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چکیده
برابــری در تأمیناجتماعــی خصوصــاً در دهههــای اخیــر بــه لحــاظ نقــش ویــ ژهای کــه در تأمیــن
نیازهــای اساســی افــراد جامعــه بــر عهــده داشــته نهتنهــا مــورد توجــه قانونگــذاران داخلــی بلکــه در ســطح
بینالمللــی مــورد توجــه مجامــع بینالمللــی قــرار گرفتــه اســت .صرفنظــر از هــر نــوع نــژاد ،مذهــب ،رنــگ
جنــس ،عقیــده سیاســی ،ملیــت ،وضــع اجتماعــی ،ثــروت ،والدت یــا هــر موقعیــت دیگــر ،همــه انســانها بـه
دلیــل انســان بــودن ،حــق دارنــد از حداقــل امکانــات زیســتی برخــوردار شــده و مــورد حمایــت قــرار گیرنــد.
یکــی از مهمتریــن حقهــا ،حــق بــر تأمیناجتماعــی اســت .برخــورد برابــر بــا افــراد در موقعیتهــای
نابرابــر نهتنهــا نابرابــری را از بیــن نمیبــرد ،بلکــه بــه آن تــداوم میبخشــد .نادیــده انگاشــتن تفاوتهــای
موجــود در میــان افــراد از نظــر اســتعداد ،کوشــش و نیــز نفــی برتریهــای فــردی یــا درجــات اجتماعــی
در واقــع ،ظلــم بــه فــرد و جامعــه اســت .اصــل برابــری بــه صراحــت در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه نظــام
تأمیناجتماعــی ایــران تصریــح نشــده ،قانونگــذار و نیــز دســتگاههای متولــی تأمیناجتماعــی بــه آن توجــه
کافــی مبــذول نداشــته بهگونـهای کــه حداقــل در برخــی از زمینههــا از جملــه برقــراری مزایــای کوتاهمــدت
از جملــه بیمــه بیــکاری ،عائلهمنــدی ،کمــک بــارداری و زایمــان ،کمــک ازدواج تبعیــض وجــود دارد .نابرابــری
در مزایــای تأمیناجتماعــی امــری اســت غیرمنصفانــه و قابــل پیشــگیری کــه بــه طــور معمــول میتــوان
ردپــای آن را در طرحهــا و روشهــای نظاممنــد کــه بــرای دسترســی مــردم بــه مزایــا طراحــی شــدهاند،
مشــاهده کــرد .بــه همیــن منظــور ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی مزایــای کوتاهمــدت تأمیناجتماعــی
در تحقــق اصــل برابــری ضمــن بیــان کلیاتــی در مــورد مفاهیــم ،بــه بررســی مزایــای کوتاهمــدت در نظــام
بیم ـهای تأمیناجتماعــی پرداختــه و بــا ترســیم نمــای کلــی حقــوق ایــران ،طــرح وضــع موجــود و نقــد و
بررســی قوانیــن مرتبــط بــا مزایــای کوتاهمــدت تأمیناجتماعــی بــه کمبودهــا و کاســتیها اشــاره و بــرای
تحــول نظــام تأمیناجتماعــی ایــران در جهــت ارتقــای حقــوق بیمهشــدگان جهــت برخــورداری از مزایــای
کوتاهمــدت و کارآمدتــر کــردن ایــن نظــام ،پیشــنهادهای الزم نیــز ارائــه شــده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن
 .1دکترای حقوق عمومی ،استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهای( ،نویسنده مسئول).
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پژوهــش نشــانگر آن اســت کــه علیرغــم تالشهــای انجــام شــده ،تعمیــم و برابــری در برخــورداری از مزایــای
تأمیناجتماعــی بــه همــه اقشــار جامعــه ،همــواره بــا دشــواریها و تنگناهایــی مواجــه بــوده کــه در نتیجــه
آن برخــی از اقشــار و گروههــای جامعــه از دســتیابی بــه تأمیناجتماعــی محرومنــد.
کلمات کلیدی :برابری ،تأمیناجتماعی ،بیمههای اجتماعی ،حمایتهای اجتماعی ،مزایای کوتاهمدت
 -1مقدمه
از آغــاز دوران صنعتــی و هجــوم جوامــع روســتایی بــه مراکــز صنعتــی بــه منظــور کســب درآمــد بیشــتر و
ارتقــاء ســطح رفاهــی خــود ،طبقــات جدیــدی در ســاختار جوامــع شــکل گرفتنــد کــه بــرای گروهــی انــدک از
صاحبــان ســرمایه ،کار میکردنــد لــذا در هنــگام قطــع درآمــد بعلــل بیمــاری ،حــوادث و کهولــت ســن ،تأمیــن
نیازهــای معیشــتی در زمــره دغدغههــای ایــن گــروه از جامعــه قــرار گرفــت کــه پیامــد آن شــکلگیری
تنشهــای اجتماعــی بــه صــورت گوناگــون در ســطح جامعــه و بهویــژه اختــال در ســاختارهای صنعتــی
بــود .آثــار نامطلــوب تنشهــای اجتماعــی بــر اهــداف توســعهای دولتهــا از یکســو و همچنیــن در خطــر قــرار
گرفتــن منابــع صاحبــان صنایــع موجــب شــد در اواخــر قــرن بیســتم توجــه بــه نیازهــای معیشــتی افــراد جامعــه
در قالــب طرحهــای تأمیناجتماعــی در دســتور کار دولتهــا قــرار گیــرد و بــه همیــن لحــاظ حمایتهــای
بلندمــدت ،کوتاهمــدت و درمــان از اهمیــت قابــل مالحظ ـهای برخــوردار شــد بــه طــوری کــه ارائــه ایــن نــوع
خدمــات در قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی اکثــر کشــورها از جملــه ایــران مشــاهده میشــود .شــأن و
منزلــت انســانی ،اصلــی اســت کــه بــر اســاس آن هیــچ انســانی وســیله و ابــزار نیســت ،بــه همیــن ترتیــب بایــد
بــا وی بهگونـهای رفتــار شــود کــه انســانیت اقتضــاء دارد و غایــت اراده انســان بــه ایــن معنــی اســت کــه انســان
را بایــد بــه عنــوان موجــود عاقــل و از آن جهــت کــه انســان اســت در نظــر گرفــت و بــه وی احتــرام گذاشــت
(فلســفی ،1380 ،ص .)59بــه تعبیــر دیگــر ،ایفــاء و اســتیفای حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی کــه بهویــژه در
قالــب حمایتهــای رفاهــی تأمیناجتماعــی ظاهــر میشــوند ،مقدمــه و پیــش شــرط ضــروری و الزم بــرای
ســوق یافتــن بســوی مراتــب عالیتــر حقهــا و مهیــا کــردن انســان در جهــت ارتقــا بــه مراتــب عالیتــر حیــات
بشــری اســت و از ایــن طریــق اســت کــه نخســتین گامهــای ضــروری بــرای احتــرام بــه شــخصیت انســانها و
پاسداشــت کرامــت و ارزش ذاتــی ایشــان برداشــته میشــود .نابرابــری در ایــن نــوع خدمــات بــه بــاور بســیاری
از کارشناســان امــری اســت غیرمنصفانــه ،ناعادالنــه و قابــل پیشــگیری کــه بطــور معمــول میتــوان رد آن
را در طرحهــا و روشهــای نظاممنــد کــه بــرای دسترســی مــردم بــه ایــن نــوع خدمــات طراحــی شــدهاند
ی تأمیناجتماعــی ،مزایــای کوتاهمــدت آن اســت کــه از اهمیــت
مشــاهده کــرد .یکــی از مهمتریــن حمایتهــا 
قابــل مالحظــهای در نظــام تأمیناجتماعــی برخــوردار اســت .در ادبیــات حقوقــی ایــران ،برابــری در حقــوق
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تأمیناجتماعــی بهویــژه در برخــورداری از مزایــای کوتاهمــدت بهصــورت جامــع ،کامــل و دقیــق مــورد کنــکاش
و واکاوی قــرار نگرفتــه کــه؛ همیــن امــر موجــب ابهامــات و مشــکالت بســیاری در اعمــال اصــل برابــری بــرای
سیاســتگذاران اجتماعــی شــده اســت .ایــن موضــوع محققــان را بــر آن داشــت تــا بــا یــک پژوهــش دقیــق
بــه ایــن مبحــث بپردازنــد .پژوهشــگران بســیاری از زوایــای مختلــف بــه تأمیناجتماعــی نگریســتهاند؛ مث ـ ً
ا
مقایســه تطبیقــی نظــام بیمههــای اجتماعــی ایــران بــا نظامهــای بیمــهای کشــورهای پیشــرفته ،بررســی
تطبیقــی آنچــه ســازمان بینالمللــی کار در رابطــه بــا بیمههــای اجتماعــی بــه عنــوان حداقــل تعییــن کــرده
و فــراز و نشــیبهای نظــام تأمیناجتماعــی ایــران در ســه دهــه اخیــر بــا تأکیــد بــر بیمههــای اجتماعــی از
مــوارد قابــل اشــاره اســت .امــا بطــور مشــخص در حــوزه برابــری در حقــوق تأمیناجتماعــی از نــگاه اســناد
حقــوق بشــری ،میثــاق حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن در حــوزه بررســی تطبیقــی نظــام
تأمیناجتماعــی ایــران ،دسـتکم از زاویــه جایــگاه برابــری در حقــوق تأمیناجتماعــی ایــران در قوانیــن و عمــل
و همچنیــن وضعیــت کنونــی تأمیناجتماعــی ایــران تاکنــون پژوهشــی انجــام نشــده اســت .تأمیناجتماعــی،
دغدغــه دیــروز و امــروز مــا نیســت و یقین ـاً در آینــده نیــز حوزههــای گوناگــون آن محــل تأمــل خواهــد بــود.
بنابرایــن جــای خالــی اثــری جامــع در ایــن خصــوص کــه بتوانــد دغدغههــای تأمیناجتماعــی ایــران را نیــز
در ایــن حــوزه منعکــس نمایــد و الگویــی را نیــز بــا مختصــات مــورد نظــر بــه جامعــه ارائــه نمایــد ،احســاس
میشــود .تمــام ســعی ایــن پژوهــش بــر ایــن اســت کــه ضمــن توصیــف وضعیــت موجــود نظــام تأمیناجتماعــی
ایــران در تحقــق «اصــل برابــری در مزایــای کوتاهمــدت تأمیناجتماعــی» در کشــور و مقایســه وضعیــت موجــود
ایــران بــا اســتانداردهای پیشــنهادی اســناد مهــم حقــوق بینالملــل و حقــوق بشــر بهویــژه میثــاق حقــوق
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،کــم و کیــف تحقــق برابــری در ارائــه مزایــای کوتاهمــدت در ایــران نیــز بررســی
شــود و بتوانــد بــه ایــن ســؤال اصلــی پاســخ داده شــود کــه مقتضیــات اصــل برابــری در برخــورداری از مزایــای
کوتاهمــدت تأمیناجتماعــی چیســت؟ آیــا در نظــام تأمیناجتماعــی ایــران ایــن مقتضیــات رعایــت شــده اســت
یــا خیــر؟ و راهکارهــای تحقــق آن کــدام اســت؟
 -2مفاهیم
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تأمیناجتماعی دارای دو مفهوم «مشارکتی(بیمهای) و «غیر مشارکتی» است)East, 1999, p16(.
کــه در معنــای مشــارکتی بــه «بیمههــای اجتماعــی» اطــاق میشــود و بــر اســاس آن برخــورداری از
تأمیناجتماعــی منــوط بــه پرداخــت مبلغــی تحــت عنــوان حــق بیمــه و غالبــاً داشــتن کار یــا حرفهــای
1. Social Security
2. Contributory scheme
3.Non-Contributory scheme
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مشــخص یــا وابســتگی خانودگــی بــه فــرد شــاغل اســت .پــس در ایــن معنــی تأمیناجتماعــی یعنــی «تأمیــن
اقتصــادی شــاغلین و افــراد خانــواده آنهــا در برابــر رویدادهایــی کــه منجــر بــه کاهــش یــا قطــع درآمــد و
افزایــش هزینههــای آنــان میشــود در مقابــل پرداخــت حــق بیمــه» .در چنیــن نظامــی عــاوه بــر بیمــه
شــده ،معمــوالً کارفرمــا و دولــت نیــز بخــش قابــل توجهــی از حــق بیمــه را کــه به نســبت دســتمزد محاســبه

میشــود ،پرداخــت میکننــد (بئاتریــس ،1380 ،ص  .)15در معنــی غیرمشــارکتی ،تأمیناجتماعــی
«دربردارنــده مجموعــه نهادهــا و ســازمانهایی اســت کــه بــر مبنــای همبســتگی اجتماعــی درصــدد رفــع
نیــاز کلیــه شــهروندان و تأمیــن اقتصــادی آنــان در مقابــل خطــرات اجتماعــی اســت» .تأمیناجتماعــی بــه
ایــن معنــی تنهــا شــاغالن را در برنمیگیــرد بلکــه شــامل کلیــه آحــاد ملــت و نیازمنــدان میشــود.
 -2-2برابری
مهمتریــن انــواع برابــری ،برابــری صــوری و برابــری ماهــوی اســت .برابــری صــوری ،لــزوم برخــورد برابــر
بــا همــه اشــخاص اســت .همــه بایــد از حقــوق و تکالیــف ،ســهم مســاوی داشــته باشــند و بــه ایــن معناســت
کــه بایــد از چنــد جهــت خــاص بــا همــه افــراد بطــور برابــر برخــورد کــرد .مــراد از برابــری در قوانیــن اساســی
و اعالمیههــای حقــوق هــم همیــن برابــری صــوری در حقــوق بنیادیــن و بهویــژه برابــری در آزادی اســت.
( .)Oppenheim, 1968, p103در برابــری ماهــوی شناســایی برابــری شــهروندان مطــرح اســت نــه رفتــار
برابــر بــا آنهــا ( .)Dworking, 2000, 227بنابرایــن ،ایــن مفهــوم از برابــری ،مــا را بــه عدالــت اجتماعــی یــا
عدالــت توزیعــی نزدیکتــر میکنــد.
1

2

-2-3تبعیض
تبعیــض در هیــچ یــک از میثاقهــای بینالمللــی حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی تعریــف نشــده ولــی کمیتــه حقــوق بشــر در تفســیر عــام شــماره  18آن را اینگونــه تعریــف کــرده
اســت« :هرگونــه تمایــز ،انحصــار ،محدودیــت یــا اولویتــی کــه بــر اســاس نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان ،مذهب
عقیــده سیاســی و دیگــر عقایــد ،منشــأ ملــی یــا اجتماعــی ،امــوال ،تولــد (نســب) یــا دیگــر وضعیتهــا
صــورت گرفتــه و هــدف از آن محــروم کــردن یــا عــدم شناســایی حقــوق بشــری و آزادیهــای اساســی
افــراد در زندگــی اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و دیگــر زمینههــای عمومــی بــوده یــا چنیــن
اثــری داشــته باشــد» ( .)CCPR General comment ,para6تبعیــض بــه معنــای عمــل متفــاوت و
3

