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 چکیده

تحلیل اقتصادي «جدیدي با عنوان  از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروي فلسفه حقوق، حوزه 

را با ابزارهاي اقتصادي  اي، موضوعات حقوقیمطرح شده است. این ساحت اندیشه» حقوق

کند؛ لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادي ترجمه کرده بررسی می

 رسد. ق اقتصادي به استنتاج میو در چارچوب منط

در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادي پدیده اختالس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته    

شده و پیامدهاي تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختالس کارمندان به بحث گذاشته شده 

ت. تحقیق حاضر در تحلیلی پیروي کرده اسـشناسی این نوشتار، از روش توصیفیاست. روش

صدد پاسخ به این سوال کلیدي است: از منظر تحلیل اقتصادي حقوق، چه نسبتی بین تأمین 

حداقل رفاه و کاهش اختالس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و 

شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختالس را با استفاده از منطق تحلیل  مفهوم

تأمین «ایم که نسبت معناداري بین دو متغیر: گیري کرده و چنین نتیجه تصادي به بحث گذاشتهاق

وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهاي » هاي اختالسکاهش زمینه«و » حداقل رفاه

توان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند هاي اجرایی را میکاهش اختالس در دستگاه

 اند.ضعیتی که حوزهاي: تقنین و اجرا در اجرايِ مطلوبِ آن، ناتوان بودهداد؛ و

 تحلیل اقتصادي حقوق، حداقل رفاه، فساد، اختالس، کارگزار بخش عمومی. واژگان کلیدي:

 

 

 

  

                                                        

 ayet.publiclaw@gmail.comسینا، همدان،  دانشگاه بوعلی عمومی استادیار حقوق .1

 15/11/1396 تاریخ دریافت:

 09/03/1397 تاریخ پذیرش:
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  . مقدمه و بیان مسأله1

دولتِ مدرن را امان ها شده است. مبارزه بیامروزه پدیده فساد در ابعاد و اشکال مختلف دامنگیر دولت

شناسی و  توان نشانه حساسیت این نهاد عمومی به موضوع فساد دانست. به نحوي که از حیث نشانهمی

به حساب آورد که با » هاي دولت مدرنآلرژي«توان از جمله را می» فساد«شناسانه، مقوله  نگاه آسیب

گیرد؛ چرا که انسان مدرن در می فلسفه وجودي چنین نهادِ مبتنی بر قراردادِ اجتماعی در تضاد قرار

تکاپو براي تشکیل دولتی بوده است که انسان را محور اهداف خود قرار داده و در خدمت انسان باشد و 

طبیعتا دولت فاسد فاقد چنین توانایی است. از مصادیق شایع چنین فسادي در حوزه روابط بازیگران 

اي از کالهبرداري است که از اشت که در واقع گونهاشاره د» پدیده اختالس«توان به بخش دولتی، می

کارگزار بخش «کم یکی از طرفین چنین اتهامی را حیث عناصر متشکلهِ فاعالن یا عامالن، دست

افتد و بدین وسیله کارگزار بخش دهد و از حیث غایت، تحریف در هدف اتفاق میتشکیل می» عمومی

 کند.ري سؤ استفاده میعمومی از اموال دولتی به نفع خود یا دیگ

توان به هاي مختلفی میاجتماعی اختالس را به مثابه سالب آسایش عمومی، از دیدگاه پدیده   

مایه توان به نگاه از جایگاهِ حقوقی البته با درونبحث و بررسی گذاشت. از جمله چنین دیدگاهی، می

است. چنین دیدگاهِ تحلیلی، از نیمه معروف » تحلیل اقتصادي حقوق«اقتصادي اشاره داشت که به 

دوم قرن بیستم در وادي حقوق شایع شده است که تحلیل جدیدي از نسبت اقتصاد و حقوق ارائه 

رسد تأمین به نظر می«توان مطرح کرد و آن اینکه: دهد. در جایگاهِ دیدگاهِ مذکور، یک فرضیه می می

این فرضیه در پاسخ به این سوال اصلی » هش دهد.حداقل رفاه کارمندان، بتواند پدیده اختالس را کا

از منظر تحلیلِ اقتصاديِ حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش «مطرح شده است: 

شود اثبات یا نفی فرضیه در نوشتار حاضر، در پاسخ به این سوال، تالش می». اختالس وجود دارد؟

تحلیل حداقل «و » مفهوم شناسی«ر دو قسمت کلی: باال، به بحث گذاشته شود. جزئیاتِ توضیحات د

 شود.به قرار آتی به بحث گذاشته می» رفاه کارمندان و اختالس
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 شناسی پژوهش . روش2

ابزار گردآوري اي و بررسی اسناد مربوطه است. آوري منابع، کتابخانهدر نوشتار حاضر، شیوه جمع

مورد تحلیلی ـتحقیق نیز با استفاده از روش توصیفیهاي و دادهبرداري است  فیش به صورتاطالعات 

بر این اساس در پاسخ به سوال اصلی تحقیق، ضمن توصیف وضعیت  .گیرد تجزیه و تحلیل قرار می

پردازیم تا از این طریق بتوان به معنادار بودن یا نبودن نسبت موجود در قوانین ایران به تحلیل آنها می

 دست پیدا کنیم. » هاي اختالسکاهش زمینه«و » ل رفاهتأمین حداق«بین دو متغیر: 

 . مفهوم شناسی3

شناسی واژگانِ کلیديِ بحث،  براي ارائه چارچوب منضبط و تسهیل در فهم بهتر موضوع، مفهوم

 شود. رسد که در ادامه بدانها پرداخته میضروري به نظر می

 . تحلیل اقتصادي حقوق 1-3

پردازي در خصوص تحلیل اقتصادي حقوق، از آراي اندیشمندانی همچون آدام شود آغاز نظریهگفته می

گیرد. بنتام با بسط این نظریه که ضمانت ) نشأت می1789( 3) و جرمی بنتام1767( 2سزاربکاریا 1اسمیت،

اجراهاي قانونی ممکن است رفتار بد را کاهش دهد و این ضمانت اجراها باید هنگامی به کار گرفته شوند 

بازدارنده هستند نه در موارد و شرایطی که حایز چنین تأثیري نیستند، شروع شد. پس از وي، چنین  که

با نوشتن »  رونالد کوز«، 1960رویکرد تحلیلی به حقوق تا نیمه قرن بیستم در وضعیت رکود بود. در دهه 

) و گیدوکالبرسی با 657و 13: 1388و شاول،  Coase, 1960(» مسأله هزینه اجتماعی«اي درباره مقاله

با دمیدن روح تازه به این  )Calabresi, 1961(» هاجرمتأمالتی در توزیع ریسک و حقوق شبه«مقاله 

شود قدمت تحلیل اقتصادي نگرش، از آغازگران مکتب جدید حقوق و اقتصاد بودند؛ هرچند که گفته می

   ).100-101: 1392طوق، الف،  (ن.ك: آقایی .گرددتر بوده و به گذشته دور برمیحقوق قدیمی

به  1973توسط ریچارد پوزنر به سال » تحلیل اقتصادي حقوق«ال این رویکرد با انتشار در کامن

نقطه عطف رسید و بعد از آن به سایر نظامها تسري پیدا کرد؛ به نحوي که امروزه در حوزه فلسفه 

                                                        

1 . Adam Smith. (1723-1790). (See: Robin Paul, Malloy, 1995, pp. 116 – 117.) 

