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پیشگفتار »تأمیناجتماعی«جزءجداییناپذیرومکمل»حقوقکار«است.حقتضمین
حوادث، برابر در خانوادههایشان و زحمتکشان و کارگران زندگی تداوم
به و درراهماندگی بیکاری، کار، غیر و کار از ناشی بیماریهای و سوانح
هنگامسالمندیوفوتاست؛ازاینرو،بدونتحققتأمیناجتماعینمیتوان
از»کارشایسته«و»زندگیبایسته«دستکم،آنگونهکهدراسنادومعاهدات
و اعالمیهها بینالمللی، میثاقهای بشر، اعالمیهحقوق ازجمله و بینالمللی
و کارگران مطالبات از جزئی و آمده کار بینالمللی سازمان مقاولهنامههای
تعهداتنظامهاودولتهاوازجملهتعهدات»نظام«جمهوریاسالمیاست،

سخنگفت1.

بهتبعیتازهمینتعهداتاستکهدرقانوناساسیجمهوریاسالمیذیل
بازنشستگی، ازنظر تأمیناجتماعی از اصل۲۹گفتهمیشود:»برخورداری
بیکاری،پیری،ازکارافتادگی،بیسرپرستی،درراهماندگی،حوادثوسوانح،
نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبتپزشکی،بهصورتبیمهوغیره،
درآمدهای محل از قوانین طبق است مکلف دولت همگانی. است حقی
عمومیودرآمدحاصلازمشارکتمردم،خدماتوحمایتهایمالیفوق
رابراییکیکافرادکشورتأمینکند.«ودرقانونکار،ذیلماده1۸۴آمده
است:»کارفرمایانمشمولاینقانونمکلفاندبراساسقانونتأمیناجتماعی

نسبتبهبیمهنمودنکارگرانواحدخوداقدامکنند.«

یکی انقالب از پس و پیش سالهای در که نیست آن یادآوری به نیازی
اجتماعی تأمین قانون تعمیم و اصالح کارگران، بنیادین خواستهای از
مصوبسال1۳۵۴بههمٔهکارگرانوارتقایکمیوکیفیمفادحمایتیآن
ازکارگرانبود؛امامتأسفانه،نهتنهااقداممثبتیدراینزمینهصورتنگرفت
درسالهایشصت،سرکوب بهویژه، و انقالب پیروزی ابتدای ازهمان که
بازنشستگیهای و بازخریدها اخراج، به اتکا با کارگری مستقل تشکلهای
حقوق مدافعان و فعاالن گسترده اعدام و بازداشت پیگرد، البته، و اجباری
است؛هدف آنروشن قرارگرفت2.چرایی »نظام« کار دستور در کارگری
بهحق خواستهای از کارگران نشاندن عقب سرکوبگریها، این از
غارتگری برای مناسبتر هرچه بسترهای آوردن فراهم راستای در خود
و هفتاد دهه ابتدای همان از ازاینرو، هم هست. و بوده کالنسرمایهداران
قراردادهایموقت، و»مهرورزی« زیرشعارهای»سازندگی«،»اصالحات«
دفترچههای بیاعتبارشدن کار، قانون ازشمول کارگران گروهگروه خروِج
وهرروز، آغازشد درمانی دایرهخدمات ومحدودترشدن اجتماعی، تأمین
در دولتی رانتهای از برخوردار و خصوصی شرکتهای یافت؛ گسترش
اخذ با تا شدند فعال تکمیلی بیمههای عنوان زیر بیمههایخصوصی زمینٔه
روز هر البته و اجتماعی بیمههای وظایف از بخشی کارگران از مبالغکالن

1-برایاطالعبیشترازچگونگیانعکاستأمیناجتماعیدراسنادبینالمللیوازجملهدرمقاولهنامهو
توصیهنامهسازمانبینالمللیکار،رجوعشودبهبخشچهارماینکتاب،پیوستشماره1.

۲-برایآگاهیبیشترازپیشینٔهتاریخیبیمههایاجتماعیدرایرانرجوعشودبهبخشچهارماینکتاب،
پیوستشماره1.
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محدودشوندهتررابرعهدهگیرند؛زیرپوششقانون»بیمهخدماتدرمانیهمگانیکشور«مصوب
سال1۳۷۳وقانون»ساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی«مصوبسال1۳۸۳»تأمیناجتماعی«
و»سالمت«بهدرمانو،درمانبهنازلترینسطِحسرانهخدماتدرمانیتنزلدادهشد؛زیرشعارهای
از برآمدند؛دولتبخشی تأمیناجتماعی بهتضعیفسازمان دهانپرکِن»خدماتدرمانیهمگانی«
وظایفخودرابهمنابعمحدودصندوقتأمیناجتماعِیمتعلقبهکارگرانتحمیلکردکهخارجاز
وظایفآنبود؛چپاولگریواتالفمنابعآنباهدفورشکستهسازیاینصندوقوکارآمدنشان
پرداخت عدم یافت؛ بیسابقهای حدت رانتخواران، حمایت تحت خصوصی شرکتهای دادن
و درمانی مراکز به نسبت دولت تعهدات انجام عدم و اجتماعی تأمین سازمان به دولت بدهیهای
خدماترسانیکارگرینیز،جزئیازاهدافتضعیفسازمانتأمیناجتماعیوناکارآمدنشاندادنآن
بود؛احمدینژاددرمقامرئیسدولتمنصوبشده،بهتبعیتازبرنامههایپنجمتوسعه3باهمدستی
مجلسوشرکایدولتدر»شورایعالیکار«و»تأمیناجتماعی«،زیرپوششقانون»رفاهاجتماعی«
وادغامصندوقهایخدماتدرمانی،سازمانتأمیناجتماعِیمتعلقبهکارگرانرابهصندوقتأمین
اجتماعیوتاحدبیمههایخصوصیتنزلدادواینسازمانراتحتمدیریتهیئتامنایمنصوب
دولتدرآورد.رئیسدولتمنصوبوقتتاآنجاپیشرفتکهدرسالپایانیدیگرنیازیبهپردهپوشی
تاتیرخالصرابه باارائهپیشنویس»اصالح«قانونتأمیناجتماعی،بهمجلس،برآنشد ندیدو،
پیکرنیمهجانتأمیناجتماعیواردآورد.ولیخوشبختانه،اقداماخیربااعتراضومقاومتکارگران
روبروشد4.بااینهمه،مسکوتماندناینطرحنبایدموجباینخوشبینیشودکهاقداماتایذایی
دولتومجلسدرتضعیفوتحدیدتأمیناجتماعیکارگریازطریققوانینموازی،مادهواحدهها،
بهاصالح باهمدستیشرکایبرکشیدٔه البته آییننامهها،تصویبنامههاوشیوهنامههایغیرقانونیو
»کارگری«در»شورایعالیکار«و»شورایعالیتأمیناجتماعی«خاتمهیافتهاست5.نگاهیبهمواد
۲۷تا۳1»قانونبرنامهپنجمتوسعه«بهخوبیهدفهای»نظام«مبنیبرتهاجمهرچهبیشتربهسازمان

تأمیناجتماعیرانشانمیدهد6.

با که است کارگری مستقل سندیکاهای و کارگری فعاالن اولی، طریق به و کارگران بر ازاینرو،
هشیاریتمامضمنمقابلهباایناقداماتایذاییازطریقکارآگاهگرانهدرمیانکارگرانوزحمتکشان
خواستاربازنگریدرقوانینمربوطبهتأمیناجتماعیباهدفتدوینقانونجامعتأمیناجتماعیو

۳-مصوب۲۵دیماه1۳۸۹.

۴-»اصالحقانونتأمیناجتماعیدرشرایطفعلیاقتصادیموجودکشوربهکاهشنرخحقبیمهبهنفعکارفرمایانوتقلیلابزارهایاجرایی
سازمانتأمیناجتماعینظیربازرسی،ضرایبپیمانهاو...برایاحقاقحقوقکارگرانمنجرخواهدشد...بررسیهاییکهانجامشده
نشانمیدهدکهازلحاظکیفیشرایطمشاغلسختوزیانآور،محدودیتارائهخدماتبیمهشدگان،شرایطبازنشستگی،افزایشحق
بیمهو...درپیشنویسثبتنشدهوارکانتأمیناجتماعیمخدوشوعمدهوظایفبهمدیرعاملتفویضشدهاست،بهطوریکهشخص

مدیرعاملدرتمامیسطوحنقشاصلیرابهعهدهگرفتهاست.«سایتالف-1۳دیماه1۳۹1.

۵-بایدتوجهداشتکهبکیازعواملبازدارنده»نظام«در»اصالح«یابهعبارتبهتر،الغایتمامکمالقوانین»کار«و»تأمیناجتماعی«،
بهعالوه،درشرایطیکهجمهوریاسالمی نیز،منعکساست. آن بینالمللیدولتهاستکهدرگفتمانهایجناحبندیدرونی تعهدات
میکوشدعوامفریبانهدرداخلودرمجامعبینالمللیخودرامدافعمحرومانومستضعفانقلمدادکند،ایناقداممیتواندپردهازچهره
واقعی»نظام«برگیرد؛ازاینرو،مناسبترمیبیندکهبااقدامهایایذاییازنوعاقداماتبرشمرده،اینقوانینرابیاثرکند.اینرانیزباید
اضافهکردکهچنیناقدامهاییکشفجمهوریاسالمینیست.شگردهمٔهدولتهایسرمایهداریوضدمردمیاست؛جمهوریاسالمی
بهحکمسمتگیریهایاجتماعیوسرشتضدکارگریخود،تنهادرسهایآموختهدرمکتبجهانسرمایهداریوکارگزارانبینالمللی

آنو،ازجملهصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیراپسمیدهد.

۶-رجوعشودبهبخشچهارمکتاب،پیوستشماره۳.



۹ راتفگشیپ

لغوتمامِ»قوانین«،مصوبههاوآییننامههایغیرقانونیومحدودکنندهشوندو،آننیرویمادیالزمرا
برایعقبنشاندن»نظام«،درراستایتحققخواستهایبهحقخودفراهمآورند.

ایننوشتهنیز،باچنینرویکردیضمنبازخوانیاصولومفاهیمبنیادینناظربرتأمیناجتماعیبهنقد
اصولیقوانینموجودبرآمدهاست.درخصوصاینارزیابینیز،یکیازشاخصها،اسنادبینالمللی
وازجملهاسنادسازمانبینالمللیکار7بهمثابهکفمطالباتکارگرانبودهاست.بیتردید،بازخوانی
انتقادیهمهجانبهقوانینناظربرتأمیناجتماعیدرکشوروتسلطبهمبانیذکرشده،میتواندکارگران
دفاعیهها، مذاکراتدستجمعی، در ازجمله و درعرصههایمختلف مبارزاتخود پیشبرد در را

»احضارها«،»بازجوییها«وبیدادگاههایاریدهد.

تأکیدمیکنیمکهکمبودهاوکاستیهایقوانیننبایدموجبانفعالنسبتبهتعرضدولتهاوکالن
سرمایهدارانبهآنبخشازحقوقبهرسمیتشناختهشدهدرقوانینشود.نبایدازنظردورداشتکه

همینمیزانازحقوقبهرسمیتشناختهشده،حاصلمبارزهنسلهاکارگراناست.

ازسویفعاالنکارگری، ازهمانبدوطرحآنها بههنگامقوانین نقد یادآورمیشویمکه پایان در
و آگاهگرانه فعالیتهای از جزئی کارگران حقوق مدافع احزاب و سازمانها گروهها، جمعیتها،
روشنگرانهاست؛اقدامیپیشگیرانهوبسیجگر.انفعالوسکوت،بههنگامطرحوتصویبقوانینبه
معنیازدسترفتنفرصتهاستوازدستدادناینفرصتها،فرصتدادنهرچهبیشتربهعروج

کالنسرمایهداریدرکشوراست.

تأمیناجتماعی،درجامعه نیز،بابگفتگوهایسازندهوجدیتریرادرزمینه ایننوشته امیدکه،
کارگریکشوربگشاید.

۷-ایننوشتهدربحثهایحقوقیوبحثهایمربوطبهحقوقبینالمللیکارباهدفتدقیقآنهاوامداربرخیصاحبنظراناینحوزه
استکهبهدالیلمشخصازذکرنامآنانخودداریشد.
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فصل1 راشانهفتیپیخی

1-تأمیناجتماعیوحقوقکار
تأمیناجتماعیازاساسیترینحقوقزحمتکشانجامعهوجزءجداییناپذیر
خود کار نیروی با که زحمتکشانی زیرا است؛ آن مکمل و کار« »حقوق
چرخهایعظیماجتماعرابهگردشمیآورندونقشیفعالدرتولیداجتماعی
در مداوم، کوششهای قبال در خانوادهشانحقدارند و میکنند،خود ایفاء
از غیره و بازنشستگی ازکارافتادگی، بیکاری، بیماریها، حوادث، برابر
پوششتأمیناجتماعیبهرهمندشوند؛امامیزانتحققوتعمیقیافتگیاینحق
اساسیومسلمتابعیازساختاقتصادی-اجتماعیحاکمومتناسبباسطح
ازمیزانگسترشو تابعی مبارزاتکارگرانوزحمتکشانجامعهودرنتیجه

تعمیقیافتگیحقوقکارمندرجدرقوانینکارکشورهاست.

نظامتأمیناجتماعیدرکشورهایسوسیالیستیبهگونهایجامعوباپوششی
طبق و مداوم فزاینده، بهطور آن دامنه و میشود برقرار سراسری و همگانی
اجتماعی مالکیت بر که سوسیالیستی نظامهای در مییابد. گسترش برنامه
کار حاصل است، مبتنی انسان از انسان بهرهکشی لغو و تولید وسایل بر
کارگرانوازجملهارزشاضافیتولیدشده،درقالبطرحوبرنامههایرفاه
به بهتمامی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامههای نیز و اجتماعی
جامعهوبهاعضایآنبازمیگردد؛دراینجوامعباحذفسرمایهدارانودیگر
استثمارگران،اصالتازآنکاراستو»توسعهانسانی«درمرکزتوجههمهی

برنامهاقتصادیواجتماعیوفرهنگی.

سابقه پر مبارزات نیز، امپریالیستی و پیشرفته سرمایهداری کشورهای در
تأمیناجتماعی کارگرانوتشکلهایمستقلکارگریموجباستقرارنظام
بهدرجاتمختلفوباکموکیفمتفاوتیشدهاست.بااینحال،بهموازات
نیز کشورها این در اجتماعی تأمین نظام امپریالیسم، عمومی بحران تشدید
کشورهای در میشود. و است شده نابسامانی دستخوش روزافزون بهطور
توسعهنیافتهوتحتستمامپریالیسم،تأمیناجتماعیدرنابسامانترینشرایط
و کارگران یعنی جمعیت، محروم اکثریت کشورها این در میبرد. سر به
زحمتکشانیکهبهغیرانسانیترینشکلازاستثماروستمسرمایهدارانداخلی
بهرهمندهستند1. اجتماعی تأمین پوشش ازکمترین رنجمیبرند، وخارجی

1-نمونهبارزایننابسامانیکشورماست.نظامتأمیناجتماعیدرکشورمابهرغمامکاناتگسترده،به
دلیلناعادالنهترینشکلتوزیعثروتهایعظیماجتماعیکهکارگرانخودمولدآنهابودهاند،ازیکسو
چپاولصندوق در گسترده رانتهای از برخوردار بوروکراتیک سرمایهداران و دولتها گشاده دست و
بروز مهمترینعوامل از میبرد. بهسر بدترینوضعیتممکن در دیگرسو، از اجتماعیکارگران تأمین
چنینوضعیتفاجعهبارعدمنظارتنمایندگانواقعیکارگریبرصندوقتأمیناجتماعیاست.سرکوب
پیگیرسندیکاهاوسازمانهایسندیکاییمستقلکارگریازسویدولتهایکارگزارسرمایهدر»نظام«
شاهنشاهیوجمهوریاسالمیدرهمینعرصههاستکهمفهوممییابد:بازگذاشتندستسرمایهدارانو
⇐
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ازاینرو،مبارزهبرایبهبودشرایطتأمیناجتماعیوگسترشکمیوکیفیآن،ازمهمترینعرصههای
از پس سالهای در که است کارگری مبارزات و تالشها همین پشتوانه به است. کارگران مبارزه
میثاقهای بشر، حقوق جهانی منشور در مطالبات این از بخشی بهتدریج دوم، جهانگیر جنگ
بینالمللی،اعالمیهفیالدلفیابهمثابهجزءجداییناپذیراساسنامهسازمانبینالمللیکارومقاولهنامه
وتوصیهنامههایاینسازمانبهمثابهمهمترینمرجعحقوقبینالمللیکار2بهرسمیتشناختهشده

است.

ازاینرو،نوشتهحاضررابایدمکملیبر»درآمدیبرحقوقکارونقدقانونکار«ازهمینسلسلهگفتار
دانست.مادرایننوشته،ضمناشارهگذرابهچگونگیاستقرارنظامتأمیناجتماعیدرکشورخود،
بهنقدوبررسیمفادقوانین،تصویبنامههاوآییننامههایمصوبمربوطبهتأمیناجتماعیکارگری
توصیهنامههای و نامهها مقاوله معیارها، بررسی، و نقد این در ما ازشاخصهای یکی میپردازیم.
رسمیت به مطالبات کف بهمثابه اجتماعی«3 تأمین بینالمللی »اتحادیه و کار« بینالمللی »سازمان

شناختهشدهکارگریدرمقیاسجهانی،درمقولهتأمیناجتماعیخواهدبود.

۲-پیدایشتأمیناجتماعی
پیشین روشهای از برآمده یافت، استحاله اجتماعی تأمین نظام به دیرتر که اجتماعی بیمههای
تجاری برسازوکار »بیمههایخصوصی« است.چراکه بیمههایخصوصی با تقابل در »همیاری«
متکیاست؛یعنی،بیمهگربهمثابهواسطمیانبیمهشدهها،حقبیمههارادریافتمیکندتاخسارات
وارددراثرخطرهایمشخصوازپیشتعیینشدهراجبرانکند.دراینسازوکارتجاری،بیمهگر
امادرروش»همیاری انتفاعیبرخورداراست4؛ ازجنبه او فعالیت داردو نظر بهسودخود همواره
یاکمکهایمتقابل«اینواسطهحذفمیشودوصندوقهمیاریحقبیمههارااخذوآنهارابین
دامنهیکمکها اما نیست؛ زیانمطرح و دیگرحسابسود درهمیاری تقسیممیکند. زیاندیدهها
پرداختهاحفظشود.روشناستکه و دریافتی بیمههای میانحق تعادل باید زیرا محدوداست؛
بیمههایخصوصینمیتوانستونمیتوانداهدافتأمیناجتماعیرابرآوردهسازد؛چراکهکارگران
وقشرهایآسیبپذیرجامعهاغلبازتواناییپرداختحقبیمههاگزافبرایدستیابیبهتماممزایای
تأمیناجتماعوازجملهمزایای»بازنشستگی«یا»مستمریبازماندگان«ازطریقبیمهعمربهشرطفوت
یاحیات،برخوردارنیستند5.درکمکهایمتقابلیا»همیاری«نیز،تمامبارمالیاینصندوقهابر
عهدهیکارگراناستومحدودیتمنابعآنهاباعثمحدودیتدرکمکهامیشود؛بهعالوه،در

کارگزارانسرمایهدربهرهکشیوچپاولبیامانکارگران.

۲-همانطورکهدرنوشتارهایپیشیننیزاشارهشد،منظورماازحقوقبینالمللیکارآنبخشازحقوقکاراستکهدراسنادجهانیو
ازجملهدراسنادسازمانبینالمللیکاربهرسمیتشناختهشدهومیشود.روشناستکهحقوقمندرجدرایناسنادعمدتًادرمحدوده
مناسباتسرمایهداریاستوحالآنکهدرنظامهایسوسیالیستیهمانطورکهدرباالنیزاشارهشد،»حقوقکار«ازخاستگاهدیگرواز

مناسباتمبتنیبرمالکیتعمومیبروسایلتولیدولغوهرنوعاشکالبهرهکشیانسانازانساننشأتمیگیرد.

۳-برایآگاهیبیشترازسازماناخیر،رجوعشودبهبخشچهارماینکتاب،پیوستشماره۴.

۴-استفادهازبیمهخصوصینیزبامضمونبیمههایجمعیازسال1۳1۸رواجیافتوبخشیازمؤسساتخصوصی،دولتییاارتش،
کارگرانخودرادرمقابلبرخیازخطرها-ازجملهخطرهایناشیازکار-نزدشرکتسهامیبیمهایرانبیمهمیکردند.

۵-برایاطالعبیشترازتفاوتبیمههایخصوصیوبیمههایاجتماعیرجوعشودبهیخشچهارماینکتاب،پیوستشماره۵.
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اینروش،بسیاریازکارگرانقادربهپرداختحقبیمهیکساننیستند؛بنابراین،صندوقهایهمیاری
که روشها این بهتدریج دالیل، همین به برگیرد6. در را کارگران همهی نمیتواند و نمیتوانست
نمیتوانستندخواستومطالبهیکارگرانرابرآوردهسازند،بهکنارگذاشتهشدند.کارگرانخواستار
مشارکتدولتدرتأمینهزینهبیمههایاجتماعیازمحلدرآمدهایعمومیجامعهبودند.بهعالوه،
از خصوصی بیمههای مختلف سوءاستفادههای برابر در را دولتها سکوت کارگری جنبشهای
گروههایآسیبپذیرجامعهبرنمیتابیدندوخواهانآنبودندکهنظامتأمیناجتماعیهمهیخطرهای
اجتماعیوهمهگروههایکارگریرادربرگیرد.بهاینترتیببودکهبیمههایاجتماعیوسپس،تأمین

اجتماعیدرتقابلبابیمههایخصوصیشکلگرفتوتعمیقیافت.

یافته، چیرگی سرمایهدارِی جهانبینِی بهمثابه آزاد( )اقتصاد لیبرالیسم مکتب که است این واقعیت
کارش«، بهاندازه هرکس »به باشعار مکتب این بود. مخالف اقتصاد در دولت دخالت هرگونه با
کارراکاالمیدانستوتابعقانونعرضهوتقاضادربازارکار.بااینحالمبارزاتکارگران،تحت
و واداشت عقبنشینی به را سرمایهدار دولتهای و سرمایهداران علمی، سوسیالیسم اندیشههای
ازاینرو،نمیتواننقشقاطعاندیشههایسوسیالیستیرادرپیدایشوتوسعهنظامهایتأمیناجتماعی
تاحدودی دولت حمایتی و مشارکتی نقش به اگرچه اجتماعی بیمههای پیدایش با گرفت7. نادیده
پاسخدادهشد،ولیهمچنانموضوعاصلتعمیموفراگیرشدنتأمیناجتماعیدردستورکارجنبش
تأمیناجتماعیشدو به بیمههایاجتماعی ارتقای به تعمیم«کهمنجر کارگریقرارداشت.»اصل
تحوالتجدیرادرنظامهایحقوقتأمیناجتماعیبهدنبالداشت،برفراگیرشدنقواعدحمایتیبه

همهجامعهوبهویژه،بهدیگراقشارآسیبپذیرغیرکارگرینظردارد.

۶-درایرانتشکیلصندوقاحتیاطوزارتطرقوشوارع،درحقیقت،بهروشهمیاریبودوازاینرو،نخستینگامبهسوینظامبیمههای
اجتماعیمحسوبمیشود.ویژگینظامصندوقاحتیاطوزارتطرقوشوارع)مصوب1۳0۹(ازاینقراربود:هزینههاهمهبرعهدهخود
کارگرانومزدبگیرانبودوکارفرماودولتدرتأمینهزینههاهیچنقشینداشتند؛مقرراتحاکمبراینصندوق،فقطحوادثوبیماریهای

ناشیازکارراشاملمیشد.

۷-هرچندتولدبیمههایاجتماعیدرآلمانبرایمبارزهباهمینسوسیالیستهاصورتگرفتولیکاماًلتحتتأثیراندیشهآنهاقرار
داشت.برایاطالعبیشتراززمینههایپیدایشنظامهایتأمیناجتماعیدرکشورهایپیشرفتهصنعتیرجوعشودبهپیوستشماره۶.
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ازجملهویژگیاساسیتأمیناجتماعیدرمقایسهباروشهایپیشین،اصول
چهارگانهیحاکمبرآناست؛ایناصولعبارتانداز:اصل»تعمیم«یافراگیر
بودن؛اصل»عدمتبعیض«؛اصل»تضمیندولت«واصل»حمایتیبودن«8.

1-اصلتعمیمیافراگیربودنتأمیناجتماعی
ماده۲۲اعالمیهجهانیحقوقبشرازجمله،میگوید:»هرعضویازجامعه
همین یک بند در همچنین، شود.« برخوردار اجتماعی تأمین از دارد حق
بر مبتنی و درخورد زندگی ازسطح دارد »هرکسحق است: آمده اعالمیه
پوشاک، خوراک، نظر از بهویژه، خانوادهاش و خود رفاه و بهداشت تأمین
نیز، مسکن،مراقبتهایپزشکیودیگرخدماتاجتماعیبرخوردارباشد.
هنگام به یا پیری بیوگی، عضو، نقص بیماری، بیکاری، هنگام به دارد حق
آبرومندانه زندگی از غیرارادی، عللی به امرارمعاش وسایل از محرومیت
و اجتماعی اقتصادی، حقوق بینالمللی میثاق ۹ ماده در شود.« برخوردار
برخورداری حق که شدهاند ملزم میثاق، این طرف کشورهای نیز، فرهنگی
بدین شناسند. رسمیت به جامعه افراد تمام برای را اجتماعی بیمههای از
مهمی و بنیادین اصل اجتماعی، تأمین بودن فراگیر و تعمیم اصل ترتیب،
استکهبایدهمدروضعقانونوهمدرتفسیرواجرایقانونمدنظرباشد.
ایناصلبهتبعیتازتعهداتبینالمللی»نظام«ونیزبهتبعیتازشعارهای
انقالببهنوعیدرقوانینکشورماتصریحشدهاست.اصل۲۹قانوناساسی
بازنشستگی،بیکاری،پیری، بیمه تأمیناجتماعیدربرگیرنده از برخورداری
و درمانی و بهداشتی خدمات درراهماندگی، بیسرپرستی، ازکارافتادگی،
مراقبتهایپزشکیبههنگامحوادث،سوانحوغیرهراحقیهمگانیدانسته
استودولترامکلفکردهاستتاازمحلدرآمدهایعمومییادرآمدهای
حاصلازمشارکتمردم،خدماتوحمایتهایمالیفوقرابراییکایک
ازجمله اساسی، قانون سوم اصل 1۲ بند همچنین کند. تأمین کشور افراد
اقتصادصحیحوعادالنهبرطبقضوابطاصولی وظایفدولترا»پیریزی
جهتایجادرفاهورفعفقروبرطرفساختنهرنوعمحرومیتدرزمینههای

تغذیهومسکنوکاروبهداشتوتعمیمبیمه«اعالمکردهاست9.
و حمایتها پوشش حوزه به اجتماعی تأمین بودن فراگیر اصل گفتیم،

۸-اصلاخیرناظربرتقابلتأمیناجتماعیباسازوکارهایتجاریوبنگاهداریاست.

۹-دربند»ج«ماده۹قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعینیز،اگرچهسیاستفراگیربودن
سمتگیری اما است، شده دانسته »نظام« این سیاستهای و اصول جمله از اجتماعی، تأمین خدمات
– اجتماعیخالف اقتصادی »نظام«،برخالفهیاهویعوامفریبانه،همچوندیگرعرصههایسیاسیو

آنبودهاست.
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دیگر با تعارض صورت در و دارد نظر شاغالن و کارگران همهی برای اجتماعی تأمین خدمات
قوانین،مقدمبرآناست10.بهعبارتدیگر،تمامکسانیکهدرمقابلمزدیاحقوقکارمیکنندوحتی
تمامشاغالن،مشمولقانونتأمیناجتماعیاند،مگراینکهبهطریقدیگرازحمایتهاوکمکهای
قانونگذاربرخوردارشوند11.بهاینترتیب،درصورتیکهدربارهشمولقانونتأمیناجتماعییابعضی
حمایتهایمندرجدرآنبربعضیافرادیاگروههاتردیدشود،اصلبرفراگیربودنتأمیناجتماعیو
شمولقانونبرافرادیاگروههاییادشدهاست12.باتوجهبهایناصل،حتیآنقوانینمحدودکنندهیا
یق محلشبههدرخصوصپوششوحمایتهایتأمیناجتماعی،بهقولحقوقدانانبایدتفسیرُمَضَّ
شوند13.همبراساسهمیناصل،تمامقوانینومقرراتناقضاصل»فراگیربودنتأمیناجتماعی«
درطیاینسالهاازبنیادفاقداعتباراستوبایدلغوشوندوخسارتهایواردهیناشیازاینقوانین

بهخسارتدیدگانآنجبرانشود.

بهعالوه،بایدتوجهداشتکهاجباریبودنتأمیناجتماعیذاتیاصلفراگیربودنآناست14؛اختیاری
کردنآنباتحمیلهمهیهزینههایآنبهکارگران،مفهومدیگریجزمحرومکردنشماربسیاریاز
کارگرانازاینحقبنیادینخودنداردودرعینحال،مصداقنقضاصلدیگرتأمیناجتماعیمبنیبر

»عدمتبعیض«است15.

10-درحقوقکارنیزدرصورتتقابلاصلحمایتیوحداقلیبودنقانونکارباقوانینجاری،اصلنخستمقدمشمردهمیشود.

11-کارکنانوزارتخانههاومشموالنقانوناستخدامکشوریکهتحتپوششصندوقبازنشستگیکشوریهستند،مشمولقانونتأمین
اجتماعینخواهندبود.همچنینافرادیکهبهنحویازبعضیحمایتهایمندرجدرماده۳قانونتأمیناجتماعیبرخوردارند،ازجهات

دیگر،مشمولقانونتأمیناجتماعیخواهندبود.

1۲-برایمثال،مطابقبند۳ماده۵۸قانونتأمیناجتماعی،فرزندبیمهشدهباداشتنشرایطیمیتواندبهتبعبیمهشدهازخدماتدرمانی
سازمانتأمیناجتماعیاستفادهکند.بعضیاطالقلفظ»بیمهشده«،مندرجدربند۳مذکوررامنحصربهبیمهشدهمرددانستهاندونظردادهاند
کهفرزندبیمهشدهزننمیتواندبهتبعمادرشازخدماتدرمانیسازماناستفادهکند؛حالآنکهچنیناستنباطیناقضاصلفراگیراست
واعتباریندارد.بهعالوه،اصل»فراگیربودن«درتمامحاالتیکهدایرهشمولقانونوحمایتهایقانونیوازجملهشمولحمایتهای

قانونیبهفرزندخواندگان،باتردیدروبروست،قابلاستناداست.

1۳-برایمثال،میتوانبهمادهواحدهقانونمعافیتکارگاههاومشاغلدارایپنجنفرکارگروکمترازشمولقانونکارتاپایانبرنامه
سومتوسعه)مصوب1۳۷۸/1۲/۸(اشارهکرد.گذشتهازآنکهاقدامقانونگذاردراینزمینهفاقدوجاهتحقوقیبهمعنایپیشگفتهبوده
است،مطابقتبصره1مادهواحدهمذکور،کارگرانوکارفرمایانکارگاههایمشمولقانونمخیرنددرخصوصپرداختحقبیمهکارگر
باتوافقیکدیگراقدامکنند.برداشتناصحیحیکهخالفاصلفراگیربودنتأمیناجتماعیاستومتأسفانهصورترایجبهخودگرفته
است،میگوید،کارگروکارفرمامیتوانندتوافقکنندکهکارفرماهیچتعهدینسبتبهبیمهکردنکارگرخودندارد.حالآنکهبرداشت
درست،ایناستکهتوافقوتراضیکارگروکارفرماصرفًامیتوانددرچارچوبتعهدطرفیننسبتبهمبلغحقبیمهپرداختیباشد،نهآن
کهکارفرماکارگرراازبیمهاجباریمحرومکند؛بنابراین،بااستفادهازحکمتبصرهمذکورنمیتوانکارگرانموضوعاینقانونراازدایره

شمولبیمهاجباریسازمانتأمیناجتماعیخارجکرد.

1۴-رکندیگراصلتعمیم،مشارکتعمومیهمهیشاغالنبرپایهمالیاتبردرآمدهابهصورتپلکانیاستکهبایدبهتدریججایگزین
مشارکتسهجانبهشود.دربخشسوماینکتاببهاینموضوعبازخواهیمگشت.

1۵-ازجملهشیوههایمحدودکنندهنظامتأمیناجتماعیومحرومکردنکارگرانازاینحق،مادهواحدها،شیوهنامهها،آییننامههاو
تصویبنامههایمحدودکنندهشمولقانونکاروتأمیناجتماعیاستکهبهتفصیلدرجلدنخستاینکتابدربارهیآنهابحثشد.
افزونبرآنکههنوزمیلیونهانفرازبیکارانوکارگرانشاغلدرکارگاههایزیرزمینی،غیرمجازوغیررسمیاساسًابهحوزهیحقوقکار
وبهطریقاولیبهحوزهتأمیناجتماعیورودنکردهاند.رجوعشودبهبخشسوماینکتاب،»جمعیتمحرومشدهازپوششبیمههای

اجباری«.
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۲-اصلعدمتبعیض
بهتبعآناز اصلبرابرییاعدمتبعیضناظربربرخوردارییکسانهمهیکارگرانازحقوقکارو
حقوقومزایایتأمیناجتماعیبهدورازتمامتفاوتهاینژادی،جنسی،ملی،قومی،زبان،مذهب
وباورهایاجتماعیآناناست؛بنابراین،مطابقایناصلمحرومکردنکارگرانازشمولقانونکار
وتأمیناجتماعیمصداقتبعیضاست.ازاینتبعیضکهبگذریم،تبعیضبارزدیگردرقوانینتأمین
اجتماعیکشور،تبعیضجنسیتیناشیازمناسباتعقبماندهیاقتصادی– اجتماعیحاکمبرکشور

استکهبایدقاطعانهبهآنپایانداد16.

براینمونه،میتوانبهمحاسبهیمستمریهایبازنشستگییاازکارافتادگیبراساسسنواتوسابقه
درآمدمتوسطفرددربرخیکشورهاوازجملهدرکشورمااشارهکرد.میدانیمکهدراکثرکشورها،
مسئولیتاولیهمراقبتازفرزندان،برعهدهزناناستوچونسابقهکاریآنهادرمدتنگهداری
ازفرزنداندستکمتازمانیکهفرزندانبهسنمدرسهبرسند،ازنظرکسبدرآمدکم،اندکیاهیچ
است،نبودمقرراتتأمیناجتماعیبرایجبرانچنینوضعیموجبکاهشسابقهودرآمدمتوسط
زنانشدهودرنهایتموجبکاهشمستمریآنانخواهدشد.میدانیمکهدرقوانینتأمیناجتماعی
مصوبسال1۳۵۴،تنهادربحث»کمکازدواجوعائلهمندی«استکهزنانومرداندربرخورداری
ازآنشرایطیکسانیدارند17.حتیدراینخصوصنیز،اینپرسشمطرحاستکهچنددرصداززنان
ودخترانجامعهکشورمزدبگیرندوازاینعده،چنددرصدازپوششقوانینکاروتأمیناجتماعی

برخوردارند18؟

موضوعدیگر،نگاهسنتیوقرونوسطایی»قانونگذاران«بهزناناستکهدرهمهحالزنراوابستهی
اقتصادیمرد،اعمازپدریاهمسرمیبیند19.

حالآنکه،دربررسیبیشتربهروشنیمیتواندیدکهدرشرایطگذارامروزی»الگوهایخانوار«تغییر
از کنونی شرایط در زیرا کرد؛ نظر مسائل این به سنتی نگاه با نمیتوان دیگر بنابراین، است؛ کرده
بر۲.۵میلیونخانوارهستندوهماینک بالغ ۲1میلیونخانوارموجوددرکشور،زنانسرپرستان
میلیونهانفراززنانکشوردردستگاههایدولتیوغیردولتی،درکارگاههایرسمیوغیررسمیبه
کارمشغولاند.بهعالوه،میدانیمکهدردورانگذارکنونیوباتغییرالگوهایخانوار،عمومجوانان
1۸سالهوبیشتر،اعماززنومرد،درصورتیکهبهتحصیلاشتغالنداشتهباشند،اعمازآنکهازدواج
کردهیانکردهباشند،بهبازارکارواردمیشوند؛اگرایناننتوانند)کهعمومًاباتوجهبهشرایطکنونی
نمیتوانند(کارمناسبخودرابیابند،چهبایدکرد؟نگاهسنتیوقرونوسطاییمیگویدکهدخترانو
زناندراینگروهجویندهکاربایدتابعپدریاهمسرخودباشندوبههمیندلیلاستکهاینجمعیت

1۶-میدانیمکهمبارزهیدیرینهیکارگرانازیکسووحضورگستردهیزناندرعرصههایاقتصادیواجتماعیازدیگرسو،سببشد
تاموضوعبرابریزنانومرداندرحقوقبینالمللیودرتماماسنادبرآمدهازآنوازجملهدرعرصهحقوقکاروتأمیناجتماعیبهعنوان

یک»اصل«بهرسمیتشناختهشدهوهمهجابرآنتأکیدشود.