متمایــز ســاختن اســت کــه از قــرن هفدهــم در زبــان انگلیســی بــه کار رفتــه و معنــای تفــاوت گذاشــتن
1. Formal Equally
2. Substantive Equally
3.Discrimination
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متعصبانــه و غرضآلــود بیــن مــردم بخصــوص مردمانــی بــا رنگهــا و نژادهــای مختلــف را نیــز میدهــد
( .)Maddax , 2000, p112بطــور ناعادالنــه رفتــار کــردن بــا یــک نفــر یــا بعضــی از اعضــای گروههــای
خــاص در مقایســه بــا بقیــه مــردم نیــز از تعاریــف دیگــری اســت کــه بــرای تبعیــض بــه کار رفتــه اســت
(.)Elizabeth,1999 , p145
 -3برابری در مزایای کوتاهمدت تأمیناجتماعی
ایــن حمایتهــای شــامل کمــک بــارداری و زایمــان ،کمــک هزینــه عائلهمنــدی ،پرداخــت مقــرری
بیــکاری ،کمــک هزینــه ازدواج ،کمــک هزینــه کفــن و دفــن اســت کــه ذیــا مــورد بررســی قــرار میگیــرد
(اعتضادپــور و رجبــیراد 1374 ،ص .)117
-3-1کمک بارداری و زایمان
مجموعــه حمایتهایــی اســت کــه در دوران بــارداری ،هنــگام زایمــان و پــس از زایمــان و حداکثــر تــا دو
ســالگی کــودک از مــادر صــورت میگیــرد .همانطــور کــه مقدمــه کنوانســیون زنــان بیــان میکنــد ،بــا در
نظــر گرفتــن اهمیــت اجتماعــی جنبــه مــادری زن و نقــش والدیــن در خانــواده و پــرورش کــودکان ،نقــش
زنــان در تولیدمثــل نبایــد مبنایــی بــرای تبعیــض باشــد .پــرورش کــودکان مســتلزم ســهیم شــدن زن و مــرد
و جامعــه در ایــن مســئولیت اســت .زنــی کــه بــه دلیــل مســئولیت ســنگین خانوادگــی قــدرت اســتیفای
حقــوق خــود را نــدارد ،عم ـ ً
ا نســبت بــه او تبعیــض روا میشــود؛ اگرچــه قانــون حقــوق مســاوی او را بــا
مــردان شــناخته باشــد .بنابرایــن ســهیم شــدن پــدر و مــادر در مســئولیت بــه منظــور رســیدن بــه تســاوی
کامــل زن و مــرد ،مســتلزم تحــول در نقــش ســنتی آنهــا در جامعــه و خانــواده اســت (شــایگان،1372 ،
ص .)74نخســتین مقاولهنامــه ســازمان بینالمللــی کار در مــورد حمایــت از مــادران در ســال  1919وضــع
شــد در  13ژوئــن  1921الزماالجــرا شــد و مقاولهنامــه شــماره ( 3ســپهری و همــکاران 1383 ،ص  )8در
مــورد حمایــت از جنبــه مــادری بــود .بــر اســاس ایــن مقاولهنامــه ،زنــان کارگــر شــاغل در کارگاههــای متعلــق
بــه بخــش عمومــی یــا خصوصــی کــه در زمینــه صنعــت و بازرگانــی فعــال هســتند ،فــارغ از ســن ،ملیــت و
وضعیــت تأهــل ،مشــمول مفــاد مقاولهنامهانــد (عراقــی1386 ،ص  .)134مقاولهنامــه شــماره  3در ســال
 1952بهوســیله مقاولهنامــه شــماره (103ســپهری و همــکاران ،1383 ،صــص  )607 - 613تحــت عنــوان
مقاولهنامــه مربــوط بــه حمایــت از زنــان بــاردار اصــاح شــد .قلمــرو شــمول ایــن مقاولهنامــه بــه موجــب
مــاده یــک آن زنــان شــاغل در مشــاغل صنعتــی و غیرصنعتــی و کشــاورزی و زنانــی اســت کــه بــه کارهــای
1

 .1عبــارت «کمــک بــارداری و زایمــان» معــادل اصطــاح انگلیســی Maternity benefitو عنــوان فرانســوی Allocations matternells
اســت کــه بــه بــاور عــدهای از آنجــا کــه از لحــاظ ادبــی ،مزایــا پــس از زایمــان را شــامل نمیشــود ،معــادل مناســبی نیســت.
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خانگــی اشــتغال دارنــد .مزایــای مقــرر در مقاولهنامــه بــه موجــب مــاده  2بــه هــر مــادری ،صرفنظــر از
ســن ،ملیــت ،نــژاد و معتقــدات و همچنیــن صرفنظــر از آنکــه مجــرد باشــد یــا متأهــل تعلــق میگیــرد .بــه
ایــن ترتیــب ،هــر چنــد کــودک وی حاصــل رابطــه خــارج از ازدواج باشــد ،مزایــای منــدرج در مقاولهنامــه بــه
او تعلــق میگیــرد (موفقیــان ،1383 ،ص . )284

ســازمان بینالمللــی کار بــه منظــور تأمیــن برابــری فرصتهــا و رفتــار بیــن کارگــران زن و مــرد
مقاولهنامــه شــماره  156را تحــت عنــوان «مقاولهنامــه مربــوط بــه فرصتهــا و رفتــار مســاوی بــرای
کارگــران زن و مــرد دارای مســئولیت خانوادگــی» تصویــب کــرد .بــر اســاس مــاده  3مقاولهنامــه مذکــور،
دولتهایــی کــه آن را میپذیرنــد؛ ملــزم هســتند بــه منظــور ایجــاد برابــری واقعــی و مؤثــر فرصتهــا و
رفتــار بــرای کارگــران زن و مــرد ،امــکان اشــتغال آنهــا را بــدون تبعیــض و بــدون تعــارض بیــن اشــتغال و
مســئولیتهای خانوادگــی ایشــان فراهــم کننــد .طبــق مــاده یــک مقاولهنامــه ،مســئولیت خانوادگــی فقــط
مســئولیت نگهــداری از فرزنــدان نیســت بلکــه ســایر اعضــای خانــواده را نیــز در برمیگیــرد (ســپهری و
همــکاران 1383 ،ص .)92
عــدم اســتخدام زنــان بــاردار یــا اســتخدام بــه شــرط عــدم بــارداری و اخــراج در صــورت بــارداری تبعیض
مســتقیم اســت زیــرا تبعیــض وقتــی مســتقیم اســت کــه قواعــد ،اجــرای قوانیــن و سیاس ـتها ،شــخص
خاصــی را اســتثنا میکنــد صرفـاً بــه ایــن دلیــل کــه متعلــق بــه گــروه خاصــی اســت یــا در شــرایط خاصــی
قــرار دارد .در ایــن خصــوص میتــوان کمیتــه منــع تبعیــض علیــه زنــان را یکــی ازســازوکارهای مهــم
بینالمللــی در زمینــه رســیدگی بــه نقضهــای مربــوط بــه حقــوق اقتصــادی– اجتماعــی و فرهنگــی ویــژه
زنــان دانســت.
قانــون ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر و حمایــت از مــادران در دوران شــیردهی مصــوب 1374/6/22
مجلــس شــورای اســامی و آییننامــه اجرایــی آن مصــوب  1375/9/27هیــأت وزیــران بــا اصالحــات بعــدی
نســبت بــه قوانیــن قبلــی بــرای زنــان شــیرده در دوران بــارداری ،زایمــان و پــس از زایمــان حمایتهــای
گســتردهتری را مقــرر کــرده اســت (قانــون ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر ،مــاده .)3
از ایــن رو در وضعیــت فعلــی دو نظــام بــرای حمایــت از زنــان در دوران بــارداری ،زایمــان و پــس از زایمــان
وجــود دارد :یکــی نظــام قانــون اســتخدام کشــوری و قانــون تأمیناجتماعــی کــه پــس از تصویــب قانــون
ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر تخصیــص خــورده و تنهــا در خصــوص آن دســته از زنانــی کــه فرزندشــان را شــیر
نمیدهنــد قابلیــت اجرایــی دارد و دیگــری نظــام خــاص قانــون ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر کــه مخصــوص
مــادران شــیرده اســت .اصــل  21قانــون اساســی نیــز بــا بیــان حمایــت از مــادران در دوران حضانــت در ایــن
جهــت گام برداشــته و قانونگــذار عــادی مکلــف اســت در جهــت تأمیناجتماعــی حکــم قانــون اساســی مقررات
وی ـ ژهای در حــوزه تأمیناجتماعــی تصویــب نمایــد .ذیــا برخــی مــوارد مناقش ـهانگیز برابــری برخــورداری از
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کمــک بــارداری و زایمــان در نظــام تأمیناجتماعــی ایــران مــورد بررســی قــرار میگیــرد:
 -3-1-1عدم برابری در برخورداری از کمک بارداری بین بیمهشده زن و همسر بیمهشده مرد
مــاده  67قانــون تأمیناجتماعــی اعــام مــیدارد« :بیمــه شــده زن و همســر بیمهشــده مــرد ،در
صورتیکــه ظــرف یکســال قبــل از زایمــان ســابقه پرداخــت حــق بیمــه  60روز را داشــته باشــد ،میتوانــد
بــه شــرط عــدم اشــتغال بــه کار از کمــک بــارداری اســتفاده نمایــد .کمــک بــارداری ،دو ســوم آخریــن مــزد یــا
حقــوق بیمهشــده طبــق مــاده  63اســت کــه حداکثــر بــرای مــدت دوازده هفتــه ،جمعـاً قبــل و بعــد از زایمــان
بــدون کســر ســه روز اول پرداخــت خواهــد شــد» در ایــن مــاده پرداخــت کمــک بــارداری هــم بــه بیمهشــده
زن و هــم بــه همســر بیمهشــده مــرد پیشبینــی شــده اســت امــا ســازمان تأمیناجتماعــی عم ـ ً
ا فقــط در
مــورد بیمهشــده اصلــی زن بــه ایــن قانــون عمــل میکنــد و معمــوالً آن را تنهــا بــه بیمهشــده زن کــه واجــد
شــرایط الزم باشــد پرداخــت میکنــد زیــرا وضعیــت همســر بیمهشــده مــرد از دو حــال خــارج نیســت :یــا
خــود وی نیــز شــاغل و بــه اعتبــار شــغلش مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی ،قانــون اســتخدام کشــوری یــا
قوانیــن خــاص دیگــری اســت کــه در ایــن صــورت بــر اســاس ایــن قوانیــن از کمــک بــارداری اســتفاده خواهــد
کــرد .یــا اینکــه شــاغل نیســت و خانـهدار اســت کــه در ایــن حالــت بــا توجــه بــه قیــد «عــدم اشــتغال بــه کار»

و عبــارت «دو ســوم آخریــن مــزد یــا حقــوق بیمــه شــده» کــه در ایــن مــاده نحــوه محاســبه کمــک بــارداری
مشــخص نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،همســر بیمهشــده قبــ ً
ا اشــتغالی نداشــته و مــزدی دریافــت نکــرده
تــا بتــوان کمــک بــارداری را بــر مبنــای آن مــورد محاســبه قــرار داد .بــه نظــر میرســد در وضعیــت فعلــی
راهحــل منطقــی ایــن اســت کــه در مــواردی ماننــد فــوت همســر یــا ابتــای وی بــه بیمــاری کــه بیمهشــده
مــرد مجبــور اســت در مــدت بــارداری و بعــد از زایمــان همســر خــود ،بــرای مدتــی کار خــود را تــرک کنــد،
کمــک بــارداری بــه چنیــن خانوا دههایــی پرداخــت گــردد .بــه نحــو دیگــری هــم میتــوان پرداخــت کمــک
بــارداری بــه همســر بیمهشــده مــرد را توجیــه کــرد .در واقــع ،کمکهــا و مزایــای نقــدی مربــوط بــه دوران
بــارداری و زایمــان را میتــوان از دو دیــدگاه مــورد بررســی قــرار داد :یکــی بــه عنــوان غرامــت دســتمزد کــه در
ایــن صــورت جایگزیــن مــزد یــا حقــوق اســت؛ هماننــد غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری .روشــن اســت در ایــن
صــورت چنیــن مبلغــی تنهــا بــه فــردی کــه شــاغل (یعنــی تنهــا بــه بیمهشــده زن) بــوده و بــه دلیــل بــارداری
و زایمــان بــرای مدتــی توانایــی کار کــردن را از دســت داده اســت ،پرداخــت میگــردد .برداشــت دیگــری
کــه ممکــن اســت از آن بــه عمــلآیــد ایــن اســت کــه کمکهــا و مزایــای نقــدی دوران بــارداری و زایمــان،
غرامــت دســتمزد نیســت بلکــه کمکــی اســت بــه خانــواده کــه بــه ایــن مناســبت هزینههــای پیشبینــی
نشـ دهای را متحمــل شــده پــس چنیــن کمکــی بایــد در هــر صــورت پرداخــت شــود .از طرفــی عدالــت نیــز
چنیــن حکــم میکنــد کــه بــه هــر دو مــورد مذکــور مزایــا پرداخــت گــردد.
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 -3-1-2برخورداری از کمک بارداری و زایمان برای بیمهشدگان مرد
کمــک بــارداری و زایمــان بــه دالیــل طبیعــی و فیزیولوژیکــی فقــط بــه زنــان اختصــاص دارد ولــی
ی خواهــان حتــی از ایــن جهــت خواهــان آن هســتند کــه تــا حــد ممکــن مــردان بیمهشــده نیــز
برابــر 
هماننــد زنــان بیمهشــده از ایــن مزایــا برخــوردار شــوند .بحــث برابــری زن و مــرد منحصــر بــه حمایــت از
حقــوق زنــان نیســت بلکــه ایجــاد شــرایط برابــر بــه نفــع مــردان را هــم در بــر میگیــرد .چنانکــه اخیــرا ً در
برخــی کشــورهای اروپایــی ،قوانینــی بــه تصویــب رســیده کــه در کنــار کمکهــای مربــوط بــه بــارداری
و زایمــان بــرای زنــان ،بــرای مــردان نیــز در صــورت پــدر شــدن 1 ،مزایایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت

(.)Wikeley & Ogan, 1998, p17

در فرضــی کــه مــادر در اثــر زایمــان یــا بــه هــر دلیــل دیگــر پیــش از پایــان مرخصــی زایمــان
میمیــرد ،آیــا عادالنهتــر آن نیســت کــه پــدر بتوانــد از باقیمانــده مــدت مرخصــی زایمــان اســتفاده کنــد؟
همچنیــن در برخــی کشــورها کــه حــق اســتفاده از ایــن مرخصــی در فرزنــد خواندگــی هــم بــه رســمیت
شــناخته شــده ،هــر یــک از پــدر و مــادر در اســتفاده از ایــن مرخصــی بــا حفــظ مزایــا ،مختارنــد .مثـ ً
ا در
ســوئد ،پــس از هفــت هفتــه از مرخصــی زایمــان ،پــدر و مــادر در اســتفاده از باقیمانــده مرخصــی زایمــان
آزادنــد .چنیــن مقرراتــی بــه منظــور تغییــر نقــش ســنتی زن و شــوهر در خانــواده (اختصــاص مراقبــت از
فرزنــد بــه مــادر) و تقســیم عادالنــه وظایــف همســری پیشبینــی شــده اســت .بــا وجــود ایــن ،از آنجــا
کــه در عمــل همیشــه زنــان از ایــن اختیــار اســتفاده میکننــد زیــرا در اغلــب اوقــات مــزد زن کمتــر از
مــزد مــرد اســت و زوجیــن ترجیــح میدهنــد جهــت حفــظ حداکثــر درآمــد ،زوجــه از باقیمانــده مرخصــی
اســتفاده کنــد ،مقــررات تأمیناجتماعــی ســوئد جهــت تشــویق پــدران بــه اســتفاده از ایــن مرخصــی،
امتیــازات وی ـژهای بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه اســت.
در حقــوق ایــران بــا توجــه بــه افزایــش مهلــت مرخصــی و اینکــه بخــش زیــادی از مرخصــی پــس از
زایمــان جهــت مراقبــت از فرزنــد در نظــر گرفتــه شــده و ایــن امــر اختصــاص بــه بیمهشــده زن نــدارد
و همچنیــن بــا توجــه بــه مــاده  67قانــون تأمیناجتماعــی مبنــی بــر تعلــق ایــن مرخصــی و غرامــت
دســتمزد آن ایــام بــه بیمهشــده زن یــا همســر بیمهشــده مــرد ،اوالً پــس از فــوت مــادر قبــل از پایــان
مرخصــی زایمــان ،بایــد بــه پــدر اجــازه داد تــا بــا حفــظ حقــوق و مزایــا از باقیمانــده مــدت مرخصــی
اســتفاده کنــد .ثانیـاً پــس از گذشــت مدتــی کــه جهــت ســامت مــادر ضــروری اســت (هفــت تــا هشــت
هفتــه پــس از زایمــان) بایــد بــه زوجیــن اختیــار داد تــا از میــان خــود یکــی جهــت اســتفاده از باقیمانــده
مــدت مرخصــی اســتفاده کنــد .طبــق تبصــره  2مــاده واحــده قانــون اصــاح قوانیــن تنظیــم جمعیــت
و خانــواده مصــوب  1392/3/20بــه دولــت اجــازه داده میشــود مرخصــی زایمــان مــادران را بــه  9مــاه
1. paternity benefits
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افزایــش دهــد و همســر آنــان نیــز از دو هفتــه مرخصــی اجبــاری (تشــویقی) برخــوردار شــوند و طبــق مــاده
واحــده از تاریــخ الزماالجــرا شــدن ایــن قانــون کلیــه محدودیتهــای مقــرر در قانــون تنظیــم خانــواده
و جمعیــت مصــوب  1372/2/26و اصالحــات آن و ســایر قوانیــن کــه بــر اســاس تعــداد فرزنــد بــرای
والدیــن شــاغل یــا فرزنــدان آنــان ایجــاد شــده اســت لغــو میشــود .در راســتای اجــرای قانــون اصــاح

