایــن حالــت، نابرابــری طبیعــی و ذاتــی انســان  ها نادیــده 
گرچــه در توزیــع نرمــال افراد بیشــتری در فقــر قــرار دارند.  کــرده اســت؛  نرمــال بیشــتر ایــن حالــت لحــاظ 

کارکنان 3.2.5 نسبی یا مطلق بودن افزایش حقوق 
ــا تفســیر خــاص خــود  آیین  نامــه اجرایــی بودجــه 98 در مصوبــه 28 فروردیــن هیئت  وزیــران، ب
کــرد  کــرد. در ایــن آیین  نامــه، دولــت اعــالم  ازآنچــه مجلــس بــه دنبــال آن بــود، برنامــه خــود را دنبــال 
کمتــر از ۴۴0 هــزار تومــان نباشــد.  افزایــش حقــوق 20 درصــد اســت؛ مشــروط بــر آنکــه ایــن افزایــش 
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کــرد. مصوبــه  کلــی قانــون و نــه انطبــاق بــا قانــون عمــل  به  واقــع در ایــن فرمــول، دولــت در چارچــوب 
مجلــس شــورای اســالمی، تنهــا یــک قیــد در فرمــول پیشــنهادی دولــت شــد لکــن فرمــول اصلــی 

همــان نــرخ رشــد 20 درصــد اســت. 

کــه هــدف قانون  گــذار اســت بایــد غیرقابــل تفســیر باشــد. در اینجــا  لکــن آن بخــش از مصوبــه 
کلــی مصوبــه، تحقــق عدالــت در نظــام پرداخت  هــا بــه معنــای  حســب فهــم اولیــه، هــدف و روح 
ــا  ــه نیــز ب گروه  هــای درآمــدی اســت؛ البتــه ایــن قســمت در خــود مصوب کاهــش شــکاف و فاصلــه 
کــه خانــه  ی 100 متــری دارد؛  گــر یــک نفــر  کیــد خوبــی آورده نشــده اســت. به  عنوان  مثــال، ا تأ
کــم ۴ برابــر بگیــرد،  کــه خانــه  ی 1000 متــری دارد، ترا کــم ۴ برابــر بگیــرد و  شــخص دیگــری هــم  ترا
گرفته  انــد؛ ولــی درواقــع اینجــا عــدد ۴ برابــر بــا ۴  کــم  در اینجــا ظاهــراً هــر دو، به  انــدازه  ای برابــر ترا
ــرای شــخص دوم،  ــر ب ــی ۴ براب ــر در مــورد شــخص اول ۴00 متــر می  شــود ول کــه ۴ براب نیســت؛ چرا
ــرای  ــر شــده اســت. نکتــه مهــم در اینجــا ب ۴000 متــر می  شــود. فقــط قــدر مطلــق فاصله  هــا ۴ براب
کجــا تأمین  کننــده عدالــت اســت و  کــه »نســبتی دیــدن1« مســائل در  مطالعــات عدالــت آن اســت 
کجــا بــه معنــای نقــض عدالــت اســت. بــه نظــر می  رســد در مثــال حاضــر، درصــدی و نســبتی  در 
دیــدن مســئله، خــالف عدالــت اســت. ایــن نقــص عدالــت، لزومــًا بــه جهــت ظلــم در نســبت وضــع 
ــا  ــد ی ــت بمان ــا ثاب ــود ت ــذاری می  ش ــه هدف  گ ــه اولی ــبت فاصل ــوارد، نس ــی م ــت. در برخ ــه نیس اولی
ــه مــورد  گاه عــدد قــدر مطلــق فاصل ــه  ده در مثــال فــوق( و  ــاًل نســبت یک  ب کنــد )مث کاهــش پیــدا 
کــه ثابــت بمانــد )فاصلــه 900 در مثــال فــوق(. در حــوزه حقــوق و دســتمزد، بــه  هــدف اســت 
گاه بــر مبنــای درصــد و نســبت  گاه عــدد مطلــق هــدف قــرار می  گیــرد و  فراخــور شــرایط ســاختاری، 
عمــل می  کنــد. در مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی، عــدد ثابــت ۴00 هــزار تومــان بــه همــه افــراد 
کــه موجــب تغییــر نســبت  ها می  شــود و رکــن متغیــر بــه دنبــال آن اســت تــا حســب  اضافــه می  شــود 
کنــد. پرســش از حالــت بهینــه تفکــر حــول عــدد مطلــق یــا نســبت  ها، یــک محــور  نســبت  ها عمــل 
کلــی، در حــوزه مرتبــط بــا »نیازهــای  مهــم در حــوزه »نظــام پرداخــت عادالنــه« اســت. به  صــورت 
ــدارد و  ــت ن ــا عدال ــبتی ب ــه مناس ــکاف و فاصل ــل ش ــبت  ها در تحلی ــر نس ــی ب ــر مبتن ــی«، تفک اساس
توجــه بــه عــدد مطلــق ضــروری اســت؛ لکــن در مســائل عملکــردی و مرتبــط بــا حــوزه تــالش و 

ــز شــد.  ــه نســبت  ها متمرک ــر مقول ــوان ب شایســتگی، می  ت

گذاشــتن میــان تصمیــم در حــوزه مرتبــط بــا انــواع پروژه  هــای  در تحلیــل نســبت  ها، تفــاوت 
1.  Proportaional
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گاه سیاســت  گذار در مقــام انتخــاب  ــا حــوزه انســانی بســیار حیاتــی اســت.  صنعتــی و اقتصــادی، ب
میــان دو پــروژه صنعتــی، قــدرت خریــد فاصلــه میــان ایــن دو پــروژه را مبنــا قــرار می  دهــد؛ امــا ایــن 
کــه مقایســه نســبت میــان دو »انســان« اســت چنــدان صحیــح  رویــه در مــورد مســائل انســانی 
ــدارد.  گرفتــن »فــرض همگنــی پــول1« وجــود ن نیســت. در حــوزه مســائل انســانی، امــکان در نظــر 
توضیــح آن  کــه 100 تومــان یــک فقیــر بــا 100 تومــان یــک فــرد ثروتمنــد برابــر نیســت؛ وجــه تفــاوت آن 
نیــز در تفــاوت میــان »مطلوبیــت نهایــی2« ایــن دو پــول اســت. اینکــه پــول خــرج نیازهــای اساســی 
یــک فــرد می  شــود یــا در تأمیــن نیازهــای لوکــس افــراد بهره  بــرداری می  شــود، در فهــم ماهیــت پــول 
در دانــش اقتصــاد خــرد مؤثــر اســت و بــرای مطالعــات عدالــت نیــز دارای اهمیــت اســت. در تحلیــل 
گرفتــن اعــداد مطلــق، بــه معنــای افزایــش  گرچــه ممکــن اســت در نظــر  مقولــه حقــوق و دســتمزد، 
کــه ایــن  گــروه دیگــر می  شــود، ولــی بایــد در نظــر داشــت  کاهــش قــدرت خریــد  گروهــی و  قــدرت خریــد 
قــدرت خریــد بــرای چــه مصارفــی مورداســتفاده قــرار می  گیــرد؟ آیــا قــدرت خریــد ناظــر بــر معیشــت 
کــه در اینجــا پــول همگــن نیســت و  اساســی افــراد اســت یــا خیــر؟ ایــن مقولــه بــه معنــای آن اســت 
گروهــی و افزایــش قــدرت خرید  کاهــش قــدرت خریــد  ازاین  جهــت امــکان ثابــت نگه  داشــتن یــا حتــی 
کاهــش  کــه قــدرت خریــد آن ثابــت یــا  گــروه درآمــدی  گــروه دیگــر را بــرای تحقــق عدالــت داریــد. آن 
کــرده اســت، مصــارف ناظــر بــر نیازهــای اصلــی و حتــی نیازهــای مرتبــط بــا شــأن و منزلــت  پیدا
کاهــش نــداده اســت و تنهــا برخــی مصــارف لوکــس او ماننــد ســفرهای خارجــی  اجتماعــی خــود را 
ــرار داده  ــر ق ــدف مدنظ ــک ه ــوان ی ــی را به  عن ــوازن اجتماع ــت  گذار ت ــت. سیاس ــده اس ــر ش محدودت
ــر می  افتــد؛ ایــن  ــر سیســتم اقتصــادی مؤث ــرون  زا ب ــه شــکل ب ــه ب ک ــه یــک قاعــده اســت  و ایــن مقول

کنــد.  کــه از درون سیســتم اقتصــادی خــود را تعریــف  قاعــده  ای نیســت 

کــردن  ــر درصــد عبــارت اســت از وابســته  نکتــه مهــم در فرمــول رایــج افزایــش حقــوق مبتنــی ب
ــر و  ــر وضــع اولیــه نابراب گ ــه رویه  هــا و ســاختار ســابق. ا کــردن نظــام حقــوق و دســتمزد ب و نهادینــه 
ظالمانــه باشــد، افزایــش درصــدی باعــث تشــدید ایــن نابرابــری می  شــود؛ زیــرا روش رشــد درصــدی 
گــر در وضــع اولیــه، اوضــاع برابــر باشــد نیــز افزایــش  اساســًا مبتنــی بــر وضــع اولیــه اســت. حتــی ا

کــرد	و	این		یــک	چالــش	 کنــد؛	امــا	نبایــد	خــودش	را	همگــن	 1.			جالــب	اســت	مقولــه	»پــول«	خــود	اختراع		شــده	تــا	همه		چیــز	را	همگــن	
کــرد.	ماننــد	 کــردن	چیزهــای	دیگــر	اســت،	نبایــد	خــودش	را	همگــن	فــرض	 کــه	عامــل	همگــن	 جــدی	در	نظــام	اقتصــادی	اســت.	پــول	
کــه	آمــده	اســت	بــرای	چیزهــای	دیگــر	میــزان	باشــد؛	حــال	فــرد	خــود	ایــن	تــرازو	را	جــوش	دهــد	و	ایــن	تــرازوی	جوش		خــورده	 ترازویــی	

کــه	دیگــر	نمی		توانــد	تــکان	بخــورد؛	پــس	نمی		توانــد	میــزان	باشــد.
2.  marginal utility
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درصــدی، باعــث بــروز چالــش بی  عدالتــی در برخــی مــوارد می  شــود و ایــن ســطح تحلیــل، حتــی در 
کــه بــه دنبــال تخریــب نابرابــری موجــود اســت، تــا حــدودی بــا آوردن رکــن متغیــر  مصوبــه مجلــس 

)رشــد ده  درصــدی( باقی  مانــده اســت. 

در مســئله افزایــش حقــوق، بــا توجــه بــه مطالعــات »زمینــه1«، یکــی از محورهــای مهــم مقولــه 
»ارجاعــات2« در عالــم ذهــن اســت. هرگونــه تغییــر در ســاختار افزایــش حقــوق، منجــر به دســت  کاری 
یــا ارجاعــات، مقولــه  ای تأثیرگــذار و  ایــن رفرنس  هــا  ایــن ارجاعــات ذهنــی می  شــود.  و تخریــب 
ک در نظــام اجتماعــی اســت. ایــن ارجاعــات ذهنــی، در جراحی  هــای اقتصــادی نقــش  خطرنــا
کلیــدی و تعیین  کننــده دارد و در حــوزه حقــوق و دســتمزد، به  صــورت جــدی یــک رکــن اصلــی 
کات ذهنــی افــراد از وضعیــت عادالنــه حقــوق و دســتمزد اســت. در یــک  ــا ادرا مطالعــات مرتبــط ب

گــذر زمانــی، ایــن ارجاعــات ذهنــی شــکل  می  گیــرد و تأثیرگــذار می  شــود. 

در حــال حاضــر، مرســوم  ترین روش افزایــش حقــوق، رشــد ضریــب ریالــی پایــه قانونــی حقــوق 
اســت؛  را، غیرقانونــی دانســته  ایــن مســیر  به  جــز  کشــوری  قانــون مدیریــت خدمــات  و  اســت 
اعالمــی  ریالــی«  »ضریــب  ایــن  در  شــاغل«  »حــق  عــدد  و  شــغل«  »حــق  عــدد  به  عبارت  دیگــر، 
از ســوی دولــت ضــرب و به  صــورت ردیــف هزینــه  ای بودجــه ســاالنه، مشــخص می  شــود. ایــن 
کــرد؛  قاعــده قانونــی، قانــون خوبــی اســت؛ لکــن بایــد از مســیر بهتــری ایــن قانــون را عملیاتــی 
گفتــه شــود تــا ســقف 10 میلیــون  کــه بــرای ایــن قاعــده ســقف تعییــن   کــرد؛ مثــاًل  بــه ایــن معنــا 
ــرای  ــا اینکــه ب گیــرد ی ــرار  ــر از ایــن، فرمــول دیگــری مبنــای محاســبه ق ــرای اعــداد باالت تومــان و ب
همــه به  صــورت یکســان محاســبه شــود امــا در نظــام مالیاتــی، به  صــورت تصاعــدی عمــل شــود. 
خ  هــای مالیاتــی تصاعــدی اســت؛ لکــن  ــر درآمــد، نر البتــه در حــال حاضــر نیــز در نظــام مالیــات ب

خ  هــای رشــد تصاعــدی خیلــی بــاال نیســت.  نر

1.		context
2.		Refrence
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3.3 مقایسه دو فرمول در چگونگی افزایش حقوق
کشــور و در ســناریو  ی دولت و مجلس  کلــی در نظام حقوق و دســتمزد  کــه به  صــورت   یــک نکتــه 
کار  کــه مبنــای پرداخــت حقــوق، در بســیاری از مــوارد تــالش و نتیجــه  ی  وجــود دارد ایــن اســت 
نیســت و دولــت بــه ُپســت پــول می  دهــد و ُپســت را هــم به  صــورت روابــط فرضــی و شایســتگی  های 
کار نــدارد و ایــن در  کــرده اســت، یعنــی اواًل هیــچ ربطــی بــه نتیجــه  ی  کتســابی تعریــف  فــردی و ا
کــه فــرد بــا ُپســت مدیریــت، به  احتمال  زیــاد  گرفتــه می  شــود  شایســتگی  های فــردی، مفــروض 
کــه این  هــا می  توانــد مبنــای پرداخــت بیشــتر باشــد. نتیجــه  تحصیــالت، تجربــه و خصوصیاتــی دارد 

کــه در اینجــا پیشنهادشــده اســت.  ایــن بینــش، ســناریوی دولــت اســت 

کــه به  صــورت تناســبی نــگاه می  کنــد، صرفــًا بــر  پیشــنهاد ســناریو دولــت یــا هــر ســناریو دیگــری 
کیــد  رونــد، وضــع موجــود و ســاختار مبتنــی بــر تعییــن حقــوق مبتنــی بــر حــق شــغل و حــق شــاغل تأ
دارنــد. در ایــن میــان تعییــن اهمیــت نســبی حــق شــغل یــا حــق شــاغل خــود یــک بحــث مســتقل 
اســت. دولــت بــا ایــن مصوبــه، عمــاًل بــه دنبــال حفــظ وضعیــت قبلــی اســت. در ایــن ســناریو فــرض 
ــاور دارد نبایــد  ــر مبنــای حداقــل معیشــت درســت اســت و ب کــه وضــع موجــود ب گرفته  شــده اســت 
کنــد. نظــام پلکانــی مالیاتــی و قانــون همسان  ســازی حقــوق  بیش  تــر از ایــن در وضــع فعلــی مداخلــه 
بازنشســتگان از منظــر سیاســت بازتوزیعــی موردتوجــه قرارگرفتــه و بیــش از ایــن بهــا دادن بــه معیــار 
نیــاز، موجــب تخریــب معیــار شایســتگی و انگیزش  هــای فــردی می  شــود. لکــن بــه نظــر می  رســد از 
خ نمی  دهــد و لــذا حتــی بــا حفــظ شــرایط فعلــی نیــز همــراه  ایــن منظــر نیــز حفــظ وضعیــت اولیــه ر

نیســت. 