1۷-مبلغکمکازدواجوعائلهمندی،معادلیکماهمزدیاحقوقاستوازجملهشروطبرخورداریازآن،همبرایزنانوهمبرایمردان،
ایناستکهدرتاریخازدواج،رابطهاستخدامیفردباکارفرماقطعنشدهباشد.

1۸-مادربحثهاوبخشهایپسیناینکتاببهتفصیلبهاینموضوعبازخواهیمگشتونشانخواهیمدادکهدرصدناچیزیازکارگران
وشاغالنوبهویژه،زنانکارگروشاغلتحتپوششتأمیناجتماعیهستندوازاینمنظر،گذشتهازنقض»اصلعدمتبعیضجنسیتی«با

نقضاصلدیگرتأمیناجتماعییعنی»اصلتعمیم«روبروهستیم.

1۹-بهاینموضوعدربخشدومکتابودرنقدتفصیلیقوانینتأمیناجتماعیبازخواهیمگشت.
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پرشمارجویندگاِنکاردرآمارهایرسمیذیلگروه»خانهدار«طبقهبندیشدهومیشوند20.

ازگروههایخاِص منجرشود.حمایت تفسیریخطا بروز به نباید تبعیض« »عدم اصل بااینحال،
نیازمندحمایتهایویژه،وبراینمونه،کودکانمحرومازتحصیل،زنانبیسرپرستوازکارافتادگان،
تبعیضنیست،بلکهمطلوباست؛زیراموجبمیشودتااینگروههایاجتماعیفرصتبازیابیخود
وبرخورداریاززندگیمناسبرابیابند.بیتوجهیبهآنمیتواندبهآسیبهایبزرگاجتماعیمنتهی
شود.بهعالوه،برخیازاینحمایتهاجبرانبرخیتبعیضهاست؛بازنشستگیزنانباسابقهیکمتر
ازاینجملهاست.ایناقدامرابایدبهجبرانمسئولیتهایخانگیزنانبهویژه،مسئولیتنگهداری

کودکاندستکمتادورانمدرسهتعبیرکرد.

درپایاناینبخشیادآورمیشویمقوانینومقرراتناظربرتأمیناجتماعیدرحوزهحقوِقعمومی
استودرحقوقعمومیموضوعقوانین»انسان«و»شهروند«استنهویژگیهایمبتنیبرجنسیت،
نژاد،ملیت،قومیتوباورهایمذهبی،اعتقادیوسیاسیافراد؛بهعالوه،دردنیایمعاصرکهزنان
همگامبامردانوپابهپایآناندرفعالیتهایاجتماعی-اقتصادیوسیاسیمشارکتدارند،بایسته
استکهزنانبهازایکارومسئولیتهاییکسانازحقوقیبرابربرخوردارشوند.هدفتأمیناجتماعی
نیزکهفراهمآوردنشرایطالزمبرایزندگی»انسان«اعماززنمرداستتادغدغهآیندهزندگیخود
وعزیزانشرانداشتهباشند،ازاینقاعدهمستثنانیست.وانگهی،ازآنجاکهتأمیناجتماعی،بسیاری
ازکارکردهاینهادهایحقوقخصوصیوازجملهنفقه،ارث،بیمههایتجاری)بیمهعمر(و...را
دربرمیگیرد،رعایتاصلتساویزنومرددرتأمیناجتماعی،ازآثارنامطلوبعدمرعایتتساوی
زنومرددرحوزهحقوقخصوصیمیکاهدوبههمیندلیلبایدآنرادرکشورمابهمثابهفرصتیدر
تأمیناصلبرابریزنومرددرتمامحوزههاینظامحقوقیکشوربهشمارآورد.اینهماننکتهای
استکهنبایددرعرصهاجتماعیامروزودرتالشهمگانیبرایتوسعهاقتصادی– اجتماعیکشور،
مادر، بهمثابه که مردان رقیب بهمثابه نه زن ماند.کارگران پنهان فعاالنکارگری و پیشتازان نگاه از
اساسجنسیت، بر مرزبندیهایتصنعی مرداناند. باالترهمرزمان ازهمه و همسر،خواهر،دختر
ملیت،قومیت،مذهبوباورهایشخصیدرجنبشکارگری،ازجملهتحریکاتسرمایهداریاست

کهبایدآنهاراشناختوازآنهاپرهیزکرد.

۳-اصلتضمیندولت
است. آن،حقهمگانی از برخورداری و دولتها قانونی تکالیف ازجمله اجتماعی تأمین برقراری
دارند؛ عهده بر اجتماعی بیمه صندوقهای که هستند تعهداتی اجرای ضامن دولتها عبارتی به
ایران در اجتماعی بیمههای ارائهدهنده سازمان مهمترین که اجتماعی تأمین سازمان چنانچه یعنی،
است،دچاربحرانمالیشودوقادربهارائهخدماتبهبیمهشدگانآننباشد،دولتمسئولبرقراری
کمکهایپیشبینیشدهوتعهدشدهبهبیمهشدگانآنخواهدبود.بااینحال،»اصلتضمیندولت«
نبایددستآویزلطمهزدنبهماهیتتأمیناجتماعیشود21؛امادر»نظام«جمهوریاسالمیایناصل
بهمالکیتطلقدولتبرتأمیناجتماعیتعبیرشدهاستوگفتیمکهدر»نظام«جمهوریاسالمی،
اصول به اینسازمان دادن وسوق بیمههایخصوصی تقویت باهدف کارگزارسرمایه دولتهای

۲0-رجوعشودبهبخشسومکتابونقدتفصیلیآمارهایرسمیکشور.

کارگران، پایهمشارکت بر کارگران اجتماعی تأمین بر ناظر که آن واصالحیههای اجتماعیمصوبسال۵۴ تأمین قانون منظور -۲1
کارفرمایانودولتاست.
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بنگاهداری،اینسازمانراناکارآمدکردهاند.میدانیمکهنظامبیمههایاجتماعیدرکشورما،همچون
بسیاریازکشورهایسرمایهداری،نظامیاستکهدرآندولتبامشارکتکارگرانوکارفرمایان
موظفبهاجرایاینتعهدوتکلیفقانونیاست.براینموضوعدربند»د«ماده۶قانونساختارنظام
جامعرفاهوتأمیناجتماعیتأکیدشدهاست.بند»د«مادهمذکور،مشارکتبخشغیردولتی-وازآن
جملهمشارکتخدمتگیرندگانمتشکلوسازمانیافته-راازجملهاصولوسیاستهایساختاری
نظامجامعمیداندکهدرسطوحسیاستگزاری،برنامهریزی،اجراوارزشیابیجریانخواهدداشت22؛
اماهمچونهمیشهتناقضگوییوابهامآفرینیدراینجانیزبهچشممیخورد؛زیرابرخالفبندمادهی
۶،نقشتضمینیدولتچنانتعریفشدهکهبهحذفمشارکتطرفهایاجتماعیدولتوبهویژه
نمایندگانسندیکاهایمستقلکارگریحوزههایمدیریتیونظارتیانجامیدهاست؛بند»ی«ماده۹
همینقانونمیگوید:»سازمانهاوصندوقهایبیمهاینظامتأمیناجتماعیماهیتتعهدیداشتهو

حقبیمهشدگاننسبتبهصندوقها،منحصربهدریافتتعهداتقانونیاست23«؟!

هنگامیکهاینشفافسازیدرتأمینمنابعصندوقهابرایارائهخدماتپیشبینیشدهصورتنپذیرد،
بند ذیل بازداشت.میدانیمکه اینصندوقها مالی منابع در ازدخلوتصرف را نمیتواندولتها
»د«ماده۶،قانونمذکور،بهمحدودیتمداخلهوتصرفدولتدروجوهوداراییهایصندوقهای
بیمهاجتماعیوخدماتدرمانینیزاشارهشدهاست.نیزمیدانیم،ذیلبند»د«ماده۷قانونمذکور
تصریحشدهاست:»هرگونهتصرفدولتدرایناموال)اموالصندوقهایبیمهاجتماعیودرمانی(
باصندوقهایموصوفدرچارچوبقوانینومقرراتموردعملصندوقها ورابطهمالیدولت
خواهدبود«.بند»ه«همانمادههممیگوید:»مطالباتسازمانها،صندوقهاومؤسساتبیمهایفعال
درنظامجامعتأمیناجتماعیازدولتبرمبنایارزشواقعیروزوبراساسنرخاوراقمشارکت
پرداختخواهدشد«.بهعالوه،دربند»ج«همانمادهتصریحشدهاست:»اجرایتصمیماتواحکام
به بیمهایمنوط افزایشمصارفوتعهداتصندوقهاومؤسسات یا دولتدرجهتکاهشمنابع

تأمیناعتبارمنابعمالیمعادلآنخواهدبود24«.

آیااینهاهمهمانعازآنشدکهدولتهاوبهویژه،دولتاحمدینژادبابرجستهکردننقشتضمینیدولت
وبااتکابهمفادبند»ی«مادهمذکوردستدرمنابعمالیصندوقهایتأمیناجتماعیوبهویژه،سازمان
دولتها تمامی که نشد آن زمینهساز ابهامآفرینیها و تناقضگوییها این آیا نکند25؟ اجتماعی تأمین
دستگاههای و قانونگذاران آیا زنند؟ مالیخودسرباز تعهدات انجام از دهم و نهم دولت بهویژه و
نظارتیندیدهاندونشنیدهاندکهحجمبدهیهایدولتامروزسربهفلکزدهاست؟چراچنینشده

ازدولتنیستودرهرحال،دولت بهمعنایرفعمسئولیت »اینمشارکت تأکیدمیشودکه بند این بااینهمهدر ازماست. تأکید -۲۲
مسئولیتتأمیناجتماعیرابهعهدهدارد«.

۲۳-همینبنددستاویزیبرایدولتهاشدهاستکهازهرگونهارائهترازهایمالیساالنهومبتنیبرگزارششفافازمنابعوخدمات
ارائهشدهسرباززنندوحتی،ایناطالعاترامحرمانهتلقیکنند.اینضعفاساسیقانونمحملیبرایسوءاستفادههایکالنبهویژهاز

صندوقهایتأمیناجتماعیکارگریشدهاست.

ادغام با بهتصویبرسید.دردولتبرگماردهیاحمدینژاد آقایخاتمی قانوندرسال1۳۸۳ودردورانریاستجمهوری این -۲۴
صندوقبیمههایدرمانیوحمایتیومخدوشکردنمرزهایآنها،سازمانتأمیناجتماعیبهبدترینشرایطسوقدادهشد.

۲۵-نیز،یادآورمیشویمکهدولتهابهموازاتعدمایفایتعهداتخودنسبتبهتأمیناجتماعی،وازجملهعدمپرداختسهمناچیز
مشارکتیخود،بهتحمیلوظایفیبیشازظرفیتساختاریسازمانتأمیناجتماعیبهاینسازمانبرآمدهاند.تحمیلچنینوظایفی،درعین
عدمتأمینمنابعمالیالزمبرایاجرایآنهاکهبهطورکلاجرایتعهداتآتیهمهیصندوقهایاینسازمانرابهمخاطرهافکندهاست،

انتقادبسیاریازکارشناسانصندوقتأمیناجتماعیرانسبتبهقانونگزارومجریانقانونبرانگیختهاست.
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است؟بهاعتقادمابازداشتنشرکایاجتماعیدولتوبهویژه،بازداشتننمایندگانسندیکاهایمستقل
کارگریازمشارکتدرفرایندهایسیاستگزاری،برنامهریزی،اجراییوارزشیابی-بخواننظارت
برعملکردسازمانومدیران-بودهاست.دیدیمومیبینیمکهعباراتیازنوعبند»د«»قانونجامعرفاه

وتأمیناجتماعی«جزشعارنیستوتنهاکارکردنمایشیدرمجامعبینالمللیدارد.

قانون بهکیفیتحمایتهایموضوع آنجاگسترشدادکه تا نباید بهعالوه،اصلتضمیندولترا
تأمیناجتماعیلطمهزند.بهعنوانمثال،بهموجبماده۲۹قانونتأمیناجتماعی،ُنهدرصدازمأخذ
حقبیمهمذکوردرماده۲۸قانون،بایدبرایتأمینهزینههایناشیازمواردمندرجدربندهای»الف«
و»ب«ماده۳قانون)حوادثوبیماریهاوبارداری(تخصیصیابد؛اماباآنکهمنبعمشخصیبرای
تأمینهزینههایبیمهدرمانیموضوعقانونتأمیناجتماعیتعیینشده،نهدرقانونتأمیناجتماعینه
بندهای»الف«و»ب«ماده۳مذکورمصوبسال بهاجرای تأمیناجتماعی الزامسازمان قانون در
1۳۶۸،هیچگونهسطحخدماتدرمانیپیشبینینشدهاست؛یعنینهسقفخدماتیکهسازمانتأمین
شده پیشبینی آن هزینههای تعیین برای روشی نه و است روشن است آن ارائه به مکلف اجتماعی
است26.ازاینرو،بایدبرپایهمطالعاتمستندوگزارشهایشفافروشنشودکهمنابعمالیدرمان
کشورچگونههزینهشدهاست؛تاچهاندازهتواناییپوششدادنبهخدماتوهزینههاراداردوسرانه

هرفردایرانیدراینحوزهبهچهمیزاناست؟

ماده10قانونبیمههمگانیخدماتدرمانیمصوب1۳۷۳/۸/۳مقررکردهاست:»حداقلشمولو
سطحخدماتپزشکیوداروشاملخدماتپزشکیاورژانس،عمومیوتخصصی)سرپاییوبستری(
کهانجاموارائهآندرنظامبیمهخدماتدرمانیبهعهدهسازمانهایبیمهگرقرارمیگیردولیست
خدماتفوقتخصصیکهمشمولبیمههایمضاعف)مکمل(میباشد؛بهپیشنهادوزارتبهداشت،
درمانوآموزشپزشکیوتأییدشورایعالیوتصویبهیئتوزیرانتعیینواعالممیشود27«.باآنکه
قانونبیمهخدماتدرمانیکهعمدتًادربرگیرندهکارکناندولتاست،برایسازمانتأمیناجتماعی
الزماالجرانیست،روشننیستکهچرااینسازماندراجرایماده10مذکوردرپذیرشاینسطحاز
خدماتدرمانیتردیدنکردهوآنرااجراکردهاست؟موضوعاینجاستکهسازمانتأمیناجتماعیبا
کاهشسطحخدماتدرمانی،بیمهشدگانکارگررابهسمتبیمههایمکملوشرکتهایخصوصی
فعالدراینبخشسوقدادهاست.بهعبارتی،بخشیبزرگیازپوششخدماتدرمانیازشمولبیمه
تأمیناجتماعیخارجشدهاستودرنتیجهکارگرانخودبایدهزینههایاضافیرامتقبلشوند!بهتمام

اینبحثهابازخواهیمگشت.

۴-اصلحمایتیبودنمقرراتتأمیناجتماعی
اساسًاهدف که دیدیم و اجتماعیسخنرفت تأمین مقررات بودن درخصوصحمایتی پیشازاین

۲۶-برایمحدودساختناینعرصهوسیعتعهداتومنطقیکردنآنومتناسبساختنشبامنابعمالیپیشبینیشدهدرقانون،میتوان
کوششینظریمصروفداشتواستداللکردکهتنهاخدماتی،درمانیبهحسابمیآیندکهعرفًابتوانآنهارا»درمان«خواند؛بنابراین
جراحیپالستیکوزیباییونیزبعضیخدماتپزشکیپرهزینهکهمرگبیمارراصرفًابرایمدتکوتاهیبهتأخیرمیاندازدوهمینمقدار
همتضمینشدهنیست،درمانبهحسابنخواهدآمد؛اماروشناستکهاینگونهنظریهپردازیکافینیستوبایدضوابطروشنیبرایاین
منظورتدوینواجراگردد؛ضوابطیکهازیکسومبتنیبرمحاسباتبیمهایومتناسببامنبعمالیمقرردرقانونباشدوازسویدیگردر

تدوینآنواقعیتهایاقتصادیکشوردرنظرگرفتهشود.

۲۷-مصوب1۳۷۴/۳/۲۴هیئتدولت.
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ازوضعقوانینتأمیناجتماعیحمایتازافراددربرابرخطرهایاجتماعیازنوعخطرهایشغلی،
به ناظر قوانین تفسیر هنگام به بنابراین است؛ بوده غیره و پیری و ازکارافتادگی بیکاری، بیماری،
تأمیناجتماعینیز،بایدبهاینهدفتوجهداشتوبههنگامابهامواجمالیاتعارضدرقوانینتأمین
اجتماعیبایدبهتفسیریبهادادکهمتضمنحمایتبیشترازبیمهشدهیامشمولقانونباشد.گفتیم
میشود28. شامل نیز را کار حقوق بلکه نیست، اجتماعی تأمین حقوق به منحصر ویژگی، این که
در بیمهشده فرد پسر فرزند اجتماعی، تأمین قانون ۵۸ ماده ۳ بند »الف« مطابقشق مثال، بهعنوان
صورتیمیتواندبهتبعازبیمهشدهاصلیازبیمهدرمانیسازمانتأمیناجتماعیبهرهمندشودکهکمتر
ازهجدهسالباشدیامنحصرًاطبقگواهییکیازمؤسساترسمیآموزشیبهتحصیلاشتغالداشته
باشد.حالاگرفرزندفردبیمهشدهبعدازهجدهسالگیبافاصلهکمیازیاد،درآزمونورودییکی
ازدانشگاههاپذیرفتهشودوادامهتحصیلدهد،آیابایدباتوجهبهخروجویازشمولقانون،بهدلیل
گذشتنازهجدهسالگیوتردیددرورودمجدداوبهدایرهشمولقانون)بهدلیلاشتغالبهتحصیل(،
بهعدمبرخورداریویازمزاییدرمانیسازمانتأمیناجتماعیرأیدادیاآنکهچوندوشرطمذکور
باید )کمترازهجدهسالتمامداشتنواشتغالبهتحصیل(هریکشرطیمستقلبهحسابمیآیند
پذیرفتکهفرزندذکورفردبیمهشدهدرچنینشرایطینیزبرخوردارازمزایایمذکورخواهدبود؟
استداللدوم،گذشتهازاینکهباظاهرقانوننیزسازگارتروقابلدفاعتراست،بااصلحمایتیبودن
قانوننیزهماهنگیدارد.ولیمتأسفانهاینموضوعیاستکهدرتفسیرواجرایقانوندرمواجهه
کتاب، دوم بخش در نیز، موضوع این به میشود. توجه آن به کمتر تناقضات، و ابهامگویی این با

بازخواهیمگشت.

۲۸-اصلحمایتیوحداقلیبودنمقرراتقانونکارازاصولمهموکلیدیاینرشتهازحقوقاست.
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تأمیناجتماعیخاصوبرآمدهازمناسباتکار
همانطورکهگفتهشد،بیمههایاجتماعیکارگریبرپایهیاصل»تعمیم«از
مناسباتکارگری-کارفرماییدرمقیاسصنایعفراروییدوبهتمامشاغالن
گسترشیافت.چنینسمتگیریبهپیدایشساختاریفراگیرباهدفمتمرکز
آنها نسبی استقالل عین در اجتماعی بیمههای صندوق فعالیتهای کردن
که اشارهکردیم نیز، افکند. پی را اجتماعی تأمین نظامحقوقی و منتهیشد
شغلی خطرهای برابر در حمایت از: عبارتاند نظام این خاص حوزههای
بیماریحرفهای،حمایت و درمسیر ازکار،حادثه ناشی ازجملهحوادث و
دربرابربیماریهایغیرناشیازکار؛حمایتدربرابرازکارافتادگی؛پیری؛
حق زایمان، و بارداری کمکهزینه دربرگیرندهی و خانواده از حمایت
اشخاص بیکاری29. برابر در حمایت و کفنودفن کمکهزینه عایلهمندی،

حمایتشدهدرایننظامنیز،عبارتانداز:

همهیکارگرانومزدبگیرانتابعقانونکاربدوناستثنا؛--

کارکنانوکارمنداندولتکهتابعاستخدامیکشورهستند؛--

کارکنانمستقلکهکارگریدراستخدامخودندارند؛--

کارفرمایانیکهخوددستیدرکاردارند.--

همانطورکهمالحظهمیشود،درساختارسازمانینظامتأمیناجتماعیباید
استقاللسازمانیهریکازگروههایفوقبنابرویژگیهایآنانومنابعمالی
کارگران، نخست، گروه مالی منابع تأمین در زیرا پیشبینیشدهحفظشود؛
کارفرمایانودولتمشارکتدارند.ولیدرگروهدوم،دولتهمکارفرماست
وهمازنقشمشارکتیبرخورداراست.درگروههایدیگر،کارگرانسهمی
بیمههای مشمول باید نیز، اجتماعی گروههای این که برآنیم ما ندارند30.
اجباریدرساختارمستقلسازمانیخودشوند.منبعمالیآننیزبایدعالوهبر
مشارکتفردیبراساسخوداظهاری،مالیاتبردرآمدتصاعدیوصولشده
ازسازمانصنفیذیربطباشد.مابرآنیمکهمنبعمالیتأمیناجتماعیدرهمه

۲۹-دربخشدومکتاب،دربارههریکازاینحوزههابهتفصیلتوضیحخواهیمداد.

۳0-درقانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۵۴ودیگرقوانینبعدیتأمیناجتماعیازگروههایسوم
وچهارمبهعنوان»صاحبانحرفومشاغل«نامبردهشدهاست.درقانونمذکوردربندب-ماده۴این
گروههانیزمشمولبیمههایاجباریاعالمشدهبودند؛امادرپیاصالحاینبند،اینگروههایاجتماعی
مشمولبیمههایاختیاریشدند.ازنظرسازمانیبیمههایدرمانیآنانتابعسازماندرمانکشوروسایر
حوزههایبیمهآنانبهسازمانتأمیناجتماعیمحولشدهاست.روشناستکهچنیندرهمآمیختگیبهویژه

دربحثتأمیناجتماعیمخدوشکردنمرزهایتأمیناجتماعیاست.
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شاخههایآنبایدبهسمتتکیهبرمالیاتدرآمدهایتصاعدییابهعبارتیمشارکتهمهشاغالنبر
پایهدرآمدآنانسیرکند.درادامهبهاینبحثبازخواهیمگشت.

نظامجامعتأمیناجتماعی
تمام از حمایت به نمیتواند و نمیتوانست آن خاص مفهوم به اجتماعی تأمین نظام که میدانیم
به دستیابی برآید. کار مناسبات ازحوزهی بیرون و ویژه نیازمندحمایتهای اجتماعی گروههای
اینهدفنیازمنداستقرار»نظامجامعتأمیناجتماعی«یا»نظامتأمیناجتماعیملی«است.ازجمله
حوزههایحمایتیایننظامبیرونازمناسباتکارتوانبخشی،بازپروریوامدادرسانیاست.ازجمله

گروههایاجتماعینیازمنداینحمایتهایویژهمیتوانبهگروههایزیراشارهکرد:

سیل،-- آتشسوزی، جنگ، چون هم اجتماعی31 و طبیعی ناگوار حوادث دیدگان آسیب
خشکسالی،آفتزدگیو...درشهرهاودرروستاها.

وهنوزشاغلکهعمر-- "ازکارافتادگان"  از اعم کارگرانوحقوقبگیرانمیانسالوسالمند
خودرادرکارسپریکردهاند،ولیمشموالنتبعیضیهستندکهدرگذشتهوحال،آنانرااز
حقبرخورداریازبیمههایاجباریوبهتبعآنازبیمههایازکارافتادگیوبازنشستگیمحروم

کردهاست؛اینحقبایدبهآنانبازگرداندهشود.

بیکارانیکهبراینخستینبارواردبازارکارمیشوندوقادربهیافتنکارمناسبخودنیستند؛به--
اینمنظور،بایدجنبسازمانتأمیناجتماعیصندوقیبرایحمایتازاینعدهکهنمیتوانند
کارمناسببامهارتهاوتحصیالتخودبیابند،تأسیسشود؛زیرادرغیراینصورت،بار
تأمینهزینههایزندگیآنانبهدوشخانوادههایعمدتًاکارگریوکارمندیتحمیلخواهد
شد؛بهعالوه،ممکناستتأمیناینهزینهازعهدهیخانوادهخارجباشدیاحمایتخانواده
بسندهنباشد.روشناستکهدرهمهحال،اینوضعموجبسرخوردگیوافسردگیخواهد
پیشگیری نوعی حمایت این باشد. داشته دنبال به را اجتماعی آسیبهای میتواند که شد
اینصندوقکارفرماوکارگریوجودندارد، ازآنجاکهدر نیز،محسوبمیشود. اجتماعی
هزینههایآنبایدبهتمامیازسویدولتدرردیفهایبودجهپیشبینیوتأمینشود.تحمیل
باریاستکهمیتواندصندوق تأمیناجتماعیتحمیلاضافه بیکاری بهصندوق اینهزینه
رادرانجاموظایفخودبااخاللروبروسازد.بهعالوه،گفتیمکهاشتغالازعمدهتعهدات
بنابراین، برنامهریزیدولتهاست؛ و آثارسوءمدیریت ازجمله بیکاریگسترده و دولتها
تبعات آثارو ازتعهداتدرجبران افراِدعمومًاجوان،بخشی این از ایجادصندوقحمایت

منفیسیاستهایدولتهانیزبهشمارمیرود.

معلوالنمادرزادیامعلولشدگانحوادثطبیعیواجتماعی؛ایناننیز،بایدتحتحمایتهای--
ویژهازنوعتوانبخشیدرآیندتاکاروجایگاهمناسبخودرادرجامعهبازیابند؛اگراینهدف
بیمههایاجباریمیشوند؛ نیز،بهصفشاغالنخواهندپیوستومشمول آنان یابد تحقق

۳1-ازجملهحمایتهایاقتصادیواجتماعیکهدرحیطهنظامهایتأمیناجتماعینمیگنجد،حمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
این در متأسفانه یادمیشود.ولی یارانهها یا باعنوانسوبسید آن از اقتصادیاستکه برنامههای و ناگوارسیاستها پیامدهای برابر در
خصوصنیز،»نظام«جمهوریاسالمیبهتبعیتازمنویاتکارگزارانکالنسرمایهداریجهانیمسیرواژگونهمیپیماید.رجوعشودبهنقد

قانونهدفمندییارانهها،پیوستشماره۷یخشچهارماینکتاب.



۲۷ سیخشیپ،فوظییف،فاهداففوفمنیبعفمیلی

میدهند، تشکیل را کمی درصد عمومًا که باشد نداشته وجود امکانی چنین درصورتیکه
بایدتحتپوششصندوقهایمستمریبگیردرآیند.چراکهعمومًاایناننیزمشمولحوادث

ناگوارطبیعیواجتماعیهستند.

خانوارهاییکهسرپرستانخودراازدستدادهاندوازهیچپوششتأمیناجتماعیبرخوردار--
نیستند؛میدانیمکهاعضایاینخانوارهااعمازهمسرانوفرزندانناگزیرازورودبهبازار
کارشدهاند.حمایتازاینخانوارهابایدبهگونهایباشدکهاگرهمسروفرزنداندرسنین
کارهستندوکارمیکنند،تحتپوششبیمههایاجباریدرآیندواگردرسنینکارنیستند
تحتحمایتهای آنان خانوادهی و شود فراهم تحصیل به آنان بازگشت برای شرایط باید

ویژهدرآید.

کودکانخیابانی؛گفتیمکهاینکودکانونوجواناننیزچنانچهشرایطبازگشتشانبهخانواده--
برایشان یاکارآموزی تربیتی،شرایطتحصیل ازطریقحمایتهایویژه باید، نباشد، فراهم
معتادان، نوع از گروههایی دیگر شامل بازپروری و تربیتی نوعحمایتهای این آید؛ فراهم
گرفتن حمایت تحت آن از مهمتر میشود؛ نیز، تنفروشان و بزهکاران عادی، زندانیان

خانوادههایآنانوبهویژه،فرزندانآناناست.

اشتغال-- ایجاد بر مبتنی پیشگیرانهی سیاستهای آن، و کرد فراموش نباید را مهمی نکته اما
مولدوممانعتازبازتولیداینپدیدههایناخوشاینداجتماعیاست.بیتردید،نقشاحزاب،
آگاهیهای ارتقاء در کارگری مستقل سندیکاهای بهویژه و مستقل مردمنهاد سازمانهای
عمومیوصیانتازسالمتوبهداشتروانیجامعهتعیینکنندهاست.نیز،یادآورمیشویمکه
پیشگیری،نیازمندمبارزهیقاطعوبیامانعلیهباندهایبزهکار،واردکنندگان،تولیدکنندگان

وتوزیعکنندگانموادمخدروقاچاقاست.

روشناستکهدرپناهرشدوتوسعهیموزون،متوازنومردمی،بهتدریجازدامنهیاینحمایتهای
ویژه،کاستهخواهدشد.

حمایتهایامدادی
ایننوعحمایتهاتاآنجاکهبهنظامجامعتأمیناجتماعیبازمیگردد،معطوفبهکمکرسانینقدی
وغیرنقدی،جبرانتعلیقدستمزدبهدلیلتوقفکار،بازپروریوتوانبخشیاست؛اماهمانطورکه
میدانیمدامنهیاینحمایتهابسیارگستردهاستوهمکاریبینسازمانینهادهایمختلفنظامی،

اقتصادیواجتماعیرامیطلبد.

امدادرسانی سازمان نیازمند بنابراین، است؛ طبیعی حوادث انواع معرض در ما کشور که میدانیم
منطقهای مقیاسمحلی، در کافی و روزآمِدالزم تجهیزات از برخوردار و ورزیده کارآمد، فراگیر،
وکشوریاست.ازاینرو،ضروریاستکهبهتوسعهوگسترشزیرساختهایالزمدراینزمینه
این بهعالوه،میدانیمکه برد. بهره امکاناتدولتیونظامی تمام از اقدامکردودرمواقعضروری
سازمانهایمحلی،منطقهایوکشوریدرمواقعبحراننمیتوانندتنهابهنیرویخودمتکیباشند؛
بنابراین،حضورومشارکتسازمانیافتهیمردمیوبهویژهسندیکاهایمستقلکارگریدرستادهای
مقابلهبابحرانوبههنگامبروزحادثهمحرِکجانبخشدرامدادرسانیاست.آموزشمردمازطریق
سازمانهایمردمنهادوبهویژه،سندیکاهایمستقلکارگریجزءضروریحوزهیامدادرسانیاست؛
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برد؛کارگران یاد از احتمالی باحوادث مقابله بههنگام را آموزشدیده بیبدیلکارگران نقش نباید
ازطریق باید، و میتوانند طبقاتی احساسهمبستگی بهحکم و وزحمت کار به ذاتی تعلق بهحکم
در چه حوادث، با مقابله ستادهای در را خود شایستهی حضور مستقل، سندیکایی سازمانهای
عرصههایسازماندهی،برنامهریزیونظارتوچهدرعرصههایمیدانیبازیابند.توجهداشتهباشیم
کهکارگراندرهمهجایمیهنودرهمهیمناطقحضوردارند.تأکیدمیکنیم،اینموضوعباتوجهبه

آنکهکشوردائمدرمعرضحوادثطبیعیاست،ازاهمیتخاصیبرخورداراست.

بااینحال،ازآنجاکهبحثامدادرسانیبحثمستقلیاستکهبایدبهتفصیلودرهمهیحوزههایعمل
آنبازبینیوبررسیشود،گفتگویبیشتردراینبارهرادرمقالهیمستقلدیگریپیخواهیمگرفت.

نظامجامعرفاه
روشناستکههدفبرترمبارزاتاجتماعیدستیابیبهجامعهیمبتنیبررفاهعمومیواجتماعی
است.رفاهعمومیواجتماعیرامیتوانبهتأمیناجتماعیبهمفهومعاموگستردهیآنتعبیرکرد؛
زیرادربرگیرندهیمباحثاقتصادی،سیاسی،اجتماعیبسیاروشاملمقولههاییچونامنیتفردی
بیان،حقتشکلواجتماعات،حقاشتغال،حقمسکن،حقبهداشتودرمان آزادی واجتماعی،
و حقوق از برخورداری حق اجباری؛ و رایگان همگانِی آموزش حق اجباری، و رایگان همگانِی
دستمزدمتناسبودرخوردزندگیانسانی،حقبرخورداریازامکانمطالعهوآموزشهایتکمیلی؛
حقهمگانِیبرخورداریازامکاناتورزشی،هنریوتفریحی،حقبرخورداریازامکاناتحمایتی
وتوانبخشیبههنگامضروری،حقبرخورداریازامدادبههنگامحوادثورویدادهایناگوارطبیعی
واجتماعیو...استکهذیلحقوقبشروملتهادراسنادبینالمللیطبقهبندیشدهاستودرقانون
اساسیکشورنیز،بهنوعیتجلییافتهاست.طبیعیاستکهدراینالیههایتأمیناجتماعیبرخی
مفاهیم،مشترکوهمسوباشند؛روشناستکهاگرایناهدافآخریتحققیابدممکناستبرخی
تأمیناجتماعیمنفکوتحتپوششعام ازسازمان آن بهمفهومخاص تأمیناجتماعی حوزههای
درآید؛امامادامکهچنیناهدافیتحققنیافتهاست،تحتهیچشرایطینمیتوانونبایدتأمیناجتماعی
برخیحوزههای بهعالوه،همانطورکهگفتیم بیرنگکرد. و راتضعیف آن وحوزههایحمایتی
تأمیناجتماعیبامناسباتکاروباحقوقکارگرهخوردهاستوتحتهیچشرایطینمیتوانآنها

راازحوزهتأمیناجتماعیبهمفهومخاصآنمنفکوزایلکرد32.

بااینحال،مامخالفتاصولیباتأسیسنهادیفراگیرازنوعشورایعالیتأمیناجتماعیبرایتمرکز،
همافزاییوتحرکبخشیدنبهخدماترسانیاعمازعرصههایخاصتأمیناجتماعی،حمایتهای
ویژهوامدادرسانینداریم؛اماهمانطورکهگفتیم،اینموضوعنبایدبهمخدوششدنمرزهایسازمانی
ووظایفهریکازآنهابینجامد.بهعالوه،تأکیدمیکنیمکهدرایننهادفراگیرنیز،بایدحضورقدرتمند
نمایندگانسازمانسندیکاییمستقلکارگرانپیشبینیوتضمینشود.جایهیچتردیدینبایدباشد.
نظامحقوقتأمیناجتماعینظامیحمایتیاست؛حضورکارگراندرعرصهنظارتبرعملکردمجریان
قانوندرفسادزدایی،درممانعتازصدوربخشنامهوتصویبنامههایخالفقانونوتحدیدکننده

۳۲-ازاینرو،هنگامیکهاز»قانونساختارنظامجامعتأمیناجتماعیورفاه«مصوبسال1۳۷۳بهعنوانسندباالدستیمتأثرازاصول
۲1و۲۹قانوناساسیوناظربرسمتگیریدولتهادرعرصهی»رفاه«و»تأمیناجتماعی«یادمیشود،نمیتوانشگفتزدهنشد!زیرابر
همگانروشناستکهبحثرفاهتنهامحدودبهدرمان،حمایتوامدادرسانیآنهمبهصورتناقصوناقضیکهدراینقانونآمدهاست،

نمیشود.رجوعشودبهپخشچهارماینکتابپیوستشماره۸باموضوعنقدقانونپیشگفته.
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شمولپوششیقوانینومقرراتنقشبهسزاییدارد.اینحضوردرتدوینپیشنویسبرنامهولوایح
قانونیکمکمؤثریدربازتابنیازهایاجتماعیخواهدبود.نگرانچههستیم؟

اهداف
و دولت«ها »تضمین تبعیض«، »عدم »تعمیم«، گانهی ۴ اصول به اتکا با اجتماعی تأمین هدف
»حمایتی«وبرپایهیساختارتشکیالتیمنسجموکارآمد،»جامعیت«و»کفایت«رادنبالمیکند33؛
یعنی،عالوهبرتعمیماجباریتأمیناجتماعیدرهمهیحوزههاوبههمهیآحادکشور،بایدسطح
افراددر تمامی نیازهای به بهلحاظکیفی باشدکه نیز،چنان ارائهشدهدرسطحودرعمق خدمات
تمامیزمینههاپاسخگوید؛بهعبارتی،هدف،تنهاگسترشتأمیناجتماعیدرسطحنیست،بلکهباید
درعمقنیز،توسعهیابد.یادآورمیشویمکهجامعیتوکفایتنسبیاستوباگذشتزمانوتغییرات
درالگوهایتولیدومصرف،تغییرمیکندونیازهایامروزممکناستبانیازهایدیروزتفاوتیابد.
دراینباره،درکتاب»درآمدیبرحقوقکار«ذیلفصلدستمزدبهتفصیلنوشتهایم؛دراینجافقطاشاره
میکنیمکههدفبایدارائهچنانخدماتیباشدکهبهنیازهایواقعیانسانهاجوابگویدودرشأن

انسانباشد.

