
بسمھ تعالی

داغ حقوق ھای نجومی بر چھره انقالب 

با انتشار » وام ھای بسیار کالن با بھره ھای بسیار کم «و» حقوقھای نجومی«موضوعاتی تحت عنوان ١٣٩٥در بھار سال 
حقوق و وامھای دریافتی بعضی مسئولین رده چندم کشور منتشر شد و بخش اعظم جمعیت کشور را شوکھ کرد و مورد اعتراض 

ه مقام معظم رھبری باردر این . را برانگیختبسیاری از مسئولین مومن و مردم درگیر در چالش ھای دردآور اقتصاد روزمره 
ریافتی ھا توسط این دستھ از مسئولین ، برخورد قاطع با آنھا را مورد تاکید قرار دادند ولی ھر اینگونھ دحرام اعالم کردنضمن 

اوال مورد را بھ تعداد معدودی، محدود ) کھ عادت بعضی از آنھاست(بعضی مسئولین بامالھ کشی چھ زمان گذشت مالحظھ شد کھ 
وی رقم بیست میلیون تومان را بدون ھیچ پایھ و اساسی سقف قرار دادند با نادیده گرفتن سقف قانونی ،دوبرابر آن یعنکردند و ثانیا

تا آنجا پیشرفت کھ اینگونھ سخنگوی محترم دولت خود را بھ بررسی آنھا محدود کرد وثالثا ،یبا چنین مالکدیوان محاسبات ھم 
نمیتوانند این ظلم بھ انقالب ، اسالم و مردم را از افراد را ذخایر انقالب ھم عنوان کرد  ولی مالھ کش ھا بدانند کھ با این توجیھات 

وزیران بعضی کشورھا و برای تبیین موضوع الزم است با مقایسھ حقوق تعدادی از روسای جمھور و نخست. ذھن آنھا دور کنند 
آن کشورھا دارد و ثانیا یکی از این ذخایر انقالب اوال مشخص شود کھ حقوق دریافتی آنھا چھ نسبتی با سرانھ تولید ناخالص داخلی 

. برابری قدرت خرید آنھا در کشورھایشان چقدر است١

برابري قدرت 

خرید حقوق 

(دالر)

نسبت حقوق به تولید 

ناخالص داخلی 

سرانه(برابر)

سرانه برابري 

قدرت خرید

(دالر)

سرانه تولید 

ناخالص داخلی

(دالر)

حقوق ساالنه

(دالر)
عنوان

400000 برابر71/6 59609 59609 400000 رئیس جمهور آمریکا

284801 برابر96/5 47771 43611 260000 نخست وزیر کانادا

292291 برابر87/5 49815  41244 242000 نخست وزیر آلمان

277138 برابر3/6 42860 38272 241000 نخست وزیر ژاپن

495670 برابر37 13409 5589 206600 جنوبیرئیس جمهور آفریقاي 

232574 برابر33/5 43653 37295 198700 رئیس جمهور فرانسه

216438 برابر92/4 44001 37813 186000 نخست وزیر انگلستان 

345691 برابر59/12 27466 10885 137000 رئیس جمهور روسیه 

40505 برابر43/2 16676 8481 20600 رئیس جمهور چین

111355 برابر57/15 7153 1850 28800 نخست وزیر هند

749987 برابر77/39 18858 4526 18000 ذخیرة انقالب 

است برابر سرانھ تولید ناخالص داخلی کشورش٧١/٦دالر کھ ٤٠٠٠٠٠ساالنھ مالحظھ میفرمائید کھ مثال رئیس جمھور آمریکا 
چون (دالر است٤٠٠٠٠٠کھ با این حقوق برابری قدرت خریدش ھمان ) البتھ ظاھراً ترامپ حقوقش را نمیگیرد(یرد گحقوق می

برابر سرانھ تولید ٩٦/٥معادل دالر  کھ ٢٦٠٠٠٠و یا نخست وزیر کانادا ساالنھ )بقیھ نیز با دالر آمریکا سنجیده می شوند
جالب(خودتان مالحظھ کنید دالر میباشد و بقیھ را ھم٢٨٤٨٠١ناخالص داخلی کاناداست حقوق میگیرد و برابری قدرت خریدش 