2 . Cesare Beccaria. (1738 – 1794) 

3 . Jeremy Bentham. (1748 – 1832) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             3 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-288-fa.html


 1397، پائیز 16فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداري، سال ششم، شماره    208

 

یابد. (براي نمونه ن.ك به: اختصاص میپردازي حقوقی بخشی از آثار به این مقوله حقوق و نظریه

اي است که نگرش بین رشته 1990) در دهه 171-174: 1389و بیکس،  630-636: 1382کلی، 

رئیس دانشکده  1رسد. شاید بر همین اساس است که بروس اکرمن،حقوق و اقتصاد به اوج خود می

کند. یِ حقوقیِ قرنِ بیستم تلقی میپژوه نگاه اقتصادي به حقوق را مهمترین تحولِ دانش 2حقوق ییل،

 ) 96: 1382(بادینی، 

مفاهیم اقتصادي، آن را دربرگیرندة استفاده از » تحلیل اقتصادي حقوق«فریدمن در تعریف عبارت 

بینی آثارِ قواعد وري و کاراییِ اقتصاديِ مقررات و پیشبرايِ توضیح پیامدهايِ قوانین، ارزیابی بهره

 اقتصادي در تعریف دیگري گفته شده است: تحلیل (Friedman, 1987: 144). کندحقوقی، تعریف می

 هاي اقتصاديمدل درون اقتصادي، متغیرهاي عنوان به حقوقی نهادهاي حقوق، به این معناست که

 از خارج عناصر به عنوان صرفاً  حقوقی نهادهاي آن، در که اقتصادي حقوق مثل نه گردند؛می بررسی

 علم« حقوق، به معناي اقتصادي تحلیلدر واقع،  )17: 1389دادگر، (شدند. می گرفته در نظر اقتصاد

 برداشت آن از لحاظ عرفی به که اقتصاد آن گونه به پرداختن معناي به آن به پرداختن و »اقتصاد

 قواعد یا و حقوقی نظام تأثیر دنبال بررسی به اقتصادي تحلیل در نیست. به بیان دیگر، شود،می

 گونه این نیستیم؛ چرا که بررسی حقوق پیامدهاي اقتصادي و کشف کشور اقتصادي نظام بر حقوقی

) حتی تحلیل 8: 1392(آقایی طوق، ب،  .ندارد اقتصادي حقوق تحلیل با سنخیتی هیچ موضوعات

پردازد حقوقی نمی موضوعات اقتصادي پیامدهايِ  یا و اقتصاد بر آثارِ حقوق حقوق، به بررسیِ  اقتصادي

حقوقی است.  موضوعاتِ تحلیلِ ها و ابزارهايِ تحلیلیِ اقتصاد برايِ روش کارگیري به بلکه شامل:

توان گفت از نگاه تحلیل اقتصادي حقوق، منطق علم حقوق همان ) لذا می1: 1392(آقایی طوق، ب، 

تحلیل  و حقوق، در این سطح، تحلیل از رابطه اقتصاد )174: 1391منطق علم اقتصاد است. (نعیمی، 

 اجتماعی زندگی هايجنبه تمامی در اعمال قابل ابزاري یا روش و رویکرد عنوان به«اقتصادي حقوق 

 ضمنی قیمت مثابۀ به حقوقی اثر رویکرد گیرد. در اینمی صورت انتخاب آن در که شودمی لحاظ

 همان به تواندحقوقی) می (قواعد هاقیمت این ها) بهسازمان (یا افراد العمل عکس و شده لحاظ رفتار

                                                        

1 . Bruce Ackerman.  
2 . Yale. 
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 هاي تحلیل و تئوري شکل این گیرد. بهمی قرار تحلیل مورد هاقیمت به پاسخ که شود تحلیل نحوي

 »گردد.می اعمال حقوقی مسائل و روابط مورد خرد) در تعبیري اقتصاد به (یا سیستم قیمت

تئوري اقتصادي براي تحلیل نحوه به اعمال «تحلیل اقتصادي حقوق ). لذا 16: 1386(بابایی، 

 و حقوقشود. در این صورت، نسبت ) مربوط می17: 1386(بابایی، » رفتار افراد در زمینه روابط حقوقی

 تئوري آن در که شود می اطالق علمی بهحقوق و اقتصاد «شود: به این شکل تعریف می اقتصاد

 و حقوق اقتصادي آثار و روال ساختار، گیري، شکل تحلیل براي خرد) اقتصاد اساساً ( اقتصادي

   )18: 1386بابایی، » (شود.می اعمال حقوقی نهادهاي

ترین شکل به معناي نگاه به شود تحلیل اقتصادي حقوق، در سادهبا توضیحات باال مشخص می

معناي  به رسد تحلیل اقتصادي حقوقتر، به نظر می حقوق از دریچه اقتصاد است. به بیان روشن

هاي حقوقی است. به این کارگیري روش، قواعد، اصول و منطق حاکم بر اقتصاد در بررسی پدیده به

تنها، تحلیل اقتصادي محدود در روش و ابزار نیست بلکه در بردارنده قواعد هنجاري نیز اعتبار، نه

که در هر چند  1کند. کم هنجارهايِ ناشی از روش را بر موضوعات حقوقی تحمیل میهست یا دست

شود در تحلیل اقتصادي حقوق، محدوده بحث، به حوزه روشیِ تحلیلِ اقتصادي مواردي ادعا می

: 1392کند. (ن.ك: آقایی طوق، ب، هاي موضوعی اقتصاد تسري پیدا نمیمحدود گردیده و به حوزه

ه اقتصادي در کارگیري شیو رسد به)؛ اما به نظر می1382و بادینی،  194: 1387و کاپوراسو و لوین،  14

کم به صورت فرعی، تحلیل موضوعات حقوقی، خواه یا ناخواه پايِ برخی موضوعاتِ اقتصادي را، دست

کند؛ چرا که ابزارهايِ موردِ استفاده در تحلیل اقتصادي حقوق، ورزي حقوقی باز میبه ساحت اندیشه

رِ موضوعِ اقتصادي در استنتاج کالً اقتصادي بوده و از طریق ابزار اقتصادي، راه نفوذ موضوع یا اث

حقوقی مسدود نیست. با این حال باید توجه داشت که نفی موضوعاتِ اقتصادي به معناي نفیِ منطق 

هاي حقوقی نیست. در این صورت، در وضعیت خوشبینانه، فقط موضوعات اقتصاد در تحلیل پدیده

بی ممکن است با سایر ابزارهاي شوند و این ارزیاحقوقی بوده که با ابزار اقتصاد ارزیابی می

، الزاماً »تحلیل اقتصادي حقوق«در عبارت » تحلیل«شناسانه در تضاد باشد. همچنین مقوله  روش

اي که موضوع حقوقی به است؛ تا اندازه» تقلیل«معناي واحدي دربرندارد؛ هر چند که عموماً به معناي 

                                                        

) و براي دیدن نظر Stelmach and Brozek, op.cit, pp.94-97و  1392 ب، براي دیدن نظر متفاوت نگاه کنید به: آقایی طوق، .1
 )123و  115: 1382و بادینی،  47و  29: 1386موافق نگاه کنید به: (بابایی، 
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هايِ زبانیِ اقتصاد، اي متناسب با ظرفیتمهزبان اقتصادي ترجمه شود. به بیان روشنتر، چنین ترج

  1ممکن است ترجمه، تفسیر، بازگشت (ارجاع) یا تقلیل پیدا کند.

هاي حقوقی از دیدگاه نگاه به پدیدهتحلیل  رسد در پسِ با این حال باید توجه داشت به نظر می

نهفته است و آن این  خطاي احتمالیاقتصادي و تحلیل آنها با منطق اقتصاد، محدودیت در غایت یا 

هاي حقوقی، نظیر اختالس حاکم که در تحلیل اقتصادي، منطق اقتصاد (به ویژه کارایی) بر پدیده

کارگیري روش تحلیل اقتصادي، غایت اقتصادي مفهوم دچار دگردیسی  گردد و چه بسا در هنگام به می

کم اهداف حقوق را یا این که دستسازيِ غایتِ حقوق در ساحت اقتصاد شود و این یعنی احتمال وارونه

توان پا فراتر گذاشت و ادعا کرد که تحلیل اقتصادي حقوق، صرفاً و لذا می 2دهد؛تحدید یا تغییر می

 حتماً محدود به روش نیست.