گرفتــه اســت، بایــد بــا لحــاظ  کــه در مصوبــه مجلــس صــورت  از ســوی دیگــر، لحــاظ معیــار »نیــاز« 
جغرافیــای فقــر و درآمــد رقــم بخــورد و عــدد ثابــت ۴00 هــزار تومــان بــرای هــر منطقــه از ایــن منظــر 
کشــور نیســت؛  محــل خدشــه اســت. حداقــل معیشــت یــک عــدد و ســبد واحــد بــرای همــه در 
ــه خــط فقــر را منطقــه  ای تعریــف می  کنیــم؛ چه  بســا بتــوان از افزایــش  ک به  عبارت  دیگــر همان  طــور 
گفــت لکــن چنیــن چیــزی را در فراینــد سیاســت  گذاری مشــاهده  حقــوق منطقــه  ای هم  ســخن 
نمی  کنیــم. ایــن مقولــه البتــه چالش  برانگیــز و در عمــل دشــوار اســت. معمــواًل هرگونــه هدف  گــذاری 
بــا یــک تابــع هــدف همســان اســت و آن را تأمیــن می  کنــد. درعین  حــال ممکــن اســت، آن سیاســت 
کــرده و زیــر ســؤال ببــرد؛ زیــرا  یــک مجموعــه تابــع هدف  هــای دیگــر سیاســت  گذار را مخــدوش 
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سیاســت  گذار معمــواًل تــک هدفــی بــه مســائل اجتماعــی نمی  نگــرد. سیاســت  گذار بایــد بســته  ای 
ــر  ــان حاض کارکن ــت  ــن معیش ــاًل تضمی ــرد. مث ــت  ها را بنگ ــن سیاس ــات ای ــه تبع ــد و مجموع کن ــر  فک
کالن  شــهر تهــران و ادامــه رونــد  در تهــران تــا خــط فقــر منطقــه  ای، منجــر بــه افزایــش مهاجــرت بــه 
کشــور می  شــود. در تهــران مــردم یــک نــوع پاداش  هــا و موهبت  هایــی  غیرمتمرکــز اداری و شــهری در 
کــه در هرمــزگان اســت، دریافــت نمی  کنــد. سیاســت  گذار در ایــن  کــه آن  کســی  را دریافــت می  کننــد 
کــردن« شــهر  مســیر ممکــن اســت به  جــای تأمیــن خــط فقــر منطقــه  ای در تهــران، سیاســت »گــران 

کنــد1.  کنتــرل  کشــور را  تهــران را برگزینــد تــا به  صــورت اقتصــادی، مقولــه مهاجــرت بــه مرکــز 

ــورد   ــه در م ــت عادالن ــاب سیاس ــورد انتخ ــم در م ــی تصمی ــل پیچیدگ ــئله، اص ــن مس غ از ای ــار ف
افزایــش حقــوق محــل بحــث اســت. وقتــی سیاســت  گذار بــدون رعایــت مالحظــات می  خواهــد 
کارکنــان تهرانــی را بیشــتر  کنــد و حقــوق  کنــد یــا می  خواهــد به  صــورت نســبی برخــورد  برابــر برخــورد 
کشــور در هــر منطقــه( بــه این  اختصــاص دهــد )بــه جهــت رویکــرد منطقــه  ای و هزینه  هــای متفــاوت 
کــه ایــن سیاســت نیــز در نــوع  کــه در تهــران هزینه  هــا زیــاد اســت، بایــد در نظــر داشــته باشــد  دلیــل 

کــه ازجملــه آن افزایــش جذابیــت شــهر تهــران بــرای مهاجــرت اســت.  خــود دارای تبعاتــی اســت 

ــم  ــه، ه ــر زمین ــی ب ــل مبتن ــک تحلی ــی در ی ــت اجتماع ــه عدال ــا مقول ــط ب ــی مرتب ــائل تحلیل مس
در وضــع ایســتا و هــم حالــت پویــا مطالعــه و حــل می  شــود. آنچــه به  عنــوان راه  حــل عادالنــه بــرای 
گیــرد. در بحــث مــا، »شــهر  یــک مســئله طــرح می  شــود، از منظــر تبعــات نیــز بایــد مــورد مداقــه قــرار 
گــران« یــک انگیــزه  ی منفــی بــرای مهاجــرت اســت؛ امــا بــا هــدف عدالــت و تخصیــص بهینــه منابــع  
ــا ظلــم بدانیــم، در زمــان خــود  ــر ب ــه تفاوتــی را براب کــه هرگون ــاور  قابل  پیگیــری اســت. ایــن تفکــر و ب

ــم نیســت.  ــی و ظل ــی، بی  عدالت ــر تفاوت ــًا ه ــود؛ الزام ــاز می  ش ــیار مشکل  س بس

خ می  دهــد.  کســب عدالــت بزرگ  تــر در برخــی مــوارد ر پذیــرش بعضــی از بی  عدالتی  هــا بــرای 
حتــی اصطالحــات قانون  گــذار در وضــع قانــون نیــز دارای اهمیــت اســت و ایــن موضــوع در بحــث 
ــری میــان  ــه 7 براب ــذار از فاصل ــان اســت. قانون  گ کلمــه »حقــوق« نمای نظــام جبــران خدمــات، در 
باالتریــن و پایین  تریــن حقــوق ســخن می  گویــد؛ اما اختالف در تعریف معنای حقوق اســت و تعریف 

ــا	 ــد	و	ی ــه	تهــران	می		توان ک گرفتــه،	ایــن	اســت	 کــه	توســط	مســئولین	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	صــورت	 1.			شــاید	یکــی	از	اشــتباهاتی	
بایــد	به		انــدازه		ی	دیگــر	شــهرها	از	امکانــات	عمومــی	رفاهــی	در	دســترس	بــرای	همــه	برخــوردار	باشــد.	نتیجــه	ایــن	سیاســت	ایــن	شــد	
ــه	 ک کنــد	 ــران	 گ ــه	به		راحتــی	می		توانســت	تهــران	را	یــک	شــهر	 ــه	تعــداد	مهاجــرت	در	تهــران	به		شــدت	افزایــش	یافــت؛	درصورتی		ک ک
گــران	از	ســوی	برخــی	به		عنــوان	یــک	راهبــرد	بــرای	تبعیــض	و	شــکل		گیری	 حضــور	برخــی	افــراد	در	آن	ناعادالنــه	باشــد.	سیاســت	شــهر	

جامعــه	طبقاتــی	فهــم	شــده	اســت	و	ازاین		جهــت	به		نوبــه	خــود	نیازمنــد	بحــث	مســتقل	اســت.	
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گــر قانون  گــذار می  گویــد:  ارائه  شــده در قانــون نیــز داللــت تــام بــرای شناســایی مصادیــق نــدارد. مثــاًل ا
کارمنــد همــراه بــا فوق  العــاده مســتمر اســت«؛ بــه  ج در فیــش  »حقــوق بــه معنــای حکــم پایــه منــدر
کارکنــان  معنــای عــدم تنظیم  گــری حیطــه »فوق  العــاده غیرمســتمر« در احــکام حقــوق و دســتمزد 
دولــت اســت. چــرا ایــن مشــکل پیــش می  آیــد؟ چــون قانــون شــمولیت الزم جهــت دریافتی  هــای 
ــد  ــی مانن ــوق از عبارت ــه حق کلم ــای  ــت به  ج ــدا می  توانس ــان ابت ــه در هم ــدارد. درصورتی  ک ــراد را ن اف
کنــد. بخشــی از موضــوع بــه بحــث شــفافیت حقــوق و دســتمزد و موضــوع  »دریافتــی« فــرد اســتفاده 
کــه رونــد اجرایــی مناســبی نــدارد و بخــش دیگــر  مــاده 29 قانــون برنامــه ششــم توســعه بازمی  گــردد 

کامــاًل حکایــت از اقتصــاد سیاســی پیچیــده توزیــع منابــع در اقتصــاد ایــران دارد1. 

کــه سیاســت افزایــش حقــوق، درنهایــت چه اثــری بــر روی حقوق  پرســش مهــم دیگــر ایــن اســت 
کــه اعمــال نــرخ مالیــات، رشــد خالــص  گروه  هــای مختلــف حقوق  بگیــر دارد؟ واقعیــت آن اســت 
کــردن نظــام  حقــوق را دســت  خوش تغییــر می  کنــد و نظــام پلکانــی رشــد حقــوق بایــد بــا لحــاظ 
کمتر از  گرفتــه شــود2. بــا توجــه بــه معافیــت مالیاتــی درآمدهــای  تصاعــدی نرخ  هــای مالیــات در نظــر 
گروه  هــای درآمــدی  دومیلــون و هفتصــد هــزار تومــان در ســال 1398، عمــاًل رشــد حقــوق بــرای ایــن 
بــا نــرخ رشــد خالــص بیشــتری همــراه اســت و از اعــدادی بــه بعــد، بــه دلیــل نظــام تصاعــدی، رشــد 
کــه ایــن معلــول ســاختار متفــاوت نرخ  هــای مالیاتــی  حقــوق خالــص نزدیــک صفــر و منفــی می  شــود 
کشــور اســت. بــه همیــن جهــت مالحظــه می  شــود ایــن نــرخ رشــد  گروه  هــای مختلــف درآمــدی  در 
خالــص تــا عــدد ده میلیــون تومــان نزولــی و بــرای باالتــر از آن مجــدد صعــودی می  شــود. عیــن 
گــزارش مرکــز پژوهش  هــای مجلــس در ایــن مــورد این  چنیــن اســت: »نکتــه قابل  توجــه در  عبــارت 
کارکنــان ســبب  کــه سیاســت جدیــد مجلــس در خصــوص حقــوق  جــدول افزایــش حقــوق آن اســت 
کــه تــا حقــوق 10 میلیــون شــاهد نظــام پلکانــی باشــیم به  نحوی  کــه میــزان افزایــش  شــده اســت 
حقــوق از ۴2 درصــد بــه 10 درصــد می  رســد امــا پــس  ازآن شــاهد یــک شــیب مالیــم بــه ســمت افزایــش 

ــدازی	 ــه	راه		ان ــون	برنامــه	نســبت	ب ــف	اســت	طــی	ســال	اول	اجــرای	قان ــت	مکل ــون	برنامــه	ششــم	توســعه،	دول ــاده	29	قان 1.		در	م
کلیــه	دســتگاه		های	اجرائــی	 کلیــه	پرداخت		هــا	بــه	مقامــات،	رؤســا،	مدیــران	 کنــد	و	امــکان	تجمیــع	 ســامانه	ثبــت	حقــوق	و	مزایــا	اقــدام	
کمک		هزینه		هــا،	 ایــن	مــاده	مکلف		انــد	حقــوق،	فوق				العاده		هــا،	هزینه		هــا،	 قــوا	را	فراهــم	آورد.	دســتگاه		های	مشــمول	 در	تمــام	
کارانــه،	پرداخت		هــای	غیرماهانــه	و	مزایــای	ناخالــص	پرداختــی	ماهانــه	اعــم	از	مســتمر	و	غیرمســتمر،	نقــدی	و	غیرنقــدی	)معــادل	
کننــد.	رونــد	اجــرای	ایــن	مــاده	قانونــی	 ریالــی	آن(	و	ســایر	مزایــا	بــه	مقامــات،	رؤســا،	مدیــران	موضــوع	ایــن	مــاده	را	از	هــر	محــل	اعــالم	

کنــون	پیــش	رفتــه	اســت.	 ُکنــد	تا بســیار	
کــه	بــه	معنــای	عــدم	 گفتــه	شــد	 2.			توضیــح	آنکــه	در	بحــث	قبلــی	از	عــدم	ارتبــاط	نظام		منــد	نظــام	پرداخــت	بــا	نظــام	مالیاتــی	ســخن	
کــه	نــرخ	رشــد	حقــوق	خالــص،	بــا	لحــاظ	 تســری	معیارهــای	ایــن	دو	نظــام	در	یکدیگــر	اســت.	امــا	نکتــه	موردنظــر	در	اینجــا	آن	اســت	

نــرخ	تصاعــدی	نظــام	مالیاتــی	قابلیــت	ارزیابــی	و	تحلیــل	دارد.	
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کــه ایــن  حقــوق هســتیم به  نحوی  کــه حقــوق 20 میلیــون تومانــی بــا 11/۴ رشــد همــراه خواهــد بــود. 
ــا آنچــه قانون  گــذار بــه دنبــال آن بــوده اســت در تغایــر اســت« )گــزارش مرکــز پژوهش  هــا  سیاســت ب

مجلــس، شــماره مسلســل1۶۴۶2، ص1۴-15(.   

ایــن اشــکال معلــول ســاختار نرخ  هــای مالیــات در یــک بــازه  ی درآمــدی بــرای حقوق  هــای 
پاییــن حــدود 15 درصــد اســت و در حقــوق بــاالی 10 میلیــون تومــان، نــرخ مالیــات 20 درصــد 
ــا توجــه بــه میــزان افزایــش حقــوق ناخالــص، منجــر بــه تناقض  هــا  می  شــود. اعمــال 20 درصــدی ب
کــه فــرد  در رشــد خالــص حقــوق می  شــود. مصوبــه مجلــس بایــد به  گونــه  ای فرمول  بنــدی می  شــد 
هرچــه حقوقــش باالتــر مــی  رود، قانــون پلکانــی رشــد حقــوق نقــض نشــود. بخشــی از ایــن نقــص بــه 
گروه  هــای افزایش حقوق اســت1.  گروه  هــای مالیاتــی بــا دســته  بندی  جهــت تفــاوت در دســته  بندی 
کارکنــان دولــت دیــده شــود،  ــا پلکانــی در وضعیــت حقــوق  آنچــه بایــد به  صــورت نظــام تبعیضــی ی
گــر چنیــن اتفاقــی در نهایــت رقــم نمی  خــورد معلــول  الزم اســت در حقــوق خالــص نگریســته شــود و ا
ــا  کــه آی فرمول  بنــدی خطــا در نظــام بودجه  ریــزی اســت. اختــالف قانونــی میــان مجلــس و دولــت 
تعییــن ســاختار اجرایــی فرمول  بنــدی افزایــش حقــوق در حیطــه اختیــارات هیئت  وزیــران دولــت 
اســت یــا مجلــس در فرآینــد تصویــب قانــون بودجــه عمومــی امــکان مداخلــه در ایــن فرمول  بنــدی را 

دارد، در تشــدید ایــن مســئله مؤثــر بــوده اســت. 

ــه	ســاختار	 ک ــه	وجــود	آمــد.	جایــی	 ــز	ب ــه	پیش		ازایــن	اشــاره	شــد،	ایــن	اشــکال	در	افزایــش	حقــوق	ســال	1397	نی ک 1.			همان		طــور	
ــا	دریافتــی	 کــه	در	نهایــت	حقــوق	خالــص	ی کشــور	بــه	نحــوی	بــود	 افزایــش	حقــوق	ناخالــص	اعضــای	هیئت		علمــی	دانشــگاه		های	
ــت	از	ســوی	مجلــس	 ــان	دول کارکن ــرد.	ســال	1397	مــدل	افزایــش	حقــوق	 ک کاهــش	پیــدا	 ــه	ســال	1396	 ــرد،	5	درصــد	نســبت	ب ف
کارکنــان	دولــت	بیــن	6	تــا12	درصــد	 گرچــه	عمــاًل	نــرخ	رشــد	حقــوق	 به		صــورت	پلکانــی	و	از	6	تــا	20	درصــد	تعریف		شــده	بــود.	ا
گرفتــه	بــود	و	اجبــاری	بــرای	 عملیاتــی	شــد؛	زیــرا	مجلــس	عــدد	تــا	20	درصــد	را	به		عنــوان	ســقف	بــرای	افزایــش	حقــوق	در	نظــر	

افزایــش	20	درصــدی	وجــود	نداشــت.	
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4. معیارهای عدالت در نظام حقوق و دستمزد

4.1  معنای دستمزد عادالنه از منظر نظام معیارها
ــد  ــاز بای ــار نی ــا و معی ــب مبن ــتمزد حس ــوق و دس ــرا حق ــه چ ک ــت  ــن اس ــدی ای کلی ــش  ــک پرس ی
کــرده)Konow,2003( آمــده اســت، در جامعــه  کونــو مطــرح  کــه  نگریســته شــود؟ در پژوهشــی 
گرفتــه بــود و تنهــا  ایاالت  متحــده آمریــکا در مــورد دســتمزد منصفانــه پیمایــش اجتماعــی صــورت 
ــد. در  ــش باش ــا نیازهای ــب ب ــد متناس ــرد بای ــتمزد ف ــه دس ک ــد  ــد بودن ــکا معتق ــردم آمری ــد م 20 درص
کــه تخصیصــی را ترجیــح  گفتــه بودنــد  مطالعــات ســال 2001، ۶۶ درصــد تــا 91 درصــد دانشــجویان 

ــوش را1.  ــه  ی باه ــک بچ ــا ی ــد ت کن ــرآورده  ــول را ب ــه  ی معل ــک بچ ــای ی ــه نیازه ک ــد  می  دهن

کــرد؟  کــه معیــار نیــاز را بــا چــه شــکلی بایــد در سیســتم حقــوق و دســتمزد وارد  بحــث ایــن اســت 
کالن نیــز قابل  طــرح اســت. در مقــام خــرد، بــر اســاس  ایــن بحــث در تفــاوت میــان دو ســطح خــرد و 
عواطــف تصمیم  گیــری صــورت می  گیــرد؛ ماننــد مثــال فــرد معلــول و باهــوش و نحــوه  ی تخصیــص به 
کتــاب »اقتصادنا«  آن  هــا امــا بحــث در فضــای کالن بــه شــکل دیگــر صــورت می  گیرد. شــهید صــدر در 
ــوازن در ســطح درآمــد )شــهید  ــه ت ــوازن در ســطح معیشــت تلقــی می  کنــد ن ــت اجتماعــی را ت عدال
کار  کــه چــون مســئله ارزش بــه مســئله  صــدر، 1۴29ق(. در ادامــه وجــه ایــن مبنــا را آن می  دانــد 

کنید	به	پیغامی،	تراب		زاده	و	سجادیه،	1395:	ص	269	و	270  1.			برای	مطالعه	بیشتر	مراجعه	
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کار هــم یعنــی تــالش به  عــالوه عملکــرد )رســیدن به دســتاورد و هدف مشــخص(.  گره  خــورده اســت و 

بنابرایــن ورود معیــار »نیــاز« بــه ایــن سیســتم باعــث انحــراف و خطــا در این نظام شــده و موجب 
کاربــردی ایــن  گرفتــن تفاوت  هــای انســانی می  شــود. داللــت  کــم انگیزگــی، تنبل  پــروری و نادیــده 
کــه مصوبــه  ی مجلــس شــورای اســالمی، معیــار نیــاز و تــوازن اجتماعــی را به  عنــوان  بیــان آن اســت 
کــرده اســت و به  نوعــی ایــن مصوبــه در دســته  ی نظریــات برابــری و نیــاز در  معیــار عدالــت توجــه 
مطالعــات عدالــت می  گنجــد. ایــن دســته از نظریــات، بــه نظریــه  ی مســاوات  طلبان نزدیــک اســت. 