تنظیــم جمعیــت مصــوب  1392هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ  1392/4/16بــه اســتناد تبصــره ()2
مــاده واحــده قانــون اصــاح تنظیــم جمعیــت و خانــواده مصــوب  1392تصویــب نمــود -1 :مــدت مرخصــی
زایمــان (یــک و دو قلــو) زنــان شــاغل در بخشهــای دولتــی و غیردولتــی  9مــاه تمــام بــا پرداخــت
حقــوق و فوقالعادههــای مربوطــه تعییــن میشــود .همســران افــراد یــاد شــده نیــز از دو هفتــه مرخصــی
اجباری(تشــویقی) برخــوردار میشــوند -2 .مفــاد ایــن تصویبنامــه بــه مادرانــی کــه ســن فرزنــد آنهــا بــه
 9ماهگــی نرســیده اســت تســری مییابــد و مــدت مرخصــی آنــان تــا  9ماهگــی نــوزاد افزایــش مییابــد.
 -3تاریــخ اجــرای ایــن تصویبنامــه از زمــان الزماالجــرا شــدن قانــون اصــاح تنظیــم جمعیــت و خانــواده
مصــوب  1392تعییــن میشــود.
از لحــاظ اســناد بینالمللــی بــرای نخســتین بــار در توصیهنامــه شــماره  191پیشبینــی شــده اســت
کــه پــدر هــم تحــت شــرایطی بتوانــد از مرخصــی مربــوط بــه زایمــان اســتفاده کنــد 1.توصیهنامــه شــماره
 191امــکان اعطــای مرخصــی بــه پــدر کــودک را در حالــت فــوت مــادر یــا بســتری شــدن وی در بیمارســتان
پیشبینــی کــرده ،امــا قوانیــن کشــور مــا در ایــن دو حالــت ،اعطــای مرخصــی پیشبینــی نشــده اســت .در
مقــام نتیجهگیــری میتــوان گفــت کــه قانونگــذار داخلــی اگــر بــه رفــع برخــی ابهامــات بپــردازد نهتنهــا
از مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای ســازمان بینالمللــی کار عقــب نخواهــد بــود بلکــه در برخــی مــوارد از
آنهــا هــم جلوتــر اســت .نکتـهای کــه مقاولهنامــه شــماره  183بــه آن توجــه داشــته ولــی قانونگــذار داخلــی
مــا از آن غفلــت ورزیــده اســت و البتــه از اهمیــت بســیار برخــوردار اســت ایــن اســت کــه همانطــور کــه
میدانیــم بســیاری از زنــان جامعــه مــا شــرایط برخــورداری از کمکهــای نقــدی و زایمــان و بــارداری
را ندارنــد .مقاولهنامــه ،نظــام اجتماعــی کشــورهای عضــو را موظــف میکنــد کــه از طریــق کمکهــای
اجتماعــی و نــه الزامــا از طریــق بیمههــای اجتماعــی بــه یــاری ایــن قشــر از جامعــه بشــتابند .قانونگــذار
مــا بــر اســاس وظیفــه اجتماعــی و انســانی خــود بایــد بــه بنــد  6مــاده  6مقاولهنامــه شــماره  183ســازمان
بینالمللــی کار توجــه داشــته باشــد .اصــل تعمیــم و برابــری کــه یکــی از اصــول بنیادیــن تأمیناجتماعــی
محســوب میشــود بــر ایــن امــر تأکیــد دارد (عراقــی و همــکاران ،1386 ،ص .)510

 .1در صــورت فــوت یــا بیمــاری مــادر پیــش از پایــان دوره مرخصــی پــس از زایمــان ،پــدر نــوزاد درصورتــی کــه شــاغل باشــد بایــد مجــاز

باشــد معــادل مرخصــی باقیمانــده مــادر از مرخصــی ویــژه برخــوردار باشــد.
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 -3-1-3بیمهشدگان اختیاری

بــر اســاس تبصــره یــک مــاده  4آییننامــه اجرایــی قانــون اصــاح بنــد«ب» و تبصــره  3مــاده  4قانــون
تأمیناجتماعــی (مصــوب  )1366/7/29صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد بــا پرداخــت حــق بیمــه بــه میــزان
مشــخص شــده در مــاده  29قانــون تأمیناجتماعــی ،میتواننــد از حمایتهــای موضــوع بنــد «ب» مــاده 3
قانــون مذکــور ،یعنــی کمکهــا و مزایــای بــارداری اســتفاده کننــد 1.هرچنــد ایــن افــراد ،خــود بخــش مهمــی

از بیمهشــدگان اختیــاری را تشــکیل میدهنــد ،امــا کســانی کــه اســتفاده از مزایــای تأمیناجتماعــی را بــ ه
صــورت اختیــاری ادامــه میدهنــد و بــه تعبیــر دیگــر ،کســانی کــه بیمهشــدگان اختیــاری بــه معنــای خــاص
محســوب میشــوند ،بــر اســاس تبصــره  2مــاده  4آییننامــه بیمــه اختیــاری ،موضــوع تبصــره مــاده  8قانــون
تأمیناجتماعی(مصــوب  )1380/10/8تنهــا میتواننــد از مزایــای درمــان برخــوردار باشــند و در مــورد آنــان
قانونگــذار از مزایــای بــارداری ذکــری بــه میــان نیــاورده اســت (عراقــی و همــکاران ،1386 ،ص.)421
در مــاده 7آییننامــه جدیــد ادامــه بیمــه بهطــور اختیــاری موضــوع تبصــره مــاده  8قانــون تأمیناجتماعــی
مصــوب مــورخ  1385/6/26و اصالحــی مــورخ  1386/11/20شــورای عالــی تأمیناجتماعــی آمــده اســت کــه
تعهــدات کوتاهمــدت (غرامــت دســتمزد ،کمــک بــارداری و کمــک ازدواج و ) ...در ایــن نــوع بیمــه (بــا در نظــر
گرفتــن میــزان حــق بیمــه بــه مأخــذ  26درصــد) مــورد تعهــد نمیباشــد.
دیگــر گروههــای بیمهشــدگان اختیــاری ،از جملــه بافنــدگان ،بــه دلیــل عــدم تصریــح قانونگــذار
نمیتواننــد از چنیــن مزایایــی بهرهمنــد باشــند .از آنجــا کــه قشــر عظیمــی از بافنــدگان را زنــان تشــکیل
میدهنــد و بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه ایــن مزایــا بــرای آنهــا دارد ،بــه نظــر میرســد جــا دارد قانونگــذار هــر
چــه ســریعتر در ایــن زمینــه تدبیــری بیندیشــد و بــرای ایــن گــروه بــه نحــو مناســب اقــدام کنــد (عراقــی و
همــکاران ،1386 ،ص.)421
از نظــر مقاولهنامــه شــماره  ،102زن هــم ب ـ ه صــورت اصیــل و هــم ب ـه صــورت تبعــی (همســر کارگــر)
میتوانــد از مزایــای زایمــان بهرهمنــد شــود ،ولــی نکت ـهای کــه نبایــد فرامــوش کــرد ایــن اســت کــه زن ب ـه
صــورت اصیــل ،هــم از مزایــای پزشــکی و هــم از مزایــای نقــدی بهرهمنــد خواهــد بــود ،در صورتــی بـه صــورت
تبعــی از مزایــای پزشــکی برخــوردار اســت (عراقــی و همــکاران 1386 ،ص.)418
در ایســلند پرداخــت غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری و بــارداری بــه افــراد تحــت پوشــش مشــروط بــه
ســکونت دائــم (اقامــت) و همچنیــن اشــتغال بــه کار فــرد در ایســلند اســت .مزایــای پرداختــی بــه گــروه
جمعیتــی کشــاورزان ،صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد و خویــش فرمایــان مشــابه مزایــای متعلقــه بــه ســایر
گروههــای شــاغل (کارگــران و کارمنــدان) پیشبینــی شــده و لــذا هیچگونــه مغایرتــی در ایــن امــر وجــود
 .1البته اعطای کمک بارداری (ماده  67قانون تأمیناجتماعی ) در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد ،به دلیل عدم صدق عنوان مزدبگیر بر
آنان ،موضوعاً منتفی است و این افراد تنها میتوانند از حمایتهای موضوع مواد 68و  69قانون تأمیناجتماعی استفاده کنند.
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نــدارد (پناهــی ،1382 ،ص  .)81در هلنــد اصــوالً مزایــای بیمــه غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری و بــارداری
شــامل حــال قشــر مشــاغل آزاد نمیشــود .بنابرایــن زنــان بیمهشــده کــه بــر اســاس قانــون بیمــه از
کارافتادگــی مشــاغل آزاد تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتهانــد ،میتواننــد از مزایــای بیمــه غرامــت
دســتمزد ایــام بــارداری بــرای یــک دوره زمانــی  16هفتـهای برخــوردار شــوند (همــان منبــع ،ص )110
 -3-1-4برخورداری بیمهشدگان تبعی از کمک بارداری
قابــل ذکــر اســت کمــک بــارداری و زایمــان بــرای بیمهشــدگان تبعــی در قانــون اســتخدام کشــوری و
قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت و قوانیــن مربــوط بــه نیروهــای مســلح (لشــکری) دیــده
نمیشــود .همچنیــن کمکهــا و معاینههــای طبــی و معالجــات قبــل ،هنــگام و بعــد از وضــع حمــل و شــیر
مــورد نیــاز نــوزادان بــرای بیمهشــدگان تبعــی در قانــون اســتخدام کشــوری و قانــون نظــام هماهنــگ پرداخت
کارکنــان دولــت و قوانیــن مربــوط بــه نیروهــای مســلح (لشــکری) دیــده نمیشــود.
 -3-2کمک هزینه عائلهمندی
بــرای کمــک هزینــه عائلهمنــدی میتــوان ســه معنــای عــام ،خــاص و اخــص در نظــر گرفــت .منظــور
از معنــای عــام ،کلیــه کمکهــای مســتقیم و غیرمســتقیم اســت کــه بــرای کاهــش فشــار هزینههــای
مســئولیت خانوادگــی صــورت میگیــرد .در معنــای خــاص عبــارت اســت از کلیــه کمکهــای مســتقیمی
کــه در قالــب کمــک هزینــه مســکن ،کمــک هزینــه خانــواده تــک سرپرســت و کمــک هزینــه اداره کــودک
صــورت میگیــرد .در معنــای اخــص آن عبــارت اســت از کمــک هزین ـهای کــه بــرای فرزنــدان (حــق اوالد)
اختصــاص مییابــد .همچنــان کــه مــاده  86قانــون تأمیناجتماعــی نیــز آن را در ایــن مفهــوم بــه کار بــرده
اســت (فیروزمنــدی و احمــدی ،1388 ،ص .)161
بســیاری از جمعیــت کشــور از برخــی مزایــای تأمیناجتماعــی محرومانــد .اکثــرا ً کارمنــدان شــاغل از
مســتمریها بهرهمندنــد امــا کمــک عائلهمنــدی و اوالد بــرای همــه فراهــم نشــده یــا اگــر فراهــم شــده مبلــغ
آن بســیار ناچیــز اســت در حالــی کــه جــزء حمایتهایــی اســت کــه در اســناد بینالمللــی بــر آن بســیار تأکید
شــده امــا ایــن حــق در کشــور مــا بــه آن شــکلی کــه اســتانداردهای بینالمللــی اقتضــا میکنــد ،بــرآورده
نشــده اســت (بادینــی ،1390 ،ص .)114
مزایــای حــق اوالد 1نیــز از جملــه حمایتهــای اجتماعــی محســوب کــه بــر اســاس قوانیــن موجــود
در کشــورهای توســعهیافته جهــان بــه کلیــه افــراد جامعــه ،بــدون توجــه بــه میــزان درآمــد یــا موقعیــت
وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی هــر یــک از آنــان ،تــا ســقف ســنین تعییــن شــده بــرای فرزنــدان تحــت تکفل
)1. Family allowance (child allowance
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بطــور یکســان تعلــق میگیــرد .اصــوالً سیســتم پرداخــت مزایــای حــق اوالد بــه قســمی طراحــی شــده کــه
نوعــی توزیــع درآمــد میــان افــراد مجــرد یــا خانوارهــای فاقــد فرزنــد و همچنیــن خانوادههــای صاحــب اوالد
انجــام پذیــرد .بدیهــی اســت بــا افزایــش تعــداد فرزنــدان هــر خانــواده ،اثــرات ناشــی از توزیــع درآمــد میــان
گروههــای اشــاره شــده بــه همــان نســبت گســترش خواهــد یافــت .بــه عبــارت ســادهتر ،خانوادههایــی کــه
صرفــاً دارای یــک فرزنــد هســتند در برابــر آن دســته از خانوادههایــی کــه دارای فرزنــد بیشــتری هســتند
مقــدار کمتــری از توزیــع درآمــد میــان گروهــی ،بهرهمنــد خواهنــد شــد .البتــه بــا توجــه بــه میــزان نرخ رشــد
جمعیــت و ســایر شــاخصهای اجتماعــی و اقتصــادی در هــر جامعــه ،میبایســتی بــه فراخــور وضعیــت مزبــور
و در راســتای سیاسـتهای انبســاطی یــا انقباضــی جمعیــت ،دولــت تمهیــدات الزم را در ایــن امــر پیشبینــی
کــرده بــه قســمی کــه هیچگونــه مغایرتــی میــان سیاسـتهای مزبــور و میــزان پرداخــت مزایــای حــق اوالد
بــه شــهروندان ایجاد نگــردد (پناهــی ،1376 ،صــص)286-291