 . حداقل رفاه2-3

در اسناد ایران تعریف نشده و به این اعتبار به مثابه یک اصطالح حقوقی مطرح » حداقل رفاه«عبارت 

هاي لغت نیز معادل معنایی براي این عبارت پیدا نشد. دلیل چنین وضعیتی را نشده است. در فرهنگ

-دست«ترکیب وصفی بوده و به معناي » حداقل«باید در سادگی معنایی آن یافت. از نظر لغوي، واژه 

است. در  آمده» آسایش«در فارسی سره به معناي » رفاه«است و کلمه » کم، کمینه، کمترین و الاقل

(دهخدا، » آسودگی و استراحت، ناز و نعمت و فراخی عیش«معانی همچون:  لغات نیز درفرهنگ

 ) آمده است. 517: 2536(قریب، » روزيآسایش داشتن، آسودگی، فراخی«)، 12156: 1345

 را» حداقل رفاه«توان مقوله با توضیحات باال و با در نظر گرفتن برداشت عرفی از این عبارت می

المللی معادل کلمه به کار برد. واژه کمینه در اسناد مختلف بین» کمینه رفاه«در معناي لغوي 

به کار برده شده است. از آنجایی که این واژه در ادبیات فارسی جا افتاده است؛ در این » استاندارد«

                                                        

 اند. براي نمونه، بنی از این مفاهیم استفاده کرده است: تحلیلنویسندگان از کلمات مشابهی در این خصوص استفاده کرده .1

تفسیري  یا تبدیلی تحلیل ) وDecompositional Analysisاي (تجزیه تحلیل )،Regressive Analysisبازگشتی(
)Transformative or Interpretive Analysis .(ن.ك: (Beany, 2009) 

 Analysis as a Search forمنطقی ( علل جستجوي به مثابۀ تحلیل.1اند: کار بردهه این عبارات را ب كژبرو و خـ یا اینکه استلما   

Logical Reasons،( تحلیل ) به مثابه تجزیهAnalysis as Decomposition) و تحلیل به مثابه ترجمه (Analysis as 

Translationو  3: 1392(آقایی طوق، ب،  :.ك). نStelmach and Brozek 2005: 70( 
 ).54: 1386(بابایی،  ن.ك:براي دیدن نظر موافق  .2
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رسد عبارت دوم از نیز قابل تأویل است و به نظر می» استاندارد آسایش یا رفاه«صورت این عبارت به 

تواند داشته باشد را  تر بوده و آن بارِ معناییِ منفیِ احتمالی که عبارت نخست میعبارت اول ملموس

نخواهد داشت. چنین استانداردي، الزمه زندگی شرافتمندانه و با کرامت است که به برخورداري از 

 حداقل رفاه معروف است. 

المللی حقوق بشري، همچون: اعالمیه جهانی حقوق ف بیندر اسناد مختل» استاندارد رفاه«براي 

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بینبشر، میثاق بین

میثاق  6سازي شده است. براي نمونه در بند یک ماده معیارهایی ارائه شده و تا حدود زیادي عینی

جتماعی و فرهنگی، اشتغال به مثابه حق انسانی معرفی شده که هر کس المللی حقوق اقتصادي، ابین

تواند بدون تبعیض آن را دارا باشد. در اسناد داخلی کشورها نیز عموماً به این موضوع در سطوح می

فرانسه اشاره » اعالمیه حقوق انسان و شهروند«توان به مختلف اشاره شده است. از نخستین اسناد می

هدف همه نهادهاي سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و «ند دوم آن آمده است: داشت که در ب

  1.»ها باشد همیشگی انسان

المللی تعهدات در ارتباط با ایران باید گفت که نه تنها دولت ایران به موجب اسناد مختلف بین

بلکه در اسناد داخلی نیز به این موضوع شناسایی  2عامی را در خصوص استاندارد آسایش پذیرفته است

، به 43و  29، 28، 3هاي  شده است. چنین وضعیتی در اصول مختلف قانون اساسی، همچون اصل

اشکال مختلف تصریح شده است؛ به نحوي که به یک اعتبار دولت حاصل از قانون اساسی به صورت 

رسد از اساس بنیان ایاند؛ هر چند که به نظر مینمخود را باز می» دولت رفاهی فربه یا حداکثري«

 روست. نظري چنین دولتی در ایران با امتناع روبه

را » انسان«شود؛ گستره شمول این اسناد عام بوده و مطلق آن چنان که در این اسناد مالحظه می

» کارمندان حداقل رفاه«موضوع بحث قرار داده است. این درحالی است که در نوشتار حاضر به مقوله 

گیرد. در ایم. در این صورت ضرورت بررسی مبسوط اسناد خاص در اینجا در اولویت قرار میپرداخته

                                                        

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789. 

به هر دو میثاق باال پیوسته  17/2/1354از جمله امضا کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده است و در سال  1327دولت ایران در سال  .2
 است. 
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که در ادامه بدان است » قانون مدیریت خدمات کشوري«این ارتباط مهمترین و شایعترین سند، 

 خواهیم پرداخت.

 . اختالس3-3

مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  تشدیدقانون «کم به استناد عناصر اصلی اختالس را دست

و...)  36(ماده  1392، مصوب »قانون مجازات اسالمی«) و 5(ماده  1367مصوب سال » کالهبرداري

 توان به این قرار ذکر کرد:می

قانون تشدید مجازات « 5ـ برداشت و تصاحب مال به نفع خود یا دیگري؛ موضوع ماده الف

 ». مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري

: بخش 1375ب ـ جابجایی مال متعلق به شخص عمومی یا شخص خصوصی؛ (ن.ك: ولیدي،    

 ).1385زاده، دوم و حبیب

 کم یک کارگزار بخش عمومی.ـ حضور دستپ   

 ـ سپرده شدن مال به حسب وظیفه قانونی.  ج  

د ـ وجود قصد تملک؛ هر چند که در مورد کارکنان لشکري، صرف برداشت اموال دولتی کافی    

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح ـ ارتشاء، اختالس و  119براي تحقق جرم است (موضوع ماده 

 ).1389دوم و پیمانی، : بخش 1389). (ن.ك: میرمحمد صادقی، 1390اخاذي مصوب 

. تحلیل اقتصادي حداقل رفاه کارمندان در برابر اختالس؛ تالقی انسان اقتصادي و 4

 انسان حقوقی 

 گذاریم:در این خصوص موضوع را در دو بخش جدا به بحث می

 . ترجمه حداقل رفاه به زبان اقتصاد1-4

کارهاي پیشگیري از آن، الزم است در ارتباط با مقوله اختالس توسط کارگزاران بخش عمومی و راه

به زبان اقتصادي کنیم. از این » حداقل رفاه کارگزاران بخش عمومی«در آغاز اقدام به ترجمه مفهوم 

رنگ و بوي مالی داشته و زبان اقتصاد نیز صبغه مالی » اختالس«و هم » حداقل رفاه«حیث که هم 

معنایی داشته باشند. در نتیجه شاید بتوان گفت که با توانند با همدیگر نزدیکی دارد؛ لذا این مفاهیم می
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بتوان مناسبترین راهکار جهت کاهش و از بین بردن » حداقل رفاه کارمندان«تحلیل اقتصاديِ 

تردید مقوله رفاه یا آسایش کارمندان دولت، یک مقوله با تنوع موضوعی است اختالس را اندیشید. بی

دهنده اختالس باشد،  ن موضوعاتی که بتواند از مقومات تقلیلاما در بین موضوعات مختلف، مهمتری

اند. در این صورت، در قدم نخست، به بیان استمالخ و بروژك نیازمند ترجمه مقوله همانا از جنس مالی

حداقل رفاه به زبان اقتصادي هستیم؛ به نحوي که این مفهوم رنگ و بوي اقتصادي بگیرد. مناسبترین 

ذکر » حداقل درآمد یا خط فقر کارگزاران بخش عمومی«توان به عبارت باال را میترجمه اقتصادي از 

 کرد. 