دالر بوده ١٨٠٠٠٠حقوق آقای ذخیره انقالب معادل ١٣٩٥و اما در بھار سال ) مقدار حقوق روسای جمھور چین و ھند استتر
بوده است ولی این عزیز ذخیره  برابری قدرت ٢٠١٧برابر پیش بینی سرانھ تولید ناخالص داخلی  در سال ٧٧/٣٩است کھ حدود 

و نخست وزیران کشورھای مندرج در جدول فوق و جمھور ای سودالر داشتھ کھ بسیار بیشتر از ر٧٤٩٩٨٧ادل خریدی مع
باید توجھ کرد کھ این پرداخت ھا از بیت المال بوده و بھ ھمین . تولید ناخالص داخلی کشور است سرانھھمچنین بسیار بیشتر از

کرد و انتظار این ھمھ فاصلھ از واقعیت اقتصادی کشور شور را تحمل میدلیل شوکی بود بر جامعھ ای کھ مشکالت اقتصادی ک

سال جنگ تحمیلی ٨ھایی ھستند کھ با جان ودل آزار میدھد تبعیض است وگرنھ این مردم ھمانبیشتربلھ آنچھ مردم را .را نداشت
. و مشکالت ناشی از آنرا بخاطر انقالب ، اسالم و ایران عزیز تحمل کردند و از زندگی و جان خود برای حفظ آنھا مایھ گذاردند 

حقوق ناخالص یا بھ عبارت دیگر دریافتی ناخالص ،ناامید کنندهاقدامات مسئوالن و مالھ کشان ھ ازشود این دستپیشنھاد می
خرید تعیین کنند تا بیش از این بھ آبرو و وجھھ نظام با شاخص ھای سرانھ تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت ایر را اینگونھ ذخ

نزد مردمی کھ ھمھ وجودشان را در حفظ نظام و خدمت بھ آن نھاده اند خدشھ نزنند و بگذارند کھ متاع گران ھمواره بماند تا آنھا 

روسای اگر متوسط ستون نسبت حقوق با تولید ناخالص داخلی ارتباطدراین . ر زندگی کنند ھم برخوان این نعمت از ھمھ بھت
سرانھ تولید ناخالص داخلی ایران مقداردرآنراوقراردھیم مبنی )٢٧/١٠(جمھور و نخست وزیران مندرج در جدول فوق را

روسای قوا و معاونین آنھا ، (دولتی اتین مقامباالترساالنھ شود کھ باالترین سقف حقوق ناخالصمالحظھ می،کنیم ضرب 

                                                            
کھ    مثالً یک دست کت و شلوار . معینی از کاال و خدمات است کھ برای ھر کشور بھ دالر قیمت گذاری می شودمقایسھ ارزش سبد )قدرت خرید برابر= (PPP (Purchasing Power Priority)مالک١

ان تقریباً بازار پوشاک تھرید مبلغ معینی در دالر باشد پس قدرت خر٤٠٠اگر ھمین کت و شلوار در آمریکا .دالر٢٠٠بھ دالر می شود ) تومان٤٠٠٠ھر دالر (تھران       تومان است کھ بھ ارز معمول 
و تأمین رفاه ا قدرت خریدتقریباً دو برابر رئیس جمھور آمریکذخیره انقالببھ عبارت دیگر وقتی حقوق ساالنھ ذخیره انقالب را با حقوق ساالنھ رئیس جمھور آمریکا مقایسھ کنیم، این .تدو برابر آمریکاس

  ؟.دارد



نباید بیش از معادل لاز بیت الما..) وزیران ومعاونین آنھا ،مدیران عامل و اعضاء ھیئت مدیره شرکت ھا و موسسات دولتی و
ھزار ٥/٤٦)ھردالرتومان بھ ازای ٣٣٠٠(سال جاری ملحوظ داشتن ارز مندرج در قانون بودجھ باکھھزار دالر باشد ٥/٤٦

البتھ اگر حقوق رئیس جمھور آفریقای جنوبی را کھ درمقایسھ با سایر روسای جمھور (.در ماه استمیلیون تومان ٨/١٢حدود دالر 
و نخست وزیران جدول و با ملحوظ نمودن سرانھ تولید ناخالص داخلی آن کشور تناسب ندارد حذف کنیم ، متوسط سرانھ تولید نھ 

.)میلیون تومان باشد١/٩بایدخواھد شد کھ با محاسبات قبل باالترین حقوق مسئولین ایرانی٣/٧کشور دیگر 

محمدرضا محمدخانی