متأسفانهدیدیمکهدرکشورماروزبهروزازسطحوکیفیتخدماتارائهشدهدرهمهیعرصههاکاسته
میشودوبهسمتمدلهایگزینشیو»صدقهگرایی«سیرمیکند.براینمونهمستمریبازنشستگی
حدود۹0درصدازمستمریبگیراندرحدودحداقلحقوقاست.میبینیمکهچطورپرداختهمین
دولت و میافتد تعویق به ماهها تا بازنشستگی برخیصندوقهای ازسوی گاه نیز، مستمری اندک
به بدتر آن از و میکنند اختیار اقدامهاسکوت این برابر در دولت، تضمین اصل بهرغم دولتها یا
تجمعهایاعتراضیاینزحمتکشانیکهعمرخودرادرکارسودهاند،یورشمیبرند؛معترضانرا
ضربوشتممیکنندوبهزندانمیافکنند!بیشرمانیکهحیاراقورتدادهاندوجرعهآبیهمازپیاش!

گفتیم،ازپیجنگجهانیدوموبهویژه،ازپیموجودیتاردوگاهسوسیالیسمکهنظامهمهجانبهتأمین
اجتماعیرابهنمایشگذاشت،تأمیناجتماعیدرمقاولهنامههاوتوصیهنامههایسازمانبینالمللی
عامل دو بر بنا نیز، وکشورهایسرمایهداری بهخودگرفت اجتماعی تأمین نظام کارسمتوسوی
اساسِیمبارزاتکارگرانوزحمتکشانوهراسسرمایهداریازگسترشوتعمیقاینمبارزات،مفهوم

وسیعترییافتوکمابیشسایراقشارزحمتکشونیازمندحمایتهایاجتماعیرادربرگرفت34.

ولیدیدیمکهدرپیتغییرتوازنجهانیازپیسالهایدههینودمیالدیکالنسرمایهداریجهانی
تعرضهمهجانبهایراعلیهدستآوردهایجنبشکارگریوازجملهتأمیناجتماعیدرپیشگرفت.
یافتگیسازمانهایکارگریدرکشورهایمختلف، بهسطحرشد بسته اینتعرض آثار بااینحال،
عنوان تحت که گزینشیای و محدود الگوهای به میتوان تعرضها این ازجمله است. متفاوت
الگوهایبانکجهانیوصندوقبینالمللیپول،ایندونهادکارگزارکالنسرمایهداریجهانی،به
کشورهاوبهویژهبهکشورهایدرحالتوسعهتوصیه-بخواندیکته-میشوداشارهکرد:»نظامهای

۳۳-براینهدفدراسنادبینالمللیناظرتأمیناجتماعیتأکیدشدهاست.

۳۴-متأسفانهدرپیتغییرتوازنجهانینیروهاازپیرخدادهایدهه۹0میالدیدرکشورهایسوسیالیستیوبهویژهاتحادجماهیرشوروی
سوسیالیستیشاهدتهاجمکشورهایسرمایهداریبهدستآوردهایجنبشکارگریهستیمواینخودنشانمیدهدکهسرمایهداریازهر

فرصتیبراینادیدهگرفتنحقوقکارگرانوتعرضبهآنفروگذارنمیکند.
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لیبرال،رفاهپسماندیودیدگاهحداقلیرامیپذیرند.برایناساس،هدفسیاستهایحمایتی،افراد
ادارهخود به قادر ازهیچطریقی بهکسانیاستکه ایمنِیمحدود تور اینمنظر از فقیراست.رفاه
نیستند35.«حالآنکهرفاهجزئیعادیاززندگیاجتماعیاستوبایدهمانندخدماتعمومی)مانند

احداثجاده،یامدارسودیگرخدماتمشابه(برایآحادکشورتأمینشود.

توسعه فرآیند در دلیل هر به که گروههایی دربارهی تا است این بر تالش نولیبرالیستی نگرش »در
یا قوانین طریق از میشوند، نارسایی و اخالل دچار و میمانند عقب جامعه همپایی و همراهی از
راهبردهایمناسببرایجبراناینعقبماندگیاقدامشود.ازآنجاکهدرایننگرشبهتوسعهبیشتر
ازبعداقتصادیآنتوجهمیشود،اقداماترفاهینیزبرحمایتازگروههایآزادوغیررسمیتمرکز
موردی حمایت تا عمومی یارانههای پرداختهای از اقدامات از طیفی شامل حمایت این دارد.
همپایی و همراهی از گروههایی باید کهچرا است این پرسش ماست. از تأکید اقتصادیاست36.«
درکشورخودشاهد آنگونهکه فقر مداوم بازتولید بایدشاهد عبارتیچرا به بمانند؟ جامعهعقب
هستیم،باشیم.دراینمدلهاچراموضوعپیشگیریحذفشدهاست؟گروههایآزادوغیررسمی
چهکسانیهستند؟چرابایددربحثهایبهظاهرآکادمیکاینگونهمسائلراپیچاند؟چرابهصراحت
گفتهنمیشودکهاینگروههایبهاصطالح»آزادوغیررسمی«ازکارافتادگانوبیکارانوخانوادههایی
هستندکهازتحتهیچپوششوهیچحمایتینیستند؟»کمکهایموردی«یعنیچه؟چراخودرابه
تجاهلمیزنیمونمیگوییم:»صدقه«37؟آخرهمهمیدانیم،دراینمدلهاتالشبرایناستتحت
عنوانرقابتدربازارکار،حمایتازنیرویکاربهحداقِلممکنوحتیبهصفرکاهشیابدوکار

بهطورتمامعیاربه»کاال«وتابععرضهوتقاضاشود38.

گفتیم،نظامتأمیناجتماعیدرتقابلباایننظامهاوازجملهدرتقابلبابیمههایخصوصی،گزینشی
وصدقهرسانیازطریقمؤسساتخیریهشکلگرفتهودواموقوامیافت؛بنابراین،بازگشتبهچنین
مدلهاییدرقوانینومقرراتجمهوریاسالمینقضآشکاروهمهجانبهیتعهداتدولتدرقبال

ملتوبهویژه،کارگراناست.

منابعمالی
وامامنابعمالی.میدانیمکهازجملهپیششرطهایتواناییوکارآمدیتأمیناجتماعیدردستیابیبه
هدفهای»جامعیت«و»کفایت«تقویتمنابعمالیآناست.گفتیمکهبراینخستینبارنظامجامع
وفراگیرباهدف»جامعیت«و»کفایت«درکشورهایسوسیالیستیرخنمود؛زیرادراینکشورها
بهحکملغومالکیتهایخصوصیبرابزارتولیدوحذف»استثمارانسانازانسان«درآمدهایعمومی

کشوردرقالبطرحهایعمرانیورفاهعمومیبهتمامیبهآحادکشوربازگرداندهمیشود.

۳۵-»فرآیندمدیریتوتوسعه،بهار۹1،شماره1:بررسیرابطهقواعدساختارینظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیوقواعدماهویاین
نظام«

۳۶-نظامرفاهاجتماعیدرجهان)مطالعهتطبیقی(دکترایروانمسعوداصل.

۳۷-البتهمامیفهمیمکهاینعدمصراحتازکجابهاندیشمندانومحافلعلمیکشورتحمیلمیشود؛ازاینرو،رویسخنمادروهلهی
نخستباهمانمحافلکارگزارکالنسرمایهداریاستکهچنینسیاستها-بخوانسانسور-راحاکمکردهاند.

۳۸-رجوعشودبهبحث»قانونومقررات«ناظربرمناطق»آزاد«و»ویژه«،درکتاب»درآمدیبرحقوقکاردرایران«.
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گفتیمکهدرپیجنگجهانیدوموبروزوظهورنظامتأمیناجتماعیجامعوفراگیردرکشورهای
سوسیالیستیازیکسووگسترشوژرفشجنبشهایکارگریدرکشورهایسرمایهداریازدیگر
فراگیرگردن اجماعی تأمین نظام به تاکمابیش ناگزیرشدند پیشرفته سو،کشورهایسرمایهداری
نهندومنبعمالیآنگذشتهازدرآمدهایعمومیجامعه،بخشیازمالیاتبردرآمدهاتعیینشدکه
میبایستازطریقردیفهایبودجهساالنهتبیینواختصاصیابد.بهعبارتی،دراینکشورهاسهم
کارگرانوکارفرمایانودیگرشاغالنازطریقمالیاتبردرآمدآنانومتناسببامیزاندرآمدآنها

تقویموادامیشود.

درکشورتوسعهنیافتهیادرحالتوسعهتأمیناجتماعیازنابسامانیبیشتریرنجمیبرد.هرچندکه
پیدایشو پیدایشدولتهایمستقلوملی، استعماریو نظام درپیجنگجهانیدوموفروریزی
تأمین وگسترشجنبشهایکارگریموضوع نیز،رشد و وعدالتخواه ملی گسترشجنبشهای
اجتماعیدراینکشورهابهیکیازمطالباتکارگرانوزحمتکشانبدلشدوکمابیشبهاستقرار

نظامهایتأمیناجتماعیبادرجاتمختلفرشدیافتگیانجامید39.

دراینکشورهاوازجملهدرکشورما،منابعمالیتأمیناجتماعیعمدتًاازطریقمشارکتکارگران،
کارفرمایانودولتتأمینمیشود.

گفتیمکهدرکشورمانظامتأمیناجتماعیهمدرزمینهیتحققاصول۴گانهیحاکمبرتأمیناجتماعی
اصولی خواستهای ازجمله که گفتیم دارد. بسیار فاصلهی کفایت« و »جامعیت اهداف تا هم و
جنبشکارگریمیهنتحققنظام»جامع«تأمیناجتماعیباهدفدستیابیبه»جامعیت«و»کفایت«
و تخیلی سرمایهداران،خواستی کالن شانتاژهای برخالف اینخواست، میگوییم، وهست. بوده
نبودهونیست؛خواستیبودبرآمدهازمطالعهیهمهجانبهیاوضاعاقتصادیاجتماعی غیرواقعبینانه
این در داشت. نظر مردمی و دموکراتیک ملی، منافع اساس بر کشور اجتماعی رشد به که کشور
سمتگیریمیبایستتماممنابعارزیحاصلازفروشوصدورثروتهایعمومیوازجملهنفت
وگازصرفتوسعهزیربناییکشوروصنعتیشدنآنشود،اشتغالفراگیرومولددردستورکارقرار
گیرد،بهبورسبازیدرعرصههایغیرمولدوازجملهزمین،مسکن،سکهوارزهایخارجی،کاالها
تولیدیو بهبخشهایصنعتی، نقدینگیها و دادهشود،سرمایهها بهویژهکاالهایاساسیخاتمه و
مولدسوقدادهشودوهزینههایجاریوازجملهخدماتعمومیازمحلمالیاتبردرآمدهاتأمین
شود.میبایستهمهمعافیتهایمالیاتیلغوشوند،مالیاتبردرآمدهابایدهمهیشاغالنکشورو
تمامبنگاههایاقتصادیاعمازریزودرشترادربرگیرندوبهطورتصاعدیوازصفرتا۷۵%تبیین
وتقویمشوند.تنهاازاینطریقاستکهمیتوانمشارکتهمگانرادرتأمینسرمایههاوهزینههای

رشداجتماعیوازجملهتأمیناجتماعیمیسرنمودودرمسیراستقرارعدالتگامبرداشت40.

تغییرات به این از پیش بهشمارمیرفت. اساسیکارگران ازجملهخواستهای ازدهه۲0 بهویژه اینخواست نیز، ما ۳۹-درکشور
رخدادهدرقوانینومقرراتناظربرپیدایشوشکلگیریتأمیناجتماعیدرکشورخوداشارهکردیم.دراینجااضافهمیکنیمکهتصویب
»قانونتأمیناجتماعی«سال1۳۵۴رابهرغمتمامکاستیهایآن،بایدنقطهعطفیدرحوزهتأمیناجتماعیوازجملهدستآوردهایجنبش
کارگریکشوردانست.یادآورمیشویمکهبههنگامتصویباینقانونوعدهدادهشدکهتمامقوانینناقضومحدودکنندهاینقانونبه
تدریجملغیشود.کاریکههرگزتحققنیافت.عدمتحققاینوعدهمانعازآننشدکهکارگرانخواستتأمیناجتماعیفراگیرراباجدیتی
تمامدنبالنکنند؛خواستیکهبهنوعیدرقانوناساسیبهعنوانیکیازتعهدات»نظام«دربرابرکارگرانومردمتجلییافت.ازاینرو،
بهدستآوردهایجنبش بایدتعرضی تأمیناجتماعی«را بهویژه»قانوننظامساختارجامعرفاهو »قوانین«مصوبدردودههیاخیرو

کارگریکشوردانست.

۴0-مطابقباقوانینتأمیناجتماعیکارفرمایانموظفاندکهدرپایانهرماهحقبیمهکسرشدهازحقوقکارگرانراهمراهباحقبیمهسهم
خودبراساسلیستهایارسالیبهسازمانتأمیناجتماعیپرداختکنند.ازاینرو،برایآنکهبااستقرارچنیننظاممالیاتی،پرداخت
⇐
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گفتیمکهمالیاتبردرآمدهایتصاعدیبایدمنبعاصلیتأمیناجتماعیوبیمههایحمایتیوامدادی
باشد؛اماهربارکهازمالیاتوآنهممالیاتبردرآمدهایتصاعدیسخنمیگوییم،باخشمکالن
سرمایهدارانروبرومیشویم؛گوییکهبه»کفرابلیس«دچارشدهایم!امادیدیمکهدراینچنددهه
هیچیکازمعافیتهایمالیاتی،یکسانسازیمالیاتبردرآمدهابهنرخ۲۵%،معافشدنکارفرمایان
ازشمولقانونکاروتأمیناجتماعی،میداندادنبهبورسبازیها،وضعمالیاتهایغیرمستقیماز
نوعمالیاتبرارزشافزودهوغیره،هیچکدامنهتنهابهرونقاشتغال،افزایشدرآمدهایسرانهوکاهش
دادهاستو بهورطهیسقوطوورشکستگیسوق بیشازپیش را فقرمنجرنشدکههرروزکشور

میدهد.بایدبهاینوضعخاتمهداد.

ازاینرومیگوییموبرآنپافشاریمیکنیمکه:

و-- امنیتی - نظامی گروهبندیهای بنیادها، اختیار در ملت رفتهی غارت به اموال تمام باید
شرکتهایتولیدی،خدماتیوموسسههایمالیتابعآنهابهملتبازگرداندهشوند؛

به-- بایدمتوقفواموال فروشوواگذاریاموالعمومیملتتحتعنوانخصوصیسازی
غارترفتهبهملتبازگرداندهشود؛

خدمت-- در کشور واردات و شود ملی باید کلیدی بخشهای در بهویژه خارجی تجارت
نیازمندیهایعمومیوتولیداتداخلیسامانیابد41؛

فروشارزهایخارجیناشیازفروشوصدورثروتهاواموالعمومیبهبخشخصوصی،--
بایدمتوقفشود؛

ایندرآمدهابایدبهتمامیصرفتوسعهیزیرساختهایاقتصادیواجتماعیشوند؛--

ازخروجسرمایههایملیجلوگیریشود؛--

تمام-- به و شوند هدایت مولد و تولیدی بخشهای به باید نقدینگیهایسرگردان و سرمایه
بورسبازیهایغیرمولدوانگلیدرزمینومسکن،درکاالهاودرخدماتپایاندادهشود؛

مالیاتهایغیرمستقیموازجملهمالیاتبرارزشافزودهکهمالیاتتحمیلیبهمصرفکنندگان--
وتولیدکنندگاناست،بایدملغیشوند؛

هزینههایجاریکشوروخدماترسانیهایعمومیبایدازمحلمالیاتبردرآمدهاتأمین--
شود؛عدالتاجتماعیحکممیکندکهمالیاتبردرآمدهابهطورتصاعدیوازصفرتا%۷۵

تقویمشوند.

بیمههابااخاللروبرونشود،میتواناینپرداختهایماهانهرانوعیپیشپرداختمالیاتیتلقیکردودرپایانسالپسازقطعیتیافتن
مالیاتبردرآمدهاکسرواضافهمالیاتهایپرداختیراوصولیامستردکرد.

۴1-بخشخصوصیتنهامیتواندبخشیازارزهایحاصلازصادراتخودرادراختیارداشتهباشد.روشناستکهورودکاالدرهمه
حالبایدزیرنظارتدولتوبادررعایتاولویتهایتوسعهباشد.
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اصلتضمیندولت
گفتیماصلتضمیندولتهابهاینمعناستکهدولتضامنبقاوتداومتأمین
اجتماعیاستودرصورتیکهمصارفبرمنابعمالیپیشیگیرد،تداومارائه
خدماتپیشبینیشدهدرتأمیناجتماعیازجملهتعهداتدولتهاست.آیااز
اینمفهومچنینمیتواننتیجهگرفتکهدولتمالکالرقابتأمیناجتماعی
که هرصورت به و زند سرباز آن قبال در خود تعهدات ایفای از که است
خواستدستدرصندوقهایآنکند؟میدانیمکهمنابعتأمیناجتماعیحتی
آنبخشکهدرتعهددولتاست،امانتیاستنزددولتوبهاصطالحفقهی
»ذمهیحقالناس«استبرگردندولت.درمعابرومنابربسیارشنیدهایمکه
خداوندازحقخودممکناستبگذرد،اماازحقالناسنمیگذرد.پسچرا
کسیاز»داعیهداران«فقهاسالمیدر»نظام«جمهوریاسالمینیستکهبگوید
چرا»خیانتدراینامانت«وچراچنیندرازدستیدر»حقالناس«؟موضوع
ایناستکهاسالمو»فقهاسالمی«دردستانسران»نظام«ابزاریبیشنیست
وتاآنجاکاربردداردکهشرایطسرکوبملترافراهمکند،ورنه،اگربهآنچه
درخصوصحقالناسگفتهاندومیگویند،ذرهایباورمیداشتند،بایدترس

ازعذابُاخرویهمکهشده،آنانرادرایندرازدستیمحتاطمیکرد42.

بدهی اعالم از دولتها، سیطرهی تحت اجتماعی، تأمین سازمان اگرچه
ازدرآمدهایعمومی آنهمسهمی بابتسهمخودکه دقیقوشفافدولت
ومالیاتهایجامعهاست،طفرهمیرود،ولیازسویکارشناسانوفعاالن
گذشته تومان میلیارد هزار ۶0 مرز از بدهی این حوزه، این در صاحبنظر

است.

»بهگزارشجهانبهنقلازواحدمرکزیخبر،آقاینوربخشافزود:
پیشبینیمیشوددرسال۹۳نیز1۸هزارمیلیاردتومانبدهیجدید
فکری اینچالش، از عبور برای باید که باشد اینصندوق به دولت
کرد.درسال۸0بدهیدولتبهصندوق۲۳00میلیاردتومانبودکه

درسال۹۲به۶0هزارمیلیاردتومانرسید43.«

»دولتحدودسهدههقبلتاکنونبدهکاراستوبایستیپولنقدبه
هر هم اگر و نمیپردازد را بدهی این دولت ولیکن بپردازد سازمان
چندصباحبهصورتقطرهچکانیمقداریازبدهیخودرابهسازمان
میدهد،آنرادرقالبسهامشرکتهایدولتیتأدیهمیکند.حالدر

۴۲-چهتفاوتیاستمیانباورهایصادقانهیمذهبیتودههایمردمواینانکهدینومذهبرابهابزار
دکانداریخودوبهوسیلٔهتکریمکالنسرمایهدارانبدلکردهاند.

۴۳-چهارشنبه1۲شهریور1۳۹۳.
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به را بدهیخود ازسالها قراراستپس توسعهدولت پنجم برنامه قانون احکام این قالب
سازمانتأمیناجتماعیدرقالبسهامبدهدولیهمزمانسازمانرامکلفمیکندکهسهام
واگذاریرابهبخشخصوصیوتعاونیبفروشد.کسینیستبپرسدچرادولتخودرأسًا
اینسهامرانمیفروشدوبدهیاشبهسازمانتأمیناجتماعیرانقداًنمیپردازد؟مگرقرار
استسازمانتأمیناجتماعیمحللباشد.متأسفانهدرسنواتگذشتهبارهابرخیشرکتها
بهسازمانتأمیناجتماعیدرقالبتهاتربدهیدولتواگذارشدهاند،ولیپسازاینکهباپول
بیمهشدگاناصالحساختارمالیشدهاندوتوسعهوبازسازیونوسازیگردیدهاند،دولتآنها
راپسگرفتهاستکهنمونهبارزآنبحثهتلهایهمااستکهدردولتهشتمبهسازمان
تأمیناجتماعیدادهشدومیلیاردهاتومانازپولتأمیناجتماعیخرجبازسازیونوسازی
مثالدیگربحث نهمپسگرفتهشدواآلندولتیاست، آنگردید،ولیدردولت هتلهای
شرکتاللهکامپیوتربودکهدربدتـرینوضعیـتمالـیبهسازمانتأمیناجتماعـیواگذار
گردیـدوپـسازافـزایشسرمایـهبهیکـیاززیرمجموعههاینیرویانتظامیفروختهشد.
چگونهاستکهدولتومجلسبنگاهداریرابرایمجموعههایبنیادیونهادی)مستضعفان،
1۵خرداد،کمیتهامدادامام،ستاداجراییفرمانامامو...(ونظامیوانتظامی)سپاه،ناجاو
...(روامیدارندولیآنرابرایبخشسرمایهگذاریسازمانتأمیناجتماعیکهحفظوارتقاء

ارزشذخایرواندوختههایبیمهایجزووظایفذاتیاوست،نمیپسندند؟

بهعنوانمحلل اجتماعی تأمین ازسازمان مکانیسم وطیهمین تأسفبرانگیز نمونه یك در
تأمین سازمان به دولت بدهی تهاتر قالب در مخابرات شرکت سهام از %۶ و شد استفاده
ازهمینمجموعههای یکی به ورأساًتوسطسازمانخصوصیسازی اجتماعیواگذارشد
باالیی بازدهی و سودآوری از مخابرات سهام درحالیکه شد، فروخته نهادی و بنیادی

برخورداربودهوهستوخواهدبود.

به اجتماعی تأمین سازمان وقت مدیران ۶0 و ۵0 دهه در تاریخی غفلت یك اساس بر
تأمین سازمان حاضر حال در بود گرفته اقدامصورت این اگر که نپرداختند سرمایهگذاری
از حاصل سود محل از را خود مدت بلند تعهدات %۲۵ از بیش میتوانست اجتماعی
بدهیهایخـود پرداخـت در دولـت ساله تأخیر۳0 میان این در بپردازد. سرمایهگذاریها
بهسازمانتأمیناجتماعی،عـدمالنفـعزیادیرابهاینصندوقحقالناسواردآوردهاست.

مشخصنیستچرامجلسودولتمحترمبهپرداختمطالباتبانکهاکهغالباًدولتیهم
بهنظام دولت بدهیهای بازپرداخت برای ولیکن حساساند اینقدر دولت سوی از هستند
و میکنند؛ سنگاندازی اینقدر اجتماعی تأمین سازمان بخصوص و اجتماعی بیمههای
اکنونکهدولتقراراستپسازسالها،قطرهایازدریایبیکرانبدهیهایخودبهسازمان
تأمیناجتماعیرابپردازد،فروشسریعوبدونرعایتصرفهوصالحآنبهبخشخصوصی

وتعاونیرابهاینسازمانعمومیغیردولتیتحمیلمینمایند؟

آنچهدرعملاتفاقافتادهومیافتدایناستکهدولتبابتسهم۳%حقبیمهخودوهمچنین
بیمهایتکلیفی ازایبرخیپوششهای به نیزما بیمهسهمکارفرمایانو تقبلبخشیازحق
و)سرریزهایحمایتی(طیسـیسال اجتماعی تأمین بهسازمان اقشارمختلف تحمیلی و
گذشتـه،تعهداتخودرادرقبالاینصندوقحقالناسانجامندادهوازاینمنظرسازماندچار

یكعدمالنفعهنگفتمیشود.

سازمانتأمیناجتماعیدرزمانتأدیهبدهیهاازسویدولتنیزترکیبیازگوشتواستخوان
)سهامسوددهوزیاندهدولتی(رابابتتهاترمطالباتدریافتمیکندوحاالبااینحکمقانون
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برنامهپنجمتوسعهقراراستسازمانکلسهامخودرابهسرعتبفروشدکهعماًلسهامسود
دهومناسببفروشمیرسدوسهامزیاندهوشرکتهایمشکلداردولتوبالگردنسازمان
تأمیناجتماعیمیشود،مشابهآنچهکهدرموردسهامشرکتهایابزاربرشی،فرشگیالن،
کاغذغرب،آذرقند،فراساحلو...اتفاقافتادودردرازمدتسبدسرمایهگذاریهایسازمان
تأمیناجتماعیازشرکتهایزیاندهوبدونبازدهدولتیکهرسوبمیکنندوخریدارندارند،

مملومیشود.44«

کافی بهقدر اجتماعی تأمین دستاندرکاران و کارشناسان از یکی زبان از طوالنی نسبتًا گفتار این
گویایرفتاردولتهاومجلسهاباسازمانتأمیناجتماعیاست.هرچندکهمابابرخیرویکردهاو
نتیجهگیریهایآنوازجملهرواداشتنبنگاهداریبرایتأمیناجتماعیآنموافقنیستیم،ولیمعتقدیم
کهارزشداراییهایسازمانتأمیناجتماعیوبهویژه،سپردههایسازماننزددولتبایدحفظشودو

حفظاینارزشهابهحکماصلتضمیندولتهادرتعهددولتهاست45.

ولیالزماستدراینجابهچندموضوعکهدرایننوشتهازقلمافتادهاست؛نوشتهایکههمچناندر
توهماصلبنگاهداریاسیراست،اشارهکنیم:

نخستینومهمترین:چرابایدبدهیهایدولتبهتأمیناجتماعیازمحلفروشداراییهای--
عمومِیمتعلقبهملتصوتگیرد؟اصوالًچراداراییهایعمومیملتکهمیتواندوباید

پشتوانهحاکمیتباشد،بهحراجگذاشتهشدهاست؟

سوقدادنتأمیناجتماعیبهفعالیتهاییازنوعخریدوفروشسهام،هتلداریووروددر--
بازارتولیدوتوزیعکاغذومشابهآنهاچهمعنیدارد؟تاآنجاکهبهبخشبهداشت،درمان
به دولتی زمینهای فروش بهجای مربوطمیشود،دولتوشهرداریهامیتوانستند دارو و
و زمین در بورسبازی به زدن دامن و زمینخوار وکالنسرمایهداران بنیادها به بخس ثمن
مسکن،بخشیازاینزمینهارابهطوررایگاندراختیارتأمیناجتماعیقراردهندوباپرداخت
اینسازمانرادرسوقدادنبهسرمایهگذاریدر افزایشسهممشارکتیخود، بدهیهایو
احداثکارخانههایتولیددارووتجهیزاتپزشکی،اصالحنظامتوزیعداروودرمانونیز،
سیاستی چنین بیتردید دهند؛ یاری کشور سراسر در درمانی مراکز و بیمارستانها احداث
میتوانستبههستهیمرکزینظامفراگیردرمانوسالمتهمگانیتبدیلشودودرجذب
بسیاریازتحصیلکردگانبیکارکشوردررشتههایپزشکیمؤثرافتد.پسچرابهجایاستفاده
ازاینتوانتخصصی،سازمانتأمیناجتماعیرابهوروددربازارهایبورسوفعالیتهای
غیرتخصصیسوقدادندودرعوضایننوعفعالیتهایتخصصیرابهکالنسرمایهداران
سپردهاند؟دولتمیتوانستومیبایستبهجایفروشارزبهنرخدولتیبهکالنسرمایهداران
برایوروددارووتوزیعسودورزانهیایننیازمردمیکشور،وارداتکاالوتوزیعآنرابه
نرخدولتیودرمراکزتأمیناجتماعیبهرایگانواگذارد.روشناستکهدراینصورتتأمین
اجتماعیمیتوانستدر۳0سالگذشتهیکیازپیشرفتهترینشبکههایبهداشتودرمانرا
حداقلدرسطحمنطقهبهنمایشگذارد.میدانیمکهدرسال۵۴وبههنگامتصویبقانون
تأمیناجتماعیسهمدولتدرتأمیناجتماعی۳درصدتقویمشدووعدهدادهشدکهبهتدریج

۴۴-برگرفتهازمقالهی»نقدیبرالیحهبرنامهپنجمتوسعه«،علیحیدری،دوازدهمآبان1۳۸۹.همانطورکهپیداستایننوشتهدر
آستانهیتصویبقانونبرنامهپنجمتوسعهنوشتهشدهاست.میدانیمکهاین»قانون«دیرترودرتاریخ۸۹/10/۳0بهتصویبرسید.

قبال در دولتها تعهدات از دیگر یکی بهمثابه تورم کنترل و مهار آن نقدینگیهای بهویژه، و دارایی این عواملحفظ مهمترین از - ۴۵
ملتهاست.گفتیمجبرانخسارتهایناشیتورمبرزندگیزحمتکشانازدیگرتعهداتدولتهاست.
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سهممشارکتدولتدرتأمیناجتماعیافزایشیابد.ولینهتنهاچنیننشدکهدیدیمهمین
سهمراهمنپرداختندوبادستگشودهبهچپاولمنابعآنبرآمدند.

عدمتأدیهسودسهامواگذارشدهبهتأمیناجتماعیتحتعنوانسودانباشتهیتقسیمنشده؛--
سودهاییکهرویکاغذمیمانند:روشناستکهعدمتأدیهسهمسودسازمانتأمیناجتماعی،
اینسازماندرپرداخت توانایی از باکاهشقدرتنقدینگیروبرومیکندو اینسازمانرا
تعهداتخودمیکاهد؛بهعبارتی،واگذاریایننوعسهامبهتأمیناجتماعیبهنوعیهدایت
منابعمالیآنبهسویکالنسرمایهداریاست؛منابعیکهمتعلقبهکارگرانوبیمهشوندگان

اینسازماناستوبایددرخدمتبهبودزندگیآنانبهکارافتد!

همهی-- مردمی ضد پولی  – مالی سیاستهای ازجمله ملی پول ارزش با بازی که میدانیم
بهموقع بدهیها این هنگامیکه که کنیم محاسبه و بررسی بیایید هست؛ و بوده دولتها
مطالبات این واقعی ارزش کاهش با که ملی پول ارزش کاهش و تورم نمیشود، پرداخت
همراهاست،چهآثارسوئیبرتوانسازمانتأمیناجتماعیبهجامیگذارد.کافیاستیادآور
شویمکهدریکی،دوسالگذشتهارزشریالبهیکسومارزهایخارجیکاهشیافتهاست.
چهکسیپاسخگویاینضرروزیانبهسازمانتأمیناجتماعیبهمثابهداراییهایبینالنسلی
وامانتمردمنزددولتهابودهوهست؟محاسبهکنیمکهاگرسازمانبرآنبودکهاینمنابع
این اگر امروز و بود برخوردار توانی ازچه کارگیرد، به درمان و دارو درخدمتشبکه را
قانونگذاران بیتردید، است؟ برخوردار توانی چه از نمیشود( )که پرداختشود بدهیها
خودبهاینتعهددولتواقفبودهاندکهذیلاهداف»قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمین
اجتماعی«منظورازنظامتأمیناجتماعیراتوسعهیعدالتاجتماعیوحمایتازهمهیافراد
کشوردربرابررویدادهایاجتماعی،اقتصادی،طبیعیوپیامدهایآندانستهاندودرتبصره۲
همینقانونگفتهاند:»آثاروتبعاتمنفیاحتمالیناشیازاقداماتدولت،ازجملهمصادیق
آثارمنفی این اقدامیدرجهتجبران اقتصادیواجتماعیمیباشند.«پسچرا رویدادهای
نمیشودوبهجایالزامدولتبهادایبدهیهایخودآنهمبااحتسابجبرانضررهایوارده
مرجع میزنند؟ اجتماعی تأمین قفل بر قفل توسعه، قوانینضد در روز هر اینسازمان، به
تشخیصآثارتبعاتمنفیناشیازاقداماتدولتکداماست؟مجلسوآنهممجلسدست
دادگاه داد؟ تغییریرخخواهد اعتماددهد.چه بتواندرأیعدم نهایتًا نشانده؟ولیمجلس
آنانرسیدگیکندو تابهدعاویمردموتشکلهایمستقل باید صالحوصاحبصالحیتی
قوانینکشورو باشد.چنینمرجعیدرکجای برخوردار برایتصمیمگیری ازقدرتالزم
ازجملهدرقوانینناظربرتأمیناجتماعیپیشبینیشدهاست؟گفتیمکهشعارهاینمایشی
برایجوالندرمجامعبینالمللیوپوشاندنمحتوایضدمردمیطرحهاولوایحدرداخل،

ذاتیجمهوریاسالمیاست!

بهصورت-- هم آن قطرهچکانی پرداخت و اجتماعی تأمین انباشتهی مطالبات پرداخت عدم
واگذاریسهمشرکتهابهکیفیتیکهدرباالاشارهشد،عدمپرداختتعهداتتأمیناجتماعی
بهطرفهایقراردادخودوازجملهمراکزدرمانیوداروییرابهدنبالداردودرنتیجه،این
دفترچههای اینشرایط در که است فوقسربازمیزنند.روشن ارائهخدمات از نیز، مراکز
درمانیبهورقپارههایبیارزشتبدیلمیشوند؛کمدیدهایموشنیدهایمکهدرچنینشرایطی
از یا آورند روی »آزاد« درمان به خود ناچیز مایملک فروش با که شدهاند مجبور کارگران
»خیر«آنبگذرند؟اگراینجنایتنیست،پسچیست؟شمابگویید!نقشتضمیندولترا

دراینجابهچهبایدتفسیرکرد؟
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پرداخت-- بههنگام بیمهها اوالًحق بهطریق و اکثرکارگاههامزدها در نیستکه پنهان دیگر
نمیشودوگاهتابیشازیکسالمعوقمیماند.درچنینشرایطیشعبتأمیناجتماعیاز
نیز، اینجا در بندفوقگفتیم اتفاقیکهدر تمدیددفترچههایدرمانیسربازمیزنندوهمان
تکرارمیشود.حالآنکهنقشتضمیندولتاقتضامیکندکهدراینشرایطواردعملشود
میکند؟ چه دولت اما گیرد؛ تعهد در را آن است، نیافته تحقق بیمه این کهوصول مادام و
حق پرداخت عدم جرائم بخشنامه، باصدور گاهبهگاه نیز، نشانده دست مدیریت سکوت!
عدم این جرائم بگوید آنکه بی میکند، اعالم بخشودگی مشمول تقسیط بهشرط را بیمهها
از بسیاری که ندیدهایم کیست؟ تعهد در کارگران به وارده خسارتهای آن و پرداخت
بخشودگی و معوقهخود بدهیهای تقسیط از پس رویهها این از باسوءاستفاده کارفرمایان
از اینخاصهخرجی ازچندیهمانبدهیهایتقسیطشدهراهمنمیپردازند؟ جرائم،پس

کیسهکارگرانازکجاآمدهاست؟

میتوانیماینسیاههراهمچنانادامهدهیم؛امافکرمیکنیمهمیناشاراتکافیباشد،زیراکارگران
کارگزاران میکنند؛ راحس آن پوستخود و باگوشت و مطلعاند موجود نابسامانیهای از خود

»نظام«نیز،ازهمهمطلعترند،اماخودرابهتجاهلمیزنند.