 . حداقل درآمد: کاهش اختالس2-4

بعد از ترجمه مفاهیم حقوقی به زبان اقتصاد، قدم دوم فرآیند انجام تحلیل اقتصادي حقوق، استفاده از 

هاي حقوقی اقتصاد است که در آن مقوله ابزار تحلیلی مناسب است. با ترجمه مفاهیم حقوقی به زبان

پیدا کنند؛ اما مصداقِ انتخاب ابزار » حالت عینی«شوند به صورتی که  به مفاهیم اقتصادي تبدیل می

متعین کرد. مطابق با نظام پولی ایران، » ابزار پولی«توان در مناسبِ اقتصادي در این خصوص را می

رسد چنین باشد. هر چند که به نظر می» پذیرکمیت«شود تا ارزیابی می» ریال«حداقل رفاه با ابزار 

رسد که در اینجا عبارت اي ممکن است در شکل تبدیل یا تقلیل یا تأویل باشد و به نظر میترجمه

-، علی»فقر کارگزاران بخش عمومی حداقل درآمد یا خط«به » حداقل رفاه کارگزاران بخش عمومی«

کند. در این صورت، انسان اقتصادي به اصول و قواعد معنایی پیدا میترین ترجمه، تقلیل  رغم مناسب

نگرد؛ لذا با در نظر گرفتن می» منطق انتخاب کردن«با » حداقل درآمد و اختالس«حقوقی ناظر بر 

 زند.مطلوبیت آنها و هزینه چنین کاالهایی دست به انتخاب می

گذاري بوده که توسط نهادهاي مالی ارزش مفهوم حداقل درآمد یا خط فقر، یک مقوله اقتصادي   

المللی عموماً بر مبناي واحد دالر و در قلمروي داخلی با واحد پول ملی شود و در تعامالت مالی بینمی

است و به معناي حداقل درآمدي  1»آستانه فقر«شود. این مفهوم، دربرگیرنده ارزیابی و سنجیده می

را به صورت  2»خط فقر«راوالیون شود. ولی در نظر گرفته میاست که براي زندگی در یک شرایط معم

مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین براي دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل 
                                                        

1. Poverty Threshold.  

2. Poverty Line.  
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کند. افرادي که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح  شود، تعریف می می

) در 1386و راغفر و ابراهیمی،   Ravallion,1992:25(شوند.  رفاه دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی می

 .آیدبه شمار می 1»هاي توسعه انسانیشاخص«کشورهاي توسعه یافته، مقوله خط فقر از 
 )Hagenaars & de Vos, 1988 and Hagenaars & van Praag, 1985 (  

 world(دالر در روز افزایش داد.  1,90را به » المللیخط فقر بین«، بانک جهانی 2015در اکتبر 

Bank, 2015(   حداقل هزینه خانوار  1394هاي کارگري در سال براي نمونه براي گروهدر ایران نیز

ریال و  7120000ریال اعالم گردید اما درمقابل، حداقل مزد دریافتی آنها،  32000000نفره  4کارگر 

خط فقر را  1390ریال اعالم شد. یا این که بانک مرکزي در سال  12000000متوسط دریافتی 

تر بود به عنوان فقیر لذا افرادي که سطح درآمدشان از این میزان پایین 2ریال اعالم کرد؛ 17000000

هاي کارگري شود که در نظر بگیریم گروهته شدند. این آمار زمانی به لحاظ اثرگذاري بیشتر میشناخ

 دهند. شان حدود دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میبه همراه خانواده

ساز (ارائه داده آماري) و توضیح ، ناگزیر از تبیین موضوعاتِ عینی»حداقل درآمد«براي تحلیل بهتر 

اسناد قانونی هستیم. در این خصوص، قانون مدیریت خدمات کشوري، به مثابه قانون  و تحلیل آنها در

دهد که به زبان اقتصادي در مواد مختلف مقوله مادر در این حوزه، مستند بحث ما را تشکیل می

 کنیم.حداقل درآمد کارمندان را به بحث گذاشته است. در ادامه به رئوس آنها اشاره می

                                                        

1. Human Development Index.  

 به قرار زیر است: (نقل از: بورس نیوز، پایگاه اطالع رسانی بورس خبر) 1393تا  1390هاي  براي نمونه آمار سال. 15

 سال اخیر 4مقایسه حداقل دستمزد و نرخ تورم در 

نرخ تورم ساالنه  سال

 (درصد)

نرخ دالر در بازار 

 آزاد

حداقل حقوق 

 کارگران به تومان

حداقل حقوق 

 کارگران به دالر

درصد افزایش 

 حداقل حقوق

1390 21,5 1900 330,300 173,8 9 

1391 30,5 3500 389,700 111,3 18 

1392 34,7 3000 487,124 162,3 25 

1393 20 3200 608,906 190 25 
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 وق ماهیانه. حداقل حق1-2-4

توان قانون استخدام کشوري نخستین سند جامع در خصوص حقوق ماهیانه کارکنان دولت را می

مجلس شوراي ملی ذکر کرد. دومین قانون جامع، قانون استخدام کشوري، مصوب  1301مصوب 

مجلس شوراي ملی است که در آن به نسبت قانون نخست، جامعیت زیادي در مورد پرداختی  1345

 1370شود. سند سوم، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ندان مشاهده میکارم

مجلس شوراي اسالمی است که در آن پیرو شعارهاي عدالت طلبانه براي نخستین بار سند خاصی 

هاي ویژه نامتوازن و نابرابر به تصویب فقط در راستاي عدالت در پرداخت کارکنان دولت و نفی پرداخت

آید؛ قانون مدیریت رسد. آخرین سند که در واقع اخیرترین قانون در این خصوص به شمار میمی

 مجلس شوراي اسالمی است.  1386خدمات کشوري مصوب 

ي »حقوق و مزایا«) قانون مدیریت خدمات کشوري ذیل عنوان 80تا  64فصل دهم (مواد 

دهد. کارمندان را همین فصل تشکیل میهاي کارکنان دولت آمده است، فلذا مستند اصلی پرداخت

نگاهی به مواد باال، گویاي آن است که ارزشیابی نظام پرداخت کارمندان بر محور سه معیار: فاعل 

هایی که در مواد آتی آمده است، تنظیم هاي شغل) و سایر ویژگیهاي کارمند)، جایگاه (ویژگی(ویژگی

، ساالنه ضرب در ضریب ریالی ،وامل مذکور در این فصلارزشیابی ع گردد. امتیاز حاصل از نتایجمی

،  به امتیازات 65). در چارچوب ماده 64(ماده دهد را تشکیل میمزایاي کارمندان  مبناي تعیین حقوق و

اهمیت و  همچونعواملی شغل توجه گردیده و مقرر شده است کلیه مشاغل با در نظر گرفتن 

هاي موردنیاز به یکی از طبقات جدول یا ص و مهارتپیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخص

کدام از مشاغل  هرهمچنین به استناد تبصره یک همین ماده،  یابند.جداول حق شغل اختصاص 

 و هر گردیدهبندي در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه ها، حداکثرمتناسب با ویژگی

یافته است. در برابر این، دول یا جداول موضوع این ماده اختصاص ها به یکی از طبقات جکدام از رتبه

کلیه شاغلین مشمول این «به امتیازات شاغل توجه شده و چنین آمده است:   66در چارچوب ماده 

هاي آموزشی و مهارت (عالوه بر حداقل شرایط مذکور در  قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره

 ) و حداکثر1000سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل ( اولین طبقه شغل مربوط)،

به بسترسازي و فرآیند تجمیع دو  67در ادامه در ماده » گردند. مند می باشد، بهره امتیاز می )4500(

مقوله شاغل و شغل و امتیازات مترتبه بر آنها پرداخته شده است که البته وظیفه اجرایی چنین نقش 
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را هیأت وزیران، شوراي توسعه مدیریت و سازمان امور اداري و استخدامی برعهده گرفته  ايفعاالنه

است. از این حیث این سه مرجع واجد صالحیت ذاتی در خصوص سیاستگذاري و مدیریت حقوق و 

 مزایاي کارکنان هستند.