گرچــه بــا اصــل تفــاوت در نظریــه انصــاف »جــان رالــز1« هــم قابلیــت توجیــه دارد. 

از طــرف دیگــر آنچــه در فرمــول پیشــنهادی دولــت ارائه  شــده، بــه دیــدگاه امثــال »فردریــش 
کســب درآمــد یــک بحــث اســت و تــوازن  کــه مشــروعیت  هایــک2« نزدیــک اســت. بدیــن معنــا 
ــی  کارای ــدان  ــت در فق ــه دول ــت. آنچ ــوی اس ــث ثان ــک بح ــی ی ــوازن اجتماع ــت و ت ــطح معیش در س
نظام  هــای مالیاتــی، تأمیــن اجتماعــی و نظام  هــای مکمــل تأمیــن نیــاز تأمیــن نکــرده، نمی  توانــد 
کار، تــالش  کنــد. در نظــام حقــوق و دســتمزد بــه یــک معنــا، مبنــا  در نظــام حقــوق و دســتمزد یافــت 
ــک  ــه ی ــینی و ن ــوع ورود پس ــک ن ــری، ی ــم فک ــن پارادای ــب ای ــاز حس ــار نی ــت و ورود معی ــزه اس و انگی
کارایــی و عملکــرد افــراد اســت  کــه معیــار فعــال در ایــن نظــام اســت،  مدخــل فعــال اســت. آن چیــزی 

ــاز، پــس  ازآن مدخلیــت دارد.   ــار نی و معی

کــه »نیــاز« به  عنــوان مکانیســم باز  توزیعــی موردتوجــه اســت؛ ولــی نکتــه  چالــش مهــم ایــن اســت 
ــرار دهــد، عــدد پرداخــت  ــا ق کار را هــم مبن ــه وقتــی سیاســت  گذار می  خواهــد همــان  ک ایــن اســت 
کار بــا دســتمزد  کار چقــدر اســت؟ در اصــل روی چــه حســابی بایــد ایــن مبادلــه  معاوضــه  ی همــان 
کار افــراد، نیــاز آن  هــا باشــد. بــه  گیــرد؟ در اینجــا، احتمــال دارد یکــی از مبناهــای ارزش  گــذاری  شــکل 
کــه نیــاز، نــه اواًل و بالــذات، بلکــه به  عنــوان عنصــر ثانویــه  عبارتــی ممکــن اســت چنیــن بیــان شــود 
کار حســب مولدیــت فــرد، مبنــا قــرار  کار دارای اهمیــت اســت. ازاین  جهــت، معیــار  در ارزش  گــذاری 
می  گیــرد و نیــاز در ارزش  دهــی، تقویــم پولــی و شاخص  ســازی ایــن مولدیــت مهم اســت. حســب این 
کــرد؛ ولــی بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت  کلــی، بایــد درآمــد فــرد را از نیــاز افــراد جــدا تصــور  منطــق 
کار مولــد و مطلــوب اجتماعــی، در  کار هــر فــرد مؤثــر اســت. یــک  کــه معیــار نیــاز در ارزش  گــذاری پولــی 
کار  گــر ایــن ارزش  گــذاری بــرای  نظــام صحیــح اقتصــادی، تأمین  کننــده معیشــت افــراد نیــز هســت و ا

1.  John Rawls
2.		Friedrich	Hayek
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مولــد وجــود نــدارد، حتمــًا بایــد بــه دنبــال اشــکال ســاختاری در حــوزه حقــوق و دســتمزد بــود.  

کســی به علل مختلف مانند مشــکل  گر  که ا البتــه ســوی دیگــر ایــن بحــث بــه معنــای آن نیســت 
کار مولــد نمی  توانــد انجــام دهــد تأمیــن معــاش او از تکلیف دولت ســاقط اســت.  جســمی یــا ذهنــی، 
چنیــن نتیجه  گیــری صحیــح نیســت. اواًل حداقــل معیشــت در نظــام اســالمی، یــک عــدد نیســت؛ 
کرامــت  ــه بــه  ــا شــأن اجتماعــی افــراد تعریــف می  شــود. از طــرف دیگــر، ایــن مقول بلکــه متناســب ب

ذاتــی انســان مرتبــط اســت و وظیفــه  ای همگانــی و مســئولیتی اجتماعــی اســت. 

کرامــت انســانی اقتضــاء تأمیــن ایــن اصــل بــرای انســان را دارد و اولیــن وظیفــه بــرای  احتــرام و 
کار مولــد و دارای ارزش اســت. در مرحلــه بعــد، وظیفــه  ایــن تأمیــن، بــر عهــده خــود فــرد از طریــق 
کار مولد  بــرادران ایمانــی )تکافــل( و در نهایــت دولــت اســالمی )تأمیــن اجتماعــی( اســت. رفــع نیاز بــا 
کرامت و عزت انســانی  کــه حافظ  خــود فــرد یــک ارزش پســندیده در دســتگاه معــارف اســالمی اســت 
کــه به  شــدت در نگــرش اســالمی، ناپســند شمرده  شــده اســت.  نیــز هســت تــا ســربار دیگــران نباشــد 

کــه  کار، لحــاظ معیــار نیــاز از حیــث تأمیــن حداقل  هــای معیشــت  در قیمت  گــذاری عادالنــه 
کار در مقــام قیمت  گــذاری پولــی  یــک  کرامــت انســانی اســت، ضــرورت دارد. مولدیــت  حافــظ 
به  صــورت عادالنــه بــا ایــن شــاخص ســنجیده و ارزیابــی می  شــود. آنچــه به  صــورت حداقلــی در ایــن 
ــه  ــد ب ــتمزد بای ــوق و دس ــام حق ــی در نظ ــات اجتماع ــه ترتیب ک ــت  ــرد آن اس ک ــا  ــوان ادع ــه می  ت زمین
کل، در نهایــت تأمین  کننــده نیــاز افــراد باشــد. اصــالح  کــه بــرون  داد سیســتم  نحــوی طراحــی شــود 
سیســتمی حقــوق و دســتمزد، درنهایــت در حالــت ترمیمــی، به  نظــام تأمیــن اجتماعــی دولــت و در 
کار درون یک نظام اجتماعی وابســتگی دارد1.  حالــت درون سیســتمی، بــه ترتیبــات نهــادی روابــط 

کارکنــان دولــت را موجــب افزایــش شــکاف طبقاتــی  مجلــس افزایــش یکســان درصــدی حقــوق 
کــه نظــام پلکانــی نزولــی در افزایــش حقــوق، بــه  کارکنــان دولــت دانســته و بــر ایــن بــاور اســت  در بیــن 
کارکنــان دولت می  شــود.  کاهــش شــکاف طبقاتــی بیــن  دســتمزد عادالنــه نزدیک  تــر اســت و موجــب 

در تعییـن مـدل افزایـش حقوق عادالنه، پرداخت تفصیلی به معیار »نیـاز« و آثار آن در این مدل 
از اهمیت برخوردار است. آیا این معیار امکان مدخلیت تام در تعیین حقوق دارد یا باید به  صورت 

کتــاب	ثــروت	و	ملــل	)فصــل	4	و	5(	در	 کار	و	رســیدن	بــه	دســتمزد	عادالنــه،	یــادآور	بحــث	آدام	اســمیت	در	 1.			موضــوع	قیمت		گــذاری	
تمایــز	میــان	قیمــت	طبیعــی	بــا	قیمــت	بــازار	اســت.	در	آن	دســتگاه	فکــری،	رســیدن	بــه	قیمــت	طبیعــی	دشــوار	و	قیمــت	بــازار	مســیر	

کار	اســت.	 کشــف	آن	قیمــت	طبیعــی	اســت.	ایــن	راه		حــل	بــرای	فــرار	از	پرســش	ســخت	تعییــن	ارزش	واقعــی	یــک	
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کـرد؟ اشـاره شـد تأثیـر ایـن معیـار در نظـام مولدیـت، بهـره  وری و  کار بـه آن توجـه  گانـه بـا مقولـه  جدا
کار غیرقابل  انـکار اسـت و ایـن از وظایـف ذاتـی دولـت اسـالمی اسـت. هـر فـردی بـا 8  قیمت  گـذاری 
کار اسـت، بایـد  کـه در نظـام مولدیـت و خلـق ارزش، در نظـام اجتماعـی مشـغول  کار مفیـد  سـاعت 
کنـد. عدم اختالل در این سیسـتم،  کارکـرد نیازهـای معیشـتی خود را تأمین  بتوانـد بـا خروجـی ایـن 
گون اجتماعی و اقتصادی می  شـود. یک نمونه آن، پدیده چند شـغلی بودن  گونا منجر به عوارض 
کار، فرد بـرای تأمین نیازهـای خود،  افـراد اسـت. بـه دالیـل مختلـف ازجمله سیسـتم قیمت  گـذاری 
باید به  جای یک نوبت  کاری، دو یا سـه نوبت  کاری فعالیت انجام دهد تا نیازهای اساسـی او تأمین 
شود و این دارای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اخالقی فراوانی است1. الزم است دولت اسالمی 
کار بـا بهـره  وری مطلـوب انجـام می  دهـد، ایـن حـد اساسـی از نیـاز از  کـه هشـت سـاعت  کسـی  بـرای 
کار  کار، یـک بحـث جـدی در حـوزه نظـام  کار فـرد بـرای او تأمیـن شـود. نظـام قیمت  گـذاری  طریـق 
کارمنـد دولتـی احسـاس می  کند در  کـرده اسـت. یـک  کـه به  صـورت تاریخـی شـکل و قـوام پیدا اسـت 
کارگـر اسـت؛ درحالی  کـه اصـل  کار یـک  کـه ۴ برابـر قیمـت  کارش یـک جوهـری خوابیـده اسـت  ذات 
کامـاًل متکـی بـر یـک فلسـفه اعتباری در سـاختار اجتماع اسـت و از این حیث، پرسـش از  ایـن نظـام، 
کار، یک پرسـش بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. مثاًل به  راحتی نمی  توان حکم  قیمت  گذاری عادالنه 
کرد کسـی که تحصیالت دانشـگاهی داشـته اسـت، حتمًا باید حقوق بیشـتری داشته باشـد. فراتر از 
گـر در یـک نظـام عادالنـه، فاصله    هـا هم رعایت شـده  کارمنـد در نظـام حقـوق، ا کارگـر و  فاصلـه میـان 
کم  درآمد خود موضوعیت دارد. رعایت  گروه  های  باشـد، رعایت اصل تأمین نیازهای اساسـی برای 
کفاف«، یک قاعده اصلی و تأثیرگـذار در نظام ارزش  دهی و قیمت  گذاری  اصـل تأمیـن »حـد عفـاف و 
کـه در حـال حاضـر به  شـدت از آن غفلـت می  شـود. رعایـت ایـن اصـل، در دسـته  افـراد اسـت  کار 

مطالعـات »برابـری و نیـاز« در نظریه  هـای عدالـت اجتماعی اسـت. 

کار مفیـد بـا مولدیـت  کـه در روز 8 سـاعت  کسـی  کار، بـرای  گـر در نظـام مولدیـت و بهـره  وری  ا
گیـرد، منطقـًا نبایـد خروجی  کار انجـام  کارمنـدی را انجـام می  دهـد، قیمت  گـذاری عادالنـه  مطلـوب 
ایـن سیسـتم از نیازهـای او کمتـر باشـد. حداقـل دو ُبعـد اثرگـذار وجـود دارد:  اول اینکـه حـد عفـاف و 
کارایی و صرفه اقتصادی وجود داشته باشد.  کار،  کفاف فرد رعایت شود و دوم اینکه برای سیستم 

کــه اواًل معیــار بیرونــی یعنــی اصــل  کار بایــد بــه شــکلی باشــد  بــرای انــواع افــراد،  قیمت  گــذاری 
ــه  ــر ب گ ــود. ا ــف ش ــادی آن تعری ــق اقتص ــی و منط کارای ــًا در  ــود و ثانی ــت ش ــانی« ضمان ــت انس »کرام

کار	ایران،	ظهور	پدیده	شاغلین	فقیر	است.	 1.			ازجمله	مسائل	مهم	در	بازار	
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ــا  ــد ب ــدارد، بای کارایــی اقتصــادی وجــود ن دالیــل مختلــف، ازجملــه تغییــرات حــوزه فنــاوری، ایــن 
گــذار بــرای افــراد  کرامــت انســانی، دوران آمــوزش و ارتقــای مهــارت انســانی در دوران  توجــه بــه اصــل 
کارایی  گر بــاز  کارایــی اقتصادی، بازطراحی شــود. ا کار انســانی در شــرایط جدیــد مبتنــی بــر  تعریــف و 
ج از سیســتم  و منطــق اقتصــادی در اعــداد دســتمزد جدیــد وجــود نــدارد، عوامــل اختالل  زایــی خــار
کاال و خدمــات نهایــی تولیدکننــده1 به  صــورت  کار وجــود دارد؛ مثــاًل قیمــت بــازار  قیمت  گــذاری 
کاهــش درآمــد را بــا فشــار  کاهــش درآمــد او شــده اســت و تولیدکننــده  کــه منجــر بــه  عادالنــه نیســت 
کارفرمــا، بــه جهــت عــدم بهــره  وری  کاهــش درآمــد  کار مــی  آورد یــا مثــاًل  حقــوق و دســتمزد بــه نیــروی 

کارفرمــا )یــا دولــت( باشــد.  و اشــکاالت ســاختاری و مدیریتــی خــود 

کار2« در ســاختار  در اقتصــاد متعــارف، معمــواًل دســتمزد منصفانــه را بــه »بهــره  وری نهایــی 
کار اســت.  تولیــد مرتبــط می  داننــد. بنابرایــن دســتمزد، حاصل  ضــرب قیمــت در بهــره  وری نهایــی 
گــر نظــام بهــره  وری و مولدیــت درســت باشــد، امــا نظــام   قیمت  گــذاری دارای اشــکال  بنابرایــن ا
گــر قیمــت در ایــن  باشــد، در نهایــت خروجــی فرمــول یعنــی دســتمزد نیــز دارای انحــراف می  شــود. ا
کفــاف باشــد، دســتمزد نیــز پایین  تــر از ایــن عــدد خواهــد بــود. لــذا  فرمــول، پایین  تــر از حــد عفــاف و 
کار، نظــام مولدیــت و خلــق ارزش اســت و قیمــت پایــه  متغیــر درون  زا در سیســتم قیمت  گــذاری 
به  عنــوان یــک عامــل بــرون  زا در ایــن سیســتم وارد می  شــود. بــرای عادالنــه بــودن قیمــت بایــد دو 
کار صــورت بگیــرد: بررســی عوامــل درون  زا و بــرون  زای عدالــت. عوامــل درون  زا بیشــتر ناظــر بر نســبت 
بیــن شــغل  ها اســت؛ ماننــد تقســیم مشــاغل بــه شــغل ســخت و آســان و حتــی مباحــث مربــوط بــه 
کمیــاب بــودن آن  هــا نیــز بــه ایــن حــوزه  تقاضــای شــغل  ها )محبوبیــت اجتماعــی مشــاغل( و میــزان 
مرتبــط اســت. ایــن نــوع از نســبت  ها در جامعــه خــود جــزو عوامــل درون  زا هســتند. عامــل بــرون  زا 
ــا لحــاظ  ــر تأمیــن نیازهــای افــراد اســت. هرگونــه افزایــش حقــوق بایــد ب کــه ناظــر ب هــم وجــود دارد 

کفــاف انســانی اســت.  اصــل رعایــت حــد عفــاف و 

نکتــه مهــم در حــوزه معیارهــای عدالــت، نظــم ترتیبــی در اعمــال معیارهــای عادالنــه در حــل یــک 
مســئله اســت. معیــار نیــاز از ایــن حیــث دارای اولویــت اســت و بعد معیارهای دیگر مانند شایســتگی، 
کــه الگویتــم مبتنــی بــر »زمینــه«، در  تــالش و عملکــرد موردتوجــه قــرار می  گیرد.بــه همیــن دلیــل اســت 

کارفرمــا	 ــا	خــود	دســتگاه		های	دولتــی	به		عنــوان	یــک	 کارفرمــا	در	بخــش	خصوصــی	ی 1.			در	اینجــا	ایــن	تولیدکننــده	می		توانــد	یــک	
باشــد.

2.  MPL



72

ادبیــات مطالعــات عدالــت مطرح  شــده تــا الگــوی فعالیــت در فضــای چندمعیــاره تبیین شــود. 