اصلنظارتبرعملکرددولت
بر آغاز در تضمین این مسئولیت برنمیگردد. اجرایی قوهی به تنها دولت تضمین اصل که گفتیم
عهدهیقانونگذاراست؛زیرااینقوانیناستکهسمتوسویدولتهاوحدودوثغورفعالیتآنها
بنابراین،اگرقوانینمتناقض،مبهموناقضحقوقمردمباشد،زمینهراپیشاپیش راروشنمیکند؛
برایسوءاستفادهدولتهاوتفسیردلخواهفراهممیآورند.قوانینرانمیتوانبهحسننیتمجریان

واگذاشت.

پسپرسشایناستکهمرجعداوریدربارهیقوانینوانطباقآنباقانوناساسیوازآنباالتربا
حقوقومطالباتبهرسمیتیافتهیمردمکهاجراوتحققآندرتعهد»نظام«ودولتهاست،کیست؟
شوراینگهبان؟شوراییکهخودچماقسرکوبملتوبزرگترینعاملتضییعحقوقملتبوده
است؟شورایبرکشیده»رهبری«»نظام«کهخودراتنهامتعهدبهاجرایفرامیناین»رهبری«میداند؟
متوجه را چپاولگریها و کاستیها تمامضعفها، اگر است پاشیدن ملت بهچشم بنابراین،خاک
دولتیادولتهاکنیم.دولتهااختیاریندارند؛در»نظام«مهندسیشده،دولتتاآنجاآزادیعمل

داردکهفرامینرابهاجراگذاردوالبتهسهمخودراهمدریافتمیکند.

گفتیمکهدرهیچکجایقوانینجمهوریاسالمیمرجعقضاییمستقلنیز،برایرسیدگیبهشکایات
مردمبرایاعادهیحقوقتضییعشدهجمعیوفردیآنانپیشبینینشدهاست.اتفاقیاست؟

آنجاکهموضوعحسابرسیوبازرسیسازمانتأمیناجتماعیمطرحمیشود،میگوینداینسازمان
آنگاهکه بیروناستو ازحسابرسیدیوانمحاسباتوسازمانکلحسابرسی چوندولتینیست،
بحثاستقاللاینسازمانمطرحمیشود،میگویندچوناموالاینسازماندرحکماموالعمومی
است،ادارهیآنبادولتاست.دیدیمکهبهرغمنارضایتیعمومیازعملکردسازمانتأمیناجتماعی
حتیمجلِسزیرفشاِربیمهشوندگاناجازهتحقیقوتفحصازاینسازمانرانیافتودرنهایتپس
ازآنهمههیاهو،آنچهدرگزارش۶0صفحهایمجلسمنتشرشد،برایآنبودکهچیزیگفتهنشود.
آخر،درکجایاینگزارشازحجمبدهیهایدولتوچراییآنحرفیزدهشدهاست؟کجادربارهی
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استفادهیابزاریدولتازسازمانتأمیناجتماعیبهعنوانمحللیبرایواگذاریسهامشرکتهای
دولتیبهنظامیانوبهبنیادهاسخنرفتهاست؟کجابهعدمپرداختسهمسودسازمانتأمیناجتماعی
درشرکتسهامیعامووابستهبههمیننهادهاوبنیادهاسخنگفتهمیشود؟وازهمهمهمترچرابه
دالیلبروزوظهوراینهمهفسادمالیوازجملهضعفقوانینوحذفمشارکتونظارتنمایندگان

سازمانهایسندیکاییمستقلاشارهنمیشود46.

واقعیتایناستکهدراین»نظام«مهندسیشده،حضور»مزاحم«کارگرانبایدبهحداقلرسدو
روشناستکهروزبهروزبایدآنحداقلمشارکتونظارتیهمکهدرقانونتأمیناجتماعیمصوب
سال۵۴پیشبینیشدهبود،رنگبازد.ازهمینروستکهدرقانونساختارنظامجامعورفاهآمده

است:

از سال یک مدت ظرف حداکثر است مکلف اجتماعی تأمین و رفاه وزارت :1۷ »ماده
تاریختصویباینقانوننسبتبهبررسیواصالحاساسنامههایکلیهدستگاههایاجرایی،
)در امدادی و حمایتی بیمهای، قلمروهای در فعال عمومی و دولتی نهادهای و صندوقها
چارچوبطرحجامعامدادونجاتکشور(نظاموسایردستگاههاییکهشمولقانونبرآنها
به تأمیناجتماعی تأییدشورایعالیرفاهو از اقدامومراتبراپس ناماست، مستلزمذکر
تصویبهیئتوزیرانبرساند...اصالحآنبخشازاساسنامههاکهمربوطبهارکاننهادهای
زیر بهصورت آنها ارکان کلی ترکیب که پذیرد ترتیبیصورت به باید میباشد، فوقالذکر

باشد:

الف-شورایامجمعویاهیئتامناءباشرایطزیر:

١ تأیید. و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد با اعضاء یک عالوه به نصف
شورایعالیرفاهوتأمیناجتماعیوتصویبهیئتوزیرانانتخابخواهندشد.

٢ گیرندگان. توسط)خدمت پوشش تحت افراد تعداد تناسب به اعضاء مابقی
وزیران هیئت تصویب به که آئیننامهای اساس بر آنها یافته( سازمان و متشکل
میرسد،تعیینخواهندشدودرصورتعدموجودتشکلهایرسمیموصوفوتا
زمانشکلگیریآنها،اعضایمزبوربهپیشنهادوزیررفاهوتأمیناجتماعیوتأیید
شورایعالیرفاهوتأمیناجتماعیوتصویبهیئتوزیرانانتخابخواهندشد.«

میبینیمکهدراینقانونحتیازذکرنامکارگرانوتشکلهایآنانخودداریشدهاستوحالآنکه
میدانیمعمدهافرادتحتپوششسازمانتأمیناجتماعیکارگرانهستند!بهعالوه،میدانیمکهاگرچه
کارفرمایانعمدتًاجزءخدماتگیرندگاننیستند،ولیازتأمینکنندگانمنابعمالیآنهستند؛بنابراین
اینعدمشفافیتبهخوبیمغایرتاینقانونبااسنادمصوبمجامعجهانیوازجملهمقاولهنامههای
اجتماعیمصوبسال تأمین قانون به نسبت منظر این از و میدهد نشان را کار بینالمللی سازمان
1۳۵۴،یکعقبگردجدیاست.بهعالوه،ذکر»درصورتعدموجودتشکلهایرسمیموصوف،
اعضایمزبور– یعنینمایندگانکارگران-بهپیشنهادوزیررفاهو...انتخابخواهندشد«یعنیچه؟
یا اینتصویبتشکلهایکارگریوجودداشتهودارند آیاقانونگذارنمیدانستهاستکهدرزمان

۴۶-بااینهمهمامطالعهکاملاینگزارشناقصودرسطحماندهرابههمهیفعاالنکارگری،برایدریافتچگونگیسوءاستفادههای
حجیم؛عادیشدهوروزانههیئتمدیرهومدیرانارشداینسازمان،توصیهمیکنیم.کافیاستبهیادآوریمکهچگونهکارگرانبرایدریافت
وصولچندرغازمطالباتخودیااخذتأییدیهداروهایخاصساعتهاوگاهروزهاپشتباجههایاینسازمانسرگرداناندوآنگاهآنرا

بااینسوءاستفادههامقایسهکرد.
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بازگذاشته مطلوبخود تشکلدهیسازمانهای در را دولت ودست است زده تجاهل به را خود
است؟فرضبگیریمکهاصاًلتشکلیهمدرآنزمانیادیرتروجودنداشت؛درچنینشرایطیبهترین
نمایندگی انتخاب آنها، درون از و پوششهرشعبه کارگاههایتحت نمایندگان انتخاب برای راه
که میدانیم ما ولی است. کارگری نمایندگانسندیکایی انتخاب بهتر راه بود. وکشوری منطقهای
هدفقانونگذارازپیچاندنآنچهبودهوهست؟ندیدیمکهدرجریانانتخابات،تشکلمجعولیبا
نام»جامعهاسالمیکارگران«درحمایتازشیخاالسالمشکلگرفتوبههنگامیکهشخصاخیر
بهوزارترسید،همزمانباانتخابمرتضویبهسمتمدیرعاملی47،یاراحمدیراازهمینتشکل
»کارگریخوانده«کهپسازانتخاباتهمازمیانرفت،بهعنوان»نمایندهکارگران«برکشید؛هموکه
ازپاداشگیرندگانمرتضویبودودرگزارشتحقیقوتفحصمجلسبهیکنمونهیآنبهمیزانیک

میلیاردریالاشارهرفتهاست؟

آن مطابق و تصویبشد ۸۹ سال در اجتماعی تأمین سازمان اساسنامهی گفتهشد، که همانطور
ایناساسارکانصندوقراچنینمعرفی یافت.درماده۶ تنزل تأمیناجتماعیبهصندوق سازمان
میکند:الف– هیئتامناب-هیئتمدیرهپ-مدیرعاملت-هیئتنظارت.ماده۷نیزتعدادهیئت
امنارا۹نفرذکرمیکندکه۶نفرآنهاباپیشنهادوزیروتصویبشورایعالیرفاهو۳نفرباقیمانده
تأمیناجتماعی.مهمتر بند)الف(ماده)1۷(قانونساختارنظامجامعرفاهو رامطابقجزء)۲(
آنکهعزلونصبهیئتمدیره،مدیرعاملوهیئتنظارتبههیئتامناواگذارمیشود.مطابقمفاد
ایناساسنامهتماماختیاراینسازمانبههیئتامنامحولشدهومدیریتاجراییدردستمدیرعامل
متمرکزشدهاست.مهمترازآنهیئتنظارتکهخودمنتخبهیئتامناست،گزارشخودرانهبه

مجمعیابهذینفعاناینسازمانکهبایدبههیئتامناارائهدهد.

وصندوقهای مؤسسات و »سازمانها میخوانیم: نیز، ۹ ماده »ی« بند ذیل اگر نیست تعجبآور
به تأمیناجتماعیماهیتتعهدیداشتهوحقبیمهشدگاننسبتبهصندوقهامنحصر بیمهاینظام

دریافتتعهداتقانونیاست.«

ماایناساسنامهضددموکراتیکوضدکارگریراجزئیازتالشبرایمهندسیکردنهرچهبیشتر
ساختارتأمیناجتماعیوهدایتمنابعآنبهسمتمنافعکالنسرمایهداریحاکموتبدیلاینسازمان
بهیکیدیگرازتیولهایعلیخامنهایدرمقامپدرخواندهیاینکالنسرمایهدارانمیدانیم.تالش
برایبهخدمتگرفتنمنابعاینسازمانوهدایتاینسازمانبهفعالیتهایغیرقانونیوپولشوییبه
بهانهدورزدنتحریمهاازجملهشواهدماست48.دیدیمکهتمامآنهیاهوهایبهپاشدهدرخصوص
»تحقیقوتفحص«بهذکراطالعاتقطرهچکانیبرایآرامکردنکارگرانانجامید؛بهعبارتیآنهمه

هیاهوبهآنانجامیدکهچیزیگفتهنشود.

مالحظهمیشودکهمطابقاینقانونچگونهسهجانبهگراییپیشبینیشدهدرتأمیناجتماعیرازیر
پانهادهشدهاستوتاآنجاپیشرفتهاستکهحقبیمهشدگانرامنحصربهدریافتتعهداتقانونی
دانستهاست!حالآنکهمامعتقدیم،مشارکتکارگراندرمدیریتودربازرسیتأمیناجتماعیباید
بازرسی،شمارنمایندگان اینشوراوهیئت بهتشکلهایمستقلکارگریبودهودرترکیب متکی
صورت در که است روشن باشد. دولت و کارفرمایان نمایندگان شمار برابر دستکم کارگران

۴۷-مرتضویپسازتصویباساسنامهتأمیناجتماعیدر۸۹/۴/۲0کهبهصندوقتنزلیافت،کرسیمدیرعاملیاینسازمانرااشغال
کرد.

۴۸-کافیاستبابکزنجانیوبدهبستانهایآنباسازمانتأمیناجتماعیرابهیادآوریم.آیادامنهیچنینفعالیتهاییفقطبههمینروابط
ختمشدهاست؟اگرچنیننیستپسچراهمانحضورنیمبندنمایندگانکارگرانراهمدرمدیریتوبرنظارتاینسازمانبرنمیتابند؟
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ارتکابهرگونهخطاازسوینمایندگانکارگری،تشکلهایمستقلکارگریبایدازحقجایگزین
کردننمایندگانخودبرخوردارباشند.بهعالوه،حقتنظیملوایحقانونی،تنظیمآییننامهوبخشنامهها
باهدفارتقاءمیزانخدماتدرسطحودرعمقوهراقداماصالحیدیگربایدبهمنحصرًابهاینشورا
واگذارشود.تنهادراینصورتاستکهمیتوانبهتأمیناجتماعیجانبخشیدوازبروزوظهور

هرگونهسوءاستفادهوعدولازحسناجرایقوانینجلوگیریکرد.

درکتاب»درآمدیبرحقوقکاردرایران«نوشتیمکهقانونکارباسلبضمانتاجراییازخود،یعنی
نادیدهگرفتنحقوقبنیادینکارگراندرخصوصحقوقآزادیهایسندیکاییوحقاعتصاب،راهرا
برایتعرضبیشازپیشکالنسرمایهدارانودستنشاندگانآندرمجلس،دردولتودرتشکلهای
زردمهندسیشده،هموارکرد.همیناتفاقدرقانونتأمیناجتماعیتکرارشدتادر»قانونساختار
نمایندگان بهاصطالح این چگونه که ندیدیم رسد. خود اوج به رفاه« و اجتماعی تأمین جامع نظام
کارگرانبهدفاعازمرتضویسینهمیدراندندوبهازایتکهاستخوانیکارگرانرابهکالنسرمایهداران
فروختند؟اینانکهدرکارگربودنشانهمشکهستنیز،دیریازودبایدپاسخگویرفتارخودباشند

وبگویندکهنمایندگیکدامکارگرانوچهجمعیتیازکارگرانرابرعهدهداشتند.

دادرسیدرنظامتأمیناجتماعیایران
دراسنادمعتبرحقوقبینالمللیباورعمومیبرایناستکهبرایدعاویمردمعلیهدولتونهادهای
عمومی،ازجملهدعاویعلیهتصمیماتدولتدرادارهیسازمانهاوصندوقهایتأمیناجتماعیکه
خدمتیعمومیرابرعهدهدارند،بایدبراساسترتیباتیخاصومتفاوتازترتیباتحقوقخصوصی
باشد؛امادرهرحالحقبرخورداریازدادرسیعادالنهکه»عدالتآیینی«متضمنآناست،بایددر
دعاویمردمعلیهدولتنیزرعایتشود.درکشورما،نظاممنسجموکاراییبرایرسیدگیبهدعاوی
بهطرحدعاویعلیهدولتودستگاههایحکومتی. تاچهرسد اجتماعیطراحینشدهاست تأمین
مردم بهشکایات برایرسیدگی را اداری دیوانعدالت اجرایاصل1۷۳ در اساسی قانون هرچند
به نسبت بهشکایت نهادمحدود این نقش اما است؛ کرده پیشبینی نهادهایعمومی و دولت علیه
بخشنامههاودستورالعملهامیشود؛بنابراین،کافینیست49.بهعالوه،ماهیتغیردولتیبعضیاز
صندوقهامانعازطرحدعوایبیمهشدگانآنهادردیوانعدالتاداریمیشودوآنانبهناگزیرباید
تأمیناجتماعیگاهرسیدگی بهعالوه،تخصصیبودنمباحث بهدادگاههایعمومیمراجعهکنند.
تأمین ازطرفدیگرتخصصیبودنمسائل بهدرازامیکشاند. اداری بهدعاویرادردیوانعدالت
اجتماعیصالحیتآندیوانرابرایرسیدگیانحصاریبهدعاویتأمیناجتماعیزیرسؤالمیبرد.

بههمیندلیلاستکهدربیشترسازمانهایدولتیوعمومیعالوهبردیوانعدالتاداری،مراجع
هیئتهای مانند هیئت یا و شورا کمیسیون، دادگاه، عناوین تحت اداری اختصاصی دادگاههای و
رسیدگیبهاختالفمالیاتی،کمیسیونموضوعمادهی100قانونشهرداری،هیئتهایتشخیصو
حلاختالفقانونکار،کمیسیونموضوعمادهی۵۶قانونحفاظتوبهرهبرداریازجنگلهاومنابع
طبیعیبرایرسیدگیبهدعاویمردمتأسیسشدهاستودرعینحال،شکایتعلیهآرایصادرهیاین

مراجعقابلطرحدردیوانعدالتاداریاست؛

قوانین باید بلکه ازسویدولتهانمیشود، آییننامههاوبخشنامههایصادر به تنهارسیدگی بهشکایتعلیهدولتها ۴۹-رسیدگی
مصوبوموضوعجبرانخسارتهایواردهیناشیازقوانین،آییننامههاوبخشنامههایصادرهازسویدولتهاراهمدربرگیرد.
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است: شده پیشبینی خاص و موردی باصالحیت مشابهی مراجع نیز اجتماعی تأمین سازمان در
هیئتهایتشخیصمطالباتبرایرسیدگیبهاعتراضاتکارفرمانسبتبهمیزانحقبیمهوخسارات
تأخیرتعیینشدهازطرفسازمان)مواد۴۲تا۴۵قانونتأمیناجتماعی(،کمیسیونهایپزشکیبرای
تعیینمیزانازکارافتادگیجسمیوروحیبیمهشدگانوافرادخانوادهیآنها)مادهی۹0قانونتأمین
اجرایی )آییننامهی زیانآور و تطبیقمشاغلسخت و برایتشخیص استانی اجتماعی(،کمیتههای
قانونمشاغلسختوزیانآور(؛امامرجعیخاصکهصالحیترسیدگیبهشکایاتبیمهشدگان
سایر در مرجعی چنین که همانطور است. نشده پیشبینی باشد، داشته را بیمهای مسائل زمینٔه در

صندوقهاوسازمانهایبیمهایوحمایتینیزوجودندارد.

درکشورهایپیشرفتهسرمایهداری،برایرسیدگیبهدعاویتأمیناجتماعی،دادگاههاوهیئتهای
تخصصیوجوددارد؛بهعنوانمثالدرانگلستانازسال1۹۴۸دادگاههاوتشکیالتاداریخاص
برایرسیدگیبهدعاویمربوطبهمزایاوحمایتهایمشارکتیوغیرمشارکتیومزایایمبتنیبرنیاز
تأسیسشدهاستکهدررأسآنهاکمیسیونرها)Commissioners(قراردارند.ازاینرو،آرای
صادرشدهیکمیسیونرهامنبعاصلیحقوقتأمیناجتماعیاینکشورمحسوبمیشودوخوداین

آراءدرمراجعقضاییکهتشریفاتاندکوهزینهایناچیزداردقابلتجدیدنظراست.

Le(درفرانسهدعاویتأمیناجتماعیرابهدودستهتقسیممیکنند:دعاویعمومیتأمیناجتماعی
contentieux general(کهدرصالحیتتشکیالتموضوعمادهی1-1۴۲قانونتأمیناجتماعی
)instance Les jurisdictions de Premicre( بدوی مرحله دو دارای و است آنکشور
قوانینو ازاجرای ناشی بهدعاوی وتجدیدنظر)La jurisdiction dappel(است.رسیدگی
به برایرسیدگی آنهااست. تأمیناجتماعیوهمیاریاجتماعیکشاورزیدرصالحیت مقررات
نیز و... ازکارافتادگی مانند )Les contentieux speciaux( اجتماعی تأمین خاص دعاوی
مراجعدیگریپیشبینیشدهاست؛همچنیندرکنارآنهادربعضیمسائل،دادگاههایکیفری،اداری

ومدنینیزممکناستصالحیترسیدگیبهموضوعاتتأمیناجتماعیراداشتهباشند50.

ازاینرو،نقصبزرگیکهدرنظامدادرسیتأمیناجتماعیایرانمشاهدهمیشودایناستکهمرجعی
بیمهشدگانسازمان دلیل بههمین ندارد. اجتماعیوجود تأمین بهدعاوی برایرسیدگی تخصصی
تأمیناجتماعیوسایرسازمانهاوصندوقهادرخصوصمرجعصالحبرایرسیدگیبهشکایاتشان
دراموربیمهایوحمایتیدچارسردرگمیهستند:کارگرانمشمولقانونکاردرمواردیبههیئتهای
تشخیصوحلاختالفادارهیکار)موضوعمواد1۵۷تا1۶۶قانونکار(مراجعهمیکنندوپساز
مدتهاسردرگمیمیفهمندکههیئتهاییادشدهتنهامیتوانندبهاختالفکارگروکارفرمارسیدگی
کنندوآرایآنهابرایسازمانتأمیناجتماعیالزماالجرانیست.پسازآنبهدادگاههایعمومییا
دیوانعدالتاداریمتوسلمیشوندوبهدنبالسالهاپیگیریوصرفهزینهیمادیوروانی،بهدلیل

تخصصینبودناینمراجعممکناستبهنتیجهنرسند.

راهحلمنطقی،ایجادمراجعخاصبرایرسیدگیبهدعاویتأمیناجتماعی)اعمازحوزهیبیمهای
اینبحثمشخص،امکان تابرایمردم،در باآناست آییندادرسیمتناسب وحمایتی(وطراحی
شکایتفردیوجمعیبرایکارگراننسبتبهتضییعحقوقخودفراهمآید.دیوانعدالتادارینیز
میتواندنقشنظارتعالیرابرعهدهداشتهباشدوآرایاینمراجع،همانندسایردادگاههایاداریو

هیئتهاازحیثشکلیورعایتقوانینومقرراتقابلتجدیدنظردردیوانباشد.

50- Dupeyroux,Borgeto,Lafore&Ruelan:2005,pp.983-998.
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روشناستکهچراشیوههایدادرسیساده،سریع،تخصصیوکمهزینهدراینزمینهفراهمنمیشود.
بااینحال،میپرسیم،چرانبایدفردمعلولیازنبدونسرپرستازسازمانهایذیربطبهدلیلعدم
ارائهیحمایتهایقانونییاتبعیضدرارائهاینخدماتشکایتکندوخواهاناستیفایحقوقخود
شود؟میدانیمکهتأمیناجتماعیوازجملهتأمیناقتصادِینیازمندانازطریقحوزههایحمایتی،در
عینآنکهحقافراداست،تکلیفدولتنیزهستوحقوتکلیفزمانیمعنامییابدکهصاحبحق
بتواندازطریقدادگاه،نهادیراکهمسئولتأمیناینحقاست،طرفدعواقراردهد.برکارگرانآگاه
وفعاالنکارگریاستکهباکارآگاهگرانهکارگرانرابهطرحدعاویفردیوگروهیدردادگاهها
نسبتبهاجرایتبعیضآمیزقوانین،بخشنامهها،آییننامهها،اساسنامههاوتصویبنامههایناقض
قانونوازهمهمهمتر،قوانینناقضحقوقملتکهدلیلآنهراسازعواقببعدیاست،فراخوانندیا
برانفعالموجودنسبتبهمقدراتخود،فائقآیند.بایددردفاعازمنافعکارگرانوهمهیزحمتکشان

ازتمامظرفیتهاوروزنههابهرهجست.

پراکندگیوعدمشفافیتقانون
تورم،پراکندگیوپیچیدگینابهنجارقوانینومقرراتتأمیناجتماعیوافزایشروزافزونبخشنامهها
اجتماعیکشور تأمین نظام در که ومشکالتیاست ازمسائل دیگر یکی اداری ودستورالعملهای

مشاهدهمیشود.

همانطورکهگفتیم،درپیانقالب،ازجملهخواستهایکارگرانکشور،تدوینقانونجامعتأمین
اجتماعیبودکهدرآنعالوهبرتبیینوتقویمحقوقتأمیناجتماعیوتعمیماهدافآنبههمهیحوزهها
وبههمهیآحادکشور،تماممباحثمربوطبهتأمیناجتماعیبهصورتشفافیکجاطبقهبندیشود51.
متأسفانهاینخواستنهتنهابرآوردهنشدکههرروزبرپراکندگیوآشفتگیقوانینوازجملهقوانین
بهخوبی اجتماعی تأمین برسازمان مقرراتحاکم و قوانین به نگاهی با افزودهشد. اجتماعی تأمین
میتوانبهایننکتهپیبرد:قانونتأمیناجتماعیمصوب1۳۵۴/۴/۳درصددبودتاحکمتماممسائل
بیمهایساختاریومالیرابانظمیمنطقیبیانکند؛اماتغییراتوالحاقاتبعدیوبهویژهدردودههی
اخیریکپارچگیوتمامیتقانونراازبینبرد؛بهگونهایکهاکنوندرقانونتأمیناجتماعیتنهاحکم
پارهایازمسائلرامیتوانیافتوبرایبسیاریازموضوعاتبایدبهقوانینپراکندهیدیگرمانندقانون
از قانوندریافتجرائمنقدی نهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی، قانونفهرست بیکاری، بیمهی

کارفرمایان،قانونبیمهیبافندگان،قانونبیمهیاجتماعیرانندگانودههاقانوندیگرمراجعهکرد.

درمادهی1۹»قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی«نیز،آمدهاست:»ازتاریختصویباین
امدادی امورحمایتیو بیمهیخدماتدرمانی، بیمههایاجتماعی، امور ازقوانین قانونآنقسمت
کهمغایربااینقانونباشد،ملغیاالثرمیگردد«.باتوجهبهوسعتوقدمتقوانینتأمیناجتماعی،
چنینکلیگویی،درعملمجریانقانونرادچارسردرگمیمینماید.بهعالوه،دستآویزتفسیرهای

۵1-براینمونهدرکشورهایتابعحقوقنوشتهومشخصًافرانسهبرایتأمیناجتماعیهمهمانندقوانینمدنی،تجارت،آییندادرسیو
...قانونجامعی)Code de la securite sociale(وجودداردکهدرصورتنیازبهبازنگریوتغییرقانونتنهامادهیابخشیازمواد
آنقانونتغییرمیکندوقانونیجدیدباعنوانیمتفاوتبهتصویبنمیرسدوبدینترتیبپیکرهوساختاراصلیقانونتأمیناجتماعیحفظ
میشودواینخودمانعسردرگمیمجریانقانوناست.درخصوصمقرراتادارینیزبهحداقلکفایتمیشودوبخشنامهودستورالعمل
تنهادرشرایطخاصیکهقانونپیشبینیکردهویابرایرفعابهامازقانونوایجادوحدترویهضرورتاست،صادرمیشود.متأسفانهدر

کشورماازاینجهتنیز،وضعآشفتهایحاکماست.
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خودسرانهخواهدبود.

قوانینحاکمبرسایرصندوقهاوسازمانهایبیمهاینیزوضعیتیمشابهدارد.بهعنوانمثال،درقانون
مشموالن خصوص در اجتماعی تأمین مسائل برخی به 1۳۴۵/۳/۳1 مصوب کشوری استخدام
صندوقبازنشستگیکشوریاشارهمیشود؛درحالیکهاینقانونیاستمربوطبهنظاماستخدامیو
نهبهنظامتأمیناجتماعی؛پسبهترآنبودکهدرمسائلتأمیناجتماعیکارکناندولتقانونیجداگانه
تصویبمیشد.اینشیوهیطرحموضوعاتتأمیناجتماعیاگرچهبهنسلاولقوانینبرمیگردد،
ولیتغییراتواصالحاتبعدیبهجایاصالحاینروشبینظمیوآشفتگیرادوچندانکردهاست؛
تأمین اساسی مسائل وحکم است مانده باقی آن اسم تنها استخدامکشوری قانون از که نحوی به
اجتماعیکارکناندولترانیز،بایددرقوانینیمانندقانوناصالحمقرراتبازنشستگیووظیفهقانون
استخدامکشوری،قانوننظامهماهنگحقوقبازنشستگیووظیفهقانونپرداختپاداشپایانخدمت
وبخشیازهزینههایضروریبهکارکناندولتو...یافت.ظاهرًاقانونگذارسِردستبرداشتناز
اینرویهرانداردودرالیحهیمدیریتخدماتکشوریکهباهدفتحولدرساختاراداریکشور

تدوینشده،نظامتأمیناجتماعیهمبیبهرهنماندهاست.

را اینحوزه در قانونگذاری بینظمیوآشفتگی اجتماعی تأمین با قانونمرتبط بهعنواندو نگاهی
الحاقیمادهی۷۶قانوناصالحمواد۷۲و۷۷و بهخوبینشانمیدهد:»قانوناصالحتبصرهی۲
تبصرهیمادهی۷۶قانونتأمیناجتماعیمصوب1۳۵۴والحاقدوتبصرهبهمادهی۷۶سال1۳۷1
مصوب1۳۸0/۷/1۴مجمعتشخیصمصلحتنظام«52وقانوناصالحپارهایازمقرراتمربوط

بهحقوقبازنشستگیبانوانشاغل،خانوادههاوسایرکارکنانمصوب1۳۷۹/۲/1۳.

قوانینپراکندهرا،هرچندمربوطبهصندوقهاوسازمانهایمختلفباشد،میتواندرقانونواحدی
گردآوردوبدوندستزدنبهچارچوباصلیقانون،اصالحاتوتغییراتاحتمالیآیندهرادرهمان

قانوناعمالکرد.

همانطورکهگفتهشد،بخشدیگریازاینمشکل،مربوطبهبخشنامههاودستورالعملهایاداری
استکهگاهصدورآنهاغیرضروریبودهاستودرآنهاهمانمفادقوانینوتصویبنامههایهیئت
وزیرانتکرارشدهاست،وگاهازنظرماهوینیز،غالبًامنطبقبامفادقوانیننیست53؛وانگهیازنظر
شکلینیزایراداتفراوانیداردواصولبخشنامهنویسیدرنگارشآنهارعایتنشدهاستوچهبسا
عباراتمبهمآنهاباعثتضییعحقوقافرادیاتحمیلتعهداتاضافیبهسازمانهایبیمهگرمیشود.
اجتماعییکضرورت تأمین درحوزه درونسازمانی مقررات ماهوی و ازاینروساماندهیشکلی

است.

۵۲-اینقانونمربوطبهبازنشستگیپیشازموعددرکارهایسختوزیانآوراست.

۵۳-طرحشکایتافراددرمراجعقضایی،اداری،بازرسیونظارتیعلیهنهادهایتأمیناجتماعیدرهیئتعمومیدیوانعدالتاداری
مؤیداینگفتهاست.رجوعشودبه»مجموعهآرایهیئتعمومیدیوانعدالتاداریازسال1۳۶۵لغایتتیر1۳۸۴«.
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پیشگفتار مناسبات از برآمده اجتماعی تأمین نظام کهحوزههایحمایتیخاص گفتیم
کار، غیر از ناشی بیماریهای شغلی، خطرهای برابر در حمایت کار،
ازکارافتادگی،پیری،حمایتازخانوادهوحمایتازبیکاراندربرابربیکاری
وپیامدهایناگوارآناست.ازاینرو،دراینبخشوطی۶گفتارذیلبهنقد

قوانینتأمیناجتماعیکشوردراینحوزههامیپردازیم1.

1-برایاطالعبیشترازپیشینهبیمههایاجتماعیدرایرانوسیرتطورآنرجوعشودبهبخشچهارماین
کتاب،پیوستشماره۷





فصل1 خطرهییفشغلی،
حوادثفنیشیفازفکیپفوفبامیپیفهییفحرفهفای2

»حادثهناشیازکار«و»بیماریهایحرفهای«کهازآنهاباعنوان»خطرهای
در را شاغالن و کارگران همواره که هستند خطرهایی میشود، یاد شغلی«
تولیدوجود و کار فرایند اگر عبارتی، به میکنند. تهدید تولید و کار فرآیند
میدانیم نمیگرفت. خود به مادی همصورت چنینخطرهایی نمیداشت،
آسیبرسانترین ازجمله حوادث این سرمایهداری پیدایش تاریخ از که
به ساالنه که حوادثی هستند؛ و بوده بیماریها و حوادث مرگبارترین و
بخش در میشود3. منتهی شاغل و کارگر میلیونها مرگ و ازکارافتادگی
نخستاینکتاباشارهکردیمکهبحثخطرهایشغلیسابقهایبابیشاز
درخصوصمصادیق کارفرمایان و کارگران میان وکشمکش دارد دوسده
در است4. برخوردار سال صد یک از بیش قدمتی از حرفهای، خطرهای
همانجااشارهکردیمکهراهحلهایمبتنیبر»حقوقخصوصی«نمیتوانست
بهاینترتیب، و نبود بهحقوقعمومی رویکرد وچارهایجز باشد5 گرهگشا
از ناشی حوادث به مربوط حمایتهای و خسارت کشورها از بسیاری در
اجتماعی تأمین عام نظام به دیرتر و اجتماعی بیمههای در شغلی خطرهای
حوادث برابر در کارگران از حمایت میتوان که بهگونهای یافت6، استحاله
ناشیازخطرهایشغلیراازقدیمیترینوپذیرفتهشدهترینشاخههایتأمین

۲ -حوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهایهرسالهمنجربهصدمه،جراحت،ازکارافتادگیوحتی
مرگمیلیونهاکارگردرسراسرجهانمیشود.برایاطالعبیشتررجوعشودبهبخشچهارماینکتاب،

پیوستشماره۹.

۳-رجوعشودبهپیوستشماره1اینبخش،موضوعحوادثوبیماریهایشغلیدرجهان،برگرفتهاز
آخرینگزارشهایسازمانبینالمللیکار.

۴-منظوربحثهایمربوطبهدامنهیتعریفوحمایتازکارگراندربرابرحوادثوبیماریهایناشی
ازکارپسازبهرسمیتیافتناینحمایتدرقوانینملیبرخیکشورهاوسپسدرحقوقبینالمللیکار

است.

بیمههایخصوصی، تفاوتهای عنوان تحت کتاب، از بخش این ۲ پیوستشماره به -رجوعشود ۵
بیمههایاجتماعیوتأمیناجتماعی.

اقتصادی برایصاحبانصنایعودگرمؤسسات ازکاردرسال1۸۸۴ ناشی بیمهحوادث آلمان ۶-در
اجباریشد.درفرانسهبهموجبقانونسال1۹۴۶نظامبیمهاجباریتأمیناجتماعیحوادثناشیازکار
کهبخشعمدهبودجهآنازمحلگرفتنحقبیمهازکارفرمایانتأمینمیشد،برقرارگردیدودرقوانین
در اینکشورها تجربه از یافت. تسری بیماریهایحرفهای به و یافت آنگسترش قلمروشمول بعدی
برقرارینظامخاصبرایجبرانخسارتهایحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهایدرکشورهای

دیگراستفادهشدهاست.
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اجتماعیدانست7.نیز،میدانیمکهدرنتیجهتالشهاومبارزاتپیگیرکارگران،شمول»حادثهناشی
ازکار«مصادیقبیشتروگستردهترییافتوبه»بیماریهایحرفهای«و»حادثهکاردرمسیرکار«
فرارویید.درتعریفخطرهایشغلیآمدهاست:»خطرهایشغلیبهمفهومعامآنوقایعقابلاستنادبه
کارهستندکهموجبواردآوردنصدمهبهتمامیتجسمانییاروانیکسانیمیشوندکهدراستخدام

دیگریهستند8.«

ولیهمانطورکهاشارهکردیم،»خطرهایشغلی«خودبهدومقولهمهمتفکیکمیشوند:»حوادث
همچون همسانی تبعاِت به است، ممکن مقوله دو این حرفهای«. »بیماریهای و کار« از ناشی
ازکارافتادگیموقت،دائمییافوتبینجامند،ولیچونازنظرمبانیحقوقیونوعنظامحمایتیفرق
بااینحال تفکیککرد. زیاندیدهمیشوند، توقِفکار راکهموجب اینعوامل میکنند،الزماست
بخشیازمباحثدرایندومقولهمشترکاست.ازاینرو،دراینفصل،ابتدابهحوادثناشیازکار
وسپسبهبیماریهایحرفهایمیپردازیموبرایپرهیزازتکرار،بهمباحثمشترک،درگفتاردومو

ذیلبحث»بیماریهایحرفهای«اشارهخواهیمکرد.