ئه راهکار و نگاهی به مواد باال گویاي آن است که قانونگذار در مرحله سندنویسی، در صدد ارا

بینی تمهیداتی در جهت زندگی شرافتمندانه کارکنان دولت برآمده است. در واقع هر چند عنوان پیش

توان به مقصود رسد که از البالي این مواد میآمده است اما به نظر می» حقوق و مزایا«این فصل ذیل

رسد توجه اصلی قانونگذار در این قانونگذار در جهت فرارفتن از این عبارت پی برد؛ چرا که به نظر می

بسنده نموده باشد؛ » رابطه بده و بستانی«فصل به مقوله جبران خدمات کارکنان دولت و نه صرفاً به 

لذا کارمندان دولت، هر چند ممکن است در نگاه صوري، طرف قرارداد اداره به شمار آیند اما در واقع 

آیند که عمومی و برآوردن منافع عمومی به حساب می امر، عنصر فعال و پویایی در جهت ارائه خدمات

ضرورت دارد در شرایط زندگی شرافتمندانه و توأم با کرامت انسانی زیست کنند. بر این مبنا عنوان این 

فصل با نظام جبران خدمات نیز قابل جابجایی است که بدین وسیله توجه به معیشت و کیفیت زندگی 

سوي دیگر قانونگذار به بحث عدالت و برابري در رفتار و تشویق انگیزه  کارگزاران مورد توجه است. از

ها در دو صورت مستمر و غیرمستمر پرداخته تا از این طریق بتوان  کارمندان را  العادهکارکنان، به فوق

به را  68تشویق به کار بیشتر در قبال حقوق و امتیازات بیشتر نمود. بر این مبناست که قانونگذار، ماده 

 ها و چگونگی پرداخت آنها اختصاص داده است. العادهفوق

گردد در نگاه نخست، بستر قانونی حداقل رفاه کارگزاران نظام در ارتباط با مقوله لذا مالحظه می

فراهم بوده و از منظر تحلیل اقتصادي، فضا براي اختالس فراهم نیست اما با » حداقل حقوق ماهیانه«

این گزاره  1»هاي نجومیحقوق«هاي اخیر در قضیه معروف به فصل و حوادث ماه نگاه دوباره به این

است و بحران در » مجري خوب«و » قانونگذار خوب«نیازمند دو بالِ » قانون خوب«را اثبات کرد که 

کند و چه بسا غایت هر دو را وارونه سازد. تردید کارایی دیگري را با چالش جدي مواجه مییکی، بی

-کم برداشتِ مجریان قانونی در دستگاههاي حقوقی، نشان داد که دستي میمون در این فیشافشاها

                                                        

میلیون 150بالغ بر  1394به استناد انبوه آمارهاي منتشره در فضاهاي مجازي، براي نمونه مجموع دریافتی مدیرعامل بانک رفاه در مهرماه  .1
تفاوت «هزار تومان بوده است. چنین  710الی  690تومان بوده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارکنان دولت در همان سال، بین 

در حوزه حداقل پرداخت و حداقل حقوق ماهیانه »  قانونگزاري«قانونگذاري و «ها، دلیل قطعی بر بحران و سردرگمی پرداخت در» نجومی
 )www.tasnimnews.comاست. (
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بوده و زمینه » غیرعاالنه«و » غیراخالقی«، »نگرانهبخشی«هاي مختلف در این خصوص چقدر 

ها را آشکار کرد. اگر بتوان منصفانه تحلیل نمود؛ حوادث اخیر دو نقصان در پرداخت» تفاوت نجومی«

ها توجه نیکی را نشان داد: از یک سو، با قانونگذار ناتوانی روبرو هستیم که صرفاً بر حداقل پرداخت تلخ

کف «درستی به  توجه بوده است و شایسته بود آنچنان که به ها بیداشته اما به حداکثر پرداخت

هر چند به زعم داشت.  نیز امعان نظر می» ها سقف پرداخت«توجه کرده است به دقت به » هاپرداخت

به مثابه بالِ دیگرِ » نظارت و کنترل«جانب، نقصان مذکور تا حدود زیادي  از طریق مکانیزم  این

-متن«بینانه، با مجریان  توانست جبران گردد. از سوي دیگر، در حالت خوشمی» عدالت قانونگذاري«

لزوم منصف بودن : «روبرو هستیم که با مفاهیمی همچون» پوزیتویستی«و » نگربخشی«، »محور

ضرورت «و » لزوم رعایت اصول حقوق طبیعی«، »مداري فاعالن قانونضرورت اخالق«، »مجري

اند. در این بیگانه» توجه به اسناد باالدستی (نظیر اصل سوم قانون اساسی) در برداشت از قوانین عادي

ین و اجرا با بحران توان گفت قانون در خصوص حداقل حقوق ماهیانه در دو ساحت تقنصورت می

 روبروست. 

 . حداقل افزایش سالیانه حقوق4ـ2ـ 2

توازن بین تورم سالیانه و افزایش حقوق و دریافتی کارمندان، موضوع بحث اینجاست؛ به نحوي که 

قدرت خرید کارگزار از حداقل رفاه عمومی پایین نیاید. این موضوع از گذشته مورد توجه نهاد 

قانون استخدام  33دهنده آن است که ماده  اش نشانطوري که پیشینه تاریخیقانونگذاري بوده است؛ 

در صورت ضرورت تصریح کرده بود. » تغییر ضریب جدول حقوق«به مقوله  1345کشوري، مصوب 

) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که به این موضوع 1) ماده (2سند دوم، تبصره (

بوده و مرجع تصویب » دولت«تفاوت که در سند قبلی مرجع تشخیص  اختصاص یافته بود با این

تغییر ضریب «توأمان مرجع تشخیص و تصویب » دولت«ذکر شده بود اما در سند اخیر، » مجلس«

اي نیز به موضوع تغییر ضریب حقوق کارمندان حساس ذکر گردید. در ادامه، قوانین برنامه» حقوق

قانون برنامه چهارم توسعه به تکلیف دولت در این خصوص تصریح  150اند. براي نمونه ماده بوده

قانون مدیریت خدمات کشوري است که در آن  125نموده بود. آخرین سند درباره موضوع مذکور، ماده 

تصریح نموده  »حداقل به اندازه نرخ تورم«بر الزام دولت براي افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت 

برخالف اسناد صدرالذکر، گویاي وقوف قانونگذار به ابهامات  125رفته در ماده است. عبارت به کار گ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            13 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-288-fa.html


 1397، پائیز 16فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداري، سال ششم، شماره    218

 

اسناد قبلی درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت افزایش و میزان افزایش حقوق کارمندان است. براي 

به کار رفته بود یا این » متناسب با نرخ تورم«قانون برنامه چهارم توسعه، عبارت  150نمونه در ماده 

شاخص هزینه «) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، عبارت 1) ماده (2بصره (که در ت

قانون استخدام کشوري، از اساس موضوع در صالحیت  33ذکر گردیده و یا این که در ماده  » زندگی

تخییري دولت قرار گرفته است اما در قانون مدیریت خدمات کشوري نه تنها اصل موضوع در 

ساله از سوي  حداقل به اندازه نرخ تورم که هر«دولت قرار گرفته است بلکه عبارت صالحیت تکلیفی 

بندد. آنچنان گویا و شفاف هست که راه هرگونه تفسیر متفاوت را می ،»گردد بانک مرکزي اعالم می

بر این مبنا دولت در چارچوب صالحیت تکلیفی، موظف است ضریب حقوق کارمندان را حداقل به 

تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي افزایش دهد؛ هر چند که به شرط توانمندي، در  اندازه نرخ

تواند ضریب حقوق را بیشتر از حداقل نرخ تورم افزایش دهد.  چارچوب صالحیت تخییري می

قانون برنامه ششم توسعه، تغییر یافت و در حال  28ماده » پ«بند شوربختانه، ماده مذکور مطابق 

آمده  »اي ساالنه و متناسب با نرخ تورم در حـدود اعتبارات هزینـه«ب حقوق، حاضر، افزایش ضری

چه تدابیري  97است و مشخص نیست که دولت براي جبران این حجم از افزایش تورم در سال 

 اندیشیده است.