 -3-2-1برابری در برخورداری از کمک عائلهمندی بین بیمهشدگان زن و مرد
مــاده  86قانــون تأمیناجتماعــی در خصــوص پرداخــت کمــک عائلهمنــدی بــه نفــع فرزنــدان ،تفاوتــی
میــان بیمهشــده زن و مــرد قائــل اســت .بنابرایــن از نظــر قانــون تأمیناجتماعــی ،بیمهشــده زن ،هماننــد
بیمهشــده مــرد بایــد از کمــک عائلهمنــدی بــه نفــع فرزنــدان برخــوردار باشــد .همچنیــن مــاده یادشــده بــه
هنــگام بیــان شــرایط تعلــق کمــک عائلهمنــدی میــان فرزنــدان دختــر و پســر تفاوتــی قائــل نشــده اســت.
امــا تــا آنجــا کــه بــه تعهــد ســازمان تأمیناجتماعــی در پرداخــت کمــک عائلهمنــدی مربــوط میشــود
وضــع بگونـهای دیگــر اســت :بــر اســاس مــاده  9قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کــه مفــاد آن بــه ســازمان
تأمیناجتماعــی هــم گســترش یافتــه اســت ،کمــک اوالد بــه مســتخدمین مــرد شــاغل و بازنشســته و
مســتمریبگیر پرداخــت میشــود .امــا پرداخــت آن بــه مســتخدم زن مشــروط بــه دو شــرط زیــر اســت:
 -1مســتخدم دارای همســر نباشــد -2 .بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان باشــد (مجموعــه قوانیــن و
مقــررات تأمیناجتماعــی (تعهــدات کوتاهمــدت ،1386 ،صــص .)205 -207
ایــن حکــم آشــکار ،متضمــن یــک رفتــار تبعیضآمیــز بــه زیــان زنــان اسـت .چــه بســا زنانــی کــه دارای
همســرند امــا در عیــن حــال متکفــل مخــارج فرزنــدان خــود هســتند همچنیــن در فرضــی کــه زن فاقــد
همســر ،تنهــا بخشــی از مخــارج فرزنــدان خــود را تأمیــن میکنــد ،محرومیــت کامــل او از حــق اوالد منصفانــه
نیســت .قانــون اصــاح مــاده  9یــاد شــده ،مصــوب  1375/7/15در جهــت کاســتن از ایــن تبعیــض در تبصــره
یــک خــود مقــرر مـیدارد« :مســتخدمان زن شــاغل و بازنشســته و وظیفهبگیــر مشــموالن قانــون کــه دارای
همســر نباشــند یــا همســر آنــان معلــول و ازکارافتــاده باشــد و خــود بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنداننــد
از کمــک عائلهمنــدی ،بهرهمنــد میشــوند» .امــا ایــن گام مثبــت ،تأمینکننــده برابــری نبــود و بــه عــاوه
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از لحــاظ رعایــت مصالــح فرزنــدان نیــز مطلــوب نبــود .چــه بســا زنانــی کــه همســران آنهــا در عیــن توانایــی
از پرداخــت مخــارج فرزنــدان امتنــاع میکننــد .در ایــن صــورت چــرا مســتخدم زن نبایــد مســتحق کمــک
عائلهمنــدی بــه نفــع فرزنــدان خــود باشــد .ســرانجام ،قانــون اصــاح قانــون اصــاح مــاده  9یــاد شــده مصــوب
 1380/10/22در جهــت کاســتن بیشــتر از تبعیــض اولیــه و رعایــت هــر چه بیشــتر مصالح فرزندان تنها شــرط

تحــت تکفــل بــودن را بــرای برخــورداری مســتخدم زن از کمــک عائلهمنــدی کافــی دانســت« .مســتخدمان
زن شــاغل و بازنشســته مشــمول ایــن قانــون کــه بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان خــود هســتند از کمک
هزینــه عائلهمنــدی و اوالد بهرهمنــد میشــوند» .بــا اینحــال هنــوز برابــری کامــل برقــرار نشــده اســت:
چنانچــه زن و مــرد هــر دو شــاغل باشــند ،کمــک اوالد تنهــا بــه مســتخدم مــرد تعلــق میگیــرد .ایــن وضــع
تنهــا از لحــاظ اندیشــه برابــری زن و مــرد ،از حیــث تبعیــض میــان صندوقهــای پرداختکننــده هــم قابــل
انتقــاد اســت .بهتــر آن اســت کــه در چنیــن فرضــی بــار مالــی پرداخــت عائلهمنــدی بــه نحــو مســاوی میــان
صنــدوق مســتخدم یــا بیمهشــده زن و صنــدوق مســتخدم یــا بیمهشــده مــرد تقســیم شــود .الزم بــه ذکــر
اســت بــر اســاس مــاده  9یــاد شــده و اصالحــات بعــدی آن ،کمــک هزینــه اوالد بابــت فرزنــدان انــاث تــا زمانی
کــه ازدواج نکــرده باشــند پرداخــت میشــود .در مــورد فرزنــدان پســر کمــک مذکــور حداکثــر تــا ســن 25
ســالگی در صــورت ادامــه تحصیــل پرداخــت میشــود.
امــا در ایــن خصــوص کــه بــه بیمهشــده مــرد ،حــق عائلهمنــدی پرداخــت میشــود ،بایــد بــه بیمهشــده
زن نیــز تعلــق گیــرد میتــوان دو نظــر ارائــه کــرد؛ نظــر اول اینکــه اگــر زنــی مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی
باشــد در صورتــی کــه همســر وی نیــز شــاغل باشــد (اعــم از اینکــه مشــمول صنــدوق تأمیناجتماعــی یــا
صنــدوق دیگــری باشــد) کمــک هزینــه عائلهمنــدی بــه وی تعلــق نمیگیــرد .دلیــل ایــن امــر ،مبنــا و فلســفه
برقــراری ایــن کمــک هزینــه اســت .زیــرا مطابــق مــاده  1106قانــون مدنــی نفقــه زن در عقــد دائــم بــه عهــده
شــوهر اســت .همچنیــن بــه موجــب مــاده  1199همــان قانــون نفقــه اوالد هــم بــر عهــده پــدر اســت و صرفـاً
در صــورت نبــودن پــدر و اجــداد پــدری یــا عــدم قــدرت آنهــا بــه پرداخــت ،نفقــه بــر عهــده مــادر قــرار
میگیــرد .بنابرایــن وقتــی پــدر ،خــود شــاغل و قــادر بــه پرداخــت نفقــه باشــد ،ایــن کمــک هزینــه بــه زوجــه
وی کــه خــود نیــز اشــتغال داشــته و واجــد شــرایط مقــرر در مــاده  86قانــون تأمیناجتماعــی اســت ،تعلــق
نمیگیــرد .مطابــق ایــن نظــر ،زنــان شــاغل کــه واجــد شــرایط مقــرر در مــاده  86هســتند ،در صورتیکــه بــه
تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان خــود باشــند از کمــک هزینــه عائلهمنــدی برخوردارنــد؛ بــا ایــن توضیــح که
بــه موجــب تبصــره  1مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده  19قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت
(مصــوب  ،)1380شــرط برخــورداری مســتخدمین زن اعــم از شــاغل و بازنشســته جهــت برخــورداری از کمــک
هزینــه اوالد ایــن اســت کــه آنهــا بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان خــود باشــند .با وحــدت مــاک از مفاد
ایــن تبصــره میتــوان بــه لــزوم ایــن شــرط پــی بــرد .مضافـاً اینکــه بــا مداقــه در مفــاد بنــد  2مــاده  86کــه
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بــه بیــان شــرایط الزم در فرزنــدان بیمهشــده پرداختــه ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مخــارج فرزنــدان
بایســتی توســط بیمهشــده تأمیــن تــا وی از کمــک هزینــه عائلهمنــدی برخــوردار شــود .بــه موجــب نظــر دوم؛
در مــاده مزبــور کلمــه «بیمــه شــده» بطــور مطلــق بــه کار بــرده شــده ،بنابرایــن کلیــه بیمهشــدگان مشــمول
تأمیناجتماعــی اعــم از زن و مــرد کــه واجــد شــرایط مقــرر باشــند ،از کمــک هزینــه مزبــور برخوردارنــد؛ زیــرا
تفکیکــی بیــن بیمهشــده زن و مــرد صــورت نگرفتــه اســت ،لــذا پرداخــت آن بــه بیمهشــدگان زن مشــمول
تأمیناجتماعــی کــه همســر شــاغل آنــان اعــم از مشــمول یــا غیــر مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی کمــک
هزینــه عائلهمنــدی و اوالد دریافــت میکننــد ،بالمانــع اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه قانونگــذار در مــاده  86در
خصــوص پرداخــت ایــن کمــک هزینــه بــه زنــان شــاغل ،تصریــح به منــع نکــرده اســت .در واقــع ،قانونگــذار در
مــاده  86در مقــام بیــان شــرایط الزم جهــت برخــورداری بیمهشــدگان از کمــک هزینــه عائلهمنــدی اســت و
اگــر الزم میدانســت نســبت بــه لــزوم شــرط «تحــت تکفــل بــودن فرزنــدان» بــرای برخــورداری زنــان شــاغل
از کمــک هزینــه عائلهمنــدی تصریــح میکــرد 1 .مضاف ـاً اینکــه بــا توجــه بــه اصــل عــدم تبعیــض بیــن زن

و مــرد و اصــل حمایتــی بــودن مقــررات تأمیناجتماعــی زنــان شــاغل واجــد شــرایط مقــرر از کمــک هزینــه
عائلهمنــدی برخــوردار هســتند .بهرغــم اینکــه مطابــق مــاده  86قانــون تأمیناجتماعــی پرداخــت کمــک
عائلهمنــدی بطــور مطلــق بــه «بیمــه شــده» اعــم از زن و مــرد پیشبینــی شــده و قانــون در ایــن زمینــه بیــن
آنــان تفاوتــی قائــل نشــده اســت .برخــی از کارفرمایــان بــه بهانــه اینکــه مطابــق قانــون مدنــی فرزنــدان تحــت
تکفــل پدرنــد نــه مــادر از پرداخــت آن بــه بیمهشــدگان زن خــودداری میکننــد .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه ایــن اســتدالل صحیحــی نیســت و نمیتــوان بحــث ســنتی تکفــل در قانــون مدنــی را کــه مبتنــی بــر
فقــه اســت بــا حمایتهــای تأمیناجتماعــی کــه نهــادی جدیــد و مســتقل از قانــون مدنــی اســت ،ربــط داد
(بادینــی ،1385 ،ص .)76
در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هماننــد قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت بــه کارمنــدان زن تنها در
صورتــی ایــن کمــک تعلــق میگیــرد کــه دارای همســر نبــوده یــا همســر آنــان معلــول یــا از کارافتــاده کلــی
اســت یــا خــود بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان باشــند و در قانــون تفســیر بنــد ( )4مــاده( )68قانــون
مدیــرت خدمــات کشــوری مصــوب  1390/11/18نیــز ایــن موضــوع مطــرح شــده اســت .انتظــار ایــن بــود
قانــون مزبــور از مقــررات ســنتی کفالــت در حقــوق مدنــی فاصلــه بگیــرد و کمــک هزینــه عائلهمنــدی و اوالد
را بــرای کارمنــدان زن و مــرد بطــور یکســان مقــرر نمایــد .کمــا اینکــه در مــاده  68قانــون تأمیناجتماعــی
 .1بــه موجــب تبصــره مــاده  63قانــون بیمههــای اجتماعــی کارگــران ،مصــوب  ،1331بــه کارگــر زن در صورتــی کــه پــدر طفــل بــه کار
اشــتغال داشــته باشــد و از کمــک عائلهمنــدی اســتفاده نمایــد ،کمــک عائلهمنــدی پرداخــت نخواهــد شــد .همچنیــن اگــر پــدر طفــل
فــوت و مســتمری دربــاره فرزنــدان برقــرار شــود .البتــه در صورتیکــه پــدر و مــادر فرزنــدان هــر دو کارگــر بودند،کمــک عائلهمنــدی
فقــط بــه پــدر پرداخــت میگردیــد .در قانــون ســال  1334مطابــق مــاده  67هــرگاه پــدر و مــادر هــر دو کارگــر بــوده در صورتــی کــه
بــا یکدیگــر زندگــی میکردنــد کمــک عائلهمنــدی فقــط بــه پــدر پرداخــت میشــد و در صورتــی کــه بــا هــم زندگــی نمیکردنــد
فقــط بــه کســی کــه فرزنــد بــا او زندگــی میکــرد پرداخــت میگردیــد .قانــون ســال  ،1339در ایــن خصــوص مســکوت مانــده اســت.
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مصــوب  1354کــه حــدود  37ســال قبــل تصویــب شــده پرداخــت کمــک عائلهمنــدی بطــور مطلــق بــه
«بیمــه شــده» ،اعــم از زن و مــرد پیشبینــی شــده و بیــن آنــان تفاوتــی قائــل نشــده اســت .دشــواری احــراز
کفالــت و مالحظــات مربــوط بــه انصــاف فــردی ایــن امــر را اقتضــاء میکنــد.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه حســب بخشــنامه شــماره  15224 /216756مــورخ 1390/11/29

معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور پرداخــت کمــک عائلهمنــدی بــه کارکنــان زن بــدون همســر بالمانــع اعــام
شــده اســت و بــا توجــه بــه بنــد « »۴مــاده ( )۶۸قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اعــام مـیدارد :نظــر بــه
اینکــه در بنــد « »۴مــاده ( )۶۸قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مقــرر شــده اســت« :کارمنــدان زن شــاغل و
بازنشســته و وظیفهبگیــر مشــمول ایــن قانــون کــه دارای همســر نبــوده یــا همســر آنــان معلــول یــا از کارافتاده
کلــی اســت یــا خــود بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان هســتند از مزایــای کمــک هزینــه عائلهمنــدی
موضــوع ایــن بنــد بهرهمنــد خواهنــد شــد» و بــا توجــه بــه اینکــه قانونگــذار مــوارد ذکــر شــده در این بنــد را با
کاربــرد حــرف «یــا» در عــرض یکدیگــر مــورد حکــم قــرار داده اســت ،بنابرایــن ،کارمنــدان زن فاقد همســر نیز
مشــمول دریافــت حــق عائلهمنــدی هســتند و شــروط و قیــودی کــه مربــوط بــه دیگــر مــوارد اســت (از جملــه
معلولیــت همســر یــا تکفــل مخــارج فرزنــدان) بــه عبــارت «کارمنــدان زن شــاغل ،بازنشســته و وظیفهبگیــر
بــدون همســر» تســری نــدارد .همچنیــن ایــن قانــون اضافــه میکنــد چنانچــه تحــت تکفــل داشــتن فرزنــد
شــرط پرداخــت حــق عائلهمنــدی بــه کارمنــدان زن بــود درج عبــارت «بــدون همســر» بــه عنــوان یکــی
از مــوارد در عــرض عبــارت «یــا خــود بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان هســتند» مــورد نداشــت .رأی
شــماره  820مــورخ  1391/11/9هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری 1نیــز پرداخــت کمــک هزینــه مذکــور
را بــه کارمنــدان زن مجــرد بالمانــع اعــام کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مــردان مجــرد از ایــن مزایــا
برخــوردار نیســتند کــه خــود نوعــی تبعیــض نســبت بــه مــردان مجــرد محســوب میشــود.
 -3-2-2بیمهشدگان اختیاری
بطــور معمــول در اغلــب کشــورهای در حــال توســعه پرداخــت مزایــای حــق اوالد منــوط بــه اشــتغال آنــان
در بخشهــای دولتــی یــا خصوصــی بــوده و کارفرمایــان یــا صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد و ســایر گروههــای
 .1بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق قانــون تفســیر بنــد  4مــاده  68قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  ،1390/11/18کارمنــدان زن شــاغل
و بازنشســته و وظیفهبگیــر مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه دارای همســر نبــوده و یــا همســر آنــان معلــول و یــا از کارافتــاده
کلــی اســت و یــا خــود بــه تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان هســتند از مزایــای کمــک هزینــه عائلهمنــدی و اوالد برخــوردار هســتند و مطابــق
مشــروح مذاکــرات جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در خصــوص قانــون مذکــور ،زنانی مشــمول ایــن قانــون هســتند کــه ازدواج نکردهاند
یــا ازدواج کردهانــد و از همســر خــود جــدا شــدهاند ،بنابرایــن از نظــر مقنــن همــه زنــان مذکــور از کمــک هزینــه عائلهمنــدی و اوالد برخــوردار
خواهنــد شــد و بــا توجــه بــه حاکمیــت قانــون صدرالذکــر ،بخشــنامه شــماره  209/862مــورخ  1390/4/12معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و نامــه شــماره  231/90/5943مــورخ  1390/3/16رئیــس امــور حقوقــی معاونــت توســعه مدیریــت
و ســرمایه انســانی ریاس ـتجمهوریمقــدم بــر قانــون مذکــور ،کــه کارمنــدان زنــی را کــه همســر آنــان فــوت شــده اســت و فرزنــد تحــت
تکفــل ندارنــد را از شــمول برخــورداری از کمــک هزینــه عائلهمنــدی خــارج کــرده اســت ،بــه لحــاظ انتفــاء موضــوع و حاکمیــت قانــون تفســیر
بنــد  4مــاده  68قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  ،1390/11/18قابــل طــرح و رســیدگی در هیــأت عمومــی تشــخیص داده نشــد.
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اجتماعــی از جملــه افــراد بیــکار یــا معلولیــن و روســتاییان از دریافــت حــق اوالد محــروم هســتند .در حالــی
کــه پرداخــت تعهــدات مزبــور در کشــورهای صنعتــی شــامل حــال کلیــه شــهروندان حتــی خارجیــان مقیــم
کشــورهای مزبــور صرفنظــر از موقعیــت شــغلی و درآمــدی آنــان نیــز میگردد(پناهــی ،1376 ،صــص .)286-291
در ایــران بیمههــای اختیــاری از جملــه ادامــه بیمــه بــ ه صــورت اختیــاری و بیمــه صاحبــان حــرف و
مشــاغل آزاد ،اساسـاً پرداخــت کمــک هزینــه عائلهمنــدی موضوعـاً منتفــی اســت .در ادامــه بیمــه بـ ه صــورت
اختیــاری بــه موجــب مــاده  7آییننامــه مورخــه  1385/6/26و همچنیــن بنــد  28بخشــنامه شــماره  651امور
فنــی بیمهشــدگان مــورخ  1385/9/27تعهــدات کوتاهمــدت مــورد تعهــد نیســت .بــا توجــه بــه اینکــه کمــک
هزینــه عائلهمنــدی نیــز از مــوارد تعهــدات کوتاهمــدت محســوب میگــردد لــذا در ایــن نــوع بیمــه ،مــورد
تعهــد نیســت .در خصــوص صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد در آییننامــه اجرایــی قانــون اصــاح بنــد (ب)
مصــوب  1366/7/29کــه مــاده  4آن بــه مزایــای مربوطــه میپــردازد ،صحبتــی از کمــک هزینــه عائلهمنــدی
نشــده اســت .همچنیــن بــه موجــب مــاده واحــده قانــون بیمــه بازنشســتگی ،فــوت و ازکارافتادگــی بافنــدگان
قالــی را برمیشــمرد ،ایــن حمایتهــا عبارتنــد از بازنشســتگی ،فــوت و ازکارافتادگــی .بنابرایــن مشــمولین
قانــون فــوق نیــز از کمــک عائلهمنــدی برخــوردار نیســتند (بادینــی ،حســن ،1387 ،ص .)63
مضافـاً اینکــه در بیمههــای اختیــاری رابطــه کارگــر و کارفرمایــی مطــرح نبــوده تــا بــه تبــع آن پرداخــت
ایــن کمــک هزینــه نیــز مــورد تقنیــن واقــع شــود زیــرا پرداخــت کمــک عائلهمنــدی مطابــق قانــون برعهــده
کارفرماســت و در بیمههــای اختیــاری ،کارفرمــا وجــود نــدارد .آنچــه گفتــه شــد مربــوط بــه دوران بیمهپــردازی
بیمهشــدگان اختیــاری اســت لیکــن در صورتیکــه ایــن عــده از مشــمولین صنــدوق تأمیناجتماعــی بــه زمــره
مســتمریبگیران ایــن صنــدوق ملحــق شــوند وضعیــت بــه گونـهای دیگــر اســت .بــه موجــب مصوبــه هیــأت
وزیــران بــه تاریــخ  1370/12/11کلیــه مســتمریبگیران مشــمول صنــدوق تأمیناجتماعــی مطابــق قانــون
نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت از کمــک هزینههــای عائلهمنــدی و اوالد برخــوردار میشــوند .بــا
توجــه بــه اینکــه بیمهشــدگان اختیــاری و بازمانــدگان آنهــا نیــز از صنــدوق تأمیناجتماعــی ،مســتمریهای
بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی کلــی و بازمانــدگان حســب مــورد دریافــت میدارنــد لــذا بــا لحــاظ شــرایط مقــرر
از کمــک هزینههــای فــوق برخــوردار میشــوند (پناهــی ،1382 ،ص.)82
 3-2-3تبعیض بین بیمهشدگان تبعی در کمک هزینه عائلهمندی و اوالد
در قانــون تأمیناجتماعــی ،تنهــا فرزنــدان بیمهشــده اصلــی ،حداکثــر تــا دو فرزنــد مشــمول ایــن نــوع
کمــک بــه شــمار آمدهانــد ،حــال آنکــه در قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت ،عــاوه بــر
فرزنــدان ،حداکثــر تــا ســه فرزنــد ،همســر دائــم مســتخدمین مــرد نیــز مشــمول کمــک هزینــه عائلهمنــدی
اســت .البتــه قابــل ذکــر اســت همانطــور کــه در کمــک بــارداری و زایمــان گفتــه شــد مطابــق قانــون اصــاح
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قوانیــن تنظیــم جمعیــت و خانــواده مصــوب  1392از تاریــخ الزماالجــرا شــدن آن ،کلیــه محدودیتهــای مقرر
در قانــون تنظیــم خانــواده مصــوب  1372و اصالحــات آن و ســایر قوانینــی کــه بــر اســاس تعــداد فرزنــد بــرای
والدیــن شــاغل یــا فرزنــدان آنــان ایجــاد شــده اســت ،لغــو میشــود .بنابرایــن محدودیــت حداکثــر تــا دو فرزند
در قانــون تأمیناجتماعــی و حداکثــر ســه فرزنــد در قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولت برداشــته

شــده اســت و در قانــون «حقــوق و مزایــای مســتمر ،پسانــداز ثابــت ،حــق بیمــه و بیمــه درمانــی مشــمولین
قانــون ارتــش» ،عــاوه بــر فرزنــدان و همســر ،ســایر افــراد تحــت تکفــل نیــز از ایــن نــوع کمــک بهرهمنــد
میشــوند و در قانــون اســتخدام نیــروی انتظامــی نیــز بطــور کلــی عائلــه تحــت تکفــل کارکنــان مجــرد و
کارکنــان زنــی کــه دارای همســر از کارافتــاده و تحــت تکفــل خــود باشــند نیــز عــاوه بــر کارکنــان متأهــل
مشــمول قانــون مزبــور ،از کمــک هزینــه عائلهمنــدی موضــوع مــاده  9قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت
کارکنــان دولــت بهرهمنــد خواهــد بــود؛ همچنیــن زوجــه وظیفهبگیــر مســتخدمین متوفــی نیــز مســتحق
کمــک هزینــه عائلهمنــدی بــوده و در صورتیکــه مجــددا ً ازدواج نمایــد و بــر اســاس حکــم دادگاه ،حضانــت و
نفقــه فرزنــدان بــر عهــده وی باشــد ،مســتحق دریافــت کمــک هزینــه عائلهمنــدی و اوالد خواهــد بــود (قانــون
نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت ،تبصــره مــاده .)9
-3-3کمک هزینه ازدواج
یکــی از نیازهــا و اقتضائــات زندگــی اجتماعــی بشــر امــر مقــدس ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت کــه
در جوامــع مختلــف در جهــت تشــویق و ترغیــب افــراد جامعــه بــه آن اقدامهــای از قدیــم صــورت گرفتــه از
جملــه برقــراری کمکهــای نقــدی بــه زوجیــن جهــت تشــکیل خانــواده کــه در قالــب بیمههــای اجتماعــی
گنجانــده شــده اســت .در قانــون تأمیناجتماعــی ایــران نیــز طبــق مــاده  85قانــون تأمیناجتماعــی ،کمــک
نقــدی معــادل یــک مــاه متوســط مــزد یــا حقــوق بیمهشــده زن یــا مــرد بــرای نخســتین ازدواج آنهــا پرداخــت
میشــود .منظــور از مــزد یــا حقــوق متوســط عبــارت اســت از جمــع دریافتــی بیمهشــده ظــرف  2ســال قبــل
از ازدواج کــه بــه ماخــذ آن حــق بیمــه پرداخــت شــده تقســیم بــر بیســت و چهــار .ذیـ ً
ا بــه برخــی نابرابریهــا
در دریافــت کمــک هزینــه ازدواج در برخــی قوانیــن و مقــررات کشــورمان اشــاره میشــود:
 -3-3-1بیعدالتی در شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج
طبــق مــاده  85قانــون تأمیناجتماعــی« :بــه بیمهشــده زن یــا مــرد کــه بــرای نخســتین بــار ازدواج
میکنــد بــا رعایــت شــرایط زیــر کمــک هزینــه ازدواج پرداخــت میشــود -1 :در تاریــخ ازدواج رابطــه
اســتخدامی او بــا کارفرمــا قطــع نشــده باشــد -2 .ظــرف  5ســال قبــل از تاریــخ ازدواج حداقــل حــق بیمــه
 720روز کار را بــه ســازمان پرداختــه باشــد -3 .عقــد ازدواج دائــم بــوده و در دفتــر رســمی ازدواج بــه ثبــت
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رســیده باشــد ».بــه ایــن ترتیــب از حیــث کمــک ازدواج تبعیــض مســتقیمی میــان بیمهشــده زن و مــرد
بــه عمــل نیامــده امــا شــرایط مذکــور در بنــد  1و  2متضمــن یــک تبعیــض غیرمســتقیم علیــه بیمهشــدگان
زن اســت .شــرط اول منطقــی بــه نظــر نمیرســد؛ چراکــه ممکــن اســت بیمهشــده در اثــر شــرایطی چــون
تمــام شــدن قــرارداد یــا بــروز حــوادث غیرمترقبــه ،فاصلــه کوتاهــی قبــل از تاریــخ ازدواج ،رابطــه او بــا کارفرما

قطــع شــود در حالــی کــه شــرایط  2و  3را دارد امــا مشــمول دریافــت کمــک هزینــه ازدواج نیســت و ایــن
امــر عادالنــه و منطقــی نیســت؛ بهتــر اســت حــذف یــا اصالحاتــی در آن صــورت گیــرد .همچنیــن درصــد
کمــی از زنــان و دختــران جامعــه ایرانــی مــزد بگیرنــد تــا بــه تبــع آن شــرایط برخــورداری از کمــک ازدواج
و عائلهمنــدی را دارا باشــند و علیرغــم اینکــه جامعــه ایــران در مســیر صنعتــی شــدن قــرار گرفتــه ،هنــوز
الگــوی ســنتی خانــواده حکمفرماســت؛ الگویــی کــه بــر اســاس آن ،زنــان کمتــر فرصــت میکننــد نقشــی
اقتصــادی در خــارج از محیــط خانــه داشــته باشــند (عراقــی ،1386 ،ص )104پرداخــت کمــک هزینــه ازدواج
صرفــاً بــه نخســتین ازدواج بیمهشــدگان تعلــق میگیــرد (قانــون تأمیناجتماعــی ،مــاده .)85
اگــر بیمهشــدهای بابــت نخســتین ازدواج خــود کمــک هزینــه ازدواج دریافــت نکــرده باشــد و بــرای
دومیــن مرتبــه ازدواج نمایــد ،در ازدواج دوم ،کمــک هزینــه ازدواج بــه ایشــان تعلــق نخواهــد گرفــت،
ولــی اگــر شناســنامه و عقدنامــه نخســتین ازدواج را ارائــه کنــد و حائــز شــرایط نیــز باشــد ،میتوانــد
بابــت نخســتین ازدواج خــود کمــک هزینــه ازدواج دریافــت نمایــد ،در هــر حــال هــر بیمــه شــده،
مســتحق دریافــت کمــک هزینــه ازدواج ،فقــط در یــک ازدواج ،آن هــم بــرای نخســتین ازدواج اســت.

 -3-3-2تفاوت بیمهشـدگان تبعی در برخـورداری از کمک هزینـه ازدواج در صندوق تأمیناجتماعی
و سـایر صندوقها
در حالــی کــه در قانــون تأمیناجتماعــی ،بیمهشــدگان تبعــی اساســاً از کمــک ازدواج بهرهمنــد
نیســتند و طبــق مــاده  85ایــن قانــون ،ایــن نــوع کمــک ،خــاص بیمهشــدگان اصلــی زن و مــرد اســت،
طبــق قانــون اصــاح پــارهای از مقــررات مربــوط بــه حقــوق بازنشســتگی ،بانــوان شــاغل ،خانوادههــا و
ســایر کارکنــان (مصــوب  ،)1379/2/13فرزنــدان مســتخدمین شــاغل ،بازنشســته ،ازکارافتــاده و متوفــی
(در بخــش دولتــی) بــرای یکبــار از کمــک هزینــه ازدواج دائــم بهرهمنــد خواهنــد شــد.
 -3-3-3عدم برخورداری بیمهشــدگان اختیاری از کمک هزینه ازدواج

مــاده  85قانــون تأمیناجتماعــی بــه پرداخــت کمــک هزینــه ازدواج اشــاره کــرده کمــا اینکــه در قوانیــن
ســالهای  1334 ،1331و  1339نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت .نکتــه مهــم اینکــه کمــک هزینــه ازدواج
پرداختــی توســط ســازمان تأمیناجتماعــی شــامل آن دســته از کســانی اســت کــه حــق بیمــه پرداخــت کــرده
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باشــند و ســازمان صرف ـاً در صــورت پرداخــت حــق بیمــه مکلــف بــه پرداخــت کمــک هزینــه ازدواج اســت.
صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد ،از کمــک هزینــه ازدواج بهرهمنــد نمیشــوند ،زیــرا در قانــون و مقــررات
مربــوط بــه آنهــا ،مزایــای تأمیناجتماعــی بـ ه صــورت مشــخص ذکــر و بــه چنــد مــورد محــدود شــده و نامــی از
کمــک هزینــه ازدواج در میــان نیســت .ادامهدهنــدگان بیمــه بـ ه صــورت اختیــاری نیــز دارای چنیــن وضعیتــی
بــوده و از کمــک مذکــور بهرهمنــد نمیشــوند (عراقــی ،1386 ،ص  .)415در حــوزه تأمیناجتماعــی نیــز آن
دســته از مزایــا کــه بــدون در نظــر گرفتــن ســوابق بیمهشــدگان بطــور یکســان بــه زنــان و مــردان بیمهشــده
پرداخــت میشــود (نظیــر کمــک ازدواج و مزایــای درمــان) نمونههایــی از اعمــال برابــری صوریانــد 1 :حقــوق
مســاوی بــرای همــه بیمهشــدگان عــاوه بــر ســازمان تأمیناجتماعــی ،در نظــام حمایتــی کمیتــه امــداد
نیــز در ایــن راســتا خدمــات و کمکهایــی را در قالــب کاالهــای ضــروری بــه مشــمولین و افــراد تحــت
پوشــش ارائــه میدهــد .کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) در یــک ابتــکار و اقــدام خداپســندانه از ســال 1370
تاکنــون بــا تــدارک جهیزیــه و پرداخــت هدیــه ازدواج موجبــات ازدواج آســان ،بیپیرایــه و آبرومندانــه تعــداد
زیــادی از دختــران و پســران جــوان را فراهــم ســاخته اســت .ســتادهای جهیزیــه ،متولــی اجــرای ایــن طــرح
بــوده و خدماتــی از قبیــل اهــداء جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت حمایــت ،پرداخــت هدیــه ازدواج بــه اوالد
ذکــور خانوادههــای تحــت حمایــت ،معرفــی زوجیــن بــه بانکهــای عامــل بــرای دریافــت وام ازدواج ،برگــزاری
کالسهــای آمــوزش و مشــاوره قبــل از ازدواج ،اهــدای جهیزیــه بــه بانــوان تحــت حمایــت زیــر  50ســال کــه
اقــدام بــه ازدواج مجــدد مینماینــد ،اهــدای جهیزیــه مــوردی بــه نیازمنــدان ارائــه میکنــد.

