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و دستگاه پرداختكننده را معين كرده است .دراينباره ،قانونگذار در صدر ماده ،قوانين و مقررات استخدامي
نيروهاي مسلح را بهعنوان مبناي محاسبه حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد ،مفقوداالثر ،اسرا،
آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي دستگاهها قرار داده ،بنياد شهيد و امور ايثارگران را بهعنوان دستگاه
پرداختكننده حقوق و مستمري شهدا و مفقوداالثرها و دستگاه ذيربط را بهعنوان پرداختكننده حقوق اسرا،
آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي تعيين كرده است .گويا معيار تعيينشده جهت محاسبه حقوق و مزايا و نيز
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نحوه پرداخت آن توسط بنياد شهيد موجب بروز مشكالت و احساس نارضايتي در خانواده شهدا بهويژه
شهداي حادثه تروريستي مجلس شوراي اسالمي در خردادماه  1396شده است .بر همين اساس ،تعدادي از
نمايندگان محترم با اشارهاي بسيار كلي به مشكالت پيشآمده در برقراري حقوق خانواده شهداي حادثه
تروريستي مجلس ،خواستار اصالح ماده فوقالذكر در قالب طرح حاضر شدهاند .اين در حالي است كه اصالح
اعمالشده در تبصره « »2ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به ايثارگران درصورت تصويب سبب خواهد

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر:
مطالعات اجتماعي

شد تا حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي موضوع مواد ( )38و ( )39اين قانون درصورت
اشتغال در دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده ( )2اين قانون قطعشود .اگرچه اين طرح به دنبال حل مشكلي
از خانواده شهداي ترور است ،اما اصالحات پيشنهادي به نحوي است كه مشكالت بزرگتري را براي جامعه
ايثارگران كشور ايجاد مي كند كه بدون شك موج نارضايتي را به همراه خواهد داشت .در ادامه طرح حاضر
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ارزيابي خواهد شد.
 .1پيشينه قانوني (قانون جامع خدماترساني به ايثارگران)
ماده ( -)39حقوق و مزاي اي حالت اشتغال مستخدمان شهيد ،مفقوداالثر ،اسرا ،آزادگان و جانبازان ازكارافتاده
كلي دستگاهها ،اعم از كشوري و لشگري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه ميگردد.
تبصره « -»1حقوق و مزاياي اسرا ،آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقوق و
مزاياي شهدا و مفقوداالثرها توسط بنياد پرداخت ميگردد.
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تبصره « -»2حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي موضوع مواد ( )38و ( )39اين قانون درصورت
اشتغال در دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده ( )2اين قانون قطع

نميگردد1.

 .2موضوع طرح
ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به ايثارگران بهشرح زير اصالح ميشود:
حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد ،مفقوداالثر ،اسرا ،آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي دستگاهها اعم از
كشوري و لشكري ،همانند مستخدمان شاغل با دو گروه يا طبقه يا عناوين مشابه باالتر و با واريز كسور بازنشستگي (سهم
دستگاه و مستخدم) تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي توسط دستگاه مربوط و پس از آن توسط صندوق بازنشستگي
ذيربط پرداخت ميشود.
 تبصره « »1حذف ميشود. تبصره « »2بهشرح زير اصالح ميشود:حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي درصورت اشتغال در دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده ( )2اين قانون قطع ميگردد.
 .3ارزيابي كارشناسي طرح
طرح پيشنهادي از نقطهنظر كارشناسي بهويژه در مقايسه با ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ،حائز چند
نكته اساسي است كه ذيالً بدان اشاره ميشود:
نخست :طراحان محترم در مقدمه توجيهي خود ،دليلي بر ضرورت اصالح ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به
ايثارگران ارائه نكرده و صرفاً به ذكر واژه «مشكالت» بسنده كردهاند .بديهي است صرف اتكا بر يك مفهوم كلي و پرهيز از
بيان جزئيات مسئله نميتواند دليل قانعكنندهاي براي ارزيابي يك طرح در جهت اصالح يك ماده قانوني باشد.
دوم :استناد به جمع خانوادههاي معزز و محترم حادثه تروريستي مجلس و مقام شامخ آنها نميتواند مبناي اصالح و تغيير
قانون قرار گيرد .در اينخصوص  ،كسب اطالعات در مورد ساير اقشار و طبقات جامعه ايثارگران و نيز عملكرد دستگاه
ذيربط در رابطه با ماده مورد بحث ،الزم و ضروري است.
سوم :يكي از وجوه بارز و برجسته ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به ايثارگران قاعده مشخص و يكسان آن (قوانين و
مقررا ت استخدامي نيروهاي مسلح) در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمان ايثارگر است .اين درحالي است كه در ماده
پيشنهادي طرح حاضر ،اين قاعده حذف و تكليف آن به قواعد دستگاههاي ذيربط در تعيين حقوق و دستمزد كاركنان
خود واگذار شده است .با توجه به تفاوتهاي موجود در نظام تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان در ميان دستگاهها،
نتيجه قابل انتظار اين تصميم چيزي جز تفاوت در حقوق و مزاياي پرداختي به ايثارگران و درنهايت افزايش تبعيض و
اشاعه احساس نارضايتي و محروميت در جامعه ايثارگري نخواهد بود.

 .1قانون اصالح تبصره « »2ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب .1392/7/3
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چهارم :اين طرح خواسته يا ناخواسته تبصره « »2ماده ( )39را بهنحوي مورد اصالح قرار داده است كه در صورت تصويب موجب قطع
حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي موضوع مواد ( )38و ( )39قانون فوق در صورت اشتغال در دستگاههاي موضوع
بند «الف» ماده ( )2قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران خواهد شد .موضوعي كه بهنظر ميرسد مورد نظر طراحان طرح نبوده ،زيرا
در مقدمه توجيهي هيچ اشارهاي به اين موضوع نشده است .بهنظر ميرسد تبصره « »2ماده ( )39قانون جامع خدماترساني به
ايثارگران كه در تاريخ  1392/7/3توسط قانونگذار مورد اصالح قرار گرفته است ،از چشم طراحان دور مانده است و آنچه مبناي اصالح
قرار گرفته تبصره « »2ماده ( )39قانون مذكور پيش از اصالح بوده است.
پنجم :اين طرح ،از يكسو بهدليل تفاوتهاي موجود در نظام تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان در ميان دستگاهها و
تأثير نامشخص اين امر بر بودجه عمومي و ازسوي ديگر بهدليل افزايش هزينههاي عمومي دولت بهواسطه ارتقاي دو گروه يا دو
طبقه قيد شده در طرح و به جهت اينكه طرق تأمين آن پيشبيني نشده است؛ مغاير با اصل هفتادوپنجم قانون اساسياست.
جمعبندي و نتيجهگيري
با توجه به نامشخص بودن داليل توجيهي طراحان ،نامشخص بودن ابعاد اجرايي آن براي دستگاههاي ذيربط ،ايجاد
تبعيض و اشاعه احساس نارضايتي در جامعه ايثارگري كشور ،قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي
در صورت اشتغال در دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده ( )2قانون و همچنين مغايرت طرح با اصل هفتادوپنجم قانون
اساسي ،پيشنهاد رد كليات طرح را دارد.
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