-گردِ آشکار در قانونعقبشود، مطابق آخرین ارادة قانونگذار، یک چنانچه در باال مشاهده می   

شود در چارچوب تحلیل اقتصادي، افزایش سالیانه در نتیجه مشخص میشود سی مشاهده مینوی

پذیر است و امکان» اي ساالنه در حـدود اعتبارات هزینـه«و » متناسب با نرخ تورم«حقوق کارمندان، 

  سازِ تمایل به اختالس است.این نوع از سندنویسی، زمینه

کنندة  زا و سردرگمدر قانون برنامه ششم توسعه، به ادبیاتِ ابهام در باال مشاهده شد که قانونگذار  

را شاهدیم. در کنار رویکردِ قانونگذار باید » نویسیِ بدقانون«گذشته برگشته و از این حیث، نوعی از 

نبوده، بلکه وجه فربه » تقنینی«گفت موضوعِ افزایشِ سالیانه حقوقِ کارمندان دولت، یک مقوله ناب 

قرار دارد. به این خاطر بررسی حوزه اجرا نیز حایز اهمیت دوچندان است. نگاهی به » اجرا«وزه آن در ح

باشد. براي نمونه عملکرد دولت در این خصوص گویاي وضعیت نامتناسب و نامطلوب قلمروي اجرا می

ست درصد) بوده است؛ این در حالی ا 5/21، نرخ تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي (1390در سال 

نامه ریال بوده است. (بند دوم تصویب 700که ضریب افزایش اعالمی از سوي مراجع صالحیتدار، 
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متوسط نرخ تورم به استناد آمار  1391). در سال 29/3/1390مصوب  65699هیأت وزیران به شماره 

درصد بوده است اما در همان سال ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون  5/30بانک مرکزي حدود 

نامه درخصوص ریال تصویب شد. (تصویب 805) مصوبه، 2دیریت خدمات کشوري به استناد بند (م

مستند  1392) یا این که در سال 27/3/91ه مورخ 48093/ت58404شماره، 1391ضریب حقوق سال 

ریال افزایش داشته است. این در حالی است  966نامه، ضریب حقوق کارکنان دولت ) تصویب2به بند (

درصد بوده است؛ هر چند که در این  7/34همین سال نرخ تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي که در 

المللی به استناد آمار صندوق بینداد. از این حیث، سال واقعیات جامعه بیشتر از این درصد را نشان می

الم کرده در جایگاه سوم اع 1392در رتبه نخست جهان و در سال  91پول نرخ تورم ایران را در سال 

  )http://www.imf.org/external/index.htm(بود. 

درصد) اعالم گردیده اما ضریب  15,8نرخ تورم به حکایت آمار بانک مرکزي ( 1393در سال     

نامه درخصوص ضریب ریال افزایش داشته است. (تصویب 1207افزایش حقوق در همین سال به میزان 

نرخ تورم  1394) یا این که در سال 17/12/1392ه مورخ 50286/ت185751 شماره، 1393حقوق سال 

درصد) بوده است. ظاهراً این سال از معدود سالهایی است که  11,9اعالمی از سوي بانک مرکزي (

ضریب افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي باالتر اعالم شده است. 

ه مورخ  51735/ت161091مصوبه شماره است. ( 1393نامه  ) تصویب2د (مستند چنین ادعایی بن

آمار رسمی باال که همگی از آمارهاي بانک مرکزي استخراج شده است گویاي وضعیت . )1393/12/27

 1نامطلوب در افزایش ساالنه حقوق کارمندان دولت است و در صورت پذیرش بدون چالش این آمارها،

درستی استفاده نشده و به  به 125هاي گذشته، از ظرفیت ماده در طول سال تنهاتوان گفت که نهمی

ي قانون سخن گفت؛ بلکه با اجرایی شدنِ قانون برنامه »چالش و نقصان در اجرا«توان از صراحت می

قانون برنامه ششم رفته و  28قانون مدیریت خدمات کشوري، به قربانگاه ماده  125ششم توسعه، ماده 

نین بحرانی در مرحله تقنین و اجرا، فلسفۀ وجوديِ افزایش ضریب حقوق را با چالش زیاد فسخ شد. چ

وري تردید موجب افول کارایی و سطح بهرهساخته است؛ چرا که افولِ سطح رفاه کارمند بیرو  روبه

 دهد؛ اما به هرحال جاي این سوال باقیسازمان گردیده و بسترهاي فساد را در سیستم افزایش می

                                                        

تورمی که مردم «اخیراً یکی از اعضاي هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمی در خصوص صحت این آمارها تشکیک نموده و اعالم نموده:  .1
 /)6/7/1395http://www.iribnews.ir» (کنند با آمار اعالمی متفاوت است.می حس
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ماند که کارمندان براي جبران مابقی تورم چه کار باید بکنند؟ پاسخ ساده به این موضوع  آن است که  می

این دسته افراد یا باید به همان درآمد و حقوق قانع باشند یا شغل دومی پیدا کرده و کسر درآمد را جبران 

المللی، هاي بینحکایت آمار سازمانکنند و یا این که دست به اعمال غیراخالقی نظیر اختالس بزنند. به 

وضعیت ایران از حیث فسادپذیري در بین کشورهاي دنیا نه تنها مطلوب نبوده بلکه جایگاه مناسبی ندارد. 

 168کشور در رتبه  180در بین  2009المللی شفافیت، جایگاه ایران در سال به استناد آمار سازمان بین

 175نیز در بین  2014را کسب کنیم. در سال  146جایگاه بهتر از نتوانستیم  2010بوده است و در سال 

چنین جایگاه  )https://www.transparency.org( بوده است. 136کشور، رتبه ایران در جایگاه 

 لت به شمار آید. هاي خوبی براي میزان فسادپذیري کارمندان دوتواند نشانهفسادپذیري نمی

 . حقوق بازنشستگی4ـ2ـ 3

در صورتی که خیال کارگزاران دولت از تأمین اجتماعی استاندارد در دوران بازنشستگی آسوده باشد 

هاي فساد در دوران خدمت تقلیل خواهد یافت؛ چرا که انساِن تردید زمینهمطابق تحلیل اقتصادي، بی

 اقتصادي در وضعیت مطلوب مالی، رغبت کمتري براي ریسک اختالس دارد. 

به مقوله حقوق تأمین  113تا 101فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوري ذیل مواد 

ست. این فصل در چارچوب اجتماعی به طور عام و به موضوع بازنشستگی به طور خاص معطوف شده ا

اي است. نخستین سند جامع در این خصوص را قانون اساسی واجد پیشینه تاریخی چند دهه 29اصل 

دهد؛ تشکیل می» تقاعد و وظایف«ذیل عنوان  1301فصل چهارم قانون استخدام کشوري، مصوب 

به این » و وظیفه در بازنشستگی«، فصل هشتم با عنوان 1345سپس در قانون استخدام کشوري سال 

نیز به مقوله بازنشستگی  1354موضوع اختصاص پیدا کرد. در ادامه، قانون تأمین اجتماعی مصوب 

اقشار کارگري و کارمندان مشمول این سند (کارمندان پیمانی) پرداخت. در نهایت، این موضوع در 

قانون اخیر،  101تن ماده قانون مدیریت خدمات کشوري به قرار باال به تصویب رسید. با در نظر گرف

باید گفت که در حال حاضر دو دسته کارمندان پیمانی و رسمی در ارتباط با موضوع بازنشستگی به 

 ترتیب مشمول قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوري هستند.