کفایــت«، چنــد اشــکال بالقــوه  بــا این  حــال در مــورد معیــار »برابــری و نیــاز« بــه معنــای »دکتریــن 
مطــرح اســت:

ــی . 1 آیــا به  انــدازه  ی کافــی بــرای ایــن کار پــول وجــود دارد؟ کــه بــه مباحــث تأمیــن منابــع مال
افزایــش حقــوق مرتبــط اســت

نکته  ی بعد این است که حد کفایت چه میزان است و چه مقدار باید داد؟ . 2

کنیــم؛ ماننــد فقــر  کفــاف، می  توانیــم نســبی هــم فکــر  بــه نظــر می  رســد در مــورد مقولــه عفــاف و 
گــروه و صنــف  گــروه بــه  کــه در مقابــل فقــر مطلــق مطــرح اســت. در ایــن تمایــز، فقــر نســبی،  نســبی 
بــه صنــف تفــاوت می  کنــد؛ مثــاًل بــرای یــک خانــواده  ، نداشــتن اتومبیــل فقــر اســت ولــی بــرای یــک 
کفــاف مطلــق را  خانــواده دیگــر فقــر نیســت. در مباحــث مطرح  شــده، نیــز ابتــدا بایــد حــد عفــاف و 

کفــاف نســبی رفــت.  انجــام داد و آنــگاه بــه ســراغ عفــاف و 

کرامــت  کــم برخوردارهــا و حفــظ  اولویت  بنــدی اصلــی در صــورت محدودیــت منابــع، توجــه بــه 
کــه در  کرامــت انســانی دارای اهمیتــی اســت  انســانی در نظــام حقــوق و دســتمزد اســت. اصــل 

ــت آن پذیرفتــه می  شــود.  ــرای ضمان دســتگاه معــارف اســالمی، هــر هزینــه  ای ب

بحــث دیگــر پیرامــون »معیــار نیــاز«، موضــوع »تورش  هــای1« حاصــل از معیــار نیــاز اســت. مثــاًل 
کرامــت انســانی  اش حفــظ  تــورش یــا ســوگیری »ســلیقه  های ُپــر خــرج« و یــا اینکــه فــرد خــود نخواهــد 
کار نمی  کنــد، بــرای این  چنیــن افــرادی لحــاظ  کرامــت انســانی خــود،  شــود، و یــا اینکــه بــه حــد 

کرامــت انســانی تابــع چــه اصولــی اســت؟

که با نوعی بیکاری داوطلبانه، افراد تنبل اجتماعی  گروه  های اجتماعی، برخی افراد هستند  در 
کردن برای  کار  که امکان  کار نمی  کنند. در مقابل برخی افراد مسکین وجود دارند  که اصاًل  هستند 
آن  هـا فراهـم نیسـت.  ایـن دو دسـته یعنـی افـراد ناتـوان و بیکارهـای داوطلبانـه را بایـد وارد سیسـتم 
کـه بـه افـراد اجازه  ی  کـرد و یک  جایـی هـم بایـد وارد سیسـتم اجبـار شـد. همان  طـور  تعلیـم و تربیـت 
کفـاف را هم نمی  دهیم. مثاًل شـاید یک نفر  خودکشـی نمی  دهیـم، اجـازه  ی زندگـی زیـر حـد عفـاف و 
که  کند، اما باید او را رشـد داد و این اجازه را به او نداد  کارتن  خوابی را سـپری  پذیرفته باشـد، زندگی 
کار نمی  کنـد، او را هم باید  کـه بـه دلیـل پولدار بـودن پـدر خـود،  در ایـن شـرایط بمانـد. یـا مثـاًل کسـی 

1.  Bias
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کرد.  کار خیریـه وادار  کار داوطلبانه و یا  کـرد و بـه انـواع روش  وارد سیسـتم تعلیـم و تربیـت 

کنــد و بهــره  ور و مولــد ارزش باشــد.  کار  انســان حســب تحقــق و شــکوفایی اســتعدادهایش بایــد 
کــه ایــن دو نبایــد بــا هــم خلــط شــود؛ دقیقــًا  کردیــم و بیــان شــد  کار را از نیــاز تفکیــک  کــه  همان  طــور 
گــذران  کــردن بــرای تأمیــن معیشــت و  کار  کــه نیــاز بــه  از این  طــرف هــم بایــد توجــه داشــت، فــردی 
گــروه بیــکاران داوطلبانــه شــود. یکی از  کار نکنــد و وارد  زندگــی خــود نــدارد، نمی  توانــد بــه ایــن بهانــه 
کــه عمدتــًا  کار اســت؛  کننــده درآمــد از غیــر  کســب  گــروه  نقــاط هشــدارآمیز در اقتصــاد ایــران، افزایــش 

از محــل اجــاره دارایی  هــای واقعــی یــا ســود دارایی  هــای مالی،کســب درآمــد دارنــد1. 

4.2 تحلیل مصوبه مجلس و دولت از منظر مطلوبیت  گرایی
کــه در محاســبه و مقایســه  از منظــر نظریه  هــای مطلوبیت  گرایــی، یــک نکتــه مهــم ایــن اســت 
پیرامــون یــک تصمیم  گیــری و انتخــاب اقتصــادی، توجــه بــه »مطلوبیــت نهایــی2« حیاتــی اســت. 
هرگونــه افزایــش درآمــد و حقــوق بــر مبنــای مقایســه حــول مطلوبیت  هــا تحلیــل می  شــود. درواقــع، 
بــه یک  شــکل افزایــش نســبی را مبنــای مقایســه قــرار داده  ایــم؛ به  عبارت  دیگــر، ســهم درصــدی 
خاصــی از مقولــه افزایــش حقــوق موردتوجــه قــرار می  گیــرد؛ لکــن در مطلوبیت  گرایــی بیشــتر بــه 
گــر ازنظــر »مطلوبیــت نهایــی« بخواهیــم مقایســه انجــام  »مطلوبیــت نهایــی« توجــه می  شــود و ا
کنــد؛ زیــرا مبنــای مقایســه تغییــر می  کنــد. در مقایســه مبتنــی  دهیــم، ممکــن اســت نتایــج تغییــر 
کــه حســب مطلوبیــت  گیــرد  بــر »درصــد افزایــش حقــوق«، نوعــی مقایســه نســبی الزم اســت صــورت 
نهایــی فــرد از درآمــدش اســت. ایــن نــوع مقایســه  ، در نظریه  هــای مطلوبیت  گرایــی اولویــت دارد. در 
کــرد؛ یعنی حالتــی از توزیع  کثــر  کل را حدا ســطح کل اجتمــاع، مطلوبیت  گرایــی بایــد اول مطلوبیــت 

کثــر شــود.  کل حدا کــه مطلوبیــت  کنیــم  را انتخــاب 

یــا  کل  از مقایســه مطلوبیــت  یــک مقولــه ذهنــی3 اســت. قبــل  مســئله »مطلوبیت  گرایــی« 
کــه مــا وارد فضــای مقایســه  های بین  االذهانــی شــده  ایم.  نهایــی، بایــد ایــن نکتــه را توجــه داشــت 

گــروه	شــاغالن	قــرار	ندارنــد،	امــا	دارای	درآمــد	هســتند.	ایــن	 کار،	هرچنــد	در	 گــروه	جمعیــت	غیرفعــال	در	بــازار	 1.			یخشــی	از	افــراد	در	
کار«	شــناخته	می		شــوند.	آمــار	بیــش	از	یــک	دهــه	اخیــر	از	ســال	1384	نشــان	 گــروه	از	افــراد	تحــت	عنــوان	»افــراد	دارای	درآمــد	بــدون	
کار	از	ســه	میلیــون	و	26	هــزار	نفــر	در	ســال	84	بــه	پنــج	میلیــون	و	112	هــزار	نفــر	در	ســال	 می		دهــد	جمعیــت	افــراد	دارای	درآمــد	بــدون	
گــروه	در	اقتصــاد	ایــران	دارد.	افزایــش	قابل		توجــه	»جمعیــت	دارای	 کــی	از	رشــد	دو	میلیــون	و	86	هزارنفــری	ایــن	 کــه	حا 96	رســیده	

کار	در	ســال		های	اخیــر	اســت.	 درآمــد	بــدون	شــغل«	یکــی	از	پدیده		هــای	بــازار	
2.  Marginal utility
3.		subjective
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از ایــن منظــر، در مقایســه نســبی حســب مطلوبیــت، یــک مقولــه جــدی، تفــاوت مطلوبیــت پــول 
کــه بــرای دهک  هــای مختلــف  بــرای افــراد مختلــف اســت. مفهــوم ســاده ایــن مطلــب ایــن اســت 
ــا 10  ــرای یــک دهــک ب درآمــدی، پــول مطلوبیت  هــای مختلــف دارد.  به  عنوان  مثــال،  10 تومــان ب
کنیــم،  گــر بــه ماهیــت ذهنــی ایــن مقایســه توجــه  تومــان بــرای دهــک دیگــر متفــاوت اســت. حــال ا
کارمنــد بــا دســتمزد پاییــن پرداخــت  کــه بــه فــرد  کــه ۴00 هزارتومانــی  ایــن ســؤال مطــرح می  شــود 
گــر  می  شــود، چنــد درصــد مطلوبیــت بــرای او ایجــاد می  کنــد و چقــدر زندگــی او را تغییــر می  دهــد؟ و ا
کســی بــا حقــوق 20 میلیــون تومــان بدهنــد، بــرای او چقــدر احســاس  همیــن ۴00 هــزار تومــان را بــه 

ــذت دارد و چقــدر زندگــی او را تغییــر می  دهــد؟  ل

کــه ۴00 هــزار تومــان بــرای دهک  های پاییــن درآمــدی، مطلوبیت پولی  اجمــااًل مشــخص اســت 
بیشــتری دارد و ایــن بــه جهــت همــان ماهیــت ذهنــی مطلوبیــت اســت. ایــن مبنــا، ایــن رهــاورد 
ــد اســمی افزایــش حقــوق را ارزیابــی  ــًا از منظــر قــدرت خری کــه صرف ــرای مطالعــات عدالــت دارد  را ب
کــدام  کــه  کنیــم. نکتــه بعــدی آن اســت  نکنیــم و مطلوبیــت ذهنــی افزایــش حقــوق را نیــز لحــاظ 
کل یــا مطلوبیــت نهایــی یــا مطلوبیــت نســبی؟ از ســوی دیگــر،  مطلوبیــت مهــم اســت؟ مطلوبیــت 
کــه  این  کــه مخــرج مشــترک انــواع مطلوبیــت چــه باشــد، نیــز دارای اهمیــت اســت؛ بدیــن معنــا 
گــر حســب تســاوی  کیــک، ا حســب چــه وجــه مشــترکی مطلوبیت  هــا مقایســه شــود. در توزیــع یــک 
کیــک دوســت نداشــت، بایــد  کــه ســیر بــود یــا  کســی  گیــرد، بــه  در مطلوبیــت نهایــی، توزیــع صــورت 
کــه  کســی  کنیــم، بــه  کل بخواهیــم توزیــع  کــه حســب افزایــش مطلوبیــت  بیشــتر داد؛ ولــی زمانــی 

کیــک بیشــتر دوســت داشــت، بیشــتر داده می  شــود. 

کــه  مطلوبیــت پــول را به  طــور ســاده می  تــوان در چنــد جــا مــورد ارزیابــی قــرار داد. مثــاًل زمانــی 
کســی حاضــر اســت توقــف  کنیــم چــه  وقتــی یــک پــول هزارتومانــی زمیــن افتــاده اســت؛ مشــاهده 
کوچک  تریــن توجــه و توقفــی بــرای برداشــت ایــن  کنــد و پــول را از روی زمیــن بــردارد؟ برخــی حتــی 
پــول نمی  کننــد؛ امــا ممکــن اســت فــرد دیگــر بــرای برداشــتن پــول شــیرجه بــرود. ایــن تفــاوت رفتــار 

گروه  هــای مختلــف درآمــدی اســت1.  حکایــت از تفــاوت مطلوبیــت پــول میــان 

1.			البته	در	بحث	میزان	مطلوبیت	پول،	به		غیراز	تعلق	فرد	به	دهک		های	درآمدی،	برخی	مسائل	و	حوزه		های	فرهنگی	نیز	مؤثر	است.	
گاه	برخی	شوک	های	ذهنی	در	میزان	ارزش	ذهنی	پول	 	برای	یک	فردی	که	خسیس	است،	مطلوبیت	پول	بسیار	باال	است.	حتی	

ً
مثال

گاه	 کلی	در	مطلوبیت	افراد	از	مواهب	اجتماعی	بسیار	اثرگذار	است.	 در	میان	افراد	تأثیرگذار	است.	فرهنگ	و	سبک	زندگی	به		صورت	
گاه	عکس	این	قضیه	صادق	است.	مقوله	انواع	نارضایتی	 برخی	افراد	قابلیت	لذت	بردن	از	زندگی	با	دستمزدهای	پایین	را	دارند	و	

فردی	و	اجتماعی	امروز	بسیاری	از	لذت	های	افراد	را	دچار	اختالل	ذهنی	کرده	است.	
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گـر با فرض نادرسـت همگنی مطلوبیت پـول، بخواهیم دو مصوبه مجلس و دولت  بااین  حـال ا
که بـرای دهک  کنیـم، یعنـی یـک تومـان بـرای دهـک اول همـان ارزشـی را داشـته باشـد  را مقایسـه 
کـه بـه هـر دو فـرد ۴00 هـزار تومـان به  طـور مسـاوی اضافـه می  شـود، هـر دوبه  یـک  دهـم دارد. زمانـی 
گر مصوبه پیشـنهادی دولت  انـدازه افزایـش پیـدا می  کننـد و از ایـن حیـث تسـاوی برقرار اسـت؛ اما ا
را موردتوجـه قـرار دهیـم، ممکـن اسـت 20 درصـد افزایـش بـرای دهـک دهـم  ۴ میلیـون تومـان و 
میلیـون  چهـار  اسـت،  همگـن  پـول  مطلوبیـت  چـون  و  شـود  تومـان  هـزار   ۴00 اول  دهـک  بـرای 
تومـان 10 برابـر ۴00 هـزار تومـان دیـده می  شـود و ایـن اصـاًل  از منظـر عدالـت درسـت نیسـت؛ زیـرا 
آنکـه ثروتمندتـر اسـت، افزایـش حقـوق بیشـتری داشـته اسـت. البتـه ایـن بـه فـرض همگـن بـودن 
این  چنیـن اسـت امـا مصوبـه دولـت بـا فرض اینکـه پول همگن نیسـت؛  از این حیث نوعی تسـاوی 
کـم درآمـد جامعـه قـرار دارد، با ۴00  کـه در دهـک  کـرده اسـت. فـردی  در مطلوبیت    هـای افـراد برقـرار 
گر بخواهیـم این مقـدار از مطلوبیت نهایی به  که ا هـزار تومـان مطلوبیـت نهایـی به دسـت مـی  آورد 
گرسـنه  کـه  فـرد ثروتمنـد برسـد، بایـد همـان چهـار میلیـون تومـان بـه او افـزوده شـود. ماننـد فـردی 
گرسـنه اسـت.  که  کلوچـه بیشـتری دارد تـا مطلوبیـت نهایی او برابر فردی شـود  نیسـت و بایـد بـه او 
کند؛  کرده اسـت نوعی برابـری را برقـرار  بدین  جهـت درواقـع سـناریو پیشـنهادی دولـت، هـم تـالش 

امـا از منظـر مطلوبیت  گرایـی و البتـه مطلوبیـت نهایـی اشـخاص برابـر شـده اسـت. 

کــه حقــوق بیشــتری می  گیرنــد، بــرای آنکــه مطلوبیــت  طبــق قاعــده مطلوبیــت نهایــی افــرادی 
نهایــی آن  هــا مســاوی بــا دیگــران باشــد، بایــد چنــد برابــر بیشــتر از دیگــران افزایــش حقــوق داشــته 
باشــند تــا مطلوبیــت نهایــی افزایــش حقــوق آن  هــا بــا دیگــران برابــر باشــد. ایــن هــم نوعــی از 
کــرده اســت؛ امــا از منظــر مطلوبیت  گرایــی و نــه از منظــر  کــه دولــت انتخــاب  مســاوات  گرایی اســت 
نیــاز و برابــری مطلــق. البتــه ایــن منطــق نظــری، قابــل تســری در حــوزه نظــام مالیاتــی نیــز هســت و 
در ایــن چارچــوب تحلیلــی، مالیــات نیــز نبایــد به  صــورت تصاعــدی باشــد و بایــد برابــر دریافــت شــود. 

از منظــر »نظریــه پار  تــو1«، نیــز مــدل افزایــش حقــوق قابلیــت تحلیــل و بررســی دارد. در مقایســه 
کــه بــرای فقــرا افــزوده  کاهــش مطلوبیــت ثروتمنــدان بــا افزایــش مطلوبیــت فقــرا، مطلوبیتــی  میــان 

می  شــود، بیشــتر اســت. از ایــن منظــر، مصوبــه مجلــس بــه عدالــت نزدیک  تــر اســت. 