۱.فحیدثهفنیشیفازفکیپ
درتعریفحادثهناشیازکارگفتهمیشود:»رویدادیناگهانیوقهریوناشیازعلتیخارجیکه
موجبواردآمدنصدمهبدنیبهانسانشود«.اینتعریفتنهاناظربرصدماتینیستکهبهشکستگی،
بریدگیوقطععضومنجرمیشود؛بلکهزیانهایناشیازسرمازدگی،حملهقلبی،گزیدهشدنو
نیز،در ناراحتیهایروحیوروانیپیشآمدهدرجریانکارودرمحیطکاررا شوکهایروانیو
برمیگیرد.مرزیکهحادثهناشیازکارراازبیماریهایحرفهایجدامیکند،ناگهانیبودنحادثه
است؛زیرابههنگاموقوعحادثه،تعیینمنشأوزمانظهورآنسادهتراست؛حالآنکهبیماریفرایندی
استمستمرکهمعموالًپسازمدتزمانیخودرانشانمیدهد؛همازاینرو،عمومًاتعیینعلتو
تاریخدقیقآندشوارتراست.بههمیندلیل،دربرخیازکشورها،»علتخارجی«و»زیانباربودن«
مفهوموسیعییافتهاستوآثاریچونلنگیدن،سکندریخوردنوگیرکردنغذاراهمشاملمیشود.

محدود کار انجام رسمی زمان به تنها کار از ناشی حوادث کار بینالمللی حقوق مفاد با مطابق
نمیشود،بلکهشاملمدتزمانیاستکهکارگرپیشازشروعکاردررختکنبهپوشیدنلباسکار
وآمادهکردنوسایلومقدماتکارخودیاپسازاتمامساعتکاربهجمعکردنوسایل،بهاستحمام
یابهعبارتکلیتربهآمادهکردنخودبرایخروجازمحیطکارمشغولمیشود.زمانهایتوقفکار
درساعاتکارازنوعزماناستراحت،ورزشهایگروهیدرمحلکار،براساسقانونیابراساس
توافقدرمذاکراتجمعیباکارفرماجزءزمانانجامکارمحسوبمیشود.زماناختصاصدادهشده
بهصرفغذادرغذاخورییارستورانکارگاهیازمانکاراختصاصیافتهبهعبادتجزوزمانکار

۷-یادآورمیشویمکهمقاولهنامههایشماره10۲وشماره1۲1سازمانبینالمللیکاروسایرمقاولهنامهوتوصیهنامههایآنسازمانو
نیز،فعالیتهاواجالسهایاتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعی)ایسا(نیزتأثیرقابلتوجهیبرگسترشاینشاخهازتأمیناجتماعیدرسراسر
جهانداشتهاست.فراموشنکنیمکهگرایشبهسوینظامتأمیناجتماعیدرتمامکشورهایجهانازپیجنگجهانیدومرابیشازهر
عاملدیگربایددراتحاددولتهایسوسیالیستیعضواینسازمان،کارگرانکشورهایصنعتیوجنبشهایرهاییبخشملیودولتهای

مترقیبرآمدهازاینجنبشهادید.

۸-سن– ژوررسالهتأمیناجتماعیجلدسوم،سال1۹۸۲.
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مشترک کمیته سندیکا،عضو نماینده کارگران، نماینده از اعم کارکنان نماینده که ساعاتی است9.
ساعت جزء باشند، مشغول خود نمایندگی وظایف به کار ایمنی و بهداشت کمیته یاعضو تولید،
کارآنانمحسوبمیشود،حتیاگرچنینفعالیتهاییهمچونشرکتدرگردهماییهایشغلی،
درخارجازساعاترسمیکارباشد.درخصوصمحلکارنیزیادآورمیشویمکهمحلانجامکار
محدودبهمحلانجامکاربهمعنایخاصآننیستوتماممکانهایتحتنظارتوسلطهکارفرما
اعمازرختکن،دستشویی،نهارخوری،محوطهکارگاهوراههایورودوخروج،آسانسور،پارکینگ

وغیرهرادربرمیگیرد10.

درخصوصحوادثخارجازکارگاه،چونارتباطحادثهباکارقطعمیشود،تنهاآنحوادِثبیرون
ازکارگاه،حادثهناشیازکارمحسوبمیشودکهکارگربههنگامحادثه،تحتامرکارفرمابودهو
هنگام به کار از ناشی حادثه اینحوادث، مصادیق ازجمله باشد. مشغول وی دستورات اجرای به

مأموریتاست.

در بار نخستین برای کار بینالمللی حقوق در آن، مقابل در حمایت لزوم و کار« مسیر در »حادثه
توصیهنامهشماره ۵ ماده مفاد مطابق یافت11. تجلی کار بینالمللی مقاولهنامهشماره1۲1سازمان
1۲1سازمانبینالمللیکاراگرحادثهدرمسیرمحلکارویکیازمکانهایمندرجدربندهایسهگانه

آن12،رویدادهباشد،حادثهناشیازکارمحسوبمیشود.

درصورتبروزحادثهناشیازکار،کارگرزیاندیدهتنهاکافیاستاصلوقوعحادثهوواردآمدن
باید نبوده ازکار ناشی باشدکهحادثه، اگرفردیمدعی ثابتکند.حال، را بهخود بدنی خسارت
خالفآنرااثباتکند13؛زیرابنیانحقوقیحمایتدربرابرخطرهایشغلیبراینسنگپایهشکل
گرفتهاستکه:»کسیکهمحیطخطرناکیچونکارخانهوکارگاهایجادمیکند،درصورتتحقق
خطر،بدونآنکهنیازیبهاثباتتقصیرشباشد،بایدخسارتناشیازآنراجبرانکند؛زیرانیروی
کاِرکارگردرفراینِدتولیدکاالهاوخدماتیصرفمیشودکهکارفرماباهدفبرخورداریازمنافع
اقتصادیآن،سازماندهیکردهاست.«بهعبارتی،تأمیناجتماعیدرصورتبروزحادثهوصرفنظر
ازاینکهچهتقصیریعاملآنبودهاست،بایدازمحلصندوِقحمایتازخطرهایشغلییعنیوجوه
ازطریقمشارکتسهجانبه بردرآمدوچه مالیات ازطریق اینخصوص،چه دریافتیهایخوددر
دولت،کارفرمایانوکارگران،بهجبرانخسارتهایغیرنقدیونقدیزیاندیدهازقبیلارائهخدمات
درمانی،توانبخشیوجبرانتوقفدرآمداوبرآید.نقشتقصیرمرحلهثانویاستکهبایدازطریق
اقامهدعوایشاکیدرمحاکمقضایییامحاکمتخصصیجنبسازمانتأمیناجتماعیبررسیشود؛

۹-باوجوداین،اگرکارگرازآنجااستفادهدیگریبکند،بهویژهواردجاییشودکهورودبهآنبرایکارکنانممنوعاستودچارحادثه
شود،ازنظرحقوقی،چنینحادثهای،ناشیازکارمحسوبنمیشود.

10-مکانهاییازکارگاهکهورودبهآنهابرایکارکنانممنوعاست،مکانانجامکارمحسوبنمیشوند.

11-بند1ماده۷مقاولهنامهشماره1۲1میگوید:»حادثهدرمسیررفتوبرگشت،حکمحادثهناشیازکارراداراست.دربند»ج«
توصیهنامهشماره1۲1نیز،آمدهاست:»حوادثرخنمودهدرمسیرکارگاهواقامتگاهاصلییافرعیکارگریامحلصرفغذایاویا

محلدریافتدستمزدخوددرحکمحادثهناشیازکاراست.«

1۲-1-اقامتگاهاصلییافرعیآنان۲-محلمعمولصرفغذایآنان۳-محلمعمولدریافتدستمزدخود.

بهسادگی ازحادثهظاهرمیشود، بهویژهدرشرایطیکهخسارتبدنیمدتهاپس بندی، اثباتاصلوقوعحادثهوصدمه البته -1۳
امکانپذیرنیست.دراینحالتنیز،اینسازمانتأمیناجتماعیاستکهبایدثابتکندصدمهواردهارتباطیبهکارنداشتهومنشأشغلی

ندارد.
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نقشتقصیردارایاحکامجداگانهایاستکهدرزیربهآناشارهخواهیمکرد.

نقشتقصیردرجبرانخسارت

وجود-- با زیاندیده، به مزایا پرداخت تعلیق شرط را زیر حالت سه کار بینالمللی حقوق
در وضعشده مقررات درحدود شغلی بهخطرهای مربوط مزایای دریافت در او استحقاق

قوانینملیدانستهاست14:

درصورتیکهحادثهناشیازکاریابیماریحرفهایدرنتیجهارتکاببهعملمجرمانٔهزیاندیده--
رخدادهباشد15؛

درصورتیکهسببحادثهناشیازکاریابیماریحرفهای،مستیارادییاتقصیرعمدوسنگین--
ذینفعبودهباشد16؛

درصورتیکهشخصذینفع،بدوندلیلموجه،ازمراقبتهایپزشکیوازخدماتتوانبخشی--
ادامهپیشامد)contingency(یا یا تائیدوقوع یاازرعایتمقرراتناظربرای سرباززند

مقرراتناظربررفتاِرذینفعاِندریافِتمزایاخودداریکند17.

این در بهعالوه، است؛ زیاندیده تقصیرعمد بر ناظر اینشروطعمدتًا دیدهمیشود، که همانطور
حالتهانیزازتعلیقمزایاسخنمیرودنهقطعآن.

جبران از را زیاندیده کارگر نمیتوان عمد تقصیر دلیل به حتی که برمیآید مقاولهنامه این مفاد از
خسارتوحمایتهایپیشبینیشدهدرنظامتأمیناجتماعیمحرومکردتاچهرسدبهتقصیرسهو.
ولیممکناست،زیاندیدهدرصورتتقصیرخودنتواند،درمحاکمقضاییمربوطبهمسئولیتمدنی،
مدعِیجبرانخسارتیبیشازجبرانخسارتهایپیشبینیشدهدرتأمیناجتماعیشود18؛امااگردر
محاکمقضاییذیصالحیادادگاههایتخصصیتأمیناجتماعیثابتشودخسارتدرنتیجهتقصیر
عمدیخودکارگرزیاندیدهبهبارآمده19،دیگرحقمراجعهاوبهمحاکممسئولیتمدنییامحاکم
همچونخدمات نقدی غیر مزایای از را او نمیتوان نیز، اینحالت در اما میشود؛ قضاییساقط

1۴ - ماده۲۲مقاولهنامهشماره1۲1سازمانبینالمللیکار.

1۵ -دراینحوادث،ممکناستخودیادیگرکارگرانوشاغالنزیانبینند؛ولیهمانطورکهگفتهشد،رسیدگیبهآنبایددرمحاکم
صالحوذیصالحباحضورنمایندگانسندیکاهایمستقلکارگریصورتپذیردتامعلومشودکهدرپساینفعلمجرمانهکارفرمایاعوامل

اونقشداشتهاندیاخیر.روشناستکهدرهرکدامازاینحالتهاحکمصادرهوچگونگیجبرانخسارتهافرقمیکند.

1۶ - درزمینهخسارتناشیازخطرهایشغلی،تقصیرعمدیکارگربهحالتیاطالقمیشودکهویعمدًاوبهگونهایارادیبهخودصدمه
زندوبرایمثال،یکیازاعضایبدنخودراقطعیاناقصکندیادستبهخودکشیبزند.

17-“Traumatic injury or disease resulting from employment and not brought about deliberately or 
by serious and willful misconduct of the victim which results in temporary or permanent incapacity 
or death.”

1۸ -بهایننوع»جبرانخسارتها«دربحثتقصیرعمدکارفرمابازخواهیمگشت.

1۹ -بایدتوجهداشت،گاهممکناستکارگریآگاهانهوبهطورارادیبرایجلوگیریازفاجعهای،خودرادرمعرضخطربسیارشدید
قراردهد،دراینصورتاومرتکبتقصیرعمدنشدهاست.
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پزشکیوبیمارستانیمحرومکردوازمیزانمستمریازکارافتادگییابازماندگاناوکاست؛زیرااین
مزایاحقوقیاستکهزیاندیدهوخانوادهاشبهدلیلکاروسابقهپرداختحقبیمهحاصلکردهاندو
نمیتوانبههردلیلحتیبهدلیلفعلمجرمانهیزیاندیدهومحکومیتاو،ویوخانوادهاشراازاین

حقمحرومکرد20.

بهعالوه،بایدتوجهداشتکهدرپیدایی»تقصیرعمدکارگر«ممکناستعواملمختلفوازجمله،
اختالالتروانیوبحرانهایروحیناشیازفشارکاروزندگییاتحریکاتکارفرماونمایندگان
اودخیلباشد.دراینصورت،بایدضمنتفکیکاینعواملوتفکیکواردآمدنزیانبهخودیاغیر
خود،کارگرمذکورراتحتحمایتتوانبخشیگرفتوبههنگامرسیدگیبهموضوعدرمحاکم
ویژگی از برخوردار نمایندگان یا نماینده سندیکا نبود در و سندیکا نمایندگان حضور تخصصی،

نمایندگیمستقلکارگرانراباهدفمحاکمهعادالنهدرقوانینپیشبینیوتضمینکرد.

تقصیرکارفرما

تقصیرعمدبهدومقوله»تقسیمعمد«و»تقصیِرعمِدغیرقابلبخشایش«تقسیممیشود.تقصیرعمد
آناستکهکارفرمایانمایندگاناوازایمنسازیکارگاهوتأمینتجهیزاتبهداشتیوایمنیودیگر
یاازآنخودداریکنند.تقصیرغیرقابل ضوابطومقرراتناظربربهداشتوایمنیکارسرباززده
بخشایشنیز،آناستکهکارفرمایانمایندگاناوبهعمدعاملحادثهدرکارگاهودرنتیجه،واردآمدن
خسارتبهکارگرانوشاغالنشوند21.میدانیمکهدرصورتبروزحادثهدرنتیجهی»تقصیرعمِد«
یابازماندگانذینفِعاوحقدارند،عالوهبربهرهمندی کارفرما،ویایکیازنمایندگانوی،زیاندیده
عام قوانین و مقررات طبق خود بقیهخسارت جبران برای اجتماعی، تأمین مزایای و حمایتها از
»مسئولیتمدنی«علیهآناناقامهدعواکنند.درواقع،جبرانخسارتازطریقتأمیناجتماعیتنهاتا
سقفمشخصیقابلجبراناستواغلب،حمایتهاومزایاینظامتأمیناجتماعینمیتواندبهطور
کامل،خسارتزیاندیدهراجبرانکند،درحالیکهجبرانخسارتازطریق»مسئولیتمدنی«جنبه
شخصیداردواصللزومجبرانکاملخسارتپذیرفتهشدهاست.ازاینرو،دادنحقاقامهدعوابه
تأمیناجتماعیهمچونخسارتمالیو ازطریق تاخساراتیکه اینامکانرافراهممیکند ذینفع

معنویوخسارتبدنیمازادبرمزایایتأمیناجتماعیقابلجبراننیست،جبرانشود.

باآنکهمبلغمستمریپرداختیازسویتأمیناجتماعیبرحسبدرجهشدتتقصیرافزایشمییابد،
ولیعمومًامبلغمستمریبرابرآنبخشازحقوقسالیانهکارگر،متناسبباکاهشتواناییکاراویا
مبلغحقوقاودرفرضازکارافتادگیکاملتقویممیشود؛بهعبارتدیگر،میزانافزایشمستمری
برابرمبلغیاستکهبتواندتواناییکارازدسترفتهیکارگررابراساسدستمزددریافتیاوپیشاز
تاسطحدستمزد او بازماندگان به میزانمستمری نیز، بیمهشده حادثهجبرانکند.درصورتمرگ
میتواند تنها وی بازماندگان یا زیاندیده مستمری افزایش ازاینرو، مییابد. افزایش ساالنهاش
خسارتمالیمربوطبهازدستدادندستمزدومعاشآنانراجبرانکند.پسحقزیاندیدهاستکه
ازکارفرمایمقصر،جبرانخساراتآتینظیرضررهایشخصِیغیرمالینظیرخسارتتحملدرد

۲0 -گفتیمکهجبرانخسارتحقیاستکهدرکاروبراثرکارحاصلشدهومیشودونمیتواناینحقرابههردلیلازاوساقطکرد.

یا زیاندیده خسارتهای جبران اجتماعیضمن تأمین خاص دادگاههای بخشایش، غیرقابل عمد تقصیر نقش اثبات درصورت - ۲1
زیاندیدگانواقدامبرایوصولخسارتهایمازادبرجبرانخسارتهایپیشبینیشدهدرتأمیناجتماعیازطریقمراجعهبهدادگاههای

مسئولیتمدنی،بایدموضوعرابرایپیگیریهایبعدیبهمراجعناظربرجرائمکیفریارجاعدهند.
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ورنج،خسارتمربوطبهازدستدادنزیباییوخسارتهایناشیازمحرومشدنازلذتبردنو
ضررهایمربوطبهازدستدادنیاکاهشامکانارتقایشغلیدرنتیجهلطماتبدنیراتقاضاکند.

تأمین ازصندوق مستمری دریافت مستحق که آنان خواه وی، بستگان بیمهشده، مرگ درصورت
عمودی یا صعودی خط بستگان از اعم ندارند، استحقاقی چنین که آنان خواه و هستند اجتماعی

میتوانندجبرانخسارتمعنویواردشدهبهخودراازکارفرماتقاضاکنند22.

تأمین ویژه دادگاههای به یادشده دادخواستجبرانخسارتهای ازکشورهایصنعتی بسیاری در
اجتماعی،ونهبهمحاکممربوطبهحقوقعامیادادگاههایدادگستری،تقدیممیشود.البتهدادخواسِت
جبرانخسارتمعطوفبهکارفرماست؛اماپسازآنکهمیزانخسارتمشخصشود،صندوقتأمین
اجتماعیآنرابهزیاندیدهمیپردازدوسپس،نسبتبهوصولآنازکارفرمایمسئولاقداممیکند23.

حادثهناشیازکاردرحقوقتأمیناجتماعیکشور

کارگر اگر که است پذیرفته تلویحی بهطور اجتماعیکشور تأمین قانون ماده۶0 نیز، ما درکشور
زیاندیده،وقوعحادثهبههنگامکاروصدمهبدنیناشیازآنراثابتکند،حادثهوصدماتبهبار
آمدهناشیازکارمحسوبمیشود.ولیایناصلبهطورکاملدرکشوراجرانمیشود،زیرابراساس
ازکارو ناشی اثباتوقوعحادثه آن تأمیناجتماعیودستورالعملهاوبخشنامههای رویهسازمان
صدمهبدنیناشیازآنواثباترابطهبینحادثهوکار،حصریومنحصربهرعایتتشریفاتیاست
کهاصلمذکوررازیرسؤالمیبرد24؛زیرااینتشریفاتبیشوپیشازهرموضوعمعطوفبهکشف
نقشتقصیراست؛ازاینرو،کارگرزیاندیده،عالوهبراثباتوقوعحادثهدرمحلوحینکار،باید
ثابتکندکهدربروزحادثهنقشنداشتهاست.حالآنکهنقشتقصیِرعمدکارگریاکارفرماموضوع
محاکممسئولیتمدنیاستکهحکمآندرصورتاثباتتقصیرهرکداممتفاوتاستوربطیبه
تعهدسازماندرحیطهیجبرانخسارتندارد.واحدهایاجراییسازمانتأمیناجتماعیموظفاند
به حادثهدیده کارگر انتقال ضمن وی، نماینده یا کارفرما توسط حادثه گزارش دریافت محض به
واحدهایدرمانیسازمانوپرداختهزینههایانجامشدهدرمراکزغیرسازمانی،فرمگزارشحادثه
دریافتیرادردفترثبتوموضوعرابهواحدفنیبرایبررسیحادثهارجاعکنند.بازرسفنیپساز
دریافتگزارشحادثهبایدبامراجعهبهکارگاهدربارهچگونگیوقوعحادثهتحقیقاتالزمرابهعمل
آوردوبراساسآننظرخودرادرخصوصپرسشهایزیراعالمکند:شناساییکارگاهوکارگر،
اطمینانازوقوعحادثه،شناختابزارکارونحوهانجامکار،کارمتناسببافعالیتکارگر،بررسی

۲۲- درحقوقبرخیازکشورها،وضعقوانینخاصدرتأمیناجتماعیبرایحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهایباعثشدهتا
مسئولیتمدنی،دستکمدررابطهبینزیاندیدهوکارفرما،ازصحنهحذفشود.بهعبارتی،زیاندیدهیابازماندگانذینفعویراازحقاقامه
دعوابرطبققواعدعاممسئولیتمدنیعلیهکارفرما،نمایندگانوسایرکارکنانکارگاهیکهخسارتناشیازخطرهایشغلیدرآنبهبار
آمده،محروممیکند.درواقع،دراینزمینهحقوقتأمیناجتماعیجایگزینمسئولیتمدنیگردیدهاست،اماچنیناصلیحوادثمربوط
بهمسیررادربرنمیگیرد.همچنیندررابطهمیانزیاندیدهیابازماندگانذینفعاوبااشخاصثالثقابلاعمالنیست.ازدیگراستثنائات،

تقصیرعمدیوغیرقابلبخشایشکارفرمایانمایندگاناوست.

۲۳ -ماده۳-۴۵۲قانونتأمیناجتماعیفرانسه.

۲۴ -1-گزارشبازرسفنیسازمانتأمیناجتماعیکهبرگزارشبازرسکار،اظهارنظرپزشکیقانونی،گزارشحادثهینیرویانتظامی،
گزارشکارشناسبهداشتکاروشرایطخاصناظربرمناسباتکارمبتنیاست؛۲-حکمقطعیصادرشدهازمراجعقضایی.
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حادثهازمنظررعایتیاعدمرعایتمقرراتایمنیوحفاظتیدرخصوصابزار،ساعتکار،زمان
وقوعحادثه،گفتگوباشهودحادثهدرخصوصعلتوقوعآنودیگرنکاتیکهدرتشخیصحادثه
مؤثرند25.همانطورکهگفتهشد،اینبازرسیوبررسیهادروهلهینخست،بایدناظربراثباتحادثه

درحینودرمحلکارباشد.اقداماتبعدیمعطوفبهتعییننقشتقصیراست.

امادرکشورماقانوندربارهتفکیکتقصیرغیرعمدازتقصیرعمدواثرتقصیرعمدیکارگربرجبران
هر کهچون است این برداشتعمومی و است اجتماعیساکت تأمین نظام طریق از وی خسارت
تقصیرکارگرتقصیرعمداستوتقصیرعمدیکارگر،رابطهبینخسارتوکارراقطعمیکند،چنین
حالتیرانمیتوانمشمولجبرانخسارتناشیازخطرهایشغلیدانست26.اینسکوتودرنتیجه،
اینبرداشتنادرست،ازجملهرویههایعقبماندهوضدانسانیتأمیناجتماعیدرایراناست؛زیرابا
اینرویه،کارگرمذکوریاخانوادهاوازشمولحمایتهایتأمیناجتماعیوازجملهغرامتمقطوع،
غرامتدستمزد،ازکارافتادگیودرصورتفوتازشمولمستمریبازماندگانخارجمیشوند.به
عبارتی،عدممسئولیتکارفرمادرجبرانخسارتواردهرابهمعنیساقطشدنتعهداتسازمانتأمین
اجتماعیدربرابرچنینرویدادیتلقیکردهوکارگرمذکوروبهویژهخانوادهوافرادتحتتکفلاو
آن از پیش اجتماعیمحرومکردهاند!گفتیمکهچنینحکمی تأمین ازحمایتهایکلیوجزئی را
کهمتوجهکارگرمذکورباشد،علیهخانوادهوافرادتحتتکفلاوست.بهعبارتی،باچنینحکمی،
خانوادهوافرادتحتتکفلاونیزبهتقصیرمرتکبنشدهمجازاتمیشوند.نیازیبهاثباتآننیست

کهچنینرویهایمغایربااهدافومبانیتأمیناجتماعیاست27.

در که کنیم اشاره بیمهشدگان با اجتماعی تأمین رفتاریسازمان بهچندگانگی است ازطرفیالزم
بخشنامهمصوب1۳۸0/۸/1۲موضوعبیمهبازنشستگی،فوتوازکارافتادگیبافندگانبهخوبی
احراز و کار از ناشی حادثه »...تشخیص است: آمده اخیر بخشنامه در نمونه، برای است. مشهود
ارتباطآنبابافندگیازوظایفشعبونمایندگیهایسازماناست.لذابهمحضاطالعبایددرمورد
جمعآوریمدارک،مراجعهبهمحلوبازرسیازنحوهومحلوقوعحادثهوآثارناشیازآن،انجام
بررسیپیرامونسببوقوعوارتباطآنباحرفهبافندگیودرصورتنیازاستعالمازمراجعذیربط
اقدامودرنهایتباتهیهوتکمیلگزارشبررسیحادثه،دربارهناشییاغیرناشیازکاربودنحادثه
مواد تدارک و ملزومات تهیه بارفتوآمدجهت رابطه در درمواردیکهحادثه نمایند... اظهارنظر
اولیهرخدادهباشد،ضروریاستنظریهیکیازمراجعمذکوردربند۴اینبخشنامه]گزارشنیروی
انتظامی،نظریهپزشکیقانونیو...[نیزبهعنوانیکیازمستنداتاخذگردد«.دربخشنامهشماره
بیمه آییننامه و قانون اجرایی دستورالعمل درآمد،مصوب1۳۸0/۸/۳0،موضوع و فنی دوایر 1

۲۵ -مطابقمواد1۳و1۴مقاولهنامهشماره1۷۴سازمانبینالمللیکار،ناظربرپیشگیریازحوادثعمدهصنعتی،کارفرمایانمکلف
شدهاندوقوعهرحادثهمهمرابالفاصلهبهاطالعمقاماتذیربطبرسانندودرزمانمقررگزارشیدقیقیازعللحادثهوشرحپیامدهای
آنیآندرمحلوهرگونهاقدامیبرایتخفیفآثاروعوارضحادثهارائهدهند.گزارشیادشدهبایدتدابیراتخاذشدهبرایجلوگیریاز

تکرارحادثهدربرگیرد.

۲۶ -بهموجبتبصره۲ماده۹۵قانونکارایران:»چنانچهکارفرمایامدیرانواحدهایموضوعماده۸۵اینقانونبرایحفاظتفنیو
بهداشتکار،وسایلوامکاناتالزمرادراختیارکارگرقراردادهباشندوکارگرباوجودآموزشهایالزموتذکراتقبلی،بدونتوجه
بهدستورالعملومقرراتموجود،ازآنهااستفادهننماید،کارفرمامسئولیتینخواهدداشت«.دربارهچگونگیتشریفاترجوعسازمانبه

کارفرما،بهبخشچهارماینکتابپیوستشماره10مراجعهشود.

۲۷ -درحقوقفرانسه،درصورتیکهصندوقتأمیناجتماعیثابتکندکهحادثهناشیازکاریابیماریحرفهایدرنتیجهتقصیرغیرقابل
به پرداخت قابل مستمری میزان فوت، صورت در و وی به پرداخت قابل ازکارافتادگی مستمری میزان داده، روی بیمهشده بخشایش

بازماندگانش،ممکناستکاهشپیداکند)بند۲ماده1-۳۵۴قانونتأمیناجتماعیفرانسه(.
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اجتماعیرانندگانحملونقلبارومسافربینشهری،بررسیحوادثناشیازکاررانندگانیادشده
نیز،منوطبهارائهمدارکزیرشدهاست:1-گزارشحادثهتوسطرانندهیاافرادخانوادهویحداکثر
ظرفمدت۳روزازتاریخوقوعحادثه۲-حوالهبار،بارنامهیاصورتوضعیتمسافرمربوطبه
زمانوقوعحادثه۳-گزارشمقاماتانتظامیوکروکیپلیسراهدرموردوقوعحادثه۴-مدارک
درمانیاخذشدهازاولینمرکزدرمانیموردمراجعهرانندهحادثهدیده۵-مدارکمراجعهقضاییو

سایرمدارک.

برایتشخیصحادثهناشیازکاربیمهشدگان»اختیاری«و»خویشفرمایی«نیزمقرراتخاصیوضع
شدهاست28.براساستبصره۵ماده۴آییننامهاجراییقانوناصالحبند»ب«وتبصره۳ماده۴قانون
تأمیناجتماعی،مصوب1۳۶۶/۷/۲۹،تشخیصحوادثناشیازکارمنجربهفوتیاازکارافتادگی
کلِیصاحبانحرفومشاغلآزادبهعهدهکمیسیونیمرکبازمسئولواحدکارواموراجتماعی

محلومسئولوبازرسواحدتأمیناجتماعیمربوطخواهدبود.

بهطورکتبیظرف را اجتماعی،کارفرمامکلفشدهاستکهوقوعحادثه تأمین قانون ماده۶۵ در
را حادثهدیدهشده وضع تشدید از جلوگیری برای اولیه انجامشدهی اقدامات و اداری روز سه
کارگرانساختمانیمصوب1۳۵۲: اجباری بیمه قانون ۲ ماده بهموجب کنند29.همچنین گزارش
»کارفرمایانیکهکارگرانمشمولاینقانونرابهکارمیگمارند،موظفانددرصورتوقوعحادثه
بهنزدیکترینواحددرمانیسازمانبیمههایاجتماعیاعزام ناشیازکارفورًاکارگرحادثهدیدهرا
او نماینده یا بیمههایاجتماعیکارفرما بهواحددرمانیسازمان نمایندودرصورتعدمدسترسی
مکلفاستکارگرحادثهدیدهرابهنزدیکترینواحددرمانیاعزامداردومراتبراضمنتنظیمبرگ
قوانین، این برساند...«. اجتماعی بیمههای اطالعسازمان به روز گزارشحادثهحداکثرظرفسه
دربارهضمانتاجراییاینتکلیفساکتاند30؛امادرخصوصآندستهازبیمهشدگان»اختیاری«و
»خویشفرمایی«31چنینتکلیفیبرعهدهبیمهشدهیاخانوادهویاست؛زیرادرماده۲۳آییننامهبیمه
بندیکبخشسومبخشنامه بافندگانمصوب1۳۸0/۶/1۲و ازکارافتادگی بازنشستگی،فوتو
بیمه آییننامه و قانون اجرایی دستورالعمل موضوع سازمان درآمد و فنی دوایر مشترک 1 شماره
اجتماعیرانندگانحملونقلبارومسافربینشهریمصوب1۳۸0/۸/۳0بیمهشدهیاخانوادهوی
مکلفشدهاندتاظرفسهروزاداریمراتبرابهاطالعشعبهمربوطبرسانند.ازآنجاکهدرقانون
تأمیناجتماعی،برایبیمهشدهیاخانوادهویتکلیفخاصیدراینزمینهمقررنشدهاستوبخشنامهو
دستورادارینمیتواندایجادحقوتکلیفکند،تحمیلچنینوظیفهایبهبیمهشدهمبنایقانونیندارد.

۲۸ -همانطورکهمیدانیمعالوهبرصاحبانحرفبسیاریازکارگرانمشمولبیمههایاختیاریوخویشفرماییشدهاند.

۲۹ -مطابقتبصره1ماده۹۵قانونکار:»کارفرمایامسئوالنواحدهایموضوعاینقانونموظفاندکلیهحوادثناشیازکاررادردفتر
ویژهایکهفرمآنازطریقوزارتکارواموراجتماعیاعالممیگردد،ثبتومراتبراسریعًابهصورتکتبیبهاطالعادارهکاروامور

اجتماعیمحلبرسانند«.

۳0 -روشناستکهاگردرصورتعدماعالمبهموقعحادثهیاکوتاهیکارفرمادراقدامبهموقعاولیهبرایجلوگیریازتشدیدحادثه،
خسارتیمتوجهسازمانتأمیناجتماعیویاکارگرمصدومشود،کارفرماطبققواعدعاممسئولیتمدنیضامناست.ولیازآنجاکه
پرداختخسارتازسویبیمههایمسئولیتهایمدنینیزمنوطبهاعالمحادثهظرفمدت۷روزازوقوعحادثهاست،درصورتعدم
اعالمبهموقع،خسارتدیدهنمیتواندخسارتخودرادریافتکند.تنهاراهباقیماندهمراجعهبهقوهقضاییهودادگاهاستکهحالوروز

صدوراحکامآنهانیز،برهمگانروشناست.

۳1 -اشارهکردیمکهبسیاریازکارگرانبهطورغیرقانونیازشمولبیمههایاجباریخارجومشمولبیمههایاختیاریوخویشفرمایی
شدهاند.
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حتیبهفرضداشتنمبنایقانونی،اینتکلیفدرقانونتأمیناجتماعیازضمانتاجراییبرخوردار
نیست.چراکهاگرحادثهمنجربهدلیلمصدومیتشدیدیافوتبیمهشدهمنجرشودوخانوادهیاو
نیزبهدلیلبیاطالعیازمفادبخشنامهیابهدلیلشوکواردهدراثرحادثهبهموقعآنرااعالمنکنند،

میتوانبرمبنایمسئولیتمدنیاوخانوادهاشرامسئولجبرانآندانست!

همچنین،درماده۶0قانونتأمیناجتماعیایرانزمانرفتوبرگشتبیمهشدهازمنزلبهکارگاهو
انجام درشمارزمانهای توانبخشی و مداوا برای بیمارستان یا و درمانگاه به مراجعه نیززمانهای
وظیفهآمدهاست؛بنابراین،بایدحادثهمربوطبهمسیرنیزمشمولمقرراِتحادثهناشیازکارشود.در
قانونبیمهرانندگانحملونقلبارومسافربینشهریوبیمهقالیبافاننیزهمینپذیرفتهشدهاست32؛
امابخشنامهشماره۵000/۴0۸1۵مورخ1۳۸۲/۴/۲1دوایرفنیودرآمدبااستنباطازتبصره۲
ماده1قانونبیمهاجباریکارگرانساختمانی33،حوادثیراکههنگامرفتوآمدازمنزلبهمحلکار
یابرعکسونیز،حوادثیراکهدرخارجازکارگاهساختمانیبرایکارگرانموضوعاینقانونروی
میدهد،حادثهناشیازکارندانستهاست!ازاینرو،اینبخشنامهمبنایقانونینداردومغایرباماده
۳قانونتأمیناجتماعیاستکهاینحوادثراحادثهیناشیازکارمیداند.بایدبهاینمبهمگویی
رانندگان بیمه داد34.همچنانکهدرخصوص پایان تبعیضآمیزاست، و مغایر تفسیرهای کهمحل
آییننامههایمربوط باوجودسکوتقوانینو بافندگان، بیمه بینشهریو بارومسافر حملونقل
اعتراضهایصورتگرفته،موجبصدوربخشنامههاییشدکهدرآنهاحادثهمربوطبهمسیر،در

حکمحادثهناشیازکاراعالمشدهاست.

پرسشایناستکهمبنایصدورچنینبخشنامههاوتفسیرهاینادرستناظربرحادثهناشیازکارو
حادثهدرمسیرچیست؟درپاسختنهامیتوانگفت:سوقدادنسازمانبهاصلبنگاهدارییابهعبارتی

بهاصولحاکمبربیمههایخصوصی!

تأمیناجتماعیتشخیصحادثه ازسویسازمان ازطرفیمیدانیمکهدرجبرانخسارتزیاندیده 
ایجادکند،زیرادرهردوحال،تعهداتسازمان تفاوتی نباید ازکار ناشی یاحادثه بهمسیر مربوط
کار حقوق و مدنی مسئولیت رابطهی به و کارفرما با سازمان رابطه به تفاوت باشد. همسان باید
بازمیگردد35.همچنینمیدانیمکهدرصورتوقوعحادثهمربوطبهمسیر،عالوهبرتأمیناجتماعی
مزایایبیمهاجباریشخصثالثنیز،مطرحخواهدشد36.نیزمیدانیمکهدرصورتتشخیصحادثه

۳۲-بنداولبخشسومبخشنامهمشترکدوایرفنیودرآمدموضوعدستورالعملاجراییقانونوآییننامهبیمهاجتماعیرانندگانحملو
نقلبارومسافربینشهریمصوب1۳۸0/۸/۳0ومبحثهفتمبخشنامهمصوب1۳۸0/۶/1۲بیمهبازنشستگی،فوتوازکارافتادگی

بافندگان.