ورم نگاهی به آمار حقوق و افزایش سالیانه حقوق کارمندان بازنشسته در قبال افزایش نرخ ت

سالیانه، گویاي وضعیت نامطلوب در خصوص این دسته از کارکنان غیرفعال همانند کارگزاران فعال 

باشد و به این اعتبار مشابهت زیادي بین آنها وجود دارد؛ لذا همانند شاغلین، بازنشستگان نیز در می
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ی از سوي بانک نرخ تورم اعالم 1390برند چرا که براي نمونه در سال وضعیت نامطلوبی بسر می

درصد) بوده است اما ضریب افزایش حقوق بانشستگان، اعالمی از طرف هیأت وزیران،  5/21مرکزي (

) یا 29/3/1390مصوب  65699نامه هیأت وزیران به شماره ریال بوده است. (بند چهارم تصویب 700

درصد بوده است  5/30متوسط نرخ تورم اعالمی از طرف بانک مرکزي حدود  1391این که در سال 

نامه در ریال تصویب شد. (بند چهارم تصویب 805اما در همان سال ضریب حقوق بازنشستگان، 

) یا این که در سال 27/3/91ه مورخ 48093/ت58404شماره، 1391خصوص ضریب حقوق سال 

ریال افزایش داشته است؛ این در حالی است که در همین سال  966، ضریب حقوق بازنشستگان 1392

نیز نرخ تورم اعالم  1393درصد بوده است. در سال  7/34رخ تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي ن

 1207درصد) بوده اما ضریب افزایش حقوق بازنشستگان در حد  15,8شده از طرف بانک مرکزي (

/ت 185751 شماره، 1393نامه در خصوص ضریب حقوق سال ریال افزایش داشته است. (تصویب

 ). 17/12/1392ه مورخ 50286

گردد ضریب افزایش حقوق بازنشستگان همسطح شاغلین مشمول قانون مدیریت مشاهده می

خدمات کشوري بوده و از این حیث تفاوتی نداشته است و همان انتقاداتی که در باال آمد در اینجا نیز 

-راري باقی میموضوعیت دارد. در ارتباط با بازنشستگان همانند کارمندان شاغل، جاي این سوال تک

ترین پاسخ آن است که ماند که این دسته کارمندان براي جبران مابقی تورم چه کار باید بکنند؟ ساده

این دسته افراد همانند کارمندان شاغل یا باید به همان حقوق بازنشستگی قانع باشند یا بالفاصله بعد از 

بران کنند و یا این که در دوران خدمت بازنشستگی در شغل جدیدي استخدام شوند و کمبود درآمد را ج

هاي دوران سالخوردگی در اشکال مشروع یا نامشروع همچون اختالس باشند. به فکر جبران هزینه

المللی در ارتباط با مقوله رفاه توان به آمارهاي اعالمی از سوي نهادهاي بینبراي ارزیابی این پاسخ می

سه پژوهشی لگاتوم، کیفیت زندگی و شاخص رفاه ایران عمومی استناد جست. به استناد گزارش موس

را کسب کرده   97و  92، 93هاي کشور جهان رتبه 110به ترتیب در بین  2011الی  2009در سه سال 

، 102هایی بهتر از کشور جهان به ترتیب رتبه 142در بین  2015الی  2012و در فاصله بین سالهاي 

. این در حالی است که رتبه کشورهاي امارات متحده عربی، را کسب نکرده است 106و  107، 101

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            17 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-288-fa.html


 1397، پائیز 16فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداري، سال ششم، شماره    222

 

چنین جایگاه نامطلوب حتی در  ١بوده است. 42و  36، 30به ترتیب:  2015کویت و عربستان در سال 

گیرد؛ وضعیت بغرنج رفاه بین کشورهاي منطقه، زمانی که با جایگاه پول ملی ایران در کنار هم قرار می

، 1388تر فهمیده شود. براي نمونه به استناد سایت خبري تابناك، در سال تواند بهبازنشستگان می

تر بوده است. ریال ایران در برابر دالر آمریکا تنها از واحدِ پولِ دو کشورِ سائوتام و ویتنام با ارزش

)http://www.tabnak.ir(   1391و در سال )ترین در برابر ارزشنخست را از حیث کم)، رتبه 2012

  )www.AnvariOnline.Net(دالر ایاالت متحده اخذ کرده است. 

 گیرينتیجه

در تحقیقی که از نظر گذشت، سعی گردید نسبت بین دو متغیر: حداقل رفاه و اختالس، به مثابه دو 

شد که تحلیل اقتصادي حقوق عموماً به قتصادي به بحث گذاشته شود. مالحظه هاي ا مولفه در تحلیل

فاعل «نسبت به انسان به مثابه » گراییعینیت«است. چنین » کّمی«شناسی پژوهش لحاظ روش

شخص «سازد. چنین انسانی به مثابه هاي کّمی و آماري محدود میوي را در محدوده داده» اقتصادي

نگرد. همین نگاه کاالیی می» منطق کاالیی شدن«اعد حقوقی را در چارچوب اصول و قو» اقتصادي

-اي داشته باشد. این در حالی است که نزد حقوقدانان، روشتواند آثار گمراه کنندهشدن است که می

نیز به » اي شهوديشیوه«استوار است که به این اعتبار » روش کیفی«شناسیِ تحقیق عموماً بر 

ها نیز تأثیرگذار است؛ چرا که انسان واجد ابعاد تردید در غایتنین تفاوت در روش، بیآید. چحساب می

بعدي به سراغ توان با رویکردِ تکمختلف روانشناسانه، اجتماعی، اقتصادي و غیره است و لذا نمی

 تحلیل رفتار انسانی رفت. 

پیوند اقتصاد و حقوق را منکر توان در تحلیل اقتصادي حقوق، نمی» بعديتک«رغم چنین علی   

توان چنین نتیجه گرفت که بین دو مقوله حداقل رفاه و اختالس شد و در چارچوب منطق اقتصاد، می

 نسبت معناداري وجود دارد چرا که:

. به میزانی که حقوق ماهیانه کارگزاران نظام در حد استاندارد باشد توجیه اقتصادي اختالس 1   

پذیري کارمندان در جهت میل به اختالس را پایین کم ریسکردیده و دستبا چالش جدي روبرو گ

                                                        

1. http://www.prosperity.com/application/files/1614/7809/7434/Legatum_ 

Prosperity_Index_2016.pdf  
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آورد؛ چرا که یکی از دالیل اختالس به اعتبار تحلیل اقتصادي حقوق، عدم تأمین مالی کارگزار در می

مدار است. با این وصف، با نگاهی به قانون مدیریت خدمات کشوري حد زندگی شرافتمندانه و کرامت

د هر چند در نگاه نخست فصل دهم این سند بسترهاي قانونی تأمین حداقل رفاه از مالحظه گردی

قانون برنامه ششم به ادبیاتِ  28طریق حقوق ماهیانه را فراهم آورده بود؛ شوربختانه قانونگذار در ماده 

فاع نیست. دتوان گفت که عملکردِ قانونگذار در حوزه رفاهِ کارکنان، قابلِ  مبهم گذشته بازگشت. لذا می

باشد و با شاهدگیري از اتفاقات اخیر نیز مشاهده شد عملکردِ قوه مجریه مناسب نمی» اجرا«در حوزة 

پی » اجرايِ خوب قوانین«توان به جایگاهِ خطیرِ ، می»هاي نجومیحقوق«در مورد قضیه معروف به 

د؛ لذا همان آثار سوئی که تفریط ها تعریف نکرده بوکه قانونگذار ما سقفی براي پرداختبرد و از آنجایی

وآز تواند بسترساز حرصساز اختالس گردد افراط در پرداخت نیز میتواند زمینهدر پرداخت می

کارگزاران نظام باشد که پایانی بر آن متصور نیست. چنین تشت در رویه، دلیل متقنی بر بحران جدي 

خت ماهیانه است که نشانه بحران جدي در در قلمروي حداقل پردا»  قانونگزاري«و » قانونگذاري«

 حداقل رفاه کارمندان است.» ِخشت اول«

را ناظر بر کلید خوردنِ فرآیندِ تأمین حداقل » تأمین حداقل حقوق ماهیانه«. اگر بتوان مقوله 2   

تضمین افزایش سالیانه حقوق کارمندان حداقل به «رفاه کارگزاران به حساب آورد، در این صورت باید 

گردد بین حداقل را استمرار چنین فرآیندي به شمار آورد. به این اعتبار مالحظه می» اندازة تورم سالیانه