کارایـی	پارتـو«	معـروف	شـد.	حسـب	ایـن	 کـه	بـه	»بهینـه	یـا	 کـرد	 1.			پارتـو،	جامعه		شـناس	و	اقتصـاددان	ایتالیایـی،	مفهومـی	را	طـرح	
کـردن	وضعیـت	فـردی	دیگـر	 کـه	در	آن	امـکان	بهتـر	نمـودن	وضعیـت	یـک	فـرد	بـدون	بدتـر	 نظریـه،	حالتـی	از	تخصیـص	منابـع	اسـت	

وجـود	نـدارد.	
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کــه احتمــااًل مصوبــه مجلــس را زیــر ســؤال می  بــرد،   در نظریــات مطلوبیت  گرایــی، یــک نظریــه 
کــه تغییــرات در حقــوق و دســتمزد،  نظریــه »خالــی از رشــک یــا حســادت« اســت؛  بدیــن معنــا 
ــا  کاالیــی یــک فــرد دیگــر احســاس حســادت و ی ــه ســبد  ــه فــرد نســبت ب ک ــه شــکلی باشــد  ــد ب نبای
کــه  کــه وقتــی افزایــش حقــوق بــه شــکلی ســامان یابــد  رشــک داشــته باشــد. نکتــه مهــم ایــن اســت 
ــن  ــت بی ــن اس ــس(، ممک ــنهادی مجل ــه پیش ــد مصوب ــود )مانن ــک ش ــر نزدی ــه یکدیگ ــتمزدها ب دس
کــه خودشــان را در مقایســه بــا دیگــران تعریــف می  کننــد، احســاس حســادت و نابرابــری در  افــرادی 
کــه حقــوق باالتــری می  گیرنــد بیشــتر شــود. ایــن مبنــا، در نظریــه برابــری »آدامــز« در حــوزه  افــرادی 
کــه عدالــت یــک نســبت اســت: نســبتی بیــن  »عدالــت ســازمانی« نیــز طرح  شــده اســت؛ بدیــن معنــا 
گــر  کارمنــد دیگــر خــود را از منظــر داده و ســتاده مقایســه می  کنــد و ا کارمنــد بــا  داده و ســتاده. یــک 

ــود.  ــاد می  ش ــم زی ــاس ظل ــکل  گرفته و احس ــی ش ک از بی  عدالت ــود، ادرا ــب ش ــبت تخری ــن نس ای

لکن نکته مهم این نظریه خالی از حسـادت1 در مقوله مهم »ارجاع2« اسـت. این مقوله با یک 
چالـش فرهنگـی روبـرو اسـت و در بسـیاری از مـوارد هـر مقـدار افزایـش حقـوق اتفـاق بیفتـد، بازهـم 
فـرد خالـی از حسـادت نمی  شـود؛ چـون بـه لحـاظ ارجاعـات ذهنی، یـک فرد متعلق بـه دهک  های 
کم  درآمـد، در بسـیاری از مـوارد خـود را بـا دهک  هـای ثروتمنـد جامعـه از وجـوه مختلـف مقایسـه 
می  کنـد. تخریـب ایـن رفرنـس یـا ارجاعـات ذهنـی، یـک معضـل فکـری و فرهنگـی در جامعـه امـروز 
که  کـه بسـیاری از مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی را بـه دنبـال خـود خواهد آورد. مثـاًل فردی  ماسـت 
به لحاظ دهک درآمدی، سفر خارجی در بسته مصرفی او تعریف  نشده است، از این منظر خود را 
بـا دهـک ثروتمنـد مقایسـه می  کند. از طرف دیگـر، دریافتی  های فرد انحصـار در دریافتی  های مالی 
گاهـی عـالوه بـر »معیشـت«، اصـل »منزلـت« نیـز بـرای فـرد دارای اهمیـت اسـت. »منزلـت«  نـدارد. 
یـک دریافـت غیرپولـی فـرد از سـازمان اسـت و در بسـیاری از مـوارد می  تـوان به  عنـوان جایگزیـن و 

مکمـل نقص  هـای دریافـت پولـی باشـد تـا احسـاس حسـادت یـا نابرابری شـکل نگیرد. 

تقویــت انگیزه  هــای منزلتــی و غیرمــادی به  عنــوان یــک راهبــرد مکمــل مهــم در نظــام حقــوق 
و دســتمزد، بایــد دیــده شــود. انتقــاد دولــت بــه مصوبــه مجلــس دال بــر پیامــد بی  انگیزگــی و 

ــز	ماننــد	حســادت،	منجــر	بــه	طــرح	بحــث	نظریــه	خالــی	از	حســادت	در	 1.			بررســی	ویژگی		هــای	اخالقــی	وضــع	اولیــه	در	نظریــه	رال
کاربردهــای	خــرد	 کالن	را	دارد.	خاســتگاه	و	 کاربســت	در	مســائل	 ــت	 ــی	از	حســادت	قابلی ــه	خال ــات	عدالت		پژوهــی	شــد.	نظری ادبی
کالن	نیســت.	ایــن	مقولــه	مرتبــط	بــا	احســاس	رضایتمنــدی	و	خشــنودی	افــراد	در	زندگــی	روزمــره	 ایــن	نظریــه،	نافــی	ایــن	اســتفاده	

خــود	اســت.	
2.		Reference
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گروه  هــای متخصــص و نخبــه از مصوبــه پیشــنهادی مجلــس بــا ایــن پیش  فــرض اســت  ســرخوردگی 
کل نظــام جبــران خدمــات بــر دوش حــوزه پرداخت  هــای مالــی سپرده  شــده و از پرداخت  هــای  کــه 
غیرمالــی غفلــت شــده اســت. البتــه در مــورد مــوارد مهارت  هــای خــاص بــه نظــر می  رســد، عــدم 
کــه منطــق مقایســه در افــراد  کمــی دشــوار باشــد؛ به  خصــوص زمانــی  پذیــرش حقــوق بــا اعــداد بــاال، 
کارکنــان را بــا دشــواری روبــرو  کــی  به  صــورت فعــال وجــود داشــته و امــکان تغییــرات ذهنــی و ادرا
می  کنــد. شــاید بتــوان بــه ایــن افــراد خــاص و نخبــه، حقــوق نجومــی داد؛ ولــی بایــد مالیــات نجومــی 
کــه وجــه آن همــان مســئولیت اجتماعــی ایــن طبقــه نخبــه اســت. حقــوق افــراد را  گرفــت  هــم 
کــرد؛ امــا بخشــی از آن را به  صــورت مســتقیم در قالــب مشــارکت  کامــل لیســت  می  تــوان به  صــورت 
او در برخــی فعالیت  هــای ناظــر بــر مســئولیت اجتماعــی افــراد قــرار داد )ماننــد ســاخت مدرســه یــا 

درمانــگاه در مناطــق محــروم(. 

درعین  حــال بایــد توجــه داشــت فقــط بــر اســاس ابــزار انگیزش  هــای پولــی نمی  تــوان نظــام 
ــبت  ــه نس ــود، همیش کار ش ــی  ــزش پول ــا انگی ــط ب ــر فق گ ــامان داد. ا ــان را س کارکن ــات  ــران خدم جب
بــه همه  جــا عقب  ماندگــی احســاس می  شــود. شــاید هیــچ  گاه نتــوان حقــوق و دســتمزد یــک عضــو 
کشــورهای اروپایی مقایســه  کشــورمان را بــا  هیئت  علمــی، یــک قاضــی و یــا مهنــدس نفــت خــوب در 
کــرد؛ بنابرایــن شــدیداً نیــاز بــه ابزارهــای انگیزشــی غیرمــادی وجــود دارد. البتــه مجــدد ذکــر می  شــود 

کــه اقتضائــات بخــش عمومــی بــا اقتضائــات بخــش خصوصــی متفــاوت اســت. 

4.3 تحلیـل مصوبـه مجلـس و دولـت از منظـر نظریه  هـای 
شایسـتگی

کــه معیــار و منــاط  یــک بحــث آن اســت  بــا نظریه  هــای شایســتگی،  در مطالعــات مرتبــط 
کامــاًل فــردی اســت و وقتــی  کالن معیــار،  مشــخصی بــرای شایســتگی وجــود نــدارد. اول اینکــه ایــن 

آن بــه ســطح عمومــی تســری یابــد، محــل بحــث و اشــکال اســت.

ــد  ــود، نیازمن ــف ش ــتمزد تعری ــوق و دس ــا آن حق ــب ب ــه متناس ک ــغلی  ــر ش ــتگی  های ه در شایس
کنــد. در مصوبــه محــل بحــث، احتمــااًل  کــه قابلیــت مقایســه فراهــم  معیارهــای واحــدی هســتیم 
کســی  کــرده اســت. پیش  فــرض چنیــن اســت:  دولــت همــه را به  صــورت همگــن و یک  شــکل فــرض 
کــه حقــوق بیشــتری دریافــت می  کنــد، شایســتگی  های بیشــتری دارد. بنابرایــن بــه همــان نســبت 
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گــر بخواهیــم  کــه ا هــم بایــد بیشــترین افزایــش حقــوق را بــه او نســبت دهیــم. لکــن بــه نظــر می  رســد 
کنیــم، نیازمنــد مداخلــه در طبقــات شــغلی و درآمــدی هســتیم.  بــر اســاس نظریــه شایســتگی عمــل 

نکته دیگر، اصل ورود معیار شایسـتگی به حیطه نظام حقوق و دسـتمزد اسـت. شایسـتگی  ها 
در مباحـث افـرادی ماننـد »رابـرت نوزیـک1« قابل  ردیابـی اسـت. نقـش و مداخلـه دولـت در اینکـه 
شایسـتگی  ها را وزن دهـد و بـر اسـاس ایـن شایسـتگی  ها امـوری ماننـد پرداخـت حقـوق و دسـتمزد 
خـود را انجـام دهـد، ازنظـر نوزیـک مـردود اسـت. حسـب ایـن دیـدگاه، معنـی شایسـتگی آن چیـزی 
کرده و حسـب آن، درآمدی به دسـت آورده  اید.  کسـب  که شـما بر اسـاس توان و تالش خود  اسـت 
کتسـابات انسـانی نظـر دارد و نوزیـک اساسـًا بـا این مـدل مداخله  در واقـع حـوزه شایسـتگی  ها، بـه ا
کاهـش درآمـد از سـوی دولـت مخالـف اسـت و معتقد به نقـش حداقلی دولت  دولـت در افـزودن یـا 
که به  کـه تالشـی را انجـام می  دهد و هـر آن چیـزی را  اسـت. بـر اسـاس شایسـتگی فـردی، هـر فـردی 
کند و در تملک خود  دسـت می  آورد، مالک آن اسـت. فرد بر اسـاس تالش خود، آزاد اسـت تملک 
کنـد. دولـت هـم امـکان بازتوزیـع متملک فـرد را نـدارد؛  کـه می  خواهـد عمـل  کـه هـر طـور  آزاد اسـت 
چـون مالیـات در نظـر نوزیـک به  نوعی دزدی محسـوب می  شـود. در نظر نوزیـک، اصل بر تالش فرد 

اسـت و مالکیـت خصوصـی و عـدم دخالـت دولـت در بازتوزیـع، محورهای فکری اوسـت. 

کــه ارزش تــالش و معیــار این  کــه ایــن تــالش چقــدر می  ارزد،توســط بــازار  کلیــدی آن اســت  نکتــه 
ــه وقتــی شایســتگی فــردی اصــل اســت و  ک ــت بحــث »نوزیــک« ایــن اســت  تعییــن می  شــود. دالل
خــود فــرد محــور دریافــت و پرداخت  هــا هســت؛ دولــت حــق دخالــت نــدارد و اساســًا چیــزی بــه نــام 

مالیــات، بــرای تعییــن قیمــت بی  معنــی اســت. 

کشــوری«،  خدمــات  »مدیریــت  قانــون  در  اســت.  تــالش  مقــدار  تعییــن  در  اصلــی  چالــش 
ویژگی  هــای شــغل در ویژگی  هــای شــاغل ضــرب شــده و ُپســت، قیمــت و امتیــازی پیــدا می  کنــد. 
ــا 12 هــزار طراحی  شــده و حســب اینکــه پســت شــغلی  نظــام امتیازبنــدی در ایــن ســاختار، از 500 ت
کاری در ایــن نظــام امتیازبنــدی  ــه تحصیــالت و ســوابق  ــا توجــه ب ــاز اســت، ب دارای چــه حــد امتی

جامــع، شایســتگی افــراد تعییــن می  شــود. 

بحــث در مــورد قانــون تعییــن شایســتگی  ها و اهمیــت وزن نســبی معیــار شایســتگی نســبت 
ــه  ــم ب ــتگی، ه ــتی شایس ــم چیس ــت. فه ــه اس گان ــتقل و جدا ــی مس ــر دو بحث ــا، ه ــایر معیاره ــه س ب

1.		Robert	Nozick
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ارجاعــات ذهنــی افــراد و هــم بــه فرهنــگ جمعــی مرتبــط اســت. تعییــن شــاخص  های مرتبــط 
ــر  ــًا براب ــا هریــک از مؤلفه  هــای شایســتگی از ایــن حیــث دارای اهمیــت اســت. شایســتگی را صرف ب
بــا تــالش دانســتن نواقصــی دارد و باعــث می  شــود بعضــی از ابعــاد زمینــه  ای شایســتگی نادیــده 
بــرای فهــم شایســتگی، درک بافــت و زمینــه شــغلی از اهمیــت برخــوردار اســت.  گرفتــه شــود. 
به  عنوان  مثــال، عنصــر »حــق شــغل« خیلــی وقت  هــا از تــالش حاصــل نمی  شــود. شــغل در یــک 
کــه  ســپهری از تعریف  هــای مدیریتــی معنــا پیــدا می  کنــد و حــق شــاغل نیــز در یــک ســپهر دیگــری 
کاری( و الزامــًا هیچ  کــدام بــا معیــار  گفتــه اســت، تعریف  شــده اســت )ماننــد تحصیــالت و ســوابق  فــرد 

ــدارد.  ــام ن تــالش انطبــاق ت

گاهــی صالحیت  هــای فــردی و حتــی تــالش، به  عنــوان مولدیــت  در تشــخیص شایســتگی افــراد، 
کــه فــرد چقــدر مولــد بوده اســت و ایــن مولدیت  فــرد مبنــا قــرار می  گیــرد و ایــن بحــث مطــرح می  شــود 
کــرده و شایســتگی مشــخص می  شــود. البتــه بحــث قیمت  گــذاری بــازار  را در بــازار قیمت  گــذاری 
تابــع هزینــه نهایــی از ســویی و مطلوبیــت نهایــی از ســوی دیگــر اســت و ازاین  جهــت اقبــال مــردم 
که شایســتگی، تعریــف خاص و  جامعــه، در تعریــف شایســتگی اثرگــذار اســت و منجــر بــه آن می  شــود 
گاهــی نیــز عــالوه بــر مولدیــت، اثــر و منافــع اجتماعی الزم اســت  معنــای نســبی خــود را پیــدا می  کنــد. 
گیــرد و این  کــه شایســتگی چــه اثــر اجتماعــی و چــه منفعتــی بــرای دیگــران و جامعه  موردبررســی قــرار 

داشــته اســت، تعریــف و شاخص  ســازی می  شــود. 

در »نظریــه شایســتگی« جیمــز بوکانــون1 چهــار نــوع معیــار شایســتگی مطرح  شــده اســت: تولــد، 
انتخــاب، تــالش و شــانس. افــراد حســب اینکــه ارجــاع ذهنــی خــود را چــه قــرار دهنــد، نســبت 
بــه هــم متفــاوت می  شــوند. تــالش تنهــا شــاخص بــرای شناســایی شایســتگی نیســت و عوامــل 
محیطــی و زمینــه  ای نیــز در اینجــا تعیین  کننــده اســت. بــازار، مصلحــت اجتماعــی و منافــع جمعــی 
ازجملــه ایــن ســازوکارهای اثرگــذار در تعییــن شایســتگی هســتند. منزلت    هــا و هویت  هــای جمعــی 
به  صــورت تعینــی در جامعــه شــکل  گرفته و نظــام حقــوق و پرداخــت، یکــی از مســیرهای انعــکاس 
ایــن منزلــت اجتماعــی اســت. البتــه ایــن تشــخص  های اجتماعــی، نبایــد محملــی بــرای ایجــاد 
ــا تبییــن ایــن معنــا  ــد ب ــا منزلــت اجتماعــی باشــد. ایــن فرهنــگ بای فرهنــگ طلــب  کاری در افــراد ب
کتســاب  های  کــه آنچــه افــراد در نظــام اجتماعــی بــه دســت آورده  انــد، صرفــًا حاصــل ا گیــرد  شــکل 
کتساب  هاســت. این  یــک  فــردی آن  هــا نیســت و فضــا و اتســمفر اجتماعــی، زمینه  ســاز اصلــی ایــن ا
1.		James	M.	Buchanan
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کــه افــراد همیشــه خــود را بدهــکار نســبت بــه دیگــران بداننــد و هیــچ  گاه از  روحیــه اســالمی اســت 
دیگــران طلبــکار نباشــند.    

الزم بــه ذکــر اســت در هیچ  کــدام از دو مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی و دولــت، عنصــر تــالش 
کار افــراد لحــاظ نشــده اســت.  دیــده نشــده و بهــره  وری، مولدیــت و آثــار اجتماعــی 

کالن الزم اســت معیــار تــالش و مولدیــت ارجحیــت داشــته باشــد؛ یعنــی انصــاف ایــن  در ســطح 
کارایــی توجــه نمی  کننــد و در  کارایــی توجــه شــود، امــا در ســطح ُخــرد مــردم لزومــًا بــه  کــه بــه  اســت 
کــه انســان وارد مــوارد خــاص می  شــود، ویژگی  هــای  آنجــا عوامــل دیگــر را هــم وارد می  کننــد. زمانــی 

زمانــی و مکانــی بیشــتر موردتوجــه قــرار می  گیــرد. 

4.4 تحلیــل مصوبــه مجلــس و دولــت از منظــر نظریه  هــای 
زمینه  گرایــی

در مطالعــات عدالــت اجتماعــی مبتنــی بــر زمینــه1، مقــوالت مفهومــی متعــددی موردتوجــه 
کــه ازجملــه آن  هــا، بازیگــران، نقطــه مرجــع ذهنــی، اطالعــات، اضافــه رفــاه و مســائل  قــرار می  گیــرد 
ذهنــی آن، رضایــت، عــرف، فرآیندنگــری یــا نتیجه  گــرا بــودن افــراد، قلمــرو و عضویــت، حساســیت بــه 
کاالی توزیعــی، ترکیــب وزنــی معیارهــا در فرهنگ  هــای مختلــف و افرازهــای حیــات اجتماعــی قابــل 
گام بحــث در مــورد افرازهــای  ــا زمینــه، بــه نظــر می  رســد اولیــن  ذکــر اســت. در مطالعــات مرتبــط ب
کــه اول بگوییــم در مــورد چــه حــوزه و قلمــرو2 اجتماعــی صحبــت  اجتماعــی اســت؛ بدیــن معنــا 
می  شــود. آنــگاه نوبــت بــه تعییــن بازیگــران و طبقه  بنــدی آن  هــا از حیث  هــای مختلــف )ماننــد 
قــدرت، نقــش اجتماعــی( اســت. بدین معنا حســب حــوزه اجتماعی، بازیگر مشــخص و آنگاه بحث 
در مــورد متغیــر موجــد حــق و متعلــق توزیــع در زمــان و مــکان معیــن مطــرح می  شــود. فهرســتی از 
کرامــت انســانی،  کــه ازجملــه آن  هــا نیــاز و  ــرد  ــام ب ــوان ن ایــن متغیرهــای توزیعــی موجــد حــق می  ت
کار انســانی بــه معنــای تــالش  کتســابی باشــد و چــه طبیعــی و چــه انتســابی،  شایســتگی فــردی چــه ا
و حجــم عمــل، عملکــرد )عمــل منجــر بــه نتیجــه(، نیــت، رضایــت، برابــری انســان  ها، آزادی، عــرف 
ــا هــر چیــز دیگــر قابل  توزیــع باشــد  کاال، پــول ی ــد  ــر اســت. متعلــق توزیــع می  توان و تاریــخ، قابــل ذک
ــه از ایــن مؤلفه  هــای مختلــف  ک ــر مجموعــه  ای از عوامــل انجــام می  شــود. نتیجــه  ای  ــه مبتنــی ب ک
1.  Context
2.  scope
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کل. مؤلفــه زمــان  حاصــل می  شــود عبارت  انــد از: برابــر مطلــق، نســبت برابــر، نســبت نابرابــر و تــوازن 
ــی و تداومــی نگریســته می  شــود.  هــم به  صــورت طول

کات ذهنــی، نقــاط مرجــع و اینکــه مــردم چــه  در بحــث زمینه  گرایــی، محــور مباحــث حــول ادرا
چیــز را تحــت چــه شــرایطی انتخــاب می  کننــد، قــرار دارد. هــر ترکیــب و انتخابــی حــول یــک انتخــاب 
خــاص و بــر اســاس حالــت مشــخصی صــورت می  گیــرد. مثــاًل بــر اســاس عملکــرد، مطلوبیــت را توزیــع 
کار یــا حــوزه  کــرده و مطلوبیــت بــا نســبت برابــر در زمــان مشــخص، صــورت می  گیــرد . مثــاًل در حــوزه 
کســی می  دهیــد؛ یعنــی چــه  کار را بــه چــه  کــه اختیــار ایــن  آمــوزش، ایــن مطلــب هــم مهــم اســت 
کــه در حــوزه  کار را انجــام می  دهــد. ایــن مجموعــه نکاتــی اســت  کــدام  کســی می  آیــد و در ایــن حــوزه، 

مطالعــات زمینــه دارای اهمیــت اســت. 

که الزم اسـت اقتضائات بخش  گزارش آن اسـت  داللت  هـای ایـن مطالعـات بـرای موضـوع این 
کجا حسـب چه معیاری  عمومی را لحاظ و نوع پرداخت دسـتمزد در این بخش معین شـود. مثاًل 
کاوی زمینـه و بافـت اسـت. در مصوبـه پیشـنهادی دولـت، آنکه  حقـوق پرداخـت شـود، نیازمنـد وا
افزایـش  مشـمول  بیشـتر  به  تبـع  و  دارد  بیشـتری  اجتماعـی  فایـده  و  دارد،کارایـی  باالتـری  پسـت 
که اقتضاء بخش عمومی این  حقوق شـده اسـت. ممکن اسـت فردی این نکته به ذهنش برسـد 
کند؛ بلکه باید  که فایده بیشـتری می  رسـاند، لزومًا پول بیشـتری را دریافت  کسـی  که لزومًا  نیسـت 

پرداخت  هـای غیرمالـی داشـته باشـد؛ چیزهایـی مانند موقعیـت، احتـرام و مانند آن. 

یکــی از نقــاط مرجــع ذهنــی در فضــای اداری، افزایــش درصــدی حقــوق متناســب بــا ســال 
ــر  ــواره منتظ ــراد هم ــه اف ک ــه  ای  ــت؛ به  گون ــورم اس ــرخ ت ــا ن ــگ ب ــدودی هماهن ــا ح ــه ت ــته و البت گذش
ــن  ــالم ای ــرای اع ــور را ب کش ــی  ــه عموم ــار بودج ــتند و اخب ــوق هس ــد حق ــن درص ــالیانه ای ــش س افزای
کــه در میــان بخشــی از جامعــه جدی  تــر  کنــار ایــن، یکــی از نقــاط مرجــع  درصــد دنبــال می  کننــد. در 
کم  درآمــد( اســت و مصوبــه مجلــس  گروه  هــای  اســت، حفــظ قــدرت خریــد )به  خصــوص در میــان 
گاهــی اوقــات نقــاط مرجــع  کــرده اســت.  شــورای اســالمی از ایــن حیــث هــر دونقطــه مرجــع را لحــاظ 
کــه ایــن نقــاط  متکثــر هســتند؛ مثــاًل تفــاوت نــرخ تــورم میــان دهک  هــای درآمــدی موجــب می  شــود 

متعــدد باشــد. 

مســئله بعــدی، حساســیت نســبت بــه اطالعــات اســت؛ یعنــی چــون همــه نســبت بــه خــط فقــر 
کــه مقــداری از  کــه حقــوق  و دســتمزد بــه نحــوی تنظیــم شــود  حساســیت دارنــد، ســعی می  شــود 
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ــذار  ــد تصمیم  ســاز باشــند و در انتخــاب تأثیرگ ــه می  توان ک ــی  ــر باشــد. از اطالعات ــرد باالت خــط فقــر ف
باشــند عبارت  انــد از: خــط فقــر، توجــه به  اضافــه رفاه  هــای1 دهک  هــای مختلــف )ممکــن اســت 
جبــران آن در حقــوق و یــا مالیات  هــای   تبعیضــی اعمــال شــود(، ترجیحــات حقوق  بگیــران و آســتانه 
کــی آن  هــا بــرای افزایــش حقــوق، رضایــت، عــرف و تاریــخ. در نقــاط مرجــع ذهنــی،  تحمــل ادرا
ترجیحــات و انتخاب  هــای هــر یــک از افــراد، عــرف و فرهنــگ، بــا ترکیب  هــای مختلــف مؤثــر اســت. 

کــدام نقطــه مرجــع  کــدام بســته  بندی را ارائــه داده و بــر اســاس  اینکــه مصوبــه مجلــس یــا دولــت 
گرفته  انــد، رهــاورد مطالعــات زمینــه  ای اســت. حســب ســناریو پیشــنهادی دولــت، فــرض  تصمیــم 
کــه شایســتگی بــر اســاس پســت باالتــر تعریــف و نهادینه  شــده اســت و ایــن فــرد احتمــااًل  بــر آن اســت 
کیــد بــر نیــاز و برابــری، تــالش شــده اســت تــا  عملکــرد بهتــری نیــز دارد؛ لکــن در ســناریو مجلــس بــا تأ

کم  درآمــد افزایــش یابــد.  قــدرت خریــد طبقــات 

ــر اســت و فــرض ایــن  ــام »تفکیــک مشــاغل« قابــل ذک ــه ن در اینجــا یــک نقطــه مرجــع  دیگــر، ب
کــه همیــن تفکیــک مشــاغل، به  صــورت فعلــی مناســب اســت و الزم اســت بدیــن منــوال  اســت 
کــه اشــاره شــد الزم اســت موردتوجــه  حفــظ شــود. در مکانیســم تخصیــص، هریــک از محورهایــی 

گیــرد.  قــرار 

ج در مصوبــه دولــت قابل  طــرح اســت، تفــاوت بیــن  کــه در دیــدگاه منــدر  ازجملــه موضوعاتــی 
زمینــه و بافــت نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد بــا حــوزه نظــام مالیــات اســت. در ایــن دیــدگاه، 
کم  درآمــد، بایــد در  گروه  هــای  کرامــت انســانی« در قالــب حمایــت از قــدرت خریــد  معیــار »نیــاز و 
کشــور دیــده شــود و در نظــام حقــوق  قالــب نظــام بــاز توزیــع درآمــد و به  طــور خــاص نظــام مالیاتــی 
و دســتمزد مبنــای عمــل قــرار نگیــرد. در ایــن تمایــز، معیارهــای هــر نظــام متفــاوت اســت. ایــن 
گــر یــک مجموعــه  کــه ا بحــث، بــه یــک بحــث مهــم و چالشــی دیگــر مرتبــط می  شــود و آن ایــن اســت 
گــر به  تنهایــی هرکــدام عادالنــه باشــد،  کــه ایــن دو هــر چــه باشــد ا داشــته باشــیم متشــکل از دو جــزء، 
کل  کل ایــن سیســتم عادالنــه اســت؟ آیــا ممکــن اســت هــردوی ایــن اجــزا ناعادالنــه باشــد امــا  آیــا 
ــرای حــوزه عدالــت وجــود دارد و چه  بســا در حــوزه حقــوق  ــه باشــد؟ معیارهایــی ب سیســتم عادالن
ــا شــاخص  های متفــاوت بایــد مســتقل از دیگــری  و  دســتمزد نیــز مهــم باشــد، در حــوزه مالیــات ب
گــر تک  تــک  کــه این  گونــه نیســت و حتــی ا کل سیســتم عادالنــه می  شــود؛ یــا  عادالنــه باشــد و آنــگاه 
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کــه دیگــر نمی  توانیــم، تمایــز بیــن  کل عادالنــه نخواهــد بــود. در آنجاســت  اجــزا عادالنــه باشــد، لزومــًا 
کــه بــرای حقــوق  مالیــات و دســتمزد را بــه لحــاظ اعمــال عدالــت انجــام دهیــم؛ بلکــه بایــد هم  زمانــی 
کالن  کــه در حــوزه عدالــت در بخــش  کردیــم، حداقل  هایــی را  و دســتمزد، راه  حــل عادالنــه  ای پیــدا 
ــر ایــن  گ کنیــم و از ایــن منظــر تجمیــع1 عناصــر در اقتصــاد بســیار دشــوار اســت. امــا ا اســت لحــاظ 
کــه در رابطــه بــا آن مطــرح اســت چرا وقتــی درباره دســتمزد عادالنه  تمایــز درســت باشــد، اســتداللی 
کنیــم؟ حتی  صحبــت می  شــود، نبایــد مالحظــات حوزه  هــای بیرونــی ماننــد حــوزه مالیــات را لحــاظ 

عــالوه بــر حــوزه مالیــات، حــوزه یارانه  هــا، رفــاه و تأمیــن اجتماعــی نیــز دارای اهمیــت اســت. 

کل سیســتم،  کــه آیــا تعــادل عمومــی  کالن مطــرح اســت  ایــن پرســش اقتصــادی در فضــای 
کل بــه  گــر در همــه بــازاری بــه تعــادل برســیم، آیــا  مجموعــه  ای از تعــادل تک  تــک بازارهاســت؟ ا

تعــادل خواهــد رســید؟

کل را تشــکیل می  دهــد،  کــه  کــه ایــن امــر وابســته بــه نســبت اجزایــی  شــاید پاســخ ایــن باشــد 
کــرد.  کلیــت نهادهــای جامعــه را بــه یکدیگــر وصــل  کــه بــا یــک مکانیســمی  باشــد؛ بدیــن معنــا 
کــه این  هــا باهــم در جامعــه تعامــل  به  عبارت  دیگــر، چینــش عناصــر در یــک جامعــه و مکانیســمی 
کنــار هــم هماهنــگ شــود. در ابتــدای پاســخ تحلیلــی بــه ایــن پرســش، حالــت ســخت  می  یابنــد؛ در 

ــرار می  دهیــم.  ــم و ابتــدا مــدل ایســتا را مبنــا ق ــا را در نظــر نمی  گیری و پوی

کارآمــد بــوده  اســت و جــزء  کــه جــز یــک  یــک سیســتم متشــکل از جــزء 1 و جــزء 2 اســت، 
پاســخ  گــر  ا کارآمــد اســت؟  کل سیســتم  لزومــًا  گفــت  آیــا می  تــوان  کارآمــد اســت؛ حــال  نیــز  دو 
جزءبه  جزء  اســت.  تکلیــف  و  نداریــم  را  کل  تکلیــف  کــه  اســت  معنــا  بدیــن  باشــد،؛   مثبــت 
ــه او ارتباطــی  کنــد و مالیــات ب ــه را اجــرا  ــد دســتمزد عادالن ــرد مســئول دســتمزد اســت و بای یــک ف
کنــد. دولــت در دفــاع  کــه بایــد آن را عادالنــه  نــدارد و فــرد مســئول مالیــات، شــخص دیگــری اســت 
ــرده اســت. در بحــث دســتمزد  ک ــه  فــرض  از طــرح خــود، اجــزا را به  صــورت اتمســتیک و جزءگرایان
گرفــت و به  صــورت هم  زمــان وارد  عادالنــه، الزم اســت عدالت  هــای حوزه  هــای دیگــر را هــم در نظــر 
کــه بــرای بــه دســت آوردن یــک  کــرد. امــا الزمــه ایــن ســخن نیــز آن اســت  کــرد و آن را تحلیــل  مــدل 
گاه بــرای بــه دســت  کــه  »عدالــت عمومــی«، چه  بســا بایــد ناعدالتی  هــای جزئــی را بپذیریــد؛ چرا
گــزاره صرفــًا یــک احتمــال  کلــی، بایــد عــدم تعادل  هــای جزئــی را بپذیریــد. البتــه ایــن  آوردن تعــادل 
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اســت و قطعیتــی نــدارد. 

کســی بــه ورود معیــار نیــاز در بحــث حقــوق و دســتمزد  گــر  کــه ا داللــت ایــن بحــث آن می  شــود 
کــه یــک مصلحت عام  تــری وجود  کــه سیســتم را ظالمانــه می  کنــد، بایــد پاســخ داد  کــرد چرا اعتــراض 
کــه حســب آن، ورود ایــن معیــار الزم اســت. ایــن بحــث، همــان نــزاع قدیمــی میــان تحلیــل در  دارد 
کــردن اســت. یکــی دیگــر از چالش  هــا در ایــن زمینــه،  کالن  و موضــوع مهــم تجمیــع  ســطح خــرد و 
ــر در حــوزه حقــوق و دســتمزد، دو واحــد بیــش از آن چیــزی  گ فــرض »جایگزیــن پذیــری« اســت. ا
کمبــود دو واحــد مالیــات را  کــه در حــوزه مالیــات فــرض می  شــود، دو واحــد دســتمزد، لزومــًا  اســت 

جبــران نمی  کنــد و ایــن معنــای ســاده بــودن فــرض »جایگزین  پذیــری« اســت. 

بی  عدالتــی در یــک مجموعــه نمی  توانــد، احتمــااًل عدالــت بیش  ازحــد در یــک مجموعــه دیگــر 
کنــد. در حــوزه مســائل انســانی، فــرض جانشــین  پذیری را نداریــم. تلفیــق و جمع  کــردن  را جبــران 
کالن باشــیم و رســیدن بــه ایــن عدالــت اقتضــا می  کنــد  کل و  کــه در پــی تحقــق عدالــت  ایــن نکتــه 
برخــی بی  عدالتی  هــای جزئــی را بپذیریــم، بــا بحــث نقــض فــرض جانشــین  پذیری، یــک بحــث مهــم 
ــه  ای  ــت را به  گون ــای موق ــد بی  عدالتی  ه ــه نبای ک ــت  گف ــن  ــوان این  چنی ــاید بت ــت. ش ــذار اس و تأثیرگ
کامــاًل به  صــورت مــوردی و  کارآمــد و خــراب شــود؛ بلکــه بایــد  کل حــوزه دســتمزد نا کــه  پیــش ببریــم 
گــر نتوانیــم جلــوی ایــن بی  عدالتی  هــای موقــت را بگیریــم، منجــر بــه ایجــاد  کــه ا موقــت باشــد؛ چرا

نوعــی نقطــه مرجــع ذهنــی می  شــود. 

کتــاب »جامعــه و تاریــخ« آورده  انــد، جامعــه بایــد عادالنــه باشــد  شــهید مطهــری در تعبیــری در 
کــه تک  تــک افــراد عــادل باشــند؛ بلکــه بایــد برآینــد  و جامعــه عادالنــه، لزومــًا بــه معنــای ایــن نیســت 

کل جامعــه عادالنــه باشــد. 