۳۳ -تبصره۲-ماده1میگوید:»منظورازحادثهناشیازکاردراینمادهحادثه ایاستکهحینانجامکاروبهسببآندرمحدودهکارگاه
ساختمانیبرایکارگراتفاقمی افتد.«

۳۴-میدانیمکهبایدزیاندیدگانحادثهیناشیازمسیربایدبتوانندازهمانمزایایمربوطبهزیانناشیازحوادثکاربهرهمندشوند.چرا
کهدرغیراینصورت،حادثه،حادثهعادیمحسوبخواهدشدکهزیاندیدهتنهامیتواندازحمایتهایمربوطبهدرمانوازکارافتادگی

غیرناشیازکاربهرهمندشود.

۳۵ -حادثهمربوطبهمسیر،عمومًاحادثهرانندگیاستودرحوادثرانندگی،بیمهمسئولیتمدنیاجباریاست،

به میتواند خسارت جبران برای زیاندیده صورت، این در برمیگردد. رانندگی حوادث به عمومًا مسیر در حادثه که میدانیم - ۳۶
»دادگاههایناظربرمسئولیتمدنی«یابیمهگرعاملزیانمراجعهکند؛امااگرعاملزیاندراینخصوصنیزکارفرمایانمایندگاناوباشند،
زیاندیدهعالوهبرجبرانخسارتازسویسازمانتأمیناجتماعیمیتواندبرایجبرانسایرخسارتهابهکارفرمارجوعکند.بهدربرخی
⇐
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ناشیازکارکارفرمامجبوربهپرداختحقبیمهبیشتراست37.

ضرورتتأسیسنظامخاص

دیگر با مقایسه در ازکار ناشی ویژهحوادث به بهخطرهایشغلی تمامکشورهایجهان در امروز
حوادثوخطرهاتوجهویژهایمیشود.اینگونهخطرهاازشمولعاممسئولیتمدنیخارجشدهاند
وبرایآنهاطرحهایخاصجبرانخسارتبدونتقصیربرقرارشدهاست38.بهعبارتیدیگر،دراین
یاشخص تقصیرکارفرما اثبات به منوط زیاندیده طرحها،برخالفگذشتهجبرانخسارتکارگر

دیگرینیست39.

نظامهایپیشبینیشدهبرایجبرانخسارترامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:

نظامهایمبتنیبرمسئولیتمحضکارفرما:درایننظامکارفرماحتیاگرمرتکبتقصیری--
نشدهباشد،مکلفبهجبرانزیاندیدهاست.دربسیاریازکشورهایتابعایننظام،طرحهای
دورگهیمبتنیبرحقوقعمومیوخصوصیبهوجودآمدهاست؛مطابقاینطرحهاکارفرما

بایدمسئولیتخودرانزدشرکتهایتجاریبیمهکند.

نظامهایمبتنیبرتأمیناجتماعی:درایننظامهاجبرانخسارتزیاندیدهبهنهادوصندوق--
مستقلیجنبسازمانتأمیناجتماعیواگذارشدهاستوکارفرماتنهامکلفاستکهحق
بیمهیتأمیناجتماعِیمربوطبهجبرانخسارتهایناشیازکاروبیماریهایحرفهایرابه

حسابایننهادواریزکند.

اینمعناکهکارفرمایان به بهزیانکارگراناعمالمیشود. البته و نظام ماعقبماندهترین درکشور
برای کارفرمایان سازوکار این در میکنند. بیمه خصوصی بیمههای نزد را خود مدنی مسئولیت
پرداختکمترحقبیمهتعدادیمعدودیازکارگرانخودراباعنوانبینامبیمهحوادثمیکنندودر
صورتبروزحادثهدرمحلکارناماورابهمراجعذیربطاعالممیدارند.همانطورکهپیشتراشاره
شد،ازپیبروزحادثه،بایدمراحلتشریفاتغیراصولیرسیدگیبهحادثهازسوینهادهایمربوط
طیشدهتاپروندهبهمحاکمقضاییارجاعشود؛دراینمراحلکارگرزیاندیدهتنهابایدثابتکندکه
حادثهدرمحلکاروناشیازفرایندکارودرنتیجهتقصیرکارفرمابودهاست؛اماعماًلاینفرایندسیر
واژگونهیافته،بهگونهایکهکارگرزیاندیدهبایدثابتکندکهدربروزحادثهتقصیرینداشتهاست40.

ازکشورها،همچونکشورفرانسه»اصلمصونیت«درزمینهحادثهناشیازکارپذیرفتهشدهاست؛براساسایناصلزیاندیدهیاوارثان
وینمیتوانندبرایجبرانخسارتمازادبرمزایایتأمیناجتماعیبهکارفرمایانمایندگانویمراجعهکنند.

۳۷-درحقوقفرانسه،حقبیمهحادثهمربوطبهمسیربرایتمامکارگاههایکساناست،درحالیکهحقبیمهحوادثناشیازکاربرحسب
سوابققبلیکارگاه،نوعفعالیتآن،میزانوشدتخطریکهکاردرهرکارگاهکارگرانراتهدیدمیکند،تغییرمیکند.

38 - no-fault compensation plans.

۳۹-ویلیامهنریبوردیجBeverdigeپایهگذارتأمیناجتماعیدرانگلستان،دالیلبرقراریایننظامراچنینذکرمیکند:برخیصنایع
بهرغمخطرناکبودنبرایجامعهمفیدند؛بیمهمبتنیبرخطراینگونهفعالیتها،موجبایجادانگیزهدرافرادبهپرداختنبهآنهامیشود؛
ازکارافتادگیافراددرمحلکار،حینانجامکاربهدستوردیگریبودهکهدرسایرحوادثصدقنمیکند؛وضعمقرراتبرایحوادثناشی

ازکارموجبکاهشدعاویمربوطبهمسئولیتمدنیخواهدشد.

۴0-گفتیمکهدرصورتاثباتتقصیرکارگراعمازعمدوغیرعمدبهطورناعادالنهتمامحمایتهایپیشبینیشدهدرتأمیناجتماعی
⇐
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میدانیمکهمراحلصدورحکمدرمحاکمقضاییباتوجهبهغیرتخصصیبودنآنهاوفسادحاکم
براینمراجعبهدرازامیکشدوگاهازسالهمعبورمیکند.حضوربیمههایخصوصی)مسئولیت
مدنی(بهقایممقامیکارفرماوتالشآنهابرایپرداختغرامتکمتربهطوالنیترشدنصدورحکم
میافزاید.احکامصادرهدربهترینحالت،عمومًاکارفرمارامقصرکاملنمیشناسدوتنهادرصدیاز
خطارامتوجهاومیداند.اینخودباعثمیشودکهازغرامتمقطوع،مستمریازکارافتادگییافوت
کارگرکاستهشود.تأمیناجتماعیتنهازمانیبهجبرانخسارتوپرداختآناقداممیکندکهحکم
مراجعقضاییصادرشدهباشدودرآنکارفرمامقصرشناختهشدهباشد.توجهداشتهباشیمکهبحث
ماانسانآنهمانسانشاغلوحقزندگیاووخانوادهوبازماندگانشاست.ازاینرو،کافیاستدر
نظرگیریمکهچنینفرآیندپرتشویشونفسگیرتاچهحدمیتوانددرتخریبروحیهوفروپاشیبیمار

یاخانوادهیاوبهمثابهانسانهایزیاندیدهآثارمنفیبهجانهد41.

2.فبامیپیفهییفحرفهفای
براساستعریفیشناختهشدهدرحوزهتأمیناجتماعی»بیماریحرفهای،هرنوععارضهایاستکه

درنتیجهیاشتغالبهکارحادثشود42.«

مطابقتعریففوقهرنوععارضهیجسمانیوروحیناشیازکار،بیماریحرفهایتلقیمیشود.
اینتعریفناظربرتمامبیماریهایحرفهایاستوتبعیضیمیانآنهاقائلنیست.ولیهمانطور
کهمیدانیمدرعملاثباترابطهمیان»بیماریحرفهای«و»کار«همیشهبهسادگیامکانپذیرنیست.
اگرحادثهکارغالبًاآثارشبالفاصلهنمایانمیشود،آثاربیماریهایحرفهایمعموالًبهسرعتظهور
نمیکندومدتزمانیطولمیکشدتاخودرابروزدهد.بهعالوه،ممکناستکارگردرکارگاههای
مختلفدرمعرضعواملبیماریزابودهباشد.همچنین،بیماریحرفهایممکناستمدتهابعداز
تماسباموادبیماریزاکهمیتواندحتیتادورانبازنشستگیهمبهطولانجامد،بروزوظهوریابد.

ازطرفی،علمپزشکیهنوزقادرنیستبهطوردقیقعلتبیماریرامشخصکند.

ازاینرو،برایحمایتازکارگراندربرابربیماریهایحرفهایروشوسازوکارهایخاصیهمچون
»نظاممبتنیبرفهرست«و»نظاممختلط«پیشبینیوپیافکندهشدهاند.

نظاممبتنیبرفهرست

آنها به نسبت میتوان که است مبتنی شناختهشده بیماریهای از محدودی فهرست بر نظام، این
درخواستجبرانخسارتکرد.ایننظامخودبهدوبخشتقسیممیشودکهازآنبهنظاممبتنیبر
»فهرستدوگانه«یادمیشود؛یعنیفهرستیازبیماریهایحرفهایکهممکناستموجببیماریها
تنهادرصورتیجبرانخواهد بیماریها این از یکی به مبتال زیاندیدهی تهیهشدهوخسارت شود،

ازاوساقطمیشود.

۴1-شاهدبودهوهستیمکهکارگرزیاندیدهدراثرتقصیرکارفرماگاهتابیشازیکسالسرگردانبودهاندبدونآنکهریالیازبابتصدمه
واردهبهآناندریافتداند.بهویژه،آنکهکارگرمصدومتازمانصدورحکمنمیتواندبهکارخودبازگرددیابهکاردیگریمشغولشود.

۴۲-دانشنامهحقوقاجتماعی،جلد1۹۷۵،۴.
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شدکهویدرکارگاهصنعتیمرتبطبااینبیماریهایحرفهایمشغولبهکاربودهباشدودیگرنظام
مبتنیبرفهرستتنهاکهدرآنپسازاثباتبیماریهابهدلیلاشتغال،خسارتزیاندیدهمبتالبهیکی
یا الزامیبهاشتعالزیاندیدهدرحرفه ازبیماریهایحرفهایمشخصشده،جبرانمیشودودیگر

صنعتمشخصشدهاینیست.

همانطورکهمالحظهمیشود،ایننظامهانمیتواندتمامتعریفناظربربیماریهایحرفهایراپوشش
دهد؛یعنیزیاندیدگانازبیماریهایناشیازحرفهراکهجزءبیماریهایمندرجدرلیستنیست،
اجتماعی تأمین بر اصولحاکم از یکی نقض یامصداق تبعیض ازاینرومصداق نمیدهد؛ پوشش

خواهدبود.

نظاممختلط

نظاممختلطنیزنظاممبتنیبرتهیهفهرستیازبیماریهایحرفهایاست؛امامنحصربهاینفهرست
بیماریهایحرفهای فهرستمشخصشده در که بیماری هر به ابتال درصورت زیاندیده و نیست
وجودندارد،میتوانددرصورتاثباتمنشأحرفهایآنبیماریازمزایایتأمیناجتماعیبیماریهای

حرفهایبرخوردارشود43.

بیماریهایحرفهایدرقانونتأمیناجتماعی:

ماده۶1قانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۵۴میگوید:»بیماریهایحرفهایبهموجبجدولی
مدت میگردد. تعیین رسید، خواهد سازمان عالی شورای تصویب به هیئتمدیره پیشنهاد به که
مسئولیتسازمانتأمینخدماتدرمانینسبتبهدرمانهریکازبیماریهایحرفهایپسازتغییر

کاربیمهشده،بهشرحیاستکهدرجدولمزبورقیدمیشود.«
همانطورکهمالحظهمیشودبراساسمفاداینمادهدرتأمیناجتماعیکشور»نظاممبتنیبرفهرست
تنها«برایتعریفوتعیینشمولوعرصهبیماریهایحرفهایپذیرفتهشدهاست؛گذشتهازاینکاستی،
هنوزپسازگذشتنزدیکبه۴0سالجدولموضوعمادهمذکورهمبهتصویبنرسیدهاست.ازاینرو،
سازمانتأمیناجتماعیدرخصوصبیماریهایحرفهایهنوزهمانمقرراتمربوطبهبیماریهایعادی

رااعمالمیکند.روشناستکهاینرویهزیرپانهادنحقوقمبتالیانبهبیماریهایحرفهایاست.

کارهایسختوزیانآور

»مادهواحدهاصالحتبصره۲الحاقیماده۷۶قانوناصالحمواد۷۲و۷۷وتبصرهماده۷۶قانون

۴۳-ماده۸مقاولهنامهشماره1۲1سازمانبینالمللیکاردولتهایعضورامکلفبهانتخابیکیازسهروشزیرکردهاست:الف(نظام
مبتنیبرفهرستدوگانه:بهموجبقوانینداخلیخودلیستیازبیماریهاراکهدرشرایطخاصیبیماریحرفهایتلقیشوندتهیهوتصویب
کنند؛اینلیستدستکمبایدبیماریهایبرشمردهشدهدرفهرستشماره1بهضمیمههمینمقاولهنامهرادربرگیرد؛ب(نظامتعریف
کلی:درقوانینداخلیخودتعریفیکلیازبیماریهایحرفهایارائهدهندکهدستکمبیماریهایبرشمردهدرضمیمهاینمقاولهنامهرادر
برگیرد.ج(نظاممختلط:درقوانینداخلیخودفهرستیازبیماریهایحرفهایرابهتصویبرساننداماباارائهتعریفکلیازبیماریهای
حرفهاییاضوابطدیگرامکاناثباتمنشأحرفهایبیماریهایدیگریراکهدرلیستتصویبشدهوجودنداردیابیماریهاییکهتحت
اینکتاب، بهبخشچهارم اینفهرسترجوعشود از برایاطالع آنچهمقررشدهاست،بروزمیکنندفراهمآورد. از شرایطیمتفاوت

پیوستشماره11.
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در که »1۳۷1 سال مصوب ۷۶ ماده به تبصره دو الحاق و 1۳۵۴ سال مصوب اجتماعی تأمین
برای »نظام«رسید،حداقلسابقهالزم بهتصویبمجمعتشخیصمصلحت تاریخ1۳۸0/۷/1۴
بازنشستگیافرادشاغلدرکارهایسختوزیانآور)مخلسالمت(بهبیستسالمتوالییا۲۵سال
متناوبکاهشدادهاستومقررداشتهاستپسازتائیدکمیسیونپزشکیموضوعماده۹1قانون
تأمیناجتماعی،افرادیکهپیشازرسیدنبهبازنشستگیدراثراشتغالبهکارهایسختوزیانآور
دچارفرسایشروحیوجسمیشوند،میتوانندازمزایایبازنشستگیپیشازموعداستفادهکنند44.

»کارهایسخت است: آمده زیانآور و کارهایسخت تعریف در واحده، ماده همین الف بند در
کار محیط بیولوژیکی و مکانیکی شیمیایی، فیزیکی، عوامل آن در که است کارهایی زیانآور و
و )جسمی طبیعی ظرفیتهای از باالتر بهمراتب تنشی کارگر، اشتغال اثر در و بوده غیراستاندارد
روانی(درویایجادگرددکهنتیجهآنبیماریشغلیوعوارضناشیازآنبودهوبتوانبابهکارگیری
مشاغل آن از را بودن زیانآور و غیره،صفتسخت و ایمنی و بهداشتی مهندسی، فنی، تمهیدات

کاهشدادیاحذفنمود.«

درماده۲آییننامهکارهایسختوزیانآورنیز،گفتهشدهاست،تعیینسختوزیانآوربودنمشاغل
بررسیشرایطکارتوسط بازدیدو انجام بررسیسوابق، از بایدپس آندرهرکارگاه نوع تعیین و
بازرسانوزارتکار و پزشکی آموزش و بهداشت،درمان بهداشتوحرفهایوزارت کارشناسان
»سیاستگذاری است: آمده آییننامه ۷ ماده در برسد. استانی کمیتههای تائید به اجتماعی امور و
ولی تعیینشدهاند زیانآور و بدوًاسخت که مشاغلی ارزیابی زیانآور، و کارهایسخت کشوری
ورسیدگی برعملکرد نظارت و ایجادهماهنگی دارند، بازنگری به نیاز بعدی اطالعات اساس بر
مانند مهم و ملی تأسیسات در زیانآور و سخت مشاغل تعیین و استانی کمیتههای درخواست به

نیروگاههاوپاالیشگاههاو...بهعهدهیشورایعالیحفاظتفنیخواهدبود.«

وکمیته فنی زیانآورمصوبشورایعالیحفاظت و ازکارهایسخت آییننامه،گذشته ماده1۲
استانی،خبرنگاری،کاردرندامتگاهها،مشاغلمربوطبهکاربیواسطهبابیمارانروانیدرمراکز

درمانیجزءمشاغلسختوزیانآورشناختهشدهاند45.

۴۴-بخشاولودومبند»ب«.

۴۵-بخشنامهشماره۵کارهایسختوزیانآورمشترکواحدهایفنی،درآمدودرمانتأمیناجتماعیمشاغلسختوزیانآوربهشرح
زیراعالمکردهاست:

1-کاردرمعادن،اعمازتحتاالرضییاسطحاالرضیکهایجابمیکندکارگراندرتونلهاوراهروهایسرپوشیدهبهاستخراجبپردازند.
کاراستخراج،شاملجداکردنیامنفجرساختنموادازسطحکار،حملموادمربوطبهانفجار،ادارهتأسیساتآبوبرقدرداخلمعدنو
بهطورکلیهرگونهمباشرتونظارتیاستکهایجابکندکارگردرتونلها،راهروهایامیلههایمعدنانجاموظیفهکند.۲-حفرقنوات
وچاههاوفاضالبوتونلهایزیرزمینیوکاردرمخازنسربسته.۳-تخلیهوحملموادمذابازکورههایذوببهنحویکهکارگردر
معرضمستقیمحرارتیابخاراتزیانآورمتصاعدازکورهباشد.۴-کارگرانیکهمستقیمًاومستمرًادرامرتولیددرکارگاههایدباغی،
ساالمبوسازیورودهپاککنیاشتغالدارندوکارمستمردرگندابروها،جمعآوری،حملودفنزبالهشهری.۵-کارگرانیکهمستمرًابا
جمعآوریوانتقالوانبارکردنکود)نظافتمستمرطویله،اسطبل،سالنهایپرورشطیور(درواحدهایدامداریوطیوراشتغالدارند.
۶-کارمستمردرفضایبازودرارتفاعبیشازپنجهزارمترازسطحزمینبررویدکلها،اتاقکهایمتحرک،داربستهاواسکلتها.
۷-کارمدامبررویخطوطوپستهایانتقالبرقیافشارشصتوسهکیلوولتوباالتر.۸-مشاغلشنپاشی،پختآسفالتدستی،
قیرپاشیومالچپاشی.۹-عملیاتجوشکاریدرداخلمخازن.10-کارهاییکهاستمرارآنهاموجباتابتالبهبیماریهایحاصلازاشعه
رافراهممیآورد؛نظیرکارباموادرادیواکتیووقرارگرفتهدرمعرضپرتوهاییونسازبهتشخیصمراجعذیصالحوبهاستنادقانونحفاظت
دربرابراشعه)مصوبجلسهمورخبیستمفروردینماه1۳۶۸مجلسشورایاسالمی(.11-کاردرمحلهایبافشارمحیطبیشازحد
مجازازقبیلغواصی.1۲-کارمستمردرمحیطهاییکهباوجودرعایتمقرراتحفاظتوایمنی،موجباتبیماریهایگوشییاکری
⇐
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ولیهمانطورکهگفتهشدبازنشستگیپیشازموعدنمیتواندجایگزینجبرانخسارتهایناشیاز
بیماریحرفهایشود.ایندو،مقولهمتفاوتیهستند؛بازنشستگیپیشازموعدجزءمزایایشغلهای
سختوزیانآوراست،امابیماریهایحرفهایممکناستبسیپیشازرسیدنبهسنبازنشستگی
رخدهد؛بهعالوه،گاهنیزممکناستپسازبازنشستگیعالئمخودرابروزدهند؛بنابراین،همانطور
کهگفتهشدنقصقانوندراینخصوصموجبنادیدهگرفتنجبرانخسارتبیماریهایحرفهایو

تنزلدادنبیماریهایحرفهایبهسطحبیماریهایعادیشدهاست.

بهعالوه،نگاهیبهفهرستمشاغلسختاعالمشدهازسویسازمانتأمیناجتماعیوتطبیقآنبا
ضمیمههایمقاولهنامهشماره1۲1وتوصیهنامهشمارهنشانمیدهدکهبسیاریازمشاغلسختو

زیانآوردراینفهرستمنظورنشدهاند46.

مزایاوحمایتها
عدمنیازبهسابقه

برخالفازکارافتادگیکلیوجزئیناشیازغیرکار،اگربهکارگراندراثرخطرهایشغلیآسیبی
واردآید،بایدبدونتوجهبهمیزانسابقهپرداختحقبیمه،ازمزایایتأمیناجتماعی،اعمازخدمات
پزشکیمزایاینقدیرابرخوردارشوند.درقانونتأمیناجتماعیایرانوسایرقوانینخاصاستفاده
ازمزایایتأمیناجتماعیدرخصوصخطرهایشغلی،منوطبهسابقهکاریاپرداختحقبیمهنشده
است47؛بهعالوه،برخورداریازسایرمزایارانیزمشروطبهسابقهپرداختحقبیمهنکردهاست48؛
موضوع اجتماعی، تأمین سازمان درآمد و فنی واحدهای مشترک 1 شماره بخشنامه یک بند اما
رانندگان به خدماتدرمانی ارائه رانندگان، اجتماعی بیمه آییننامه و قانون اجرایی دستورالعمل
بیمهشدهوافرادتحتتکفلآنانرابهطورکلیمنوطبهپرداختحقبیمهمعوقهوهمچنینحقبیمه
دورههایسهماههآتیکردهکهخالفنصصریحمادهواحدهقانونبیمهاجتماعیرانندگانحملو

کارگررافراهمسازد.1۳-کاردرامورسمپاشیباغاتواشجارومزارعوضدعفونیاماکنوطویلههاوآشیانههایمرغداریدرزمان
سمپاشی.1۴-کارگرانیکهمستقیمًادرامرتولیدوترکیبسموموحشرهکشهااشتغالدارنددرزمانانجامکار.1۵-کارباوسایلدارای

ارتعاشدرحدیکهبرایسالمتیکارگرزیانآورباشد.

۴۶-همچنینمیپرسیمکهآلودگیهوادرشهرهایبزرگآنهمقریببهتمامروزهایسال،برسالمتکارگرانیکهدرفضاهایبازبهکار
مشغولاندبهطورخاصوبرتماممشاغلشهریبهطورعام،چهتأثیریبهجانهادهومینهد؟نقش»نظام«ودولتهایکارگزارآندرحل
اینمشکلوپیشگیریهایمربوطبهآنچیست؟اگردولتهادراینبارهبیعملینشاندهندوبدترازآنبهاینآلودگیدامنزنند،حکم
آنهاکداماست؟مگرنهآناستکهبااینکارکارگرانوتودههایکثیریازملترادرمعرضمرگناگهانیوتدریجیقرارمیدهند؟اگر
اینگونهاستواگرآنگونهکهمابهکراتدرمعابرومنابرشنیدهایمکه:»نگاهقرآنکریمدراینراستاآناستکهارزشحیاتیکفرد
رامعادلحیاتهمهانسانهامیداند.چنانچهقتلیکنفسرامعادلقتلتمامیبشریتدرنظرمیگیرد.کسانیکهبهاینحقتعدیکنند،
ظالماندومستحقمذمتوعذابالهیهستند.«پسبایدگفتعملکرد»نظام«دراینبارههمچوندیگرزمینههامصداقجنایتعلیهملت

وبهطریقاوالًمصداقجنایتعلیهبشریتبودهاست.اگراینگونهنیست،شمابگوییدمصداقچیست؟

۴۷-ماده۷1قانونتأمیناجتماعیمیگوید:»بیمهشدهایکهدراثرحادثهناشیازکاریابیماریحرفهای،ازکارافتادهکلیشناختهشود،
بدوندرنظرگرفتنمدتپرداختحقبیمه،استحقاقدریافتمستمریازکارافتادگیکلیناشیازکارراخواهدداشت«.

۴۸-روشناستکهاگربیمهشدهبتواندبدونتوجهبهسابقهپرداختحقبیمهازمزایایازکارافتادگیکلیناشیازکاربرخوردارشود،
بایدبتواندازسایرمزایامربوطنیزبهرهمندشود.
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نقلبارومسافربینشهریمصوب1۳۷۹/۲/1۸است؛زیراقانونمذکورایندستهازرانندگانرا
مشمول،نوعیبیمهاجباریکردهواعالمداشتهاستکهدرصورتعدمپرداختحقبیمه،سازمان
تأمیناجتماعیحقبیمهرانندهومتفرعاتآنراطبقماده۵0قانونمذکوروصولمیکند؛بنابراین،
همانندقانونتأمیناجتماعی،اینقانوننیزعدمپرداختحقبیمهرامانعازانجامتعهداتندانسته

است.

ازطرفی،دربیمههایاختیاریچونبرخورداریبیمهشدهازمزایایتأمیناجتماعیمنوطبهپرداخت
حقبیمهاست،درتاریخوقوعحادثهیابیماری،اگررابطهیبیمهشدهباسازمانبههردلیلوازجمله
مزایا این از نمیتواند بیمه پرداخت هرسابقه با بیمهشده باشد، قطعشده بیمه پرداختحق تعویق
بهرهمندشود.حال،اگردرنظرگیریمکهبسیاریازکارگرانازشمولتأمیناجتماعیاجباریخارج

شدهاند،میتوانبهابعاداینرویهیضدانسانیپیبرد49.

جبرانخسارات

اجتماعی، تأمین نظام در شد، گفته کار از ناشی حوادث بحث ذیل و اول گفتار در که همانطور
تنهاخسارتبدنیقابلجبراناستوخسارتمعنویوخساراتواردشدهبهاموالجزدرشرایط
استثناییجبراننمیشودوزیاندیدهمیتواندبرایجبراناینگونهخسارتهاازطریققوانینناظربر

»مسئولیتمدنی«اقدامکند50.

حمایتها

و نقدی کمکهای به عمومًا شغلی خطرهای از ناشی خسارتهای جبران به مربوط حمایتهای
توانبخشی و پزشکی مراقبتهای دربرگیرنده نقدی غیر میشوند.کمکهای طبقهبندی نقدی غیر
ازکارافتادگیکارگرو یا ادامهکار در ناتوانیموقت پرداختدرصورت نقدیشامل وکمکهای
پرداختهاینقدبهبازماندگانزیاندیدهدرصورتفوتاومیشود51.دراسنادسازمانبینالمللی

کاراعضامکلفبهحمایتازکارگراندرسهشرایطزیرشدهاند52:

ناتوانیکارگراندرتداومکارخود،بهدلیلشرایطبیماریزا،کهموجبتعلیقدرآمداوشود؛--

۴۹-دربخشسوماینکتاببهتفصیلخواهیمدیدکهچگونهکهبخشکثیریازکارگرانشاغلدرکارگاههایغیررسمیتحتپوشش
قانونکاروتأمیناجتماعییاهرقانونحمایتیدیگرینیستند.

۵0-برخیحقوقدانانبراینباورندکهمزایایپرداختشدهبهبیمهشدهزیاندیده،بایدبرحسبمیزانخسارتواقعیواردشدهنهمقطوع
کهمتغیرباشدیابهعبارتیجنبهشخصیداشتهباشد؛امااینانتقادبیشترمتوجهنظامهایحقوقیکشورهاییچونفرانسهاستکهبیمهشده

نمیتواندازطریقدیگربرایجبرانآنخسارتهاییکهتأمیناجتماعیقادربهجبرانشنیست،بهکارفرمایمقصرمراجعهکند.

آن، به مربوط مزایای و پزشکی مراقبتهای شدهاند: تقسیم دسته سه به خسارت جبران 1۲1 و 10۲ شماره مقاولهنامههای در - ۵1
پرداختهاینقدیدرصورتناتوانیموقتدرانجامکاریاازکارافتادگیومزایاینقدیدرصورتمرگسرپرستخانواده.

۵۲-مقاولهنامههایشماره10۲و1۲1.
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ازدستدادنکاملیاجزئیتواناییکسبدرآمدپیشینکارگراندرکوتاهمدتیابلندمدت؛--

بازماندگانکارگرانکهبهسببمرگسرپرستخانواردرصورتحدوثحادثهبابیماری--
ناشیازکاروسیلهمعاشخودراازدستمیدهند.

درقانونتأمیناجتماعیایراناینکمکهابهغرامتدستمزِدایامبیماری،غرامتمقطوِعنقصعضو،
خدماتدرمانیوتوانبخشی،پرداختمستمریازکارافتادگیجزئیوکلیومستمریبازماندگان
تقسیمشدهاند. درمانی« »تعهدات و بلندمدت« »تعهدات »تعهداتکوتاهمدت«، عنوان به آن از که
بیمهشدهدرصورتتوقفکوتاهمدتدرکارجزءتعهداتکوتاهمدت به پرداختغرامتدستمزد
او مرگ از پس حتی و بیمهشده عمر پایان تا کلی ازکارافتادگی مستمری پرداخت اماچون است،
تعهداتدرمانیو بلندمدتاست. تعهدات پرداختمیشود،مشمول بازماندگانتحتتکفلش به

توانبخشینیزعمومًاجزءتعهداتکوتاهمدتمحسوبمیشود53.

تعهداتدرمانیوتوانبخشی

به درمانی و پزشکی خدمات ارائه در نقدی، مزایای برخالف ایران، اجتماعی تأمین قانون در 
عادی بیماریهای و حوادث سایر زیاندیدگان و حرفهای بیماریهای و کار حوادث زیاندیدگان
کهمشمول زمانی از یکسان بهطور آنها افرادخانواده و بیمهشدگان تمام زیرا ندارد؛ تفاوتیوجود
مقرراتاینقانونمیشوند،درصورتمصدومشدنبراثرحوادثیاابتالبهبیماری،میتواننداز

خدماتپزشکیاستفادهکنند.

توانبخشی

از هدف که است شده مقرر کار بینالمللی سازمان 1۲1 شماره مقاولهنامه 10 ماده ۲ بند در
مراقبتهایپزشکیودیگرحمایتهایمربوطبهاینمراقبتهابایدبازگرداندنسالمتیزیاندیدهبه
اوودرصورتعدمامکانحصولآنبایداوراتوانابهانجامکارهاوبرآوردهکردننیازهایشخصی

خودکند54.

بهموجبماده۵۶قانونتأمیناجتماعیایران:»بهمنظورتوانبخشی،ترمیموتجدیدفعالیتبیمهشدگان
آسیبدیدهکهقدرتکاراولیهخودراازدستدادهاند،سازمانتأمیناجتماعیبرایاشتغالآنهابه
کارهایمناسبدیگر،طبقآییننامههاییکهازطرفشورایفنیسازمانمذکورپیشنهادوبهتصویب

۵۳-دراسنادسازمانبینالمللیکاروازجملهبنددومماده۳۴مقاولهنامهشماره10۲وماده10مقاولهنامهشماره1۲1سازمانبینالمللی
کاربرحمایتهایزیرازکارگربیمارشدهتأکیدشدهاست:الف(پزشکعمومیومتخصصبرایمراقبتازبیماردربیمارستانوخارجاز
بیمارستان،ازجملهویزیتهایخانگی؛ب(دندانپزشکی؛ج(عرضهداروهاییکهازطرفپزشکیامتخصصانصالحیتداردیگرتجویز
شدهباشد؛د(بستریکردنبیماردرهرجاکهالزمباشد؛ه(درصورتامکان،درمانفوریزیاندیدگانحوادثناشیازکاردرمحلکار.
دراسنادسازمانبینالمللیکار،زیاندیدهخطرهایشغلی،مستحقهرگونهدرمانومراقبتاست؛بدوناینکهمحدودیتزمانیخاصی

وجودداشتهیابیمهشدهمجبوربهپرداختوجهیباشد.

۵۴-درنشستهایمختلف»ایسا«باموضوعخطرهایشغلیهموارهبرایننکتهتأکیدشدهاستکه:»جبرانخسارتبهتنهاییهدف
نیستوتوانبخشیجزءاساسیوجدانشدنیحمایتاجتماعیاست.«



۶۵ خطرهییفشغلی،فحوادثفنیشیفازفکیپفوفبامیپیفهییفحرفهفای

شورایعالیسازمانخواهدرسید،ازطریقمؤسساتحرفهایمعلولیناقدامخواهدنمود«.دربند
و »الف« بندهای اجرای به اجتماعی تأمین الزامسازمان قانون اجرایی آییننامه ۲ ماده »ج« و »ب«
»ب«ماده۳قانونتأمیناجتماعی،توانبخشیوتالشبرایتجدیدفعالیتبیمهشدگانآسیبدیدهکه
قدرتکارخودراازدستدادهاند؛اقدامبهفراهمآوردنزمینهاشتغالآنانبهکارهایمناسبوتحویل
از یاتقویتیکی یابرایجبراننقصجسمانی بهمنظوربازگرداندنسالمت وسایلکمکپزشکی

حواسآنان،ازتعهداتقانونیسازمانتأمیناجتماعیبرشمردهشدهاست.

ولیواقعیتایناستکهمفاداینقانونباآنچهدرعملوپسازگذشتبیشاز۴0سالازتصویبآن
اتفاقمیافتد،فاصلهیبسیاریدارد.انتظارمیرفتومیرودکهبرنامههایگستردهوکاملتوانبخشی
پزشکی،اجتماعیوحرفهایبهاجرادرآیدودرتماماینحوزههانهادهایزیرمجموعهتأمیناجتماعی
نظام توانبخشیدر بیشترکشورهایدرحالتوسعه ایفاکنند.درکشورماهمچون را نقشاصلی
تأمینمحدودبهتوانبخشیپزشکیبیمهشدگانازکارافتادهاستوهنوزتوانبخشیاجتماعی،روانی
وحرفهایبرایبرگرداندنشخصصدمهدیدهبهجامعهوآمادهکردناوبرایانجامفعالیتاقتصادی
عادیوظیفهتأمیناجتماعیمحسوبنمیشود.درحالیکهحتیاگرسازمانتأمیناجتماعی،ازامکان
وتواناییمالیکافیبرایفراهمآوردنتمهیداتالزمدرتمامحوزههایتوانبخشیبرخوردارنیست،
بایدباسایرنهادهایدولتیوخصوصیفعالدراینزمینههمکاریکنندودستکمبهبیمهشدگانی
کهباامیدبهوروددوبارهبهبازارکار،تنبهتوانبخشیحرفهایدادهاند،کمکمالییامزایاییویژهارائه
کنند.بهایننکتهنیز،بایدتوجهداشتکهتوانبخشی،عمومًادارایتوجیهاقتصادیاستومیتواند
شخص بازگشت با زیرا دهد؛ کاهش را اجتماعی تأمین سازمانهای مالی تعهدات درازمدت در
ازکارافتادهومعلولبهشماربیمهپردازان،پرداختمستمریازکارافتادگیوغرامتدستمزدکاهش
مییابد.یادآورمیشویمکههرچنداشکالمختلفتوانبخشیاعمازپزشکی،حرفهایواجتماعی
بههمپیوسته فرایندی اجزای باید اما باشند، جدا هم از است ممکن تشکیالتی و سازمانی نظر از
باشند.هدفازاینبرنامهبههمپیوستهنیز،بایدفراهمآوردنانواعتوانبخشیبرایحادثهدیدگانو
خطرهایشغلیباشد.روشناستکهتأمیناجتماعیممکناستتمامابزارالزمبرایتوانبخشی
ازاینرو، باشد. آن ازصالحیت بیرون آنها به یاعمل باشد نداشته اختیار در را اجتماعی و شغلی
نهادهایذیربط تمام بین ازخطرهایشغلی توانبخشیدرحمایت و پیشگیری بایددرحوزههای

هماهنگیهایالزمبامحوریتنهادهایتأمیناجتماعیبرقرارشود.

مزایاینقدیکوتاهمدتقابلپرداختدرقانونتأمیناجتماعیایرانبهزیاندیدهحادثهناشیازکارو
بیماریحرفهاییابازماندگانویعبارتانداز:1-غرامتدستمزددرصورتناتوانیدرانجامکار؛

۲-غرامتمقطوعنقصعضو؛۳-کمکهزینهکفنودفن.