حقوق ماهیانه و حداقل افزایش سالیانه حقوق، ارتباط وثیقی وجود داشته و بحران در یکی منجر به 

بر انسداد منافذ  بحران در دیگري خواهد شد. از منظر تحلیل اقتصادي حقوق اگر اولی را آغازي

 28تردید دومی به دوام این مقوله تمرکز دارد. با این وصف، با نگاهی به ماده اختالس تلقی کنیم بی

» اندازة تورمحداقل به«توان گفت که بسترهاي قانونی افزایش سالیانه حقوق، قانون برنامه ششم می

براي گریز از وظایف قانونیِ کارگزاران  گوییِ قانونگذار در ماده مذکور، زمینه را فراهم نیست. کلی

هايِ اختالس فراهم نموده است و با آماري که از وضعیت دهه اخیر اجراییِ نظام جهت مقابله با زمینه

ارائه گردید؛ مالحظه شد که دولت در انجام چنین تکلیفی بسیار ضعیف عمل کرده است. کمترین پیامد 

خصوص حداقل افزایش سالیانه حقوق را در پی داشته، بلکه منفی چنین عملکردي نه تنها بحران در 

 گردد.منجر به بی اثر شدن تأمینات و عملکردهاي دولت در خصوص تأمین حداقل حقوق ماهیانه می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            19 / 23

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-288-fa.html


 1397، پائیز 16فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداري، سال ششم، شماره    224

 

توان بین حقوق دوران بازنشستگی و اختالس رسد نمی. هر چند در نگاه نخست به نظر می3   

اي است که کارمند از ین دوره از حیث زمانی، مربوط به دورهپیوند مستقیمی برقرار نمود؛ چرا که ا

خدمت سیستم خارج گردیده و عمالً فاقد سمت قانونی (فقدان عنصر قانونی جرم اختالس) در جهت 

میل به اختالس است. در این صورت موضوعیت اختالس در خصوص کارگزاران بازنشسته موضوعاً 

کارگیري حقوق دوران بازنشستگی، عطف توجه به  ظور ما از بهمنتفی است اما باید توجه داشت که من

این مقوله بوده است که اگر کارگزاران نظام در دوران انجام خدمت، خیالشان از بابت حداقل رفاه 

اي که به آنها در دوران خدمت، میل به اختالس تردید همان انگیزهدوران بازنشستگی راحت نباشد بی

همان انگیزه نیز آنها را این بار در جهت تأمین حداقل رفاه دوران بازنشستگی را پدید آورده است به 

سوق خواهد داد و لذا اگر انگیزه نخست ناظر بر وضعیت دوران اشتغال کارگزار باشد؛ انگیزه دوم ناظر 

است. با این وصف، با نگاهی به آمار بانک مرکزي در دهه اخیر و وضعیت » نگري در نظم آینده«بر 

شود و همان انتقادات و هاي امیدبخشی در مورد بازنشستگان پخش نمیه عمومی در ایران، گزارشرفا

هایی که براي حداقل حقوق ماهیانه و افزایش سالیانه حقوق شاغل مطرح است براي بحران

 بازنشستگان نیز صادق است.

-طقی و مقتصدي به حساب میها فاعالن منبا در نظر گرفتن موارد باال، به این اعتبار که انسان   

ویژه حبس را که البته با آیند که بر آثار و جزاي اعمال خود، اعم از پرداخت جزاي نقدي یا غیر آن، به

اي دارند؛ اگر مطلوبیت و منفعت مادي یا غیرماديِ آبرو و حیثیت فرد ارتباط مستقیمی دارد، توجه ویژه

بینی شده در قانون باشد در این ار بیشتر از کیفر پیشانجامِ عملِ خالف، نظیر اختالس، براي کارگز

 اي به چنین کاري را خواهند داشت.صورت چسبندگی اختالس افزایش یافته و کارمندان تمایل فزاینده

شوربختانه مجموع موارد باال، گویاي جذابیت و چسبندگی اختالس در بین کارگزاران نظام است.  

آن نیز خواهد » قبح اخالقی«تردید ري جلوي این گونه فساد را گرفت بیلذا اگر نتوان با ابزارهاي دیگ

 آن شکسته است. » قبح قانونی«شکست؛ آنچنان که 
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 فهرست اسناد و منابع

 فهرست اسناد  .1

 . اسناد فارسی1-1

 .1368و  1358ـ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. 

 .1367، اختالس و کالهبرداريمجازات مرتکبین ارتشاء و  ـ قانون تشدید

 .1392ـ قانون مجازات اسالمی، مصوب 

 .1390ـ قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح ـ ارتشاء، اختالس و اخاذي، 

 .1301ـ قانون استخدام کشوري، 

 .1345ـ قانون استخدام کشوري، 

 .1386ـ قانون مدیریت خدمات کشوري، 

 .1370لت، ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو

 .  1383ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، 

 .1396ـ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، 

 .29/3/1390، 65699نامه هیأت وزیران بشماره ـ تصویب

 .  27/3/1391 ه مورخ48093/ت58404شماره، 1391نامه در خصوص ضریب حقوق سال ـ تصویب

 .17/12/1392ه مورخ 50286/ت185751 شماره، 1393نامه در خصوص ضریب حقوق سال ـ تصویب

  .    27/12/1393 ه مورخ 51735/ت161091مصوبه شماره ـ 

 
1-2. Documents 

- Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, 1789 

 

 منابع. فهرست 2

 . منابع فارسی 2-1

 )؛ تحلیل اقتصادي حقوق (حقوق اساسی)، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندي.1392آقایی طوق، مسلم (الف)، (

، پاییز و 2، شماره 4، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره »"تحلیل اقتصادي حقوق"تحلیل «)؛ 1392آقایی طوق، مسلم (ب)، (

 .1-17، صص 1392زمستان 

 .فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی )؛1389برایان ( بیکس،

، 23، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره »مبانی نظري رویکرد تحلیل اقتصادي حقوق«)؛ 1386بابایی، ایرج (

 .13-60، صص 1386پاییز و زمستان 
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، زمستان 62، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره »قوقمبانی فلسفی نگرش اقتصادي به ح«)؛ 1382بادینی، حسن (

 .91 – 135، صص 1382

 )؛ حقوق کیفري اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.1389پیمانی، ضیاالدین (

 )؛ حقوق جزاي اختصاصی: جرایم علیه اموال، تهران: انتشارات سمت.1385زاده، محمدجعفر (حبیب

 و مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده انتشارات تهران: ،اقتصاد و حقوق اساسی ابعاد و هامؤلفه)؛ 1389یداهللا( ادگر،د

 علم. نور انتشارات

 زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدي، تهران: دانشگاه تهران. ،نامه دهخدا)؛ لغت1345اکبر (دهخدا، علی

هاي مجلس شوراي اقتصادي حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهش)؛ مبانی تحلیل 1388شاول، استیون (

 اسالمی.

، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال »1383-1368فقر در ایران طی سالهاي «)؛ 1386راغفر، حسین و ابراهیمی، ز. (

 .55-82، صص 1386، بهار 24ششم، شمارهُ

 چاپ دوم، تهران: موسسه انتشارات بنیاد. ،نامه نوین)؛ واژه2536قریب، محمد (

 هاي اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبداهللا زاده، تهران: نشر ثالث.)؛ نظریه1387کاپوراسو، جیمز اي. و لوین، دیوید پی (

 .تاریخ مختصر تئوري حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو )؛1382جان ( کلی،

 )؛ حقوق جزاي اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.1389میرمحمد صادقی، سید حسین (

، 16، شماره 5، فصلنامه مطالعات حقوقی آزاد، دوره »پیشینه رویکرد تحلیل اقتصادي حقوق«)؛ 1391نعیمی، سیدمرتضی (

 .172-219، صص 1391تابستان 

 علیه اموال و مالکیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.)؛ حقوق جزاي اختصاصی: جرایم 1375ولیدي محمد صالح (
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