کنــش خــود قــرار دهــد؛  کالن را مبنــای  البتــه الزم بــه ذکــر اســت هــر فــردی اجــازه نــدارد مســائل 
کنــش و قلمرو  چــون افــراد حــوزه قلمــرو و فعالیتشــان خــرد اســت. هرکســی در حوزه فردی، مســئول 
گــر ولــی تشــخیص داد،  کالن منــوط بــه حرکــت ولــی اســت و ا خــود اســت. رفتــن بــه ســمت حرکــت 

کــرد.  می  تــوان سیســتم را حســب ایــن معیــار ارزیابــی 

کلــی ولــو بــه ضــرر یــک عــده  ای را می  پذیریــم؛ لکــن بــه نظــر  نکتــه   آن  کــه اصــل رســیدن بــه تعــادل 
کجــا و به  کــه در  می  رســد مجــدد بــا طبقه  بنــدی قلمروهــا مواجــه هســتیم و ایــن ســؤال مطــرح شــود 
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گونــه؟ بدیــن دلیــل، به  صــورت مطلــق امــکان تحلیــل نیســت و تمرکــز بــر زمینــه و بافــت مســئله  چــه 
حائــز اهمیت اســت.  

کنید  بحــث دیگــر در بــاب نقطــه مرجــع، تضادهــای احتمالــی آن  هــا با یکدیگر اســت. مثــاًل فرض 
کــه در  دونقطــه مرجــع در جامعــه وجــود دارد: یــک نقطــه مرجــع، افزایــش درصــدی حقــوق اســت 
کــه ببیننــد چنــد درصــد بــه حقــوق  جامعــه جاافتــاده اســت و سال  به  ســال مــردم دنبــال آن هســتند 
افــزوده می  شــود. بدیــن معنــا حتــی دیگــر عــدد مطلــق هم  معنــا نــدارد؛ مثــاًل ســال 1398، افزایــش 
ــرای مــردم افزایــش 13  ــد و ب ــالم ش ــان اع ــه 2۶3 هــزار توم ــد به  اضاف ــتگان 13 درص ــوق بازنشس حق
کــه حکایــت از اهمیــت و پررنگــی  درصــدی اهمیــت بیشــتری نســبت بــه 2۶3 هــزار تومــان داشــت 
ایــن نقطــه مرجــع  دارد. نقطــه مرجــع دوم، حفــظ قــدرت خریــد و تعییــن دســتمزد بــا توجه بــه تورم 

کــرد؟  اســت. در صــورت تزاحــم نقطــه مرجــع چــه بایــد 

که یکی عادالنه اســت و دیگری در معیارهای  در مثال فوق، تزاحم بین دو نقطه مرجع اســت 
گــر  عدالــت جایــی نــدارد؛ مگــر از ُبعــد فــردی بــا نظریــه عــاری از حســادت قابــل توجیــه باشــد. ولــی ا
تزاحــم بیــن دونقطــه مرجــع حــق ماننــد نیاز و شایســتگی باشــد، پاســخ ســاده همــان قاعــده »االهم 
ــی  گاه ــت؟  ــودن چیس ــم ب ــری و مه ک برت ــال ــه م ک ــت  ــن اس ــا ای ــم اینج ــه مه ــت. نکت ــم« اس فالمه
کــه دیــن  کار آســان اســت؛ امــا در آنجایــی  کــه مجــدد در اینجــا  ک را دیــن بــه مــا می  گویــد  ایــن مــال
گــون مســئله مهــم اســت و مصــداق تشــخیص دادن،  گونا نمی  گویــد، طبیعتــًا پرســش از وجه  هــای 

محــل اختــالف اســت. 

برخـی  و  محـض  نتیجه  گرایـی  رویکـرد  اسـالمی،  معـارف  و  بـزرگان  برخـی  سـیره  در  البتـه   
که نظام  مصلحت  اندیشـی  های معمول نقد شـده اسـت. رهبر معظم انقالب، بارها اشـاره  کرده  اند 
جمهـوری اسـالمی، بـرای مبـارزه بـا ظلـم و فسـاد برپـا شـده اسـت و مـا اجـازه نداریـم بـه اسـم ایـن 
گاه دارای اهمیت  که جز،  نظام، دسـت به ظلم و فسـاد بزنیم. این بینش دقیقًا بدین معنا اسـت 
گفته بودند  ذاتی اسـت و به  اصطالح موضوعیت دارد. مثاًل معروف اسـت، بعضی از سیاسـتمداران 
کـه ایـن جابجایـی مـواد  کـه مـا دیگـر نمی  توانیـم جلـوی مـواد مخـدر را بگیریـم و بایـد اجـازه دهیـم 

کـرده بودنـد.  کار مخالفـت  مخـدر زیـر نظـر خـود دولـت صـورت بگیـرد و رهبـری انقـالب بـا ایـن 

کــرم)ص( می  توانســت  در ســیره معصومیــن)ع( هــم ایــن معنــا فــراوان دیــده می  شــود. پیامبــر ا
کــه ســقیفه بــه راه انداخته  انــد، از زیــر تیــغ بگذرانــد. مثــال معــروف دیگــر ماجــرای  تمــام افــرادی را 
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ــه  ــا این  ک ــد ی خ نده ــورایی ر ــا عاش ــت ت ــلم اس ــاب مس ــط جن ــاد توس ــن زی ــداهلل اب ــتن عبی کش ــدم  ع
حضــرت علــی  ؟ع؟ چنــد درهــم بیشــتر بــه طلحــه و زبیــر مــی  داد تــا جنــگ جمــل اتفــاق نیفتــد. ایــن 
کاری را انجــام دهیــم. نکتــه  کالن، هــر  کــه اجــازه نداریــم بــه نــام مصلحــت  مــوارد بدیــن معنــا اســت 
کنــد وگرنه  کــه در بحــث عدالــت واقعــًا باید خــدا کمک  گاهــی غافــل می  شــویم ایــن اســت  کــه  مهمــی 
کــه عادالنــه بــودن بــه چیســت و امــام معصــوم  ــا دیــن نیایــد و نگوییــد  عقــل بشــر ناقــص اســت. ت

کار مشــکلی اســت. حجــت را بــرای مــا مشــخص نکنــد، تشــخیص مصــداق درســت عدالــت واقعــًا 

یــک نکتــه دیگــر در تحلیــل مصوبــه دولــت از منظــر مطالعــات زمینه  گرایــی، شــباهت و قرابــت 
کتــاب »حوزه  هــای عدالــت« اســت. والزر بــا رویکرد تکثرگــرای خود،  ایــن مصوبــه بــا نظریــه »والــزر« در 
کیــد دولــت  گفتــه اســت. آنچــه مــورد تأ از معیارهــای مختلــف عدالــت در حوزه  هــای مختلــف ســخن 
در تمایــز معیارهــای عدالــت در حــوزه حقــوق و دســتمزد بــا حــوزه مالیــات مطــرح شــد، بی  شــباهت 

بــا ایــن دیــدگاه والــزر نیســت1. 

 theory(اجتماعی	خیــر	هر	او	دیــدگاه	حســب	و	پرداخته	عدالت	به	تکثرگرایانــه	نگاهــی	بــا	معاصــر	سیاســی	فیلســوف	والــزر،	مایــکل	1.
goods	of(	شــاخص	و	معیــار	توزیــع	عادالنــه	خــاص	خــود	را	دارد؛	لــذا	نه		تنهــا	چیــزی	بــه	نــام	اصــل	عــام	عدالــت	وجــود	نــدارد،	بلکــه	
عدالــت	بــه	وجهــی	آفریــده	جامعــه	سیاســی	خــاص	در	زمــان	و	عصــر	خــاص	اســت؛	یعنــی	تصــور	از	عدالــت	در	هــر	جامعــه	سیاســی	
متأثــر	از	تفســیر	آن	جامعــه	از	هــر	ســاحت	از	خیــرات	اجتماعــی	اســت	و	اصــول	و	معیارهــای	توزیــع	عادالنــه	آن	خیــرات	بــا	تفســیر	آن	
ــار	 ــه	معی ک ــری	پیچیــده«	مطــرح	می		کنــد	آن	اســت	 ــوان	»براب ــط	مســتقیم	دارد.	آنچــه	او	به		عن ــرات	رب جامعــه	از	هــر	یــک	از	آن	خی
کــه	در	مــورد	تمایــز	نظــام	حقــوق	و	دســتمزد	از	 ــا	بحثــی	 ــه	در	هــر	خیــر	اجتماعــی	متفــاوت	اســت	و	ایــن	بی		شــباهت	ب ــع	عادالن توزی

نظــام	مالیــات	شــد،	نیســت.	
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5.جمع  بندی: پیشنهادهای نظری و سیاستی
مسـئله نحـوه افزایـش حقـوق و دسـتمزد در بخـش عمومـی بـر وزن و معیـار عدالـت، همچنـان 
گفتگوهـا و جدل  هـا در ایـام تصویـب  کشـور اسـت. شـاهد بـزرگ آن،  مسـئله نظـام تصمیم  گیـری 
کشـور در سـال 1399 هجری شمسـی بود. این مباحث از بخشـنامه بودجه  الیحه بودجه عمومی 
کشـور مجـدد آغـاز و تـا اشـکاالت شـورای نگهبـان بـه الیحـه تصویب  شـده در »کمیسـیون  عمومـی 
کـه بـرای  تلفیـق مجلـس شـورای اسـالمی« ادامـه یافتـه اسـت1. در بخشـنامه بودجـه سـال 1399 
اولیـن بـار از سـوی دولـت در اواخـر مهرمـاه به  صـورت دوسـاالنه ارائه  شـده بـود )تـا عـالوه بـر ترسـیم 
چارچوب مالی سـال آینده، برنامه مالی برای سـال 1۴00 نیز مشـخص سـازد(، دامنه میزان افزایش 
کارمنـدان دولـت در دو سـال پیـش  رو مشخص  شـده بـود. بـر اسـاس بخشـنامه،  دسـتمزد و عیـدی 
میـزان افزایـش حقـوق در سـال 1399 بـه میـزان 15 درصـد و ایـن رقـم بـرای سـال 1۴00 در سـطح 10 
درصد پیش  بینی  شده بود. آنچه در این بخشنامه به  صورت جدی نمایان بود، انتخاب سیاست 
کاهـش هزینه  هـای دولـت بـوده اسـت؛ انتخابـی  کنتـرل تـورم و  کـردن دسـتمزدها« بـا هـدف  »فریـز 
که در شـرایط تورمی اقتصاد ایران در سـال 1397 و 1398 و با توجه تورم قطعی باالی سـال 1399، 
کارکنـان دولـت را تحـت تأثیر خـود قرار  انتخـاب ریسـکی تلقـی می  شـود؛ زیـرا به  شـدت قـدرت خریـد 
که از سـوی دولت به مجلس شـورای  می  دهـد. امـا درنهایـت در الیحـه بودجـه عمومی سـال 1399 
1.				بودجــه	عمومــی	کشــور	بــه	دلیــل	شــیوع	ویــروس	کرونــا	و	عــدم	تشــکیل	صحــن	علنــی	مجلــس	در	اســفندماه،	بــا	اذن	رهبــر	معظــم	

کــه	در	کمیســیون	تلفیــق	بــه	تصویب	رســید.	 انقــالب	بــرای	اولیــن	بــار	نــه	در	صحــن	علنــی	
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اسـالمی در 17 آذرمـاه 98 ارائـه شـد، اعتبـار فصـل جبـران خدمـت بـا 1۶/2 درصـد رشـد از 97 هـزار 
میلیـارد تومـان سـال 1398 بـه 113 هـزار میلیـارد تومـان در سـال 1399 افزایش  یافتـه اسـت1)الیحه 
کشـور در سـال 1399(. ایـن میـزان اعتبـارات بودجـه عمومـی دولـت در پرداخـت  بودجـه عمومـی 
حقـوق، تنهـا بـار مالـی بودجـه دولـت در حوزه رفاه اجتماعی نیسـت؛ بلکه بخـش عمده اختصاص 
کمـک دولـت بـه صندوق  هـای بازنشسـتگی بـرای پرداخـت مسـتمری اعضـای ایـن صندوق  هـا  بـه 
کـه بیـش از 21 درصـد اعتبـارات هزینـه  ای دولـت را به  صـورت باورنکردنـی شـامل می  شـود2.  دارد 
طبـق بـرآورد مرکـز پژوهش  هـای مجلـس شـورای اسـالمی3، بـا بـرآورد نسـبی دولـت در سـال 1399 
کارکنان و بازنشسـتگان بخش  کل اعتبارات پرسـنلی  چیـزی حـدود 305 هـزار میلیـارد تومـان برای 
کارکنـان دولـت مشـخص و  عمومـی اختصـاص خواهـد داد. در ایـن الیحـه، نحـوه افزایـش حقـوق 
کمیسـیون تلفیـق  کلیـه سـطوح درآمـدی پیش  بینی  شـده بـود.  به  صـورت 15 درصـد افزایـش بـرای 
نیـز بعـد از فـراز و نشـیب فـراوان، در نهایـت این مدل افزایش 15 درصدی یکسـان برای حقوق همه 
کم  درآمـد بایـد  گروه  هـای  کـه ایـن افزایـش بـرای  کـرد؛ بـا افـزودن ایـن قیـد  کارکنـان دولـت را تصویـب 
کمتر از 2 میلیون و هشـتصد هزار  کارکنان دولت در سـال 1399  که حداقل حقوق  به نحوی باشـد 
کـه یک  میلیـون از پیشـنهاد دولـت بیشـتر اسـت و احتمـااًل از چالش  هـای  تومـان نباشـد؛ عـددی 

اختالفـی سـال آتـی مجلـس و دولـت خواهـد بود.

 امـا همیـن مصوبـه نیـز از سـوی شـورای نگهبـان در فرآینـد بررسـی الیحـه بودجـه خـالف قانـون 
ع تلقـی شـد. بـه بـاور اعضـای شـورای نگهبـان، ایـن مـدل افزایـش 15 درصـدی حقـوق بـرای  و شـر
کارمنـدان خـالف عدالـت تلقـی  همـگان عادالنـه نیسـت. ایـراد شـورای نگهبـان بـه افزایـش حقـوق 
کـم  کـه حقـوق دو میلیـون تومانـی دارد، میـزان افزایـش حقوقـش بسـیار  گـر فـردی  شـده اسـت. ا
کـه حقـوق 20 میلیـون تومانـی  گـر ایـن افزایـش حقـوق را بـرای فـردی  بـوده و جزئـی اسـت؛ ولـی ا
کنیـم سـهم باالیـی شـاملش خواهـد شـد؛ لـذا شـورای نگهبـان ایـن  دریافـت می  کنـد، محاسـبه 

ــه	ســاختار	 ک ــرا	 ــان	خواهــد	شــد،	زی کارکن ــران	خدمــت	 ــار	صــرف	جب ــزان	اعتب ــن	می ــًا	ای ــه	صرف ک ــا	نیســت	 ــدان	معن ــن	ب ــه	ای 1.			البت
کــه	از	محــل	اعتبــارات	ســایر	فصــول	نظیــر	ســایر	هزینه		هــا	)بخــش	عمــده		اي	از	اعتبــار	ایــن	فصــل(،	 بودجــه	در	ایــران	به		ســوی	اســت	
کاالهــا	و	خدمــات	و	رفــاه	اجتماعــي	نیــز	بــراي	هزینه		هــاي	پرســنلي	اســتفاده	مي		شــود	)گــزارش	مرکــز	پژوهش		هــای	 اســتفاده	از	

مجلــس	شــورای	اســالمی،	بــه	شــماره	مسلســل16798(. 
بــرای	صنــدوق	 کشــوری،	حــدود	22	هــزار	میلیــارد	تومــان	 بــرای	صنــدوق	بازنشســتگی	 		حــدود	45	هــزار	میلیــارد	تومــان	 	.2
کمــک	مــوردی	بــه	صندوق		هــا	و	متناسب		ســازی	حقــوق	بازنشســتگان	ازجملــه	 بازنشســتگی	لشــگری	و	8	هــزار	میلیــارد	تومــان	بــرای	