1-غرامتدستمزددرصورتناتوانیدرانجامکار

اگربیمهشدهبهعلتحادثهناشیازکاریابیماریحرفهایتحتپوششمعالجهوتوانبخشیباشد
وبرایمدتیقادربهانجامکارنباشد،مستحقدریافتغرامتدستمزدخواهدبود.مدتپرداخت،
میزانومبنایمحاسبهغرامتدستمزدومسئولیتکارفرمادرپرداختغرامتدستمزدبهشرحزیر

است:

نباشد کار به قادر بیماریحرفهای یا بهعلتحادثه بیمهشده که نخستینروزی از غرامتدستمزد
پرداختخواهدشد؛اینپرداختتازمانتداوموضعیتاومادامکهطبققانونازکارافتادهشناخته

نشود،ادامهخواهدیافت.
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میزانغرامتدستمزدبیمهشدهیدارایهمسریافرزندیاپدرومادرتحتتکفلسهچهارمآخرینمزد
یاحقوقروزانهاواست؛درصورتیکهبیمهشدههمسریافرزندیاپدرومادرتحتتکفلنداشتهباشد،
میزانغرامتمعادلدوسوممزدیاحقوقروزانهویاست،امااگراوبههزینهسازمانتأمیناجتماعی
بستریشود،غرامتدستمزداومعادلیکدومآخرینمزدیاحقوقروزانهویخواهدبود.بااینحال،
اگربیمهشدهبرایمعالجهبهشهرستاندیگریاعزامشود،بهاوعالوهبرغرامتدستمزدپیشبینیشده،
معادلصددرصدغرامتدستمزدروزانهبابتهزینههرروزاقامتشدرشهرستاندیگرپرداختخواهد
برمخارج دارد،عالوه بههمراه احتیاج بیمار که اوتشخیصدهد معالج پزشک اگر شد.همچنین،

مسافرت،معادلپنجاهدرصدحقوقیادستمزدبیمهشدهبههمراهبیماربایدپرداختشود.

مبنایمحاسبهغرامتدستمزد،آخرینمزدیاحقوقروزانهبیمهشدهبرمبنایمحاسباتزیراست:
جمعکلدریافتیبیمهشدهبهمأخذحقوقمندرجدرلیستبیمه۹0روزآخرپیشازشروعبیماری
ازجمعکل است عبارت آنان مزد آخرین کارمزدی، بیمهشدگان درباره او؛ کار برروزهای تقسیم
،۹0 بر تقسیم بیماری، شروع از پیش آخِر روز ۹0 در بیمه لیستهای مبنای بر بیمهشده دریافتی
مشروطبهآنکهغرامتدستمزداوازغرامتدستمزدیکهبهحداقلمزدکارگرعادیتعلقمیگیرد،
کمترنباشد.همچنین،درصورتیکهبیمهشدهدرسهماهمذکور،مدتیغرامتدستمزداستفادهکرده

باشد،درمحاسبهمتوسطدستمزداودرسهماهآخرغرامتدریافتشدهنیز،منظورمیشود.

بهموجبماده۶۴قانونتأمیناجتماعیدرحاالتیکهکارفرمامسئولپرداختغرامتدستمزدشناخته
موضوع این بود. خواهد بیمار بیمهشدهی معالجه عهدهدار تنها اجتماعی تأمین سازمان میشود،
دربارهیکارفرمایانیکهطبققانونمکلفبهپرداختحقوقکارگرانمسلولخودهستندنیز،صدق
میکند؛اماتنهادرشرایطیکارفرمامکلفبهپرداختغرامتدستمزدمیشودکهبهدلیلعدمرعایت
ماده۶۶ مطابق اینصورت، در کار،مقصرشناختهشود. بهداشتیمحیط و فنی مقرراتحفاظت
قانونتأمیناجتماعیموظفبهاستردادمبالغپرداختشدهسازمانبهبیمهشدهاست.ولیگفتیمکه
تحتهیچشرایطیرفعمسئولیتازکارفرمارافعتعهداتسازماننسبتبهبیمهشدهنیست.ازاینرو،
همانطورکهاشارهشد،دراینخصوصرویهجاریدرکشورماروشبنگاهدارِیمغایربااهدافو

اصولتأمیناجتماعیاست.

۲-غرامتمقطوعنقصعضو

مطابقنظرپزشکمعالجاگربیماریناشیازخطرهایشغلیغیرقابلعالجتشخیصدادهشودو
چنانچه،کمیسیونهایپزشکیپیشبینیشدهدرماده۹1قانونتأمیناجتماعیدرجهیازکارافتادگی
زیاندیدهرااز10تا۳۳درصداعالمکند،بیمهشدهیزیانمستحقدریافتغرامتمقطوعنقصعضو
تأمین قانون ماده۷۲ در استحقاقیمقرر برابرمستمری اینغرامت،سیوشش میزان بود. خواهد

اجتماعیضربدردرصدازکارافتادگیاست.

۳-کمکهزینهکفنودفن

نتیجهحوادث در بیمهشده یکسانیاستکهدرصورتفوت و مبلغمقطوع کمکهزینهکفنودفن
تأمینهزینههایکفنودفناو بیماریهایعادیبرای اثرسایرحوادثو یادر بیماریهایشغلی و

پرداختمیشود.
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تعهداتبلندمدت
الف(مستمریازکارافتادگیکلیناشیازکار

دربند1۳ماده۲قانونتأمیناجتماعیآمدهاست:»ازکارافتادگیکلیعبارتاستازکاهشقدرت
بیمهشده،بهنحویکهنتواندبااشتغالبهکارسابقیاکاردیگربیشازیکسومازدرآمدقبلیخودرابه
دستآورد«؛بنابراین،اگربراساسنظرپزشکمعالج،بیماریبیمهشده،غیرقابلدرماناعالمشود،
پزشکی بهکمیسیون اشتغال،موضوع یا توانبخشی نتیجه اعالم و توانبخشی ارائهخدمات از پس
ارجاعخواهدشد؛اگرکمیسیونهایپزشکیپیشبینیشدهدرماده۹1اینقانون،درجهکاهشقدرت
کارآنانرا۶۶درصدوبیشتراعالمکند،بیمار»ازکارافتادهکلی«شناختهمیشود.دراینصورت،
بیمهشدهبدوندرنظرگرفتنمدتپرداختحقبیمه،استحقاقدریافتمستمریازکارافتادگیکلی
ناشیازکارراخواهدداشت.میزانمستمریماهانهازکارافتادگیکلیناشیازکارعبارتاستاز
یکسیُاممزدیاحقوقمتوسطبیمهشده،ضربدرسنواتپرداختحقبیمه،مشروطبهآنکهاین
مبلغازپنجاهدرصدمزدیاحقوقمتوسطماهانهاوکمتروازصددرصدآنبیشترنباشد.بیمهشدگان
ازکارافتادهکهدارایهمسربودهیافرزندیاپدریامادرتحتتکفلداشتهباشندومستمریاستحقاقی
آنهااز۶0درصدمزدیاحقوقمتوسطآنانکمترباشد،مشمولدریافتکمکهزینهمعادل10درصد
یا از۶0درصدمزد آنکهجمعمستمریوکمکهزینه بر بود،مشروط مستمریاستحقاقیخواهند
حقوقتجاوزاونکند.شوهریافرزندیاپدریامادردرصورتاحرازشرایطزیرتحتتکفلبیمهشده

محسوبمیشوند:

سنشوهرتحتتکلفزنازکارافتادهکمترازشصتسالباشدیابهتشخیصکمیسیونهای--
پزشکیموضوعماده۹1اینقانونازکارافتادهکلیاعالمشدهباشد؛بهحکماینقانوندرهر

دوحال،شوهربایدمستمریبگیرنباشدومعاشاوتوسطزنتأمینشود.

فرزندانبیمهشدهکهحائزشرایطمذکوردربند۳ماده۵۸باشند.--

سنپدرتحتتکلفبیمهشدهازکارافتادهبایدازپنجاهوپنجسالبیشترباشدیابهتشخیص--
کمیسیونهایپزشکیموضوعماده۹1اینقانونازکارافتادهاعالمشودوتأمینمعاشاوبر
ماهانه متوسط حقوق یا مزد نباشد. مستمریبگیر دیگر، جای در و باشد بیمهشده عهدهی
بیمهشدهموضوعاینمادهجمعکلمزدیاحقوقاوبرمبنایلیستبیمهارائهشدهطی۷۲0روز
پیشازوقوعحادثهناشیازکاریاشروعبیماریحرفهایتقسیمبرروزهایکار،ضربدرسی.

وضعیتشخصازکارافتادهکلیممکناستدرسهحالتزیرتغییرکند:

شروطناظربرازکارافتادگیکلیازمیانبرودوبیمهشدهیازکارافتادهتواناییکارکردنرا--
بازیابد؛مستمریازکارافتادگیکلیاودرصورتاشتغالمجدد،قطعخواهدشد.

میزانازکارافتادگیناشیازکاربه۳۳تا۶۶درصدکاهشیابد؛دراینصورت،مطابقماده--
۷۳قانونتأمیناجتماعی»مستمریازکارافتادگیکلیناشیازکار«به»مستمریازکارافتادگی

جزئیناشیازکار«بدلخواهدشد.

میزانازکارافتادگیناشیازکاربهدهتاسیوسهدرصدکاهشیابد؛دراینصورت،مطابق--
ماده۷۴قانونتأمیناجتماعی،بهبیمهشدهغرامتمقطوعنقصعضوپرداختخواهدشد.
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ب(مستمریازکارافتادگیجزئیناشیازکار

دربند1۴ماده۲قانونتأمیناجتماعیدرخصوصازکارافتادگیجزئیآمدهاست:»ازکارافتادگی
یاکاردیگر بهکارسابق بااشتغال بهنحویکه جزئیعبارتاستازکاهشقدرتکاربیمهشده،
فقطقسمتیازدرآمدخودرابهدستآورد«.بیمهشدهایکهبیماریاشبراساسنظرپزشکمعالج،
یا توانبخشی نتیجه اعالم و توانبخشی خدمات انجام از پس شود، داده تشخیص عالج غیرقابل
اشتغال،بهکمیسیونپزشکیارجاعمیشود؛اگرکمیسیونهایپزشکیپیشبینیشدهدرماده۹1این
ناشی بهعلتحادثه و تاشصتوششدرصد بینسیوسه آنان میزانکاهشقدرتکار قانون،
بیمهشدهای»مستمری بهچنین »ازکارافتادهجزئی«شناختهمیشود. بیمارمذکور اعلمکند، ازکار
ازکارافتادگیجزئیناشیازکار«پرداختخواهدشدومیزانآنحاصلضربدرصدازکارافتادگی
درمبلغمستمریازکارافتادگیاستحقاقیمذکوردرماده۷۲اینقانوناست.مستمریازکارافتادگی
در است ممکن و است تجدیدنظر قابل برقراری، تاریخ از سال پنج ظرف کار، از ناشی جزئی

تجدیدنظرمعلومشودکهوضعیتشخصازکارافتادهجزئیبهشرحزیرتغییرکردهاست:

شرایطازکارافتادگیجزئیناشیازکاربهکلیازبینرفتهوازکارافتادهتواناییکاملکارکردن--
رابهدستآوردهباشد؛دراینصورت،مستمریاوقطعخواهدشد.

میزانازکارافتادگیجزئیناشیازکاربه10تا۳۳درصدکاهشیابد؛دراینصورت،مطابق--
ماده۷۴قانونتأمیناجتماعیبهبیمهشدهغرامتمقطوعنقصعضوپرداختخواهدشد.

به-- ازکارافتادگیشده به منجر که نتیجهحادثهای در کار از ناشی ازکارافتادگیجزئی میزان
کمتراز۶۶درصدافزایشیابد؛دراینصورت،میزانمستمریازکارافتادگیجزئیناشیاز

کارافزایشخواهدیافت.

به-- ازکارافتادگیشده به منجر که نتیجهحادثهای در کار از ناشی ازکارافتادگیجزئی میزان
مواد۷1و۷۲ و ماده۷0 »الف« بند اینصورت،طبق در یابد؛ افزایش از۶۶درصد بیش
ازکارافتادگی بهمستمری ازکار ناشی ازکارافتادگیجزئی اجتماعی،مستمری تأمین قانون

کلیناشیازکارتبدیلخواهدشد.

ج(مستمریبازماندگان

براساستبصره۴ماده۸0قانونتأمیناجتماعی،درصورتیکهحادثهناشیازکاریابیماریحرفهای
بهفوتبیمهشدهبینجامد،بدونرعایتشرایطمقرردربند۳آنمادهیعنیحداقلسابقهپرداختحق

بیمه،بهبازماندگانتحتتکفلوی،مستمریتعلقمیگیرد.

درحقوقایران،باتوجهبهعدموجودنصقانونیخاصدراینزمینه،خسارت،ناشیازتقصیرعمدی
کارفرمایانمایندگانمشمولمقرراتمربوطبهحوادثکاروبیماریهایحرفهاینمیشود؛زیرابا
استنادبهتعریفحادثهکارکهرویدادیاستپیشبینینشدهکهدرحینانجاموظیفهوبهسببآنبرای
نتیجه فرایندیمستمرودر بیمهشدهطی بیماریحرفهایکه تعریف نیز، اتفاقمیافتد55و بیمهشده

اشتغالبهبرخیازکارهابهآنمبتالمیشود،چنینحوادثیحادثهتلقینمیشود.

۵۵-بند۸ماده۲وماده۶0قانونتأمیناجتماعی.
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بنابراین،بیمهشدهزیاندیدهودرصورتفوتوی،بازماندگانذینفعش،درصورتدارابودنشرایط
قانونی،تنهامیتوانندازمزایاوحمایتهایمربوطبهحوادثوبیماریهایغیرناشیازکاراستفاده
کنندودرعینحالمیتوانندبرایجبرانکاملخسارتخود،ازجملهخسارتمعنوی،علیهعامل
زیاناقامهدعواکنند.برایمثال،اگردرنتیجهسهلانگاریکارگریاکارفرمایاشخصثالثیابنابه
دالیلنامعلومدرحینانجاموظیفهوبهسببآن،دستبیمهشدهایقطعگردد،چنینحادثهایناشی
ازکارتلقیمیشودوزیاندیدهحقدارد،بدوننیازبهداشتنسابقهپرداختحقبیمه،برحسبمیزان
صدمهجسمیوازکارافتادگی،ازغرامتمقطوعنقصعضویامستمریازکارافتادگیکلییاجزئی
ناشیازکاراستفادهکند؛امااگرکارفرمایانمایندگاناوکارگریراضربوجرحکنندچنینواقعهای
حادثهناشیازکارمحسوبنمیشود.پسزیاندیدهتنهامیتواندبهشرطاحرازشرایطپیشبینیشده
درمادههای۷0و۷۵قانونتأمیناجتماعی،ازمستمریازکارافتادگیکلیغیرناشیازکاربرخوردار
شودوبرایجبرانخساراتمازادبرمزایایتأمیناجتماعی،علیهعاملزیاناقامهدعواکند.سازمان
تأمیناجتماعینیز،میتواندبرایوصولهزینههایپرداختکردهیخود،بهکارفرمامراجعهکند.

به اجتماعی تأمین سازمان رجوع امکان کار، از ناشی حوادث زمینه در اجتماعی، تأمین قانون در
کارفرمایمقصربهروشنیپیشبینیشدهاست.بهموجبماده۶۶قانونیادشده:»درصورتیکهثابت
ازعدم ناشی بیماری بروز و فنی مقرراتحفاظت رعایت ازعدم ناشی شودوقوعحادثهمستقیمًا
رعایتمقرراتبهداشتیواحتیاطالزمازطرفکارفرمایانمایندگاناوبوده،سازمانتأمیناجتماعی
خدماتدرمانیوسازمان،هزینههایمربوطبهمعالجهوغراماتومستمریهایوغیرهراپرداختهو
طبقماده۵0اینقانونازکارفرمامطالبهووصولخواهدنمود.تبصره1:مقصرمیتواندباپرداخت

معادلدهسالمستمریموضوعاینمادهبهسازمانازاینبابتبریالذمهشود.«

ماده۹0قانونتأمیناجتماعینیزکارفرمایانرامکلفکردهتاقبلازبهکارگماردنافرادبهکار،ترتیب
معاینهآنانرابدهندودرصورتیکهپسازاستخداممعلومشودفرداستخدامشدهدرحیناستخدام،
قابلیتواستعدادکارمرجوعرانداشتهوکارفرمادرمعاینهپزشکیویکوتاهیکردهودرنتیجهدچار
حادثهشودیابیماریاششدتیابد،سازمانتأمیناجتماعیمیتواندطبقماده۵0هزینههایمربوط

راازکارفرمایمقصرمطالبهووصولنماید.

همچنینبرطبقبندالفوبماده1وماده11آییننامهاجراییبند۵جزء»ب«»مادهواحدهقانون
اصالحتبصره۲الحاقیماده۷۶قانوناصالحمواد۷۲و۷۷تبصرهماده۷۶قانونتأمیناجتماعی
مصوب1۳۵۴والحاقدوتبصرهبهماده۷۶مصوب1۳۸0/۷/1۴کهدرتاریخ۸0/1۲/۲۲به
حد تا زیانآور و عواملسخت کاهش یا حذف به نسبت است موظف کارفرما رسیده«، تصویب
درصورتیکه و کند اقدام مقرر مهلت در ذیربط مراجع تأییدشدهی استانداردهای تأمین و مجاز
مشاغل زیانآوری و سختی مناسب، فنی تدابیر و ایمنی بهداشتی، تمهیدات بهکارگیری با بتواند
سختوزیانآورراازبینبردهیاکاهشدهد،امادراینزمینهکوتاهیکند،هرگونهعارضه،حادثهو

غرامتهایناشیازبیماری،ازکارافتادگیوغیرهبهعهدهکارفرماخواهدبود.

بیمه در بیماریهایحرفهای و کار از ناشی نظامجبرانخسارتحوادث ایران درحقوق بنابراین،
پرداخت درصورت کارفرما که نیست معنا بدان کارفرما، سوی از بیمه حق پرداخت و اجتماعی
مسئولخواهد کماکان دوصورت در کارفرما ندارد. مسئولیتی هیچگونه اجتماعی تأمین بیمه حق
بودوچنینمسئولیتیدرغالبمواردمبتنیبرتقصیراست:یکیدرمقابلکارگران،درصورتیکه
حمایتهاومزایایتأمیناجتماعیتمامخسارتآنانراجبراننکندودیگریدرمقابلسازمانتأمین
اجتماعیبهقائممقامیازطرفزیاندیدهدرصورتیکهمقرراتحفاظتفنیوبهداشتیرادرمحیط

کاررعایتنکند.
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مشکلاینجاستکهدرکشورما،مسئولیتکارفرمادرمقابلکارگراندراصلمبتنیبرتقصیراست
دیگر،جبران عبارت به است؛ زیاندیده برایجبرانخسارت تضمینی تنها اجتماعی، بیمه ووجود
خسارتدرحوزهحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهای»اصل«برنظاممسئولیتمدنیاست

بیمهاجتماعی»فرع«آن.

پیشگیری

درکشورهایمختلف۳راهکارمهمبرایپیشگیریازحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهای
پیشبینیشدهاست:

پیشگیریفعال،حقبیمهمبتنیبرخطروضمانتاجرایحقوقیوکیفری.روشناستکه--
هدفازتمامایناقداماتواداشتنشاغالنوکارفرمایانبهرعایتمعیارهایضرورناظربر
ایمنیوبهداشتکاراست.پیشگیریفعالاقتضامیکندکهنهادتأمیناجتماعیبانهادهای
بهداشتوایمنیپیشبینیشدهدرقانونکارودیگرقوانینکشورهمکاریمؤثریداشتهباشد؛
گذشتهازضرورتهمکاریبینبخشیسازمانهاونهادهایمسئولیاواگذاریطرحهای
ایمنیوبهداشتبهنهادیمستقلبرایایجادهماهنگیفعالیتهایبینبخشی،سندیکاهاو
سازمانهایمستقلکارگریبایدنقشفعالیدرمدیریتونظارتبراجرایمقرراتناظربر

پیشگیریایفاکنند.

درشیوهیحقبیمهمبتنیبرخطر،هدفافزایشکاراییپیشگیریدرحوادثیاستکهنیازبه--
اعمالاصولفنیدارد.ازاینرو،تعیینحقبیمهکارفرمادرخصوصحوادثوبیماریهای
حرفهایبایدبهنسبتسوابقپیشینکارگاهومیزانخطرزاییبراساسفعالیتهایآنکارگاه
بنابراین،»نظامحقبیمهمبتنیبرخطر«بر»نظامحقبیمهیکسان« محاسبهوتقویمشود؛

ارجحیتدارد56.

برنامههاومقرراتناظربرپیشگیریخطرهایحرفهایزمانیموفقیتآمیزخواهدبودکهاین--
مقرراترعایتشوند.ازاینرو،ضمانتهایحقوقیوکیفریآخرینحلقهضمانتاجرای

مقرراتناظربرپیشگیریخواهدبود.

پیشگیریدرنظامتأمیناجتماعیایران

مطابقبا»بندهایالفوبماده1وماده11آییننامهاجراییبند۵جزءبمادهواحدقانون--
تأمین قانون ماده۷۶ تبصره و۷۷ مواد۷۲ اصالح قانون ماده۷۶ الحاقی ۲ تبصره اصالح
اجتماعیمصوب1۳۵۴والحاقدوتبصرهبهماده۷۶مصوبسال1۳۸0«کارفرماموظف
استنسبتبهحذفیاکاهشعواملسختوزیانآورتاحدمجازوتأمیناستانداردهای
موردتائیدمراجعذیربطدرمهلتمقرراقدامکند؛امادراثرکوتاهیاودراینزمینهبروز
هرگونهعارضه،غرامتهایناشیازبیماری،ازکارافتادگیوغیرهبهعهدهاوخواهدبود.

۵۶-بسیاریازکشورهامیزانحقبیمهحوادثناشیازخطرهایحرفهایرادرنظامحقبیمهمبتنیبرخطربرمبنایمجموعدستمزدهای
هرکارگاهدرضریبعاملخطرمبتنیبرفعالیتناظربرحرفومشاغلخاصمحاسبهمیکنند.
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معایناتقبلازاستخدامومعایناتدورهای57؛استخدامافرادبرایمشاغلیکهتواناییانجام--
آنراندارند،میزانحوادثناشیازکارراافزایشخواهدداد.ازاینرو،ازراههایپیشگیری
ازحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهای،معایناتپیشازاستخدامومعایناتدورهای
پسازاستخدامبرایاطمینانازسالمتیوتواناییکارگردرانجامکارمحولشدهبهاوست58.
1۳۸0/۷/1۴ مصوب زیانآور و سخت مشاغل قانون واحده ماده ۲ بند در همچنین
به بیمهشدگان، به زیانآور و سخت کارهای ارجاع از پیش که شدهاند مکلف کارفرمایان
معاینهپزشکیآنانازلحاظتوانیجسمانیمتناسببانوعکارهایارجاعشدهاقدامکنندو
دستکمهرسالنسبتبهانجاممعایناتدورهایباهدفحصولاطمینانازسالمتیآنانیا
تشخیصبهنگامبیماریوپیشگیریازفرسایشهایبعدیجسمیانیوروحیآناندرمشاغل
سختوزیانآورعملکنند.نگارندگاناینکتابخودشاهدبودهاندکهاینمعایناتبیشتر

جنبهتشریفاتییافتهاست.

رعایت-- به مکلف کارآموزان و کارگران کارفرمایان، کار قانون 10۶ تا ۸۵ مواد در
پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فنی حفاظت عالی شورای دستورالعملهای
سازندگان، یا و جدید کارگاه احداث متقاضی افراد مواد این طبق بر همچنین، شدهاند.
کنند. رعایت را مقرر تکالیفی میبایست ماشینآالت عرضهکنندگان و واردکنندگان
کارشناختهشدهاند. بهداشتمحیط و فنی مقرراتحفاظت بر نظارت مسئول کارفرمایان

همچنین،بهتشکیلکمیتهفنیوبهداشتکاروبازرسیکاراشارهرفتهاست.

بهعالوه،ضمانتکیفریومدنیهمبرایاجرایآنوضعشدهاست.--

روشناستکهدرصورتاجرایدقیقاینمقرراتمیتوانتاحدیکارفرمایانرابهسرمایهگذاری
درتأمینایمنیوبهداشتدرمحیطکارواداشت.ولیبرکسیپوشیدهنیستکهتماماینمقرراتدر
نبودسندیکایمستقلکارگریدرکارگاههابیشترجنبهینمایشیافتهاست59.بااینهمهاینمقررات
بهتنهاییکافینیستودرگذارازبیمههایاجتماعیبهنظامتأمیناجتماعیوپیافکنینظامویژهی
ناظربرپیشگیریازخطرهایشغلیوحمایتکارگرانوشاغالندربرابراینخطرهابایدبهتغییرات

واصالحاتبنیادینزیردستیازید:

اصلتعمیم؛تعمیمشمولحمایتیتأمیناجتماعیبههمهیکارگرانوبههمهیشاغالنبدون--
استثناوبهدورازهرگونهتبعیض60.

نظامخاصدرگفتار-- تأسیس پیشترودربحثضرورت برخطر؛ مبتنی بیمه برقراریحق

۵۷-ماده۹0قانونتأمیناجتماعی.

۵۸-ماده۹0قانونتأمیناجتماعی،کارفرمایانرامکلفساختهاستپیشازبهکارگماردنافراد،بهمعاینهپزشکیآناناقدامکند؛اگرپس
ازاستخداممعلومشودکهفرداستخدامشدهدرحیناستخدامقابلیتاستعدادکارمرجوعرانداشتهکارفرمادرمعاینهپزشکیویکوتاهی
یابیماریاششدتیابد،سازمانتأمیناجتماعیمیتواندطبقماده۵0 کردهاستودرنتیجهچنیناستخدامیکارگردچارحادثهشود

هزینههایمربوطراازکارفرمایمقصرمطالبهووصولکند.

۵۹-همانطورکهدیدهمیشود،تأمیناجتماعیدرکشورما،درزمینهخطرهایشغلی،درسطحنظامهایاولیهبیمههایاجتماعیمتوقف
ماندهاست؛زیراعمدهتوجهآنبهارائهخدماتپزشکیبهافرادصدمهدیدهوپرداختنقدیمزایادرصورتازدستدادندرآمدبهدلیل

فوتویاازکارافتادگیاست.

۶0-رجوعشودبهبخشچهارماینکتاب،پیوستشماره1۲باموضوعافرادحمایتشدهدرتوصیهنامهشماره1۲1.
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مربوطبهحوادثناشیازکاراشارهکردیمکهازجملهراههایپیشگیریازخطرهایشغلی،
حقبیمهمبتنیبرخطراست؛یعنیمیزانحقبیمهحوادثناشیازکاروبیمارهایحرفهای
کارگاههایمختلفبایدبرحسبتعدادشاغالن،ضریبدرجهخطرپذیریوسوابقگذشته
تولیدات از برخی هزینه کوتاهمدت در است ممکن اقدام این ووصولشود61. تقویم آنان
وخدماتراافزایشدهد،اماازآنجاکهکارفرمایانرابهتوجهبیشتربهایمنیومقررات
حفاظتفنیوبهداشتکاروامیدارد،دردرازمدتبهنفعجامعهاستوتخصیصکارای
منابعوبهینهسازینیرویانسانیکارگاههارابههمراهخواهدداشت.بهعالوه،برقراریاین
مالیوکارایی توان افزایش به بیمههایخصوصی)مسئولیتمدنی( بیمهوحذف نوعحق
تأمیناجتماعیمنتهیخواهدشد62.درایننظامبایدبیماریهایشغلیوناشیازحوادثکار
نظیرآتشسوزیوغیره،بایدبهدقتفهرستشوندواینفهرستبایدبهطورمستمربازبینی
وکاملشود.همانطورکهگفتهشد،بیماریهایشغلیازجملهبیماریهایخاصهستندو
گذشتهازآنکهبایدبهکارگرانمبتالبااینبیماریهاخدماتویژهارائهشود،بایدتربیتکادر
پزشکیومراکزدرمانیتخصصیدراینحوزهتاحدکفایتدرسراسرکشوربهعنوانیک
تکلیفدردستورکاردولتهاودرحمایتازتأمیناجتماعیباشد.همانطورکهگفتهشد،
بااینخطرهاآموزشعمومیوآموزشهایخاصچهدرعرصهامدادرسانیو درمواجهه
چهدرعرصهپیشگیری،درمانوتوانبخشیازاهمیتفراوانیبرخورداراست.اینموضوع
ایجابمیکندکهکارپژوهش،آموزش،بازرسیوغیرهازسوینهادهایمختلفوذیربط
هماهنگوهمسوشود.ازاینرو،درنظامتأمیناجتماعیبایداینسازمانمشارکتفعالتری
باید و میتوان بهعالوه، برعهدهگیرد63. بیماریهایحرفهای و ازحوادث پیشگیری در را
باهدف و بازرسیکار،واگذارکرد و پیشگیری بهسازماندرحوزههای را فعالتری نقش
تقویتفعالیتهایپیشگیرانهوتوانبخشیبهتمرکزهدفهایجبرانخسارت،توانبخشی
برای آموزشی مراکز تأسیس برآمد. اجتماعی تأمین نهاد واحدجنب نهادی در پیشگیری و
کارفرمایان به وام اعطای بهداشت؛ و ایمنی پژوهشی واحدهای و کار بازرسان و کارگران
برایتأمینایمنیوبهداشِتمحیطکاربایددردستورکاروبرنامههایسازمانتأمیناجتماعی
پیشگیری،خود امر برای اجتماعی تأمین ازسویسازمان بودجه اختصاص گنجاندهشود؛
نوعیسرمایهگذاریاستودردرازمدتهزینههایتعهداتدرمانیبلندمدتوکوتاهمدت

سازمانراکاهشخواهدداد.

مشارکتبیشتروفعالترتأمیناجتماعیدرحوزهبازرسیوپیشگیری؛اینمشارکتنافی--
وجود که چرا نیست. غیره و بهداشت کار، ادارات در بهداشت و ایمنی بازرسان وظایف
بازرسانکاردراداراتمربوطنشانگروظیفهدولتدراجرایدقیققوانینومصوباتناظر
کارگران به خدمات ارائه نهایی حلقه در که جا آن از ولی است. کار بهداشت و ایمنی بر
تأمیناجتماعیاست،تأمیناجتماعیبایدنقشناظروهماهنگکنندهرابرعهدهداشتهباشد.

۶1-مطابقبامواد۳و۲۸قانونتأمیناجتماعیمصوب1۳۵۴،حقبیمهحمایتهایاجتماعی،ازجملهحمایتدرمقابلحوادثناشی
ازکاروبیماریهایحرفهای،برایتمامکارگاههایکساناست.

۶۲-اینکهکارفرمایانمسئولیتخودرادرحوزهتقصیرعمدیاعمدغیرقابلبخشایشنزدبیمههایخصوصیبیمهکنندیانهموضوع
بحثمانیستوباآنمخالفتاصولینداریم.

۶۳-درحالحاضر،نقشسازمانتأمیناجتماعیدرپیشگیری،محدودبهانتشارآمارواطالعاتحوادثناشیازکارشدهاست.درحالی
کهاینسازمانبایدبااختصاصمبلغالزمبرایپژوهشواقدامعملیبهمنظورپیشگیریبرمبنایمطالعاتاقتصادیوتحلیلهزینه-منفعت

اختصاصدهد؛



۷۳ خطرهییفشغلی،فحوادثفنیشیفازفکیپفوفبامیپیفهییفحرفهفای

مستمِر و ادواری بازرسیهای و بررسیهای مشاهدات، از نسخهای است الزم ازاینرو،
نهادهایذیربط،تسلیمتأمیناجتماعیشود.ازطرفدیگر،تماماینتالشهاحتیدربهترین
تنهاحضور کند. پیدا اجرای جنبه که آن مگر نشست، نخواهد ثمر به باید که چنان حالت
شایستهوبایستهیکمیتههایایمنیوبهداشتدرجنبشوراهایبرآمدهازقانونیامذاکرات
دستجمعیدرکارخانههاباهدفاجرایدقیققوانینومصوباتونظارتبرحسناجرای
آنهاستکهمیتواندبهاینتالشهااعمازآموزشهایناظربرپیشگیریوامدادرسانی،تهیه
وتأمینابزارووسایلایمنسازیونظارتبرحسناجرایآنصورتمادیبخشد.بیتردید،
نمایندگی ویژگی از برخوردار و کارگری مستقل سندیکاهای کارگران نمایندگان حضور
واقعیکارگراناستکهبهاینکمیتهیاکمیتههاهویتواقعیمیبخشد.بهعالوه،توجهداشته
باشیمهدفتأمیناجتماعیحمایتازکارگراندرمناسباتنابرابرسرمایهداریاستواین
سازماندرتحلیلنهاییمتعلقبهکارگراناست؛پسحضورپررنگنمایندگانسندیکاهاو
تشکلهایمستقلکارگریبایددرتمامسطوحملی،منطقهایوکشوریدرایننظامخاصبا

هدفمشارکتدربرنامهریزی،نظارتواجراتأمینوتضمینشود.

اجتماعی-- تأمین نظامحقوقی اشارهکردیمکه اجتماعی؛ تأمین دادگاههایتخصصی تأسیس
تأمین حقوقی نظام در است الزم ازاینرو، است؛ عمومی حقوق از تخصصی حوزهای
کارفرمایان و کارگران نمایندگان حضور با و قضایی دستگاه مشارکت با نیز، اجتماعی
پیشبینیشدهدرحقوقکار دادگاههاوهیئتهایتخصصی دادگاههایتخصصیهمچون
ناشی دادگاههادرحوزهخطرهایشغلیتشخیصحادثه این تأسیسشود.ازجملهوظایف
ازکاریاحادثهدرمسیرکاراست؛ولیهمانطورکهپیشتراشارهشد،درصورتتشخیص
تقصیرعمدیاتقصیرعمدغیرقابلبخششکارگرانوکارفرمایانبایدپروندهبرایرسیدگی
بیشتربهمحاکمقضاییناظربرمسئولیتمدنییامحاکمکیفریارجاعشود.گفتیمهمینکه
ثابتشدکهحادثهوبیماریبروزیافتهناشیازکاربودهاست؛تأمیناجتماعیبایدبهجبران
کارگر برای باید »حق« این هرصورت در کند64. اقدام زیاندیده یاشاغل کارگر خسارت

زیاندیدهیابازماندگاناودرقوانینکشورپیشبینیوتضمینشود.

۶۴-گفتیمکهدرشرایطخاصوبرایجبرانخدماتتکمیلیتأمیناجتماعیبایداینحقبرایاینسازمانمحفوظباشدکهنسبتبه
جبرانآنبهکارفرمایمربوطمراجعهکند.





فصل۲ بامیپی

درفصلگذشتهدربارهخطرهایشغلیتوضیحدادیموگفتیمکهخطرهای
شغلیرابطهیمستقیمیباکارومناسباتناظربرکارکارگراندارد؛بهعبارت
دیگر،درصورتعدممناسباتکاری،چنینخطرهایینیز،صورتمادیبه
خودنمیگرفت.ولیخطرهایناشیازغیرکارممکناستبرایهرانسان
درهرموقعیتسنیواجتماعیرخنماید.درخصوصحوادثناشیازغیر
یاحتیمرگزیاندیدهمنتهیشود،اگرعامل بهمصدومیت کارکهمیتواند
تقصیرانسانِیغیرخود،نقشداشتهباشد،زیاندیدهیابازماندگانآنمیتوانند
برایجبرانخسارتبهمحاکمقضاییمراجعهکنند.ازآنجاکهاینموضوع
در آن درباره بیشتر ازصحبت است، اجتماعیخارج تأمین ازحوزهبحث
میگذریم.ولیاگرحادثهمنتهیبهمصدومیتیابیماریزیاندیدهمنتهیشود
وزیاندیدهتحتپوششتأمیناجتماعیباشد،اویابازماندگاناو،بایدازنظر
درمان،ازکارافتادگیجزئی،کلییامستمریازکارافتادگیپسازمرگتحت

حمایتتأمیناجتماعیدرآیند.

هر در انسانی هر برای است ممکن که است رویدادی بیماری که میدانیم
به عمومًا کارگران که جا آن از ولی نماید. رخ اجتماعی و سنی موقعیت
دستمزدخودمتکیهستند،قادربهتأمینهزینههایدرمانوتوانبخشینیستند.
بههمیندلیل،بحثحمایتازکارگرانوبهطورکلشاغالنوخانوادههای
آناندربرابربیماریها،حوزهدیگریازحمایتهایتأمیناجتماعیراتشکیل

میدهد.