 -3-4بیمه بیکاری
بیــکار بــه کســی گفتــه میشــودکه قــادر بــه کار و متقاضــی کارکــردن بــا نــرخ مــزد رایــج اســت لکــن از پیــدا
کــردن کار با چنیــن مــزدی ناتــوان اســت ()Wicipedia: http: //en. wikipedia. org/wiki/unemployment
همچنیــن بنــا بــه تعریــف ســازمان بینالمللــی کار ،بیــکار فــردی اســت کــه بیــش از یــک ســاعت در طــول دوره
رجــوع کوتــاه (عمومـاً هفتــه یــا روز گذشــته) کار نکــرده و بــرای کارکــردن در دســترس و فعاالنــه متقاضــی کارند.
(Niall O”Higgins ,the Challenge of Youth Unemployment, International Social Security
(Review,vol. 50, 4/97, p.64

بیــکاری نیــز ناظــر ب ـ ه موقعیتــی اســت کــه کارگــران در نتیجــه اوضــاع و احــوال خــارج از کنتــرل و
اراده خــود بیــکار شــده و درآمــد خــود را از دســت دادهانــد .بنابرایــن فقــط بیــکاری غیــرارادی اســت کــه
تحــت پوشــش تأمیناجتماعــی قــرار میگیــرد (.)International labour Offic,1989, p83

هرچنــد اســتفاده از روشهــای تأمیناجتماعــی بــرای حمایــت بیــکاری نســبت بــه ســایر مخاطــرات

.1

 -البته از این دیدگاه که مزایای مذکور به همه آحاد اجتماع تعلق نمیگیرد می توان این مقررات را مخالف برابری صوری دانست.
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توســعه کمتــری یافتــه بــا ایــن وجــود ،میتــوان گفــت بیــکاری از جملــه بالیــای اجتماعــی مهمــی اســت
کــه بایــد از طریــق نظــام تأمیناجتماعــی بــدان توجــه بیشــتری نمــود (مجتبــوی نائینــی ،1372 ،ص )9
مــاده  23اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر بــر حــق کارکــردن افــراد و حمایــت از آنــان در مقابــل بیــکاری تأکیــد
کــرده اســت .مــواد  19 -34مقاولهنامــه شــماره  102و مقاولهنامــه شــماره  168ســازمان بینالمللــی کار
نیــز در ارتبــاط بــا بیمــه بیــکاری اســت .مــاده  12مقاولهنامــه شــماره  168ســازمان بینالمللــی کار بــه
اعضــای آن ســازمان اختیــار داده تــا نظــام بیمــه بیکاریشــان را بـ ه صــورت اجبــاری ،اختیــاری یــا ترکیبــی از

آن دو برقــرار نماینــد.
حــدود نیمــی از برنامههــای بیمــه بیــکاری اجبــاری ،اکثریــت اشــخاص شــاغل را بــدون در
نظــر گرفتــن نــوع صنعــت در بــر میگیــرد .در بقیــه مــوارد نیــز معمــوالً بــه کارگــران صنعتــی و
تجــاری محــدود شــده و بــرای مثــال کشــاورزی و خدمــات دولتــی مســتثنی شــدهاند .تعــداد کمــی
نیــز کارگــران حقــوق بگیــری را کــه بیــش از میــزان مشــخص درآمــد دارنــد مســتثنی کردهانــد
( .)Tzannatos and Roddis, 1998, P.8
اصــل  28قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران متضمــن حــق افــراد بــرای اشــتغال و تکلیــف دولــت در
خصــوص ایجــاد زمینههــای آن اســت .در قانــون تأمیناجتماعــی مصــوب  1354و قوانیــن قبــل از آن از بیمــه
بیــکاری بــه عنــوان یکــی از حمایتهــای قانــون تأمیناجتماعــی ذکــری بــه میــان نیامــده و نخســتین قانــون
در ایــن زمینــه ،قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1366اســت کــه بــه مــدت  3ســال بـ ه صــورت آزمایشــی اجــرا
شــد تــا اینکــه در تاریــخ  1369/6/26قانــون دائمــی بیمــه بیــکاری بــه تصویــب رســید .در حــال حاضــر قانــون
اخیــر و آییننامــه اجرایــی آن مصــوب  ،1369/10/12تصویبنامههــای هیــأت وزیــران و آراء هیــأت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری ،نظــام بیمــه بیــکاری ایــران را کــه اجبــاری اســت ،مشــخص کــرده امــا بــر خــاف بیشــتر
نظامهــای اجبــاری در بیمــه بیــکاری حــق بیمــه کال بــر عهــده کارفرماســت و بــرای بیمهشــده و دولــت ســهمی
تعییــن نشــده اســت (قانــون بیمــه بیــکاری ،مــاده  .)5ازســوی دیگــر در قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب ســال
 1369نیــز اشــکاالتی وجــود دارد کــه منجــر بــه محدودیــت دامنــه شــمول ،ناپایــداری منابــع مالــی ،تمایــل بــه
مانــدگاری در وضعیــت بیــکاری (تضعیــف انگیــزه کار) و بــروز برخــی سوءاســتفادهها از مزایــای بیمــه بیــکاری
شــده و اصــاح ایــن قانــون را ضــروری ســاخته اســت .در ایــن راســتا «طــرح بیمــه بیــکاری و حمایــت از بیــکاران
متقاضــی کار» بــه منظــور ایجــاد آرامــش فکــری در میــان جوانــان جویــای کار پیشــنهاد شــده اســت .ایــن
طــرح در ایــران دارای پیشــینه قانونــی اســت .در ســال  1384بــا تصویــب قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و
تأمیناجتماعــی (بنــد «و» مــاده ( ))4بــر موضــوع «پرداخــت مقــرری بــه افــراد جویــای کار بــه شــکل وام و بــرای
مــدت محــدود» بــه عنــوان یکــی از وظایــف حــوزه حمایتــی و توانمندســازی تأکیــد شــد .همچنیــن بهموجــب
قانــون برنامــه چهــارم توســعه (بنــد «و» مــاده ( ))96دولــت مکلــف شــد در جهــت «اتخــاذ تدابیــر مــورد نیــاز
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بــرای کاهــش طــول دوره اســتفاده از مقــرری بیمــه بیــکاری در جهــت تنظیــم بــازار کار و افزایــش ســابقه مــورد
بــرای احــراز مقــرری بیمــه بیــکاری در ســال اول برنامــه» اقــدام نمایــد .همچنیــن بــا تصویــب قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری مــاده ( )50در ســال  1386مقــرر شــد کــه «کارمنــدان ،مشــمول اســتفاده از مزایــای بیمــه
بیــکاری مطابــق قوانیــن و مقــررات مربــوط خواهنــد بــود» .هرچنــد کــه تاکنــون اقدامــی در ایــن راســتا صــورت
نگرفتــه اســت ،امــا برمبنــای الیحــه برنامــه پنجــم توســعه (بنــد «هـــ» مــاده (« ))52دولــت مجــاز اســت برنامــه
جامــع بیمــه بیــکاری کارکنــان رســمی و پیمانــی و افــراد طــرف قــرارداد بــا دســتگاههای اجرایــی را تصویــب
و بــا اســتفاده از منابــع دســتگاه اجرایــی ،صنــدوق توســعه ملــی و منابــع حاصــل از مشــارکت بیمهشــدگان ،از
ســال دوم برنامــه اجــرا نمایــد» .مجلــس شــورای اســامی در طــرح بیمــه بیــکاری و حمایــت از بیــکاران متقاضی

کار آورده کــه صندوقــی بــا عنــوان صنــدوق بیمــه بیــکاری و بیــکاران متقاضــی کار تشــکیل شــود و وجــوه مربوط
بــه پرداخــت بیمــه بیــکاری در ایــن صنــدوق ذخیــره شــود .بیمــه بیــکاری نیــز بــه افــراد مذکــری کــه بــه ســن
25ســالگی رســیدهاند و اناثــی کــه سرپرســت خانــوار،بدسرپرســت یــا خودسرپرســت باشــند و حرفــه یــا مهارتــی
دارنــد ،تعلــق بگیــرد کــه بــه تأییــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای رســیده باشــد و در مراکــز کاریابــی دولتــی
ثبتنــام کــرده باشــند و یــک ســال از زمــان ایــن ثبتنــام ســپری شــده باشــد .در ایــن طــرح پرداخــت بیمــه
بیــکاری از ســوی تأمیناجتماعــی ســلب خواهــد شــد و انجــام ایــن کار بــر عهــده دولــت گذاشــته میشــود .در
حالــی کــه بــا مــاده 11طــرح مجلــس مخالــف اســت .در ایــن مــاده آمــده کــه حــق بیمــه بیــکاری بــه میــزان
 4درصــد مــزد یــا حقــوق بیمهشــده اســت کــه  3درصــد آن توســط کارفرمــا و یــک درصــد توســط دولــت
پرداخــت میشــود .کارشناســان شــورای نگهبــان معتقدنــد کــه ایــن مــاده باعــث افزایــش هزینههــای عمومــی
دولــت میشــود و طریقــه جبــران ایــن هزینههــا معلــوم نشــده اســت .کارمنــدان دولــت و صاحبــان حــرف و
مشــاغل آزاد و جنســیت از مــوارد قابــل نقــد و بررســی مرتبــط بــا اصــل برابــری در شــمول بیمــه بیــکاری در
قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369میباشــند کــه ذیــا مــورد بررســی قــرار میگیــرد:
 -3-4-1کارمندان دولت و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
در وضعیــت فعلــی حقــوق ایــران تنهــا بخشــی از جمعیــت شــاغل کشــور (کارگــران مشــمول قانــون
کار و کشــاورزی) بــه موجــب قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369/6/26در مقابــل خطــر بیــکاری حمایــت
شــدهاند و ســایر شــاغلین (کارمنــدان دولــت مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری و ســایر قوانیــن و مقــررات
خــاص ،حــرف و مشــاغل آزاد و خویــش فرمایــان) و افــرادی کــه بعــد از ســن فعالیــت موفــق بــه یافتــن کار
نشــدهاند ،تحــت پوشــش نیســتند .در مــاده  50قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 1بیمــه بیــکاری بــه کارکنان
دولــت نیــز تســری داده شــده امــا بخــش عظیمــی از جمعیــت شــاغل کشــور و بیــکاران همچنــان از حداقــل

 .1الزم به ذکر است که این ماده هنوز اجرا نشده است.
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حمایــت در مقابــل بیــکاری محرومنــد .رفــع ایــن کاســتیها مســتلزم برقــراری نظــام بیمــه بیــکاری جامعــی
اســت کــه دولــت در تأمیــن هزینههــای آن نقــش اساســی بــر عهــده داشــته باشــد .امــا در مــورد کارکنــان
دولــت میتــوان اینگونــه تحلیــل کــرد کــه در حــال حاضــر تنهــا قانــون موجــود در کشــور در زمینــه بیــکاری
قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369/6/26و آییننامــه اجرایــی آن مصــوب  1369/10/12اســت؛ پــس منظــور
قانــون از مشــمول بیمــه بیــکاری بــودن کارمنــدان دســتگاههای اجرایــی «مطابــق قوانیــن و مقــررات موجــود»
بیمــه آنهــا مطابــق قانــون یــاد شــده اســت .امــا همانطــور کــه گفتــه شــد بــر اســاس مــاده  1قانــون بیمــه
بیــکاری مصــوب  1369/6/26تنهــا کارگــران مشــمول قانــون کار و کار کشــاورزی در مقابــل خطــر بیــکاری
حمایــت شــدهاند و کارمنــدان دولــت مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری و ســایر قوانیــن و مقــررات خــاص
تحــت پوشــش ایــن صنــدوق نیســتند .بنابرایــن یــا بایــد قائــل بــه ایــن شــد کــه بــا تصویــب مــاده  50قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری دایــره شــمول قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369افزایــش پیــدا کــرده و بــه

کارمنــدان دولــت هــم تســری یافتــه یــا اینکــه از ایــن نظر طرفــداری کــرد که منظــور قانــون از عبــارت «مطابق
قوانیــن و مقــررات موجــود» ضوابطــی اســت کــه بعــدا ً بــه تصویــب میرســد کــه در ایــن صــورت بایــد منتظــر
آییننامههــای اجرایــی قانــون بــود .نظــر ســومی هــم ممکــن اســت مطــرح شــود و آن ایــن اســت کــه چنانچــه
کارمنــدان ،ســازمان تأمیناجتماعــی را بــه عنــوان صنــدوق خــود انتخــاب کننــد از لحــاظ بیمــه بیــکاری هــم
تابــع قانــون بیمــه بیــکاری خواهنــد بــود ،امــا اگــر صنــدوق انتخابــی آنــان غیــر از ســازمان تأمیناجتماعــی
باشــد ،صنــدوق مزبــور بایــدســاز و کارهــای الزم را بــرای بیمــه بیــکاری این دســته از کارمنــدان طراحــی نماید.
بــه نظــر میرســد ،راهحــل مطلــوب ایــن باشــد کــه صنــدوق بیمــه بیــکاری فعلــی نهتنهــا بــه کارمنــدان دولــت،
بلکــه بــه تمــام جمعیــت فعــال کشــور (اعــم از شــاغل و غیــر شــاغل) گســترش پیــدا کنــد و بــا حمایــت مالــی
دولــت بــه صنــدوق ملــی بــرای ارائــه مزایــای بیمــه بیــکاری بــه شــهروندان تبدیــل گــردد .برابــر مــاده یــک
قانــون بیمــه بیــکاری« ،کلیــه مشــمولین قانــون تأمیناجتماعــی کــه تابــع قوانیــن کار و کشــاورزیاند ،مشــمول
مقــررات ایــن قانــون میباشــند» بــه ایــن ترتیــب در دایــره نســبتاً وســیع مشــموالن قانــون تأمیناجتماعــی،
تنهــا یــک دســته در قانــون بیمــه بیــکاری مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .بــا ایــن وصــف ،گــروه مــورد نظــر،
شــمار وســیعی از کل مشــموالن تأمیناجتماعــی را شــامل میشــودکه بــه نظــر میرســد ایــن دســته ،حداقــل
تعــداد افــراد مــورد نظــر در مقاولهنامههــای ســازمان بینالمللــی کار را تحــت پوشــش قــرار میدهــد .بــا
وجــود ایــن ،تبصــره مــاده  1قانــون بیمــه بیــکاری بــه حکــم کلــی منــدرج در آن مــاده بســنده نکــرده و
گروههــای اســتثناء شــده از قانــون بیمــه بیــکاری را نیــز برشــمرده اســت .بــر طبــق ایــن تبصــره ،بازنشســتگان
و از کارافتــادگان کلــی ،صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد و بیمهشــدگان اختیــاری و اتبــاع خارجــی 1صراحت ـاً
 .1طبــق مــاده  68مقاولهنامــه شــماره  ،102برخــورداری اتبــاع بیگانــه از طرحهــای تأمیناجتماعــی مشــارکتی جهــت حمایــت از کارمنــدان،
منــوط بــه انعقــاد موافقتنامــه چندجانبــه یــا دوجانبــه در مــورد تعهــدات متقابــل بیــن دولتهــای عضــو شــده اســت .همچنیــن رجــوع کنیــد
بــه مــاده  16مقاولهنامــه شــماره .44
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از دایــره شــمول قانــون خــارج شــدهاند .در ســایر مــوارد نیــز بایــد بــر اســاس حکــم کلــی منــدرج مــاده یــک
نســبت بــه شناســایی مشــموالن قانــون اقــدام کــرد ،بــه ایــن معنــا کــه بــا توجــه بــه مفهــوم مخالــف مــاده یک
قانــون بیمــه بیــکاری ،کلیــه افــرادی کــه از لحــاظ روابــط اســتخدامی تابــع قوانیــن خاصانــد و قانــون کار بــر
روابــط کاری و اســتخدامی ایشــان هیچگونــه حاکمیتــی نــدارد از شــمول قانــون خارجانــد .بــا توجــه بــه مطالــب
پیــش گفتــه ،مشــخص میشــودکه قانــون بیمــه بیــکاری ایــران صرفـاً شــاغالن را مــورد حمایــت قــرار داده کــه
در مقایســه بــا مقاولهنامــه شــماره  102تأمینکننــده حداقــل الــزام موجــود بــرای کشــورهای در حــال توســعه
اســت ولــی از میــان تقســیمبندی مربــوط بــه بیــکاری کامــل و غیرکامــل و توجــه مقاولهنامــه شــماره  106بــه
حمایــت دولتهــای عضــو از هــر دو نــوع بیــکاری ،صرفـاً بیــکاری کامــل ،مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،قانــون داخلــی ایــران از دو جنبــه حمایــت از بیــکاران جزیــی و حمایــت از بیــکاران کلــی قبـ ً
ا
غیــر شــاغل ،پایینتــر از حداقــل اســتانداردهای منــدرج در مقاولــه نامــه شــماره  168اســت کــه البتــه بــا توجــه
بــه هــدف مقاولهنامــه شــماره  168کــه بیانکننــده حداقــل اســتانداردهای الزم در کشــورهای صنعتــی
اســت ،ایــن وضعیــت قابــل انتقــاد بــه نظــر نمیرســد .در ایــن مقاولهنامــه ،هــر چنــد دولتهــا میتواننــد
بــا اســتفاده از معافیــت منــدرج در مــاده  5حمایــت از بیــکاران جزیــی و فصلــی را بــه تعویــق اندازنــد ،مکلــف
شــدهاند حداقــل از ســه دســته بیکارانــی که ســابقه اشــتغال ندارنــد ،حمایــت کننــد (عراقــی ،1386 ،ص .)271