کــه	بیــش	از	43	درصــد	رشــد	نســبت	بــه	ســال	قبــل	دارد.	 اعــداد	ایــن	بخــش	در	الیحــه	بودجــه	ســال	1399	بــود	
گزارش	مرکز	پژوهش		های	مجلس	شورای	اسالمی،	به	شماره	مسلسل16798،	ص	2 			.3
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کـه یکـی از بند  هـای اصـل سـوم  موضـوع را مغایـر بـا »دسترسـی امکانـات عادالنـه بـرای همـه افـراد« 
کـرده اسـت. از سـوی دیگـر شـورای نگهبـان، تناقـض بندهـای مرتبـط  قانـون اساسـی اسـت، تلقـی 
بـا افزایـش حقـوق و عـدم رعایـت سـقف در ایـن زمینـه را مـورد اشـکال قـرار داد. درنهایـت در رفـع 
کارمنـدان دولـت از یک  میلیـون و 5۶0 هـزار تومـان در سـال 98 بـه دو  اصالحـات، حداقـل حقـوق 
میلیـون و 350 هـزار تومـان افزایـش خواهـد یافـت و ایـن افزایـش 15 درصـدی تـا سـقف حقـوق ۶ 
میلیونـی خواهـد بـود. سـازمان برنامه  وبودجه اختیـار افزایش حقوق به میزان حداقـل 15 درصد را 
خواهـد داشـت و در صـورت امـکان می  توانـد بیـش از ایـن مقـدار نیز  حقوق پرداختـی به این طبقه 
کارکنان دولت در سـال 1399 نخواهـد بود و باید  را افزایـش دهـد. البتـه ایـن پایـان وضعیـت حقوق 
کـه  منتظـر آیین  نامـه اجرایـی نحـوه افزایـش حقـوق در فروردین  مـاه در هیئـت دولـت بـود؛ جایـی 
خ خواهـد داد؛ یـا حداقـل دولـت بـه تـوان  در آن نیـز تغییـرات مختلفـی نسـبت بـه قانـون بودجـه ر
کـرد. هـدف از بیـان فرآینـد  گذشـته تفسـیر خواهـد  مالـی خـود، قانـون تکلیفـی را همچـون سـنوات 
کـه متذکـر شـویم نظـام  کارکنـان دولـت در سـال 99 در ابتـدای ایـن بخـش ایـن بـود  افزایـش حقـوق 
تصمیم  گیـری ملـی، هیـچ سیاسـت، طـرح یـا اصـول مشـخصی بـرای افزایـش سـطوح دسـتمزدی 
متناسـب بـا معیـار عدالـت اجتماعـی نـدارد و در عـوض مجموعـه  ای از متغیرهـای سیاسـی و اداری 
کم  بر همه مباحث  که بسـان یک روح حا در تعیین حقوق مؤثر اسـت. عالوه بر این  ها، آن چیزی 
کـم اسـت، مقولـه »کسـری بودجه« پایـدار دولت اسـت. در  حقـوق و دسـتمزد در بخـش عمومـی حا
کشـور قلمداد می  شـود.  حـال حاضـر ناتـرازی دخل  وخـرج دولـت یکـی از چالش  هـای اصلی اقتصاد 
کاهـش درآمدهای  گرچـه ایـن مشـکل به  صـورت تاریخـی در اقتصاد ایران وجود داشـته اسـت، اما  ا
کاهـش قیمـت نفـت بـه دامنـه حـدود 20 دالر بـه ازای هـر بشـکه، شـیوع  نفتـی در پـی تحریم  هـا، 
کاهـش درآمدهـای مالیاتـی دولـت و افزایـش هزینه  هـای مختلـف  کرونـا و عـوارض آن در  ویـروس 
حمایتـی، اجتماعـی و رفاهـی دولـت، درد ناشـی از ایـن بیمـاری تاریخـی را آشـکار سـاخته و دولت را 
بـرای رفـع آن بـه تکاپـو انداخته اسـت. کسـری بودجه دولت در سـال 1398 بالغ  بـر 120 هزار میلیارد 

تومـان بـرآورد می  شـود و اعـداد مرتبـط بـا سـال 1399 بسـیار بیشـتر از ایـن رقـم بـه نظـر می  رسـد. 

کل  گرایانــه در رویه  هــای اصــالح حــوزه حقــوق  از ســوی دیگــر، فقــدان نگــرش سیســتمی و 
ایــن  از  یکــی  به  عنوان  مثــال،  می  ســازد.  خنثــی  و  بی  ثمــر  را  مختلــف  تالش  هــای  دســتمزد  و 
ــا آن اســت.  ــات مرتبــط ب ــی و اصالح ــام مالیات ــتمزد، نظ ــوق و دس ــوزه حق ــا ح ــای مرتبــط ب نظام  ه
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کــه  یکــی از ســهل  الوصول  ترین مالیات  هــای دریافتــی دولــت، »مالیــات بــر درآمــد حقــوق« اســت 
کســر شــده و بــه خزانــه دولــت واریــز می  شــود. در عمــل، دریافــت این  توســط پرداخت  کننــده حقــوق 
گســترده  ای از ایــن  درآمدهــا حتــی در دســتگاه  های دولتــی به  درســتی انجام  نشــده و فــرار مالیاتــی 
کــه پرداخــت حقــوق بــه بســیاری  محــل وجــود دارد. علــت اصلــی آن نیــز بــه ایــن موضــوع برمی  گــردد 
کارکنــان رســمی، پیمانــی و قــراردادی در دســتگاه  های دولتــی از دو محــل انجــام می  گیــرد: یــک  از 
کل پرداختــی را دارد( بخــش مســتمر حقــوق محســوب شــده  کمتــری در  بخــش )کــه عمدتــًا ســهم 
کــه عمدتــًا بخــش غیرمســتمر حقــوق اســت توســط  و از ســوی خزانــه واریــز می  شــود و بخــش دیگــر 
کــه  کارکنــان  دســتگاه  ها پرداخــت می  شــود. در بســیاری از مــوارد صرفــًا دریافتــی مســتمر شــاغالن و 
توســط خزانــه  داری پرداخــت می  شــود، مشــمول قواعــد وضع  شــده »مالیات بر حقوق« )که هرســاله 
گفت  وگوهــای فــراوان بــه تصویــب می  رســد( می  شــود؛ امــا  در بودجه  هــای ســنواتی پــس از بحــث و 
در رابطــه بــا دریافتی  هــای غیرمســتمر چــون اطالعاتــی وجــود نــدارد، به  صــورت ســلیقه  ای برخــورد 
می  شــود و فــرار مالیاتــی در ایــن حــوزه مشــاهده می  شــود و همیــن مســئله باعــث می  شــود میانگیــن 
حقــوق مشــمول مالیــات در هــر دو بخــش دولتــی و غیردولتــی بســیار پاییــن باشــد و تعداد افراد بســیار 

ــی  ــد. در حــال حاضــر ســازمان امــور مالیات ــرار بگیرن ــر حقــوق ق ــات ب ــاالی مالی کمــی در پلکان  هــای ب
کنــون در  بســتر الزم بــرای رســیدگی سیســتمی بــه لیســت  های حقــوق را مهیــا نکــرده اســت و لــذا ا
بســیاری از مــوارد اساســًا رســیدگی بــه پرونده  هــای مالیــات حقــوق انجــام نمی  پذیــرد. ایــن تنهــا 

نمونــه  ای از مســائل مرتبــط بــا حــوزه مشــترک حقــوق و دســتمزد بــا حــوزه مالیاتــی اســت. 

کــه در میــان دو طــرح  کیــد می  شــود  گــزارش مجــدد تأ در جمع  بنــدی تحلیــل مــوردکاوی ایــن 
کارکنــان دولــت، مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی بــه عدالــت نزدیک  تــر بــود؛ لکــن  افزایــش حقــوق 
ــه دلیــل مجموعــه مســائل نظــام حقــوق و دســتمزد بخــش عمومــی و عــدم  ــه نیــز ب همیــن مصوب
بهره  گیــری از ابزارهــای مناســب در تحقــق هــدف خــود، دارای نواقــص مختلفــی بــوده و از این حیث 
در عمــل نیــز اجــرا نشــده اســت. در جــدول زیــر می  تــوان به  اجمــال تفــاوت میــان دو مصوبــه مجلــس 
ــت در  ــان دول کارکن ــوق  ــش حق ــوه افزای ــون نح ــه« پیرام ــازمان »برنامه  وبودج ــالمی و س ــورای اس ش
کــرد: مثــال بودجــه عمومــی ســال1398 را از منظــر نظریه  هــای عدالــت اجتماعــی به  اجمــال خالصــه 
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جدول شماره 3: جمع  بندی از تحلیل و بررسی تطبیقی دو پیشنهاد در نحوه
کارکنان دولت در سال 1398  افزایش حقوق 

ف
دی

مصوبه سازمان برنامه  وبودجهمصوبه مجلس شورای اسالمیر

1

عدد  یک  به  صورت  حقوق  درصدی  افزایش 
ضد  درآمدی،  گروه  های  همه  برای  ثابت 
گروه  های  میان  فاصله  زیرا  است،  عدالت 
ساختاری  به  صورت  و  به  تدریج  را  درآمدی 
افزایش می  دهد ) وضع اولیه عادالنه نیست(

بــا  دســتمزد،  و  حقــوق  درصــدی  افزایــش 
اتــکا  و  اولیــه  وضــع  بــودن  عادالنــه  فــرض 
کارکنــان  در  ثابــت  ذهنــی  ارجــاع  به  نوعــی 

اســت. طراحی  شــده  دولــت 

2

طبقاتــی  فاصلــه  کاهــش  سیاســت  اعمــال 
انحصــار در نظــام مالیاتــی نــدارد و بــه معنــای 
عدم  مداخلــه آن در سیاســت تعییــن حقوق و 

ــت.  ــتمزد نیس دس

حقوق  افزایش  نحوه  در  سیاست  هرگونه 
سیاست  لحاظ  باید  دولت،  کارکنان 
از  درآمد،  بر  مالیات  نظام  در  طراحی  شده 
کاهش  معیار  شود.  نگریسته  عدالت  منظر 
تصاعدی  نرخ  اعمال  با  طبقاتی  فاصله 
مالیات بر درآمد باید صورت پذیرد نه با اعمال 
گروه  های  حقوق  افزایش  در  تبعیضی  نرخ 
گاه   صورت  این  غیر  در  درآمدی.  مختلف 
رشد  »نرخ  درآمدی،  گروه  های  برخی  برای 

خالص حقوق« صفر یا منفی می  شود. 

3

نظــام انگیــزش در بخــش عمومــی، منحصــر 
مالــی  و دریافتی  هــای  نظــام پرداخت  هــا  در 
نیســت و نظــام جبــران خدمــات نبایــد تنهــا 
کــردن انگیزه  هــا اداره شــود؛ از طرفــی  بــا پولــی 
می  توانــد خــروج برخــی افــراد فرصتــی بــرای 
کــه  کارگزارانــی باشــد  شــکوفایی نســل جدیــد 
کار در بخــش عمومــی را »خدمتــکار  ماهیــت 

عمومــی« بــودن می  داننــد.

حقــوق  افزایــش  در  ترجیحــی  سیاســت 
کــم  گروه  هــای  نفــع  بــه  دولــت  کارکنــان 
کارایــی و به  تبــع  درآمــد، ضــد شایســتگی و 
کاهــش انگیــزه  ــرا موجــب  ــت اســت؛ زی عدال
بــرای حضــور در بخــش عمومــی  نخبــگان 

 . د می  شــو
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4

نحــوه  و  دولــت  مالــی  تأمیــن  نظــام  اصــالح 
ــار  ــد ب تغییــر در نحــوه افزایــش حقــوق می  توان
گروه  هــای  مالــی طرح  هــای حمایتــی بــه نفــع 

کم  درآمــد را شــامل شــود. 

»بــار مالــی« هــر طــرح بــرای دولــت در میــزان 
متناســب  و  لحــاظ  بایــد  حقــوق  افزایــش 
کــردن  وابســته  شــود.  برنامه  ریــزی  بــا 
افزایــش حقــوق بــه یــک منابــع احتمالــی و 
بــدون لحــاظ اولویــت )رکــن متغیــر در طــرح 
ــت.  ــزی اس ــول بودجه  ری ــد اص ــس(، ض مجل

5

اعمــال ایــن عــدد ثابــت معلــول شــرایط ویــژه 
ــای  ــل »نیازه ــن حداق ــه تأمی ــه ب ــور و توج کش
کارکنــان دولــت در شــرایط تورمــی  اساســی« 
گاه  نســبت  ها،  کاهــش  بــر  عــالوه  اســت. 
قــدر مطلــق و عــدد پایــه در تعییــن حقــوق 
عادالنــه  سیاســت  انتخــاب  در  دســتمزد  و 

دارد. مدخلیــت  حقــوق  تعییــن 

 ۴00 ثابــت  )رکــن  ثابــت  عــدد  یــک  ورود 
خــالف  حقوقــی،  ضرایــب  بــه  هزارتومانــی( 
کشــوری و موجب  قانــون مدیریــت خدمــات 
تخریــب ســاختار تعییــن دســتمزد در بخــش 
عمومــی اســت. ایــن رویکــردی ترمیمــی و 
جزئــی و موجــب تخریــب ســاختاری حقــوق 

و دســتمزد اســت.  

6
ایــن مصوبــه از منظــر نظریــات و معیارهــای 
ج در نظریــه »نیــاز و برابــری« و نظریــه  منــدر

پارتــو عادالنــه اســت.

ــات و معیارهــای  ــه از منظــر نظری ایــن مصوب
ج در مطلوبیت  گرایــی نهایــی و نظریــه  منــدر

خالــی از حســادت، عادالنــه اســت.  

7

هیچ  کــدام از دو مصوبــه بــه معیارهــای مطــرح در نظریه  هــای شایســتگی در حــوزه عدالــت 
کــه  توجــه نکرده  انــد یــا حداقــل در مصوبــه ســازمان برنامه  وبودجــه، چنیــن فــرض شــده اســت 
کــه بــه نظــر فــرض خدشــه  پذیری اســت. از  ُپســت هــر فــرد متــرادف بــا شایســتگی  های اوســت 
کارکنــان دولت در شــکل  گیری  منظــر مطالعــات زمینه  گــرا، توجــه بــه ابعــاد شــناختی و فرهنگی 
نوعــی ارجــاع ذهنــی)Reference( در افزایــش ســالیانه درصــدی حقــوق قابل  توجــه اســت؛ 
کارکنــان دولــت نیــز بــا  کاهــش حقــوق میــان  ک متغایــر در عادالنــه بــودن  کــه ادرا هرچنــد 
ــز نظــام حقــوق و دســتمزد از نظــام  ــر تمای کیــد ب اعمــال درصدهــای متفــاوت وجــود دارد. تأ
مالیاتــی، از دیگــر محورهــای مورداشــاره از منظــر نظریه  هــای زمینه  گــرا در ایــن مســئله اســت. 
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گــزارش حاضــر مجمــوع مســائل مختلفــی در حــوزه »نظــام حقــوق و دســتمزد« بــا  در طــول 
گردیــد. در ادامــه در دو بخش  کشــور فهرســت  کیــد بــر تحقــق عدالــت اجتماعــی در بخــش عمومی  تأ
پیشــنهادهای نظــری )پژوهشــی( و پیشــنهادهای سیاســتی)اجرایی( برخــی از آن  هــا اشاره  شــده 

اســت.

برخی از پیشنهادهای پژوهشی: 

کیــد بــر تمایــز یــا عــدم تمایــز میــان بخش 	  تبییــن مفهومــی و معیــاری »دســتمزد عادالنــه« بــا تأ
عمومــی بــا بخــش خصوصــی

مطالعــات اســالمی در شناســایی نقــش بازیگــران مختلــف اجتماعــی در تأمیــن معیشــت 	 
معیشــت دســتمزد،  کار،  عمومــی: 

کفاف، رفاه	  شناسایی شاخص  های سه سطح دستمزد عادالنه: عفاف، 

گام  به  گام 	  اولویت  بندی معیارهای مؤثر بر دستمزد عادالنه با منطق تدریج 

کارگــزاران حکومتــی در نظــام 	  تحلیــل معنــای عادالنــه شــکاف و فاصلــه درآمــدی میــان 
عادالنــه اقتصــادی 

نقش توان مالی دولت در تعیین سطح دستمزد عادالنه	 

گون شفافیت حقوق  ها و پیامدهای توزیعی آن 	  گونا ابعاد 

نظام  سازی مفهومی سطوح دستمزدی عادالنه مبتنی بر داده  های واقعی	 

بررسی ارتباط حقوق و دستمزد با نظام مالیاتی و رفاه و تأمین اجتماعی در بخش عمومی	 

برخی از پیشنهادهای سیاستی:
کالن بــرای حــوزه حقــوق و دســتمزد و تقســیم  کار ملــی در ایــن 	  ایجــاد یــک نظــام حکمرانــی 

حــوزه

کار دوگانه یا یگانه در تعیین حقوق و دستمزد	  تعیین راهنمای عمل الگوی 
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شناســایی نقــش ائتــالف سیاســی و ذینفعــان در تعییــن دســتمزد و مدیریــت تعــارض منافــع 	 
در ایــن بخــش

گروه  هــای مختلــف دســتمزدی در یــک 	  شناســایی عناصــر تبعیض  آمیــز و نابرابرســاز میــان 
کارکنان بخش آموزشــی  بخــش واحــد ) مثــاًل در طــرح جدیــد رده  بنــدی معلمــان بــا تمایز میــان 

کادر اداری( ــا  ب

ــات 	  ــز از اصالح ــتمزد و پرهی ــوق و دس ــوزه حق ــانی در ح ــع انس ــت مناب ــازی سیاس یکپارچه  س
مــوردی و جزیــره  ای

بازنگــری در عناصــر نظــام پرداخــت بخــش عمومی و بازســازی مفهومــی پارامترهای مهم یک 	 
کارانــه، پــاداش و فوق  العــاده متناســب بــا شــرایط اداری و  ــا  کلمــه حقــوق ت فیــش حقوقــی: از 

کشــور  اقتصــادی امــروز 

گروه  های مختلف از شمولیت یک قانون واحد 	  تالش برای مقابله با رویکرد جداسازی 

کوشــش بــرای ســاماندهی 	  کارکنــان بخــش عمومــی و  شناســایی عناصــر فرهنگــی نظــام 
سیاســت  های حــوزه حقــوق و دســتمزد حســب نقــاط مرجــع ذهنــی آن  هــا در معنــای دســتمزد 

ــه عادالن
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