حمایتها

الف– پوششهاوخدماتدرمانی
خدمات و مراقبتها تدریج به که فرامیخواند را دولتها 1۳۴ توصیهنامه
پزشکیودرمانیرابهتمامجمعیتفعالومقیمکشورتسریدهند.همچنین،
توصیهنامهشماره1۳۴حقاستفادهازخدماتدرمانیمنوطبهطیدورهانتظار
تأمیناجتماعی بیمههای اینکهکسیتحتپوشش بهمحض یعنی نمیداند؛
بهرهمندشود. بیماری تماممدت برای ازخدماتدرمانی بتواند باید درآمد،
ذینفع که زمانی تا 1۳0 و 10۲ شماره مقاولهنامههای اساس بر بهعالوه،
را درمانی خدمات دارد، را بیماری بیمه نقدی مزایای از استفاده استحقاق
مورد در خدمات این از استفاده همچنین درآورد. تعلیق حالت به نمیتوان
بیماریهایممتدیکهاحتیاجبهمراقبتطوالنیداردبایدادامهداشتهباشد65.

۶۵-میدانیمکهمهلتاعتباردفترچههایدرمانیتأمیناجتماعیتابعیازقراردادکاراست.بهعالوه،در
شرایطکنونیکهحقوقودستمزدهاباتأخیرگاهتایکسالپرداختمیشودوکارفرمایانحقبیمههای
⇐



نقدفقوانانفمربوطفبهف»تأمانفاجشمیعی«فدپفایران۷۶

نیز،مطابقمفادقانونتأمیناجتماعیتمامبیمهشدگاناجباریوافرادخانوادهآنانبهطوریکساناز
زمانیکهمشمولمقرراتقانونتأمیناجتماعیمیشوند،درصورتمصدومشدنبراثرحوادثیا

ابتالبهبیماری،میتوانندازخدماتپزشکیاستفادهکنند.

اماهنوزبخشبزرگیازکارگرانساختمانیتحتپوششبیمهدرمانوسایرحمایتهانیستند.این،
بههیچوجهپذیرفتنینیست؛زیرااینکارگراننیزمطابقماده۲قانونکارمشمولتعریف»کارگر«
میشوندومطابقبندالفماده۴قانونتأمیناجتماعیمشمولبرخورداریازمزایایمندرجدرماده

۳قانونتأمیناجتماعیهستندوبایدازاینمزایابهرهمندشوند.

همچنین،بهموجبتبصره1ماده۴آییننامهاجراییقانوناصالحبند»ب«وتبصره۳ماده۴قانون
تأمیناجتماعیمصوب1۳۶۶/۷/۲۹،صاحبانحرفومشاغلآزاد66واتباعایرانی،اعمازشاغل
میزان به بیمه حق پرداخت با میتوانند کشور از خارج در مختلف فعالیتهای در شاغل غیر یا و
مشخصشدهدرماده۲۹قانونتأمیناجتماعیازحمایتهایموضوعبندهای»الف«و»ب«ماده۳
قانونتأمیناجتماعی)حوادثوبیماریهاوبارداری(برخوردارشوند.تأمیناعتباردفترچهدرمان
بیمهشدگانهرسهماهیکباروباارائهبیمهبهصورتاختیاری)موضوعتبصرهماده۸قانونتأمین
اجتماعیمصوب1۳۶۴/۸/۸شورایعالیتأمیناجتماعی(پذیرفتهشدهبود.پسازتصویبقانون
بیمههمگانیخدماتدرمانیدر1۳۷۳/۸/۳،بخشنامهشماره۶۲0/1فنیمورخ1۳۷۴/۲/11،
بهاستنادبند۴ماده1۳قانوناخیرالذکرتبصرهیکماده۴آییننامهاجراییقانونبیمهصاحبانحرف
ومشاغلآزادوتبصرهیکماده۴آییننامهاجراییادامهبیمهبهصورتاختیاریراکهبهآناشارهشد،
ملغیدانستهواعالمداشتهکهوصولحقبیمهازصاحبانحرفومشاغلآزادواختیاریبایددرقالب
سرانهدرمانکههرسالهتوسطهیئتوزیراناعالممیشود،صورتپذیرد؛بنابراین،بیمهشدگانحرف
ومشاغلآزادوبیمهاختیارِینیازمندبهاستفادهازخدماتدرمانی،مکلفاند،طبقمقرراتنسبتبه

پرداختحقسرانهدرمانخودوکلیهافرادواجدشرایطخانوادهاقدامکنند.

تأمین بنیادین اصول با مغایر بخشنامهها و مصوبات این مجموعه میشود، مالحظه که همانطور
اجتماعیاستوبایدملغیشوندوتمامکارگرانبهدورازهرگونهتبعیضتحتپوششبیمههای

اجباریدرآیند.

درقانونتأمیناجتماعیایران،برخورداریازخدماتپزشکیودرمانیمنوطبهسابقهپرداختحق
بیمهنیستوبیمهشدگاناصلیوتبعیاززمانیکهدرقلمروشمولمقرراتقانونتأمیناجتماعیقرار
میگیرند،میتوانندازاینگونهخدماتاستفادهکنند؛امادرعمل،مقرراتیوجودداردکهبهرهمندیاز

خدماتدرمانیرامقیدبهشرایطخاصکردهاست.

براینمونه،درماده1۵بخشنامهجایگزینشماره۶۵1امورفنیبیمهشدگانبهشمارهسریال1۶۴۳
از استفاده منظور به اختیاری بیمه متقاضیان تکفل تحت »افراد است: آمده مورخ1۳۸۶/11/۲0
خدماتدرمانیبایدبدوًابامعرفیسازمانطبقفرمشماره۵درواحدهایسازمانیطبقروالگذشته
موردمعاینهپزشکیقرارگیرندوسازماندرقبالدرمانبیماریهاییکهمربوطبهدورانقبلازبیمه
اختیاری بیمهشدگان که است حالی در این داشت.« نخواهد تعهدی هیچگونه باشد، آنان پردازی

ماهانهرابهحسابتأمیناجتماعیبهتأخیرهایطوالنیواریزمیکنند،شعبسازمانتأمیناجتماعیازتمدیداعتبارایندفترچههاخودداری
میکنندودراینصورت،دیگرایندفترچههاکاربردینخواهدداشت.

۶۶-بهیادداشتهباشیمکهبسیاریازکارگرانبرخالفتمامحقوقکاروتأمیناجتماعیازشمولبیمههایاجباریخارجشدهاندودر
صورتتمایلمیتوانندازبیمههایاختیاریوخویشفرماییاستفادهکنند.



۷۷ بامیپی

پیشترتحتپوششبیمههایاجباریبودهاند.روشناستکهچنینترتیبیمبتنیبراصلبنگاهداری
وقواعدبیمههایتجاریاستوهیچسنخیتیبااصولومبانیبیمههایاجتماعیندارد.همچنین،
مدتهاارائهخدماتدرمانیبهبیمهشدگاناجباریمشمولقانونتأمیناجتماعیاعمازاصلییاتبعی
کهدچاربیماریمادرزادیبودند،منوطبهاخذگواهیپوششبیمهایدربدوتولدازشعبهمربوطشده
بود؛یعنیاینقبیلافراددرصورتیکهبههنگامتولدتحتپوششبیمهاجبارینبودند،نمیتوانستند
باوجود برداشتهشد. اینمحدودیت تاریخ1۳۸1/۲/1۸ در اما کنند؛ استفاده درمانی ازخدمات
این،ارائهخدماتدرمانیبهبیمهشدگانصاحبانحرفومشاغلآزادوبیمهاختیاری)تبعی(کهدچار
بیماریمادرزادیهستند،مشروطبهتحتپوششبودنآناندربدوتولداستکهفاقدمبنایقانونی
تأمین قانون ۴ ماده ۳ تبصره و بند»ب« قانوناصالح اجرایی آییننامه ۹ ماده بهموجب زیرا است؛
اجتماعیمصوب1۳۶۶/۷/۲۹هیئتوزیرانوماده۶آییننامهادامهبیمهبهصورتاختیاریموضوع
بهرهمندی اجتماعی تأمین اجتماعیمصوب1۳۶۴/۸/۸شورایعالی تأمین قانون ماده۸ تبصره
صاحبانحرفومشاغلوبیمهشدگاناختیاریازخدماتدرمانیوبهداشتیبایدمطابقباخدمات

پیشبینیشدهدرقانونتأمیناجتماعیوتغییراتبعدیآنباشد.

پوششهایخدماتدرمانی

زیر وحمایتهای مزایا از باید بیماری درصورت بیمهشدگان مقاولهنامهشماره10۲ مفاد مطابق
پزشک مراقبتهای ویزیتهایخانگی، برای ازجمله پزشکعمومی، مراقبتهای بهرهمندشوند:
متخصص،فرآوردههایداروییودرصورتلزوم،بستریشدندربیمارستان.درمقاولهنامهشماره
1۳0کهمؤخربرمقاولهنامهپیشیناست،برارائهخدماتدندانپزشکیوتوانبخشیپزشکیوازجمله،
تهیه،نگهداریوتعویضوسایلپروتزیاارتوپدیتأکیدشدهاست.درتوصیهنامهشماره1۳۴نیز،
آمدهاستکهمراقبتهاوخدماتپزشکی،بایدوسایلکمکپزشکیمانندعینکوخدماتدوران
نقاهترادربرگیرد.درمقاولهنامهشماره10۲و1۳0اخذمبلغیبهازایارائهخدماتمراقبتهای
پزشکیازبیمهشدهبرایجلوگیریازسوءاستفادههامجازشناختهشدهاست؛امابراساسمقاولهنامه

اخیر،اینمبلغنبایدچنانباشدکهکاراییحمایتپزشکیواجتماعیرابهخطراندازد67.

بیمارستانی، سرپایی، درمانی، اقدامات شامل پزشکی قوانینجاریخدمات با مطابق ما درکشور
تحویلداروهایالزموانجامآزمایشهایتشخیصطبیاست.بهموجبمواد۲و۳آییننامهاجرایی
الزامسازمانبهاجرایبندهای»الف«و»ب«ماده۳قانونتأمیناجتماعیمصوباردیبهشت1۳۶۹،

تعهداتدرمانیسازمانتأمیناجتماعیدرخصوصحوادثوبیماریهابهشرحزیراست:

الف-انجامکلیهخدماتکلینیکی،پاراکلینیکیوبیمارستانی،اعمازپزشکیودندانپزشکیو...

ب-انجامکمکهاومعایناتطبیومعالجاتقبل،حینوبعداززایمانیاپرداختوجهنقدبهجای
کمکهایمذکوربنابهدرخواستبیمهشدهطبقضوابطمقرر.

ج-توانبخشیوتجدیدفعالیتبیمهشدگانآسیبدیدهکهقدرتکارخودراازدستدادهاندواقدام
بهاشتغالآناندرکارهایمناسب.

۶۷-همانطورکهدربخشهایپیشیننیزاشارهشد،مالحظهمیشودکهکاهشسطحخدماتدرمانیازسویتأمیناجتماعیوورود
بیمههایتکمیلیکهموجبافزایشهزینههایدرمانوتحمیلتا۷0%هزینههایآنبهبیمهشوندگانمغایرباتمامحقوقبهرسمیتشناخته
شدهیحقوقکاروحتیمغایربامفادقانونتأمیناجتماعیاست.فراموشنکردهایمکهوزیرکارناگزیرازاعترافآنشدکهدفترچههای

درمانیبهورقپارهایبیشبدلنشدهاست.
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نقص جبران برای یا اعادهسالمت منظور به که اروتز( و )پروتز پزشکی کمک وسایل تحویل د-
جسمانیویاتقویتیکیازحواسبهکارمیروند.

خدماتدرمانیموضوعقانونتأمیناجتماعیبهدوروشدرمانمستقیموغیرمستقیمانجاممیشود:
درمانمستقیمازطریقامکاناتدرمانیتحتمالکیتواستیجاریسازمانووزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشکیوهمچنینمراکزبهداشتی،درمانیوبیمارستانیوزارتخانه،سازمانها،نهادهاو
گروههای و پزشکان طریقخریدخدمات از مستقیم، غیر درمان و قرارداد دولتیطرف ارگانهای
پزشکیبیمارستانهایبخشخصوصیصورتمیگیرد.دردرمانغیرمستقیم،بیمهشدهدرانتخاب
پزشک،داروخانه،بیمارستان،آزمایشگاه،رادیولوژیوسایرمراکزدرمانیآزادیعملدارد.درروش
درمانمستقیم،بیمهشدهبایدازتمامامکاناتدرمانیمتعلقبهسازمانتأمیناجتماعیازجملهمعاینات
درمان، محل به بیمار اعزام طبی، آزمایشهای دارو، دریافت رادیوسکوپی، رادیوگرافی، پزشکی،
بستریشدندربیمارستانودریافتوسایلکمکپزشکیبرخوردارشود.دراینروش،ترتیبمعاینه
ومداوابهاینشکلاستکهپسازمراجعهبیمهشدهبهدرمانگاه،ازاومعاینهبهعملمیآیدواقدامات
الزمپزشکیانجاممیشودودارونیزدرمحلدرمانگاهبهویتحویلمیگردد.اگربیماریشدیدو
حصولبهبودیمنوطبهبستریشدنبیمارباشد،پزشکمعالجمعرفینامهایصادرمیکندوبیمار
یاانجام بهبیمارستاناعزاممیشود.درمواردیکهمراجعهبهدرمانگاهتخصصیضرورتداشتهو
آزمایشمستلزممراجعهبهآزمایشگاهباشد)اگردرمانگاهفاقدآزمایشگاهباشد(،بیمهشدهبارعایت
تشریفاتمربوط،بهقسمتهایذیربطفرستادهمیشود.درخصوصرادیولوژینیزبههمینترتیب
عملمیگردد.کشیدندندانوجرمگیریوپرکردنسطحیدندانکهبهعصبنرسیدهباشد،درپلی
پلی در ازجملهوسایلکمکآموزشیاستکه دندانمصنوعی انجاممیشود. کلینیکهایسازمان
کلینیکهایسازمانساختهمیشودوبهرایگاندراختیاربیمهشدهقرارمیگیرد.درموردبیماریهای
تشخیص برگ باید کند، مراجعه بیمارستانهایسازمان به بخواهد بیمهشده که درصورتی چشم،
اولیهچشمپزشکرابهمرکزچشمپزشکیسازمانتحویلدهدتامعاینهوکلیهمراحلبعدی،ازقبیل
تعییننمرهعینکویابیماریهایچشمیدرموردویانجامگیرد.بهایپروتزواورتز)اعضاووسایل
مصنوعی(باارائهگواهیپزشکمعالجوتائیدپزشکمعتمدوواحدفنیشعبه،توسطحسابداریدر
مقابلارائهاصلفاکتورقابلپرداختاست.بهایوسایلکمکپزشکیشاملدستوپایمصنوعی،
به بسته پزشکی، تائیدکمیسیون و معالج پزشک ارائهگواهی با واریس، صندلیچرخدار،جوراب
موضوع،پسازاستعالمازجمعیتهاللاحمرویامراکزفنیارتوپدیوابستهبهآنویاشرکتهای
و پروتز وجه پرداخت امکان عدم صورت در میشود. پرداخت بهزیستی سازمان پوشش تحت
یاد براساسگواهیمراکز اورتزهایمذکورتوسطشخصذینفع،واحدحسابداریشعبهمیتواند
شدهوتائیدواحدفنیشعبه،مبلغرابهصورتچکدروجهمؤسسهمربوطپرداختکند.پروتزهاو
اورتزهافقطیکباربهواجدینشرایطدادهخواهدشد،مگرآنکهوسایلمزبوربنابهتشخیصپزشک
برابر در سازمان باشد. داشته تعویض یا تعمیر به احتیاج سازمان، پزشکی کمیسیون تائید و معالج
شکستنومفقودشدنوسایلکمکپزشکیمسئولیتیندارد.هزینهمربوطبهتعویضچشممصنوعی،
و پروتزها بود. خواهد پرداخت قابل پزشکی کمیسیون تائید و معالج پزشک تجویز صورت در
اورتزهابهبیمهشدگانتبعینیزتعلقمیگیرد.بهموجبتبصره1و۲ماده10آییننامهاجراییقانون
اجتماعیمصوب تأمین قانون ماده۳ بندهای»الف«و»ب« بهاجرای اجتماعی تأمین الزامسازمان
اردیبهشتماه1۳۶۹بیمارانمشمولقانونتأمیناجتماعیکهازامکاناتروشدرمانمستقیماستفاده
میکنندوهمچنینمشمولینیکهبامعرفیسازمان،طبقضوابطمقرربهبخشخصوصیطرفقرارداد
مراجعهمیکنند،ازپرداختهرگونههزینهدرمانیمعافخواهندبود.بیماراندرصورتمراجعهبه
که درصورتی بیمهشدگان اما هستند؛ فرانشیز پرداخت به موظف قرارداد، بخشخصوصیطرف
اورژانس،خود ازخدمات برخورداری بهجز کنند، مراجعه قرارداد غیرطرف بخشخصوصی به
مکلفبهپرداختهزینههاهستند.ازطرفدیگر،بهموجبذیلبند»ب«قسمت۲تصویبنامهمورخ



۷۹ بامیپی

استنادمواد۸و۹ به تعرفهخدماتتشخیصیودرمانی 1۳۸۴/۲/11هیئتوزیران،درخصوص
قانون مشمول اجباری بیمهشدگان تنها درمانیمصوب1۳۷۳/۸/۳، همگانیخدمات بیمه قانون
فرانشیز پرداخت از میکنند، مراجعه اجتماعی تأمین سازمان به متعلق مراکز به که اجتماعی تأمین
معافاند.درماده10آییننامهاجراییقانونالزامسازمانتأمیناجتماعیبهاجرایبندهای»الف«و
»ب«ماده۳قانونتأمیناجتماعی،استفادهازامکاناتدرمانیتحتمالکیتواستیجاریسازمانو
وزارتبهداشتوهمچنینمراکزدرمانیوزارتخانهها،سازمانهاوارگانهایدولتیطرفقرارداد
نیزروشدرمانمستقیمدانستهشدهوتنهاخریدخدماتپزشکان،گروههایپزشکیبیمارستانهای
آییننامهاصالح این بخشخصوصی،درمانغیرمستقیماعالمشدهاست.درسال1۳۷۲ماده10
شدوبهموجبمتناصالحی،فقطاستفادهازواحدهایسازمانی،اعمازملکیواستیجاری،درمان
مستقیمتلقیشدهواستفادهازمؤسساتدرمانیخصوصییادولتیودانشگاهیدرمانغیرمستقیم
اعالمگردیدهومقررشدهبود:»درمواردیکهبیمهشدهرأسًابهواحدهایغیرمستقیممراجعهنماید،
بود«. درمانیخواهد قانونخدمات ۴ ماده موضوع فنی طبقمصوباتشورای بر مربوطه فرانشیز
سازمانتأمیناجتماعینیزطیبخشنامهشماره1۹0۶۴مورخ1۳۷۲/1۲/۲۲اصالحیهمذکوررا
برایاجراابالغکرد؛اماایناصالحیهدرنتیجهاعتراضوشکایتکارگرانمغایربابند»د«قانوِنالزام
شناختهشدهوازسویوزرایاقتصاد،کارواموراجتماعیوبهداشتودرمانلغوشد.هیئتعمومی
دیوانعدالتادارینیزدررأیشماره۴۹۶ضمنتأکیدبراجرایبند»د«قانونالزامواشارهبهلغو
اصالحیهماده10آییننامهاجراییآن،مصوبهشماره1۹0۶۴سازمانراباطلاعالمکرد؛بنابراین،کل
هزینهدرمانمشمولینقانونتأمیناجتماعیکهبهطوراورژانسبهبخشخصوصیمراجعهمیکنند،
پسازتائیداورژانسبودن،طبقضوابطشورایعالیتأمیناجتماعیبهعهدهسازماناست.همچنین
اعزامشوند، بهکشورهایخارجی انجامدرمان برای تائیدشورایعالیپزشکی با بیمهشدگانیکه
پسازمراجعهوارائهمستنداتمعتبر،هزینههایریالیمربوطرابراساسمصوبهارزیشورایعالی
پزشکییابدازسازماندریافتدارند.همچنین،براساسدستورهایاداریشماره۴0۲0/۹1۳0،
۷۹/1۲/1 1۳۸0/۲/1۵ ،1۳۸0/۲/۴ مصوب ترتیب به 100/10۶۴۸۴ و ۴0۲0/1۲۵۴۳
بیمارانخاِصهموفیلی، برای ویژه درمانی تسهیالت ارائه به اجتماعی، تأمین مدیرهسازمان هیئت

تاالسمیونارساییکلیهتأکیدشدهاست.

اماطبقرویهجاریسازمانتأمیناجتماعیوبخشنامههاودستورالعملهایمربوط،برایبهرهمندی
بیمهشدگاناختیاریازخدماتدرمانیوضعشدهمحدودیتهاییبهشرحزیربهمنظوراعمالشده

است:

١ به. اختیاری بیمهشدگان و خویشفرمایی عنوان تحت آزاد مشاغل و حرف صاحبان
معنایخاصحتیدرصورتمراجعهبهبیمارستانهاومراکزدرمانیملکیسازمانوسایر
فرانشیز پرداخت به مکلف قرارداد، وخصوصیطرف دولتی درمانی مراکز و بیمارستانها

هستند68.

٢ هزینهسفر،هزینهاقامتوهزینههمراهبیماربهآنانپرداختنمیشودووسایلکمک.
پزشکیشاملپروتزواروتزبهآنانتعلقنمیگیرد.همچنینپرداختحقالزحمهپزشکانو

سایرهزینههایپاراکلینیکیبهعهدهخودآناناست.

٣ درصورتمراجعهبهبیمارستانهایغیرطرفقراردادباسازمان،هزینههایدرمانیاز.

۶۸-بیتردیدسازمانتأمیناجتماعیبراساسقانونبیمههمگانیخدماتدرمانیمصوب1۳۷۲/۸/۳چنینرویهایرادرپیشگرفته
است.
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طریقخسارتمتفرقهقابلپرداختنیست،مگردرخصوصاورژانسکهبایدبهتائیدشورای
تخصصیدفتراسنادپزشکیبرسد.

ایندرحالیاستکهبهموجبماده۹آییننامهاجراییقانوناصالحبند»ب«وتبصره۳ماده۴قانون
تأمیناجتماعیمصوب1۳۶۶/۷/۲۹هیئتوزیرانوماده۶آییننامهادامهبیمهبهصورتاختیاری
اجتماعی، تأمین عالی شورای 1۳۶۴/۸/۸ مصوب اجتماعی تأمین قانون ۸ ماده تبصره موضوع
بهرهمندیصاحبانحرفومشاغلآزادوبیمهشدگاناختیاریوخویشفرمایی،ازخدماتدرمانیو
بهداشتیبایدبههمانترتیبتعیینپیشبینیشدهدرقانونتأمیناجتماعیوتغییراتبعدیآنباشدو

نبایدازایننظرتفاوتیبینایندوگروهازبیمهشدگانبابیمهشدگاناجباریوجودداشتهباشد.

غرامتدستمزد

درمقاولهنامه1۳0سازمانبینالمللیکارآمدهاستدولتهامیتواننداشخاصزیرراازحوزهشمول
مقاولهنامهیادشدهخارجکنند،بهشرطآنکهتحتپوششقوانینخاصبامزایاییدستکممعادل
مزایایمقرردراینمقاولهنامهبرخوردارباشند:الف(دریانوردان،ازجملهماهیگیرانشاغلدردریاو

ب(کارکناندولت69.

بااینحال،توصیهنامهشماره1۳۴دولتهارابهپوششتدریجیتمامجمعیتفعالوهمهیافرادمقیم
کشوردرخصوصغرامتدستمزدایامبیماریفرامیخواند70.

صورت به باید بیماری ایام نقدی مزایای که است شده مقرر 1۳0 شماره مقاولهنامه ۲1 ماده در
یادستههایی الف(درصورتیکهمزدبگیران بهصورتزیرمحاسبهشود: باشدو پرداختدورهای
ازجمعیتازنظراقتصادیفعال،تحتحمایتقرارگرفتهباشند،مزایابایدبهنحویمحاسبهشود
کهیاباالزاماتماده۲۲ویاباالزاماتماده۲۳مطابقتداشتهباشد؛یعنیحداقلشصتدرصدمزد
مبنایپیشبینیشدهدراینموادباشد.ج(جمعمزایاودیگرمنابعدرآمدذینفعپسازکسرموضوعبند
پیشین،بایدبرایتأمینشرایطزندگیسالمومناسببرایخانوادهذینفع،کافیباشدودرهرصورت
نبایدازمبلغمزایاییکهبرطبقضوابطمقرردرماده۲۳همینمقاولهنامهمحاسبهمیشودکمترباشد.

ماده۲۷مقاولهنامهشماره1۳0نیزمقررمیداردکهاگرذینفعمزایاینقدیایامبیماریفوتنماید،
متقبل را یادشده هزینههای که افرادی به یا بازماندگانش به دفن و کفن هزینههای برای مبلغی باید

میشوند،پرداختشود.

درکشورماباتوجهبهماده۵۹قانونتأمیناجتماعی،شرایطدریافتغرامتدستمزدایامبیماریرا
میتوانبهاینشرحطبقهبندیکرد:

 بیمهشدهبهسبببیماری،تحتمعالجهویادرمانتوانبخشیقرارگرفتهباشدوطبق١.
گواهیپزشکاحتیاجبهاستراحتمطلقیابستریشدنداشتهباشد؛

۶۹-همانطورکهدرکتاب»درآمدیبرحقوقکار«گفتیمدریانورداندربسیاریازحوزههایحقوقکارباتوجهبهنوعفعالیتآنانتابع
مقاولهنامههایخاصهستند،ولیاینمقاولهنامهبهنوعیاصولناظربرحقوقکاررادربارهاینگروهخاصپوششمیدهد.بهعالوه،
میدانیمکهکارکناندولتدرغالبکشورهاتابعقوانینخاصاستخدامیهستندواینقوانینبایدحقوقمربوطبهآنانراپوششدهند.

۷0-درکشورمانیزمیبایستپسازگذشتنزدیکبه۴0ازتصویبقانونتأمیناجتماعیتمامیگروههایکارگریوبهطورکلی
تمامشاغالنتحتپوششبیمههایاجباریدرمیآمدند؛امانهتنهاچنیننشد،بلکهشمولتأمیناجتماعیروندتحدیدشوندهایبهخود
گرفت.اینرادرجایایننوشتهنشاندادیم.دلیلآنرانیزذکرکردیم:تبعیتازالگوهاینولیبرالیستِی»محدود،گزینشیوصدقهگرایی«.



۸1 بامیپی

٢ درتاریخاعالمبیماریمشغولبهکاربودهویادرمرخصیاستحقاقیباشد؛.
٣ موقتًاقادربهکارنباشدودرعملنیز،مزدیاحقوقدریافتنکند..

پرداختغرامتدستمزدایامبیماریدرقانونتأمیناجتماعیمنوطبهسابقهپرداختحقبیمهوطی
دورهانتظارنیستوازاینجهتفرقنمیکندکهبیمهشدهبراثرحادثهناشیازکاریابیماریحرفهای
ویاحادثهغیرناشیازکاریابیماریعادیموقتًاقادربهکارنباشد.تنهاتفاوتیکهدراینزمینهوجود
یابیماریحرفهایقادربهکارنباشدغرامتدستمزداز اثرحادثه داردایناستکهاگربیمهشدهبر
بهسبب بهکارومعالجه امااگرعدماشتغال انجامکارپرداختخواهدشد، ناتوانیدر اولینروز
بیماریباشد،درصورتیکهبیماردربیمارستانبسترینشود،غرامتدستمزدازروزچهارمپرداخت

میشود.

میزانغرامتدستمزد،مبنایمحاسبهومدتپرداختآن،درفرضیکهبیمهشدهبراثرحادثهناشی
ازکاریابیماریحرفهایویاحادثهغیرناشیازکاریابیماریعادیموقتًاقادربهکارنباشد،تفاوتی
ندارد.غرامتدستمزدبیمهشدهایکهدارایهمسریافرزندیاپدرومادرتحتتکفلباشدبهمیزان
سهچهارمآخرینمزدیاحقوقروزانهاوپرداختمیشود؛امادرصورتیکههمسریافرزندیاپدر
ومادرتحتتکفلنداشتهباشد،معادلدوسوممزدیاحقوقروزانهویخواهدبود،مگراینکهبه
هزینهسازمانتأمیناجتماعیبستریشودکهدراینصورت،غرامتدستمزد،معادلیکدومآخرین
یا اثرحادثه بر بیمهشده ازنخستینروزیکه یاحقوقروزانهویخواهدبود.غرامتدستمزد مزد
بیماریحرفهایقادربهکارنباشد؛پرداختخواهدشدوتازمانیکهقادربهکارنیستوطبققانون
تأمیناجتماعیازکارافتادهشناختهنشود،ادامهخواهدیافت.درصورتیکهبیمهشدهبرایمعالجه
بهشهرستاندیگریاعزامشود،عالوهبرغرامتدستمزدمتعلق،معادلصددرصدغرامتدستمزد
روزانههمبابتهزینههرروزاقامتاوپرداختخواهدشد.درصورتتشخیصپزشکمعالج،مادام
کهبیماراحتیاجبههمراهداشتهباشد،عالوهبرمخارجمسافرت،معادلپنجاهدرصدحقوقیادستمزد
بیمهشدهنیزبههمراهبیمارپرداختخواهدشد.آخرینمزدیاحقوقروزانهبیمهشدهکهمبنایمحاسبه

غرامتدستمزداست،بهترتیبزیرمشخصمیشود:

١ جمعکلدریافتیبیمهشدهبهمأخذپرداختحقبیمهدرآخرین۹0روزقبلازشروع.
بیماریتقسیمبرروزهایکار؛

٢ دربارهبیمهشدگانکارمزدیآخرینمزداوعبارتاستازجمعکلدریافتیبیمهشده.
بهمأخذپرداختحقبیمهدرآخرین۹0روزپیشازشروعبیماری،تقسیمبر۹0،مشروط
بهاینکهغرامتدستمزداینمبلغازغرامتدستمزدیکهبهحداقلمزدکارگرعادیتعلق
مذکور، ماه کارمزدظرفسه کننده دریافت بیمهشده که درصورتی نباشد. کمتر میگیرد،
غرامت محاسبه مبنای که دستمزدی متوسط باشد، کرده استفاده دستمزد غرامت از مدتی

دستمزدمذکورقرارگرفتهاستمبنایدستمزدروزانهایامبیماریاوخواهدشد.

که میشویم یادآور دیگر بار فصل این پایان در اشارهشد، کتاب این دیگر کهفصلهای همانطور
مختلف گروههای میان در تبعیض بر مبتنی و اجتماعی تأمین حقوق ناقض مصوبههای مجموعه
کارگریبهویژهپسازتصویبقانون»خدماتدرمانیهمگانی«وقانون»ساختارنظامجامعتأمین
پوشش تمامشاغالنکشورتحت وحتی تمامکارگران و لغوشوند باید رفاهعمومی« و اجتماعی
بیمههایاجباریدرآیند.همچنین،دردیگربخشهایاینکتاباشارهکردیمکهازجملهتبعیضهای
موجوددرساختارتأمیناجتماعیعدمدسترسیکارگراندرشهرستانهاودرمناطقمحرومبهمراکز
اجتماعی تأمین بیمههای مشمول عادی بیماران که بهگونهای است. اجتماعی تأمین ملکی درمانِی
این بزرگمراجعهکنند.روشناستکه درمانیشهرهای مراکزمحدود بهبه برایدرمان مجبورند
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موضوعباعثافزایشهزینههایجانبیدرمانازقبیلاقامتبیماروهمراهاوخواهدشد.حالآنکه
دولتهامیبایستباحمایتازتأمیناجتماعیوفراهمآوردنتسهیالتالزموازجملهاعطایزمین
بهدولتوکمکهایالزمدرزمینهتجهیزوسایلپزشکیودرمانی، ازمحلاراضیشهریمتعلق
اینسازمانرادرایجادشبکهایازخدماتدرمانیدرسراسرکشوریاریمیکردند؛اماچنیننشدو
دولتهاباواگذاریاینزمینهابهنهادهاینظامیوغیرنظامیبرخوردارازرانتهابهرونقبازارهای
طفره بهصندوق دولت سهم پرداخت از برآمدند. غیرمولد تجاری مراکز احداث و مسکن بورس
تکمیلی بیمههای دادندوحضور تنزل اجتماعی تأمین در را رفتهومیروند؛سطحخدماتدرمانی
راتثبیتکردند؛مراکزدرمانیرابهبخشخصوصیواگذارکردندوبسیاریازداروهاراازشمول
تأمیناجتماعیخارجکردند؛همانطورکهپیشترهمنشاندادیم،هدفازتماماینسیاستهاتقویت
روزافزونکالنسرمایهدارانودالالندرتمامبخشهایاقتصادیوازجملهدارو،درمانبودهوهست.



فصل۳ ازکیپافشیدگی

غیر »ازکارافتادگی بحث جا، ابن در ازکارافتادگی بحث میشویم یادآور
بیماری، به ابتال نتیجه در دارد امکان که است شغلی« خطرهای از ناشی
باشد. روحی و زودهنگامجسمی فرسایش و کار از ناشی غیر حادثه وقوع
به بنا حرفهای، بیماریهای و کار از ناشی حوادث به مربوط ازکارافتادگی
شرایطی و تابعضوابط »مسئولیت«، بحث با آن درآمیختن و تاریخی دالیل
خاصاستکهدرفصلپیشینبهآنپرداختیم.دراینجاخاطرنشانمیکنیم
»ازکارافتادگی درخصوص اجتماعی تأمین نظام تفاوتهای مهمترین از که
شغلی« خطرهای از ناشی غیر »ازکارافتادگی و شغلی« خطرهای از ناشی
عدمنیازبهدورهانتظار،درحالتنخستاستولیبرخورداریازحمایت
مربوطبهازکارافتادگیدرحالتدوموپرداختمستمری،مشروطبهسابقه
خدمتوپرداختحقبیمهشدهاست.درقانونتأمیناجتماعیایران،عالوه
برای تنها ازکارافتادگیجزئی« پرداخت»مستمری تفاوتمذکور، بروجود
ازکارافتادگیناشیازخطرهایشغلیپیشبینیشدهاستوبیماریهایعادی

تنهامشمول»مستمریازکارافتادگیکلی«هستند71.

ازکارافتادگینیز،بهناتوانیشخصیکهدرانجامفعالیتحرفهای،بهصورتی
کهاحتمالدائمیبودنآنوجودداشتهباشدیاشخصپسازاستحقاقدریافت
مستمریدرشرایطناتوانیازادامهفعالیتحرفهایباقیبماند،یاعبارتدیگر،
اگرپسازگذشتمدتیمشخصشودکهشخصمستحقمزایایمربوطبه
انجامکاراست،اطالقمیشود.همچنین از ناتوان ناتوانیموقت،همچنان
درتعریفازکارافتادگیمیتوانگفت،کاهشپایداِرتواناییکارکردنیاکسب
درآمد،درصورتیکهاینکاهِشپایدارازخطرهایشغلییاجراحاتمربوط
بهجنگناشینشدهباشد.بند1۳ماده۲قانونتأمیناجتماعیایرانمیگوید:
»ازکارافتادگیکلیعبارتاستازکاهشقدرتبیمهشده،بهنحویکهنتواند
بااشتغالبهکارسابقیاکاردیگر،بیشازیکسومازدرآمدقبلیخودرابه
با انجامکارمترادف توانایی یادآورمیشویمکهکاهش%۶۶ دستآورد«72.
ازکارافتادگیکلیاست،حالآنکهبایدازکارافتادگیتا۶۶%راازکارافتادگی
جزئی ازکارافتاده کارگِر درآمد کاهش جبران به نسبت و کرد تلقی جزئی

۷1-درتوصیهنامهشماره1۳1سازمانبینالمللیکار،بهپرداختمزایادرصورتازکارافتادگیجزئی
نیزتوصیهشدهاست.

۷۲-اینتعریفعاماستوهردوقسمازکارافتادگیکلیناشیازکاروغیرناشیازکاررادربرمیگیرد.
درنظامهایمختلفتأمیناجتماعینسبتبهازکارافتادگیدونگرشعمدهوجوددارد:برخیازنظامها،
ازکارافتادگیرانوعی»پیریزودرس«دانستهاند،هردورادرشاخهواحدیازتأمیناجتماعیدستهبندی
به امابرخیدیگر