 -3-4-2بیمه بیکاری از نگاه برابری جنسی
در مــورد مســتمری بیمــه بیــکاری ،هیــچ تبعیــض مســتقیمی میــان بیمهشــدگان زن و مــرد بــه عمــل نیامــده
اســت .مقــرری بیمــه بیــکاری تحــت شــرایط یکســانی بــه زنــان و مــردان مجــرد از یــک ســو و زنــان و مــردان متأهل
از ســوی دیگــر تعلــق میگیــرد .قانونگــذار ،زنــان متأهــل را کــه از کار بیــکار میشــوند تنهــا بــه دلیــل تحــت تکفــل
بــودن شــوهر از دریافــت مقــرری بیــکاری منــع نکــرده ،بلکــه مقــرر کــرده کــه بــه چنیــن بیمــه شــدهای بابــت افراد
تحــت تکفــل او (از جملــه شــوهر) نیــز مقــرری بیــکاری پرداخــت شــود .تبصــره  2مــاده  7قانــون بیمــه بیــکاری
مصــوب  1369/6/26مقــرر مـیدارد «افــراد تحــت تکفــل موضــوع ایــن مــاده عبارتنــد از -1 :همســر (زن یــا شــوهر)
 -2فرزنــدان انــاث ،مادامیکــه ازدواج نکــرده و فاقــد حرفــه و شــغل باشــند -3 .فرزنــدان ذکــوری کــه ســن آنــان
کمتــر از  18ســال تمــام باشــد یــا منحصــرا بــه تحصیــل اشــتغال داشــته یــا طبــق نظــر پزشــک معتمــد ســازمان
تأمیناجتماعــی از کارافتــاده کلــی باشــند -4 .پــدر و مــادر کــه ســن پــدر از شــصت ســال متجــاوز باشــد یــا طبــق
نظــر پزشــک معتمــد ســازمان تأمیناجتماعــی از کارافتــاده باشــند و در هــر حــال معــاش آنــان منحصــرا ً توســط
بیمهشــده تأمیــن گــردد» .هــر چنــد تبصــره مذکــور از حیــث افــراد تحــت شــمول ،میــان پــدر و مــادر از یکســو و
فرزنــدان ذکــور انــاث از ســوی دیگــر تفــاوت قائــل شــده و در هــر دو مــورد اوالً ذکــور یــا پــدر کــه تحــت شــرایط
ســختتری مشــمول مقــرری بیمــه بیــکاری میدانــد؛ امــا بنــد  1تبصــره از ایــن جهــت کــه میــان بیمهشــدگان
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زن و مــرد هیــچ تفکیکــی بــه عمــل نیــاورده حائــز اهمیــت اســت .تبصــره  4ایــن مــاده هــم از آن جهــت کــه بــرای
زوجیــن حــق انتخــاب قائــل شــده ،تکمیلکننــده ایــن برابــری اســت« .در صــورت بیــکاری زوجیــن فقــط یکــی از
آنــان (زن یــا شــوهر) محــق بــه اســتفاده از افزایــش مقــرری بــه ازای هــر یــک از فرزنــدان خواهــد بــود» .همانطــور
کــه مالحظــه میشــود ،قانونگــذار هیــچ شــرطی بــرای تحــت تکفــل بــودن شــوهر درنظــر نگرفتــه اســت.
 -3-5غرامت دستمزد
غرامــت دســتمزد بــه وجوهــی اطــاق میشــودکه در ایــام بــارداری ،بیمــاری و عــدم توانایــی موقــت
اشــتغال بــه کار و عــدم دریافــت مــزد یــا حقــوق بــه حکــم قانــون بــه جــای مــزد یــا حقــوق بــه بیمهشــده
پرداخــت میشــود .در طــول ایــن مــدت موقــت ،کارفرمــا فقــط موظــف بــه پرداخــت حــق بیمــه کارگــر
اســت (قانــون تأمیناجتماعــی ،بنــد  ،9مــاده .)2در ایــران تمــام بیمهشــدگان اجبــاری مشــمول قانــون
تأمیناجتماعــی اعــم از کارگــران مشــمول قانــون کار ،راننــدگان حمــل و نقــل بــار و مســافر بینشــهری و
ســایر بیمهشــدگان اجبــاری در صورتیکــه بــه ســبب بیمــاری و طبــق گواهــی پزشــک احتیــاج بــه اســتراحت
مطلــق یــا بســتری شــدن داشــته باشــند ،اســتحقاق دریافــت غرامت دســتمزد ایــام بیمــاری را خواهند داشــت
(قانــون تأمیناجتماعــی ،بنــد ج مــاده  3و بنــد ب مــاده  .)59همچنیــن کلیــه اتبــاع کشــورهای ملحــق شــده
بــه مقاولهنامــه شــماره  19ســازمان بینالمللــی کار کــه طبــق قوانیــن و مقــررات مربــوط در ایــران بــه کار
اشــتغال دارنــد ،در صورتیکــه بــه واســطه حادثــه ناشــی از کار مصــدوم شــوند ،غرامــت دســتمزد دریافــت
خواهنــد کــرد (آییننامــه نــرخ و ماخــذ حــق بیمــه حــوادث ناشــی از کار اتبــاع کشــورهای ملحــق شــده
بــه مقاولهنامــه شــماره  19ســازمان بینالمللــی کار مصــوب  1380/6/14هیــأت وزیــران ،مــاده  .)1افزایــش
غرامــت دســتمزد بــرای بیمهشــدگان تبعــی در قانــون اســتخدام کشــوری و قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت
کارکنــان دولــت و قوانیــن مربــوط بــه نیروهــای مســلح (لشــکری) دیــده نمیشــود.
 - 3-5-1فرق بین مجرد و متأهل
برابــر مــاده  62قانــون تأمیناجتماعــی ،غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری بیمهشــده متأهــل یــا بیمهشــدهای
کــه پــدر و مــادرش تحــت تکفــل او هســتند بــر مبنــای ســه چهــارم آخریــن مــزد یــا حقــوق روزانــه وی و غرامــت
دســتمزد ایــام بیمــاری بیمهشــده مجــرد و غیرمتکفــل در صورتیکــه بــه هزینــه ســازمان بســتری شــود بــر
مبنــای یــک دوم آخریــن مــزد یــا حقــوق روزانــه وی و در غیــر ایــن صــورت بــر مبنــای دوســوم آن محاســبه
میشــود .انتقــادی کــه بــر ایــن مــاده وارد اســت آن اســت کــه بــر اســاس اصــل عدالــت در بیمههــای اجتماعــی
بــه نظــر میرســد نبایــد تفاوتــی بیــن غرامــت دســتمزد فــرد مجــرد و متأهــل وجــود داشــته باشــد چــرا کــه
هــر دو ایــن افــراد در صــورت یکســان بــودن حقــوق ،بــه یــک میــزان حــق بیمــه پرداخــت میکننــد پــس بایــد
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درگرفتــن غرامــت دســتمزد حســب مــورد مســاوی باشــند ولــی اگــر در نظــام بیمــه بــر اســاس منطــق نیــاز
پرداخــت صــورت گیــرد تبعیــض نیســت .در نظامهــای بیمـهای بیشــتر پرداختهــا بــر اســاس حــق بیمــه اســت
بنابرایــن تبعیــض مشــاهد میشــود و بــرای رفــع تبعیــض دولــت بایــد از راههــای دیگــر بــه بیمهشــده کمــک
کنــد .در ضمــن میــزان غرامــت دســتمزد جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی معــادل  %100حقــوق و
مزایــای اشــتغال آنــان اســت (آشــنایی بــا خدمــات و حمایتهــای ســازمان تأمیناجتماعــی.)1384 ،
 -3-5-2کارگران ساختمانی
دامنــه شــمول غرامــت دســتمزد در مــورد برخــی از مشــمولین تأمیناجتماعــی (نظیرکارگران ســاختمانی)
بــه موجــب قوانیــن خــاص محــدود شــده اســت؛ کارگــران ســاختمانی را از جهتــی میتــوان بــه دو دســته
تقســیم کــرد :دســتهای کــه در اســتخدام شــرکتهای بــزرگ ساختمانســازی هســتند و از ثبــات شــغلی
برخوردارنــد .در خصــوص ایــن گــروه اجــرای ضوابــط قانــون کار بــا دشــواری خاصــی روب ـهرو نیســت و بــه
عنــوان کارگــر مشــمول قانــون کار از حمایتهــای قانــون تأمیناجتماعــی برخوردارنــد میبایســت بــرای
بیمهشــان اقــدام کنــد ،امــا دســته دیگــر کــه بیشــتر کارگــران ســاختمانی را تشــکیل میدهــد ،اشتغالشــان
بــه کارهــای ســاختمانی اتفاقــی و فصلــی اســت .ایــن دســته از کارگــران ،هــر چنــد کــه از لحــاظ نظــری
مشــمول قانــون کار هســتند ،امــا بــه دلیــل عــدم شــناخت از کارگاه ،فصلــی و اتفاقــی بــودن اشتغالشــان عملی
نبــودن اجــرای ضوابــط مربــوط بــه ارســال لیســت و بازرســی ،مقــررات مربــوط بــه وصــل حــق بیمــه و غیــره،
هماننــد ســایر مشــموالن قانــون کار ،اجــرای مقــررات قانــون تأمیناجتماعــی در خصــوص آنهــا دشــوار اســت.
ایــن دســته از کارگــران میبایســت بــه ازای  12مــاه ســال حــق بیمــه پرداخــت کننــد و ایــن در حالــی اســت
کــه کارگــران روزمــزد بــا ماههــا و روزهــای بیــکاری روب ـهرو هســتند و بــه ازای روزهــای بیکاریشــان هــم
میبایســت حــق بیمــه بپردازنــد .از ایــن رو ،قانونگــذار بــرای آنــان مقــررات خاصــی را وضــع کــرده اســت.
بــه موجــب مــاده یــک قانــون بیمــه اجبــاری کارگــران ســاختمانی مصــوب« :1352/8/21کارگــران شــاغل
در کارهــای ســاختمانی ،اعــم از ایجــاد ســاختمان یــا توســعه ســاختمان یــا تجدیــد بنــا و تخریــب مربــوط
بــه آن بــه ترتیــب منــدرج در ایــن قانــون نــزد ســازمان بیمههــای اجتماعــی (در حــال حاضــر ســازمان
تأمیناجتماعــی) در مقابــل حــوادث کار بیمــه خواهنــد شــد» .پــس ایــن دســته از کارگــران تنهــا در مقابــل
حــوادث کار تحــت پوشــش بیمــه اجبــاری هســتند و از ســایر مزایــا برخــوردار نیســتند.
طبــق قانــون بیمــه اجبــاری کارگــران ســاختمانی مصــوب  1352کارگــران ســاختمانی تنهــا در صورتیکه
بــر اثــر حادثــه ناشــی از کار مصــدوم شــوند و موقت ـاً قــادر بــه کار نباشــند از غرامــت دســتمزد برخــوردار
میشــوند (قانــون بیمه اجبــاری کارگران ســاختمانی مصــوب  1352/8/21و بخشــنامه شــماره ،5000/40815
مــورخ 1383/4/21حــوزه فنــی و درآمــد ،موضــوع بیمــه اجبــاری کارگــران ســاختمانی ،مــاده  )1و در صــورت
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ابتــاء بــه بیمــاری نمیتواننــد از غرامــت دســتمزد اســتفاده کننــد .مســلما کارگاه تنهــا جایــی نیســت کــه
حــوادث در آن اتفــاق میافتــد ،بلکــه حــوادث در خیابــان ،خانــه و در هــر مــکان دیگــری بــه وقــوع میپیونــدد
و افــراد منطقــی توجــه خــود را بیشــتر بــه اثــرات کلــی همــه انــواع حــوادث معطــوف میدارنــد .نیازهــای
یــک شــخص حادثهدیــده یــا ازکارافتــاده یکســانند ،خــواه ایــن معلولیــت در ارتبــاط بــا کار یــا غیــر آن یــا

مــادرزادی باشــد .شــاید در آینــده نــه چنــدان دور ،تســهیالت ایمنــی ،بهداشــتی و رفاهــی یکســان بتوانــد در
اختیــار همــگان قــرار گیــرد (.)International labour Office, 1992,p40
مزایــا و حمایتهایــی کــه نظامهــای تأمیناجتماعــی در خصــوص حــوادث ناشــی از کار و
بیماریهــای حرفــهای ارائــه میدهنــد ،بیشــتر و گســتردهتر از حمایتهایــی اســت کــه زیاندیــدگان
ســایر حــوادث از آن برخوردارنــد و در مقایســه بــا ســایر حمایتهــای تأمیناجتماعــی ،شــرایط ســهلتری
بــرای برخــورداری از آن وضــع شــده اســت .امــا چنیــن نظامهایــی بــه دلیــل تبعیــض قائــل شــدن بیــن
زیاندیــدگان حــوادث مختلــف و ســازگار نبــودن بــا مقتضیــات عدالــت ،انصــاف و برابــری شــهروندان،
مــورد انتقــاد ع ـدهای از حقوقدانــان قــرار گرفتــه اســت.

 -3-5-3بیمهشدگان اختیاری
تفکیــک بیــن بیمهشــدگان اجبــاری و اختیــاری از حیــث پرداخــت غرامــت دســتمزد بــا توجــه به فلســفه
و هــدف بیمــه اجبــاری تأمیناجتماعــی کــه وظیفــه آن حمایــت از افــراد شــاغل و مزدبگیــر جامعــه بــوده
و ایــن تکلیــف ایجــاب میکنــد تــا در مواقــع بیمــاری و حــوادث ،ســازمان عــاوه بــر حمایتهــای درمانــی
بــا پرداخــت وجوهــی هزینــه معیشــت آنهــا را نیــز تأمیــن نمایــد ،قابــل توجیــه اســت؛ چــرا کــه ســازمان
تأمیناجتماعــی ،تکلیفــی در حمایــت از همــه اقشــار جامعــه در مواقــع بــروز بیمــاری و حــوادث نــدارد تــا
بیمهشــدگان اختیــاری را نیــز از ایــن حیــث تحــت پوشــش قــرار دهــد بلکــه ایــن امــر در راســتای برقــراری
نظــام جامــع تأمیناجتماعــی ،موضــوع اصــل  29قانــون اساســی و قانــون ســاختار نظــام جامــع 1تکلیفــی بــر
عهــده دولــت دارد تــا از محــل درآمدهــای عمومــی و مشــارکت مــردم نســبت بــه ارائــه آن بــه اقشــار جامعــه
اقــدام نمایــد؛ امــری کــه اســتفاده از آن مطابــق قوانیــن مذکــور حــق همگانــی ملــت ایــران تلقی شــده اســت.
در مقاولهنامههــای شــماره  102و  130و توصیهنامــه شــماره  134ســازمان بینالمللــی کار بــر تحــت
پوشــش قــرار دادن تمــام جمعیــت فعــال بــر چنیــن حمایتــی تأکیــد شــده اســت .ســازمان میتوانــد بــا
افزایــش نــرخ حــق بیمــه ،بیمهشــدگان اختیــاری را از چنیــن حمایتــی بهرهمنــد ســازد .شــرایط برخــورداری
از غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری در قانــون تأمیناجتماعــی ایــران ،نســبت بــه مقاولهنامههــای شــماره 102
و  130ســازمان بینالمللــی کار ســهلتر اســت .در مقاولهنامــه اخیــر مقــرر شــده کــه از طرفــی برخــورداری از
 .1نام کامل این قانون «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی مصوب  »1383/2/21است.
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مزایــای نقــدی ایــام بیمــاری را میتــوان منــوط بــه طــی دوره انتظــار کــرد و از طــرف دیگــر ،مــدت پرداخــت
آن را میتــوان بــه  12هفتــه محــدود ســاخت ،در حالــی کــه در قانــون تأمیناجتماعــی ایــران نهتنهــا بــرای
پرداخــت غرامــت دســتمزد ،داشــتن حداقــل ســابقه الزم نیســت ،بلکــه مــدت پرداخــت آن نیــز محدودیــت
زمانــی نــدارد .در مــورد حمایتهــا و مزایــای درمانــی ،قانــون تأمیناجتماعــی ایــران تقریبـاً منطبــق بــا اســناد
ســازمان بینالمللــی کار اســت (عراقــی و همــکاران ،1386 ،ص .)501
 -3-6حمایت کفن و دفن
در مــاده  3قانــون تأمیناجتماعــی از «مــرگ» بــه عنــوان یکــی از مــواردی کــه نیــاز بــه حمایــت را
ایجــاب میکنــد یــاد شــده اســت .کمــک هزینــه کفــن و دفــن مبلــغ مقطوعــی اســت کــه بــه منظــور
تأمیــن هزینههــای مربــوط بــه کفــن و دفــن بیمهشــده در مــواردی کــه خانــواده او ایــن امــر را بــر عهــده
میگیرنــد ،پرداخــت میشــود (بنــد  18مــاده  2و مــاده  84قانــون تأمیناجتماعــی) .بیمهشــدگان اختیــاری
(صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد ،ادامــه بیمــه ب ـ ه صــورت اختیــاری و قالیبافــان) از ایــن کمــک برخــوردار
نیســتند؛ امــا افــرادی کــه بابــت فــوت آنــان ایــن مبلــغ پرداخــت میشــود عبارتنــد از  -1بیمهشــدگان
اجبــاری  -2بازنشســتگان و از کارافتــادگان کلــی  -3مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری .در خصــوص کمــک
هزینــه فــوت موضــوع قانــون تأمیناجتماعــی ،ایــن کمــک تنهــا در صــورت مــرگ بیمهشــده اصلــی (فــرد
شــاغل ،بازنشســته یــا مقرریبگیــر) تعلــق میگیــرد و بیمهشــدگان تبعــی را در بــر نمیگیــرد ،در حالــی
کــه در خصــوص کارکنــان دولــت ایــن کمــک بــه هنــگام فــوت افــراد تحــت تکفــل مســتخدم یــا بازنشســته
هــم قابــل پرداخــت اســت .بــا ایــن همــه شــورایعالی تأمیناجتماعــی طــی مصوبــه مورخــه  1386/11/20بــه
ســازمان تأمیناجتماعــی اختیــار داده تــا کمــک یــاد شــده را بابــت فــوت همســر مســتمریبگیران بازنشســته
و ازکارافتــاده کلــی بــه میــزان حداقــل دســتمزد ماهانــه ســال فــوت پرداخــت گــردد .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه پرداخــت ایــن مبلــغ خــارج از قلمــرو بنــد  18مــاده  2و مــاده  84قانــون تأمیناجتماعــی اســت و
جــزء تعهــدات ســازمان تأمیناجتماعــی محســوب نمیشــود ،بلکــه میتــوان آن را در قالــب حمایتهــای
اختیــاری ماننــد بــن ،کمــک هزینــه مســکن ،عیــدی و غیــره قــرار داد.
 -4بحث و نتیجه گیری
آنچــه در خصــوص تأمیناجتماعــی در ایــران قابــل توجــه اســت نظــام حقوقــی حاکــم بــر تأمیناجتماعــی
اســت کــه نظامــی مبتنــی بــر مفاهیــم جدیــد حقــوق بشــری اســت و از ایــن رو بــا نظــام ســنتی حقــوق
ایــران کــه مســتلزم تبعیضاتــی بیــن زن و مــرد اســت ،پویاتــر و متحولتــر جلــوه میکنــد .نتایــج حاصــل
از ایــن پژوهــش در حــوزه برابــری در برخــورداری از مزایــای کوتاهمــدت تأمیناجتماعــی نشــانگر آن اســت
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کــه علیرغــم تالشهــای انجــام شــده ،تعمیــم و توســعه مزایــای تأمیناجتماعــی بــه همــه اقشــار جامعــه،
همــواره بــا دشــواریها و تنگناهایــی مواجــه بــوده اســت کــه در نتیجــه آن برخــی از اقشــار و گروههــای
جامعــه از دســتیابی بــه تأمیناجتماعــی محرومانــد .برخــورداری از مزایــای تأمیناجتماعــی مطابــق قوانیــن
و مقــررات تأمیناجتماعــی کشــورمان منــوط بــه شــاغل بــودن ،دریافــت مــزد و حقــوق و داشــتن کارفرمــای

مشــخص اســت .بــه عنــوان مثــال در ایــران ،بیمــه بیــکاری تنهــا بــرای کارگــران مشــمول قانــون کار وجــود
دارد ،آن هــم در صورتــی کــه بیــکار شــده و بیکاریشــان هــم غیــرارادی باشــد .بــرای ســایر جمعیــت کشــور
از جملــه کارکنــان دولــت ،افــراد بیــکار کــه هیــچ وقــت کار نکردهانــد و کســانی کــه کارشــان را ب ـ ه صــورت
ارادی و بــه دلیــل شــرایط نامطلــوب کار از دســت دادهانــد بیمــه بیــکاری وجــود نــدارد .در حالــی کــه اســتاندارد
تأمیناجتماعــی ایــن اســت کــه حداقــل معــاش بــرای بیــکاران تأمیــن شــود .ایــن حــق هنــوز بــه طــور کامــل
بــرای تمــام جمعیــت کشــور فراهــم نشــده و از ایــن نظــر اصــل فراگیــری و برابــری در برخــورداری از بیمــه
بیــکاری تأمیــن نشــده اســت .همچنیــن در قانــون تأمیناجتماعــی ایــران آمــده شــرط تعلــق کمــک ازدواج
عــدم قطــع رابطــه اســتخدامی بــا کارفرمــا در تاریــخ ازدواج اســت کــه ایــن شــرط منطقــی بــه نظــر نمیرســد
چــرا کــه ممکــن اســت بیمهشــده در اثــر شــرایطی نظیــر اتمــام قــرارداد یــا بــروز حــوادث غیــر مترقبــه ،در
فاصلــه کوتاهــی قبــل از تاریــخ ازدواج ،رابطــه اش بــا کارفرمــا قطــع شــده باشــد در حالــی کــه ســایر شــروط را
داراســت مشــمول دریافــت کمــک هزینــه ازدواج نیســت و ایــن امــر عادالنــه و منطقــی نیســت .همچنین شــرط
دیگــر بیــان کــرده اســت کــه ظــرف  5ســال قبــل از تاریــخ ازدواج حداقل حــق بیمــه  720روز کار را به ســازمان
پرداختــه باشــد متضمــن تبعیــض غیرمســتقیم دیگــری علیــه بیمهشــدگان زن اســت زیــرا درصــد کمــی از زنان
و دختــران جامعــه ایــران مــزد بگیرنــد تــا بــه تبــع آن شــرایط برخــورداری از کمــک ازدواج و عائلهمنــدی را
دارا باشــند .همچنیــن پرداخــت کمــک هزینــه ازدواج صرفـاً بــه نخســتین ازدواج بیمهشــدگان تعلــق میگیــرد
و بیمهشــدگان تبعــی در قانــون تأمیناجتماعــی از کمــک ازدواج برخــوردار نیســتند ولــی کارکنــان دولــت
از ایــن امتیــاز برخوردارنــد کــه ایــن تبعیــض بیــن صنــدوق تأمیناجتماعــی و ســایر صندوقهــا وجــود دارد.
در پایــان میتــوان گفــت کــه پوشــش همگانــی و برابــری آرمانــی اســت کــه دســتیابی بــه آن بــه ســادگی
میســر نیســت .حتــی ،کشــورهایی کــه پیشــرفتهترین نظامهــای حمایــت اجتماعــی را دارنــد ،مدعــی آن
نیســتندکه همــه افــراد از پوشــش کامــل و مناســب تأمیناجتماعــی برخوردارنــد .بــه ایــن دلیــل قلمــرو
پوشــش نظــام تأمیناجتماعــی از کشــوری بــه کشــور دیگــر فــرق میکنــد .تأمیناجتماعــی مقول ـهای نســبی
اســت و بــا میــزان تمکــن و بضاعــت مالــی دولتهــا ارتبــاط مســتقیم دارد و تحــت تأثیــر ویژگیهــای اقتصــادی
صنعتــی ،اجتماعــی و سیاســی جوامــع قــرار دارد .لــذا اســتاندارد تأمیناجتماعــی در جوامــع مختلــف منــوط
بــه عوامــل متفــاوت و بهویــژه بنیــه مالــی دولتهاســت بنابرایــن مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی جهــت
پیشبینــی تمهیــدات و تأمیــن کمبودهــای منابــع و ارتقــاء اســتانداردهای تأمیناجتماعــی ،امــری ضــروری
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اســت .بــه نظــر میرســد همــه انســانها بــه مــا هــو انســان ،حــق بــر حداقــل معینــی از رفــاه مــادی را دارنــد
امــا بــه عنــوان شــهروند خــاص ،آنهــا میتواننــد حــق بــر تأمیناجتماعــی بیشــتری را کــه فراتــر از آن حداقــل
جهانشــمول اســت را داشــته باشــند .درســت اســت کــه مرزهــا برخــی مالحظــات و ضرورتهــا را دارد امــا
بــر ایــن معتقدنــد کــه هنــوز یــک حداقلــی از رفــاه مــادی وجــود دارد کــه همــه انســانها بــدون ارجــاع
بــه آن مرزهــا بــر آن محــق هســتند .در مجمــوع و بطــور نســبی نظــام حقوقــی ایــران انطبــاق مناســبی بــا
معیارهــای حقــوق بشــری در زمینــه تأمیناجتماعــی دارد.

منابع
 آییننامــه نــرخ و ماخــذ حــق بیمــه حــوادث ناشــی از کار اتبــاع کشــورهای ملحــق شــده بــه مقاولهنامــهشــماره  19ســازمان بینالمللــی کار (مصــوب  1380 /6/14هیــأت وزیــران) ،مــاده 1
 اعتضادپـور ،ناهیـد و رجبـیراد ،ف .)1374( .تأمیناجتماعی در ایران ،مؤسسـه عالی پژوهش تأمیناجتماعی،چاپ اول.
 بئاتریس ماینونی دینتینیانو .)1380( .بیمهها و حمایتهای اجتماعی ،ترجمه ایرج علیآبادی. بادینــی ،حســن .)1390( .دشــواریهای مربــوط بــه تضمیــن حــق تأمیناجتماعــی در نظــام قانونــیایــران ،همایــش دولــت و تضمینــات اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،چــاپ اول ،انتشــارات دانشــکده
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،ص 114
 بادینــی ،حســن .)1387( .جســتاری نقادانــه در نظــام حقوقــی تأمیناجتماعــی ،فصلنامــه حقوق دانشــکدهحقــوق و علــوم سیاســی ،دوره  ،38شــماره چهــار ،زمســتان ،ص63
 بادینــی ،حســن( .نیمســال دوم ســال تحصیلــی  .)1385-86جــزوه درســی حقــوق تأمیناجتماعــی دورهکارشناســی ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران.
 پناهی ،بهرام .)1376( .اصول و مبانی تأمیناجتماعی ،تهران ،مؤسسه انتشارات سوره ،چاپ اول پناهـی ،بهـرام ( .)1382نظـام بیمههـای اجتماعی کشـاورزان ،صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد و خویش فرمایاندر کشـورهای عضـو جامعـه اروپـا ،فصلنامـه تأمیناجتماعی ،سـال پنجم ،شـماره چهاردهـم ،ص 81- 82
 دنــی ،پیتــرز (« .)1388تأمیناجتماعــی مقدمــهای بــر اصــول اساســی» ،ترجمــه و تحقیــق فــرازفیروزمنــدی و ســمیره احمــدی ،شــهر دانــش.
 ســپهری ،محمدرضــا و همــکاران .)1383( .مقاولــه نامههــای ســازمانهای بینالمللــی کار ،مؤسســه کاروتأمیناجتماعــی ،چــاپ اول.
 شایگان ،فریده .)1372( .نظام ملل متحد و حقوق زن ،مجله سیاست خارجی ،سال هفتم ،شماره  ،4ص 74 -عراقــی ،ســید عــزتاهلل و همــکاران .)1386( .درآمــدی بــر حقــوق تأمیناجتماعــی (نقــد قانــون

43  شماره، سال دوازدهم،فصلنامه تأمیناجتماعی

86

 مؤسســه عالــی پژوهــش: تهــران،)تأمیناجتماعــی ایــران بــر اســاس مطالعــه تطبیقــی
. چــاپ نخســت،تأمیناجتماعــی
 انتشــارت، چــاپ اول، تحــول حقــوق بینالمللــی کار.)1385( . ابوالفضــل، عــزت الــه و رنجبریــان،عراقــی
.مؤسســه کار و تأمیناجتماعــی
5  ماده،قانون بیمه بیکاری
63  ماده،قانون بیمههای اجتماعی کارگران
قانون تأمیناجتماعی
3  ماده،قانون ترویج تغذیه با شیر مادر
68  ماده،4  بند،1390 ،قانون مدیریت خدمات کشوری
9  تبصره ماده،قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

-

. تهران، مؤسسه کار و تأمیناجتماعی، فرهنگ اصطالحات کار و تأمیناجتماعی.)1372( . مهدی، مجتبوی نائینی آشــنایی بــا خدمــات و.)1384( . معاونــت امــور فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان تأمیناجتماعــی. نشــر آتیــه،حمایتهــای ســازمان تأمیناجتماعــی
284  ص، فصلنامه تأمیناجتماعی، ترجمه اسناد سازمان بینالمللی کار.)1383( . ناصر، موفقیان- CCPR General comment, No. 18: Non Discrimination, para. 6, Adopted at the Thirty- Seventh,
session of the human Rights Committee on 10 November 1989.
- Dworking R. (2000). Taking Rights Seriously, Duckworth, London, p.227.
- East, Robert. (1999). Social security Law, Macmillan, pp,15-16.
- Elizabeth A. Martin. (1999). Oxford Dictionary of Law, Oxford: Oxford University press, p.145.
- International labour Office. (1989). Introduction to Social Security, Geneva .83
- International labour office. (1992). Social Security (A Workers’ education guid), Geneva. 40
- Maddax, Robert, L. (2000). International Encyclopedia of human rights; Freedoms; Abuses and
Remedies; Washington D. C,C Q Press Division of congressional Quarterly Inc,pp.112-113.
- Niall O”Higgins, the Challenge of Youth Unemployment,International Social security Review,
vol. 50,4/97 p.64.
- Oppenheim, F. E. (1968). The concept of Equality, in “international Ecyclopedia of Social
Sciences “Macmillan, pp. 103-105.
- Wicipedia: http: //en. wikipedia. org/wiki/unemployment.
- Wikeley, N J & Ogan A I, The Law of social security “ Butterworths, Fifth Edition, p17.
- Zafiris Tzannatos and Suzanne Roddis.(1998). Unemployment Benefits, World Bank, October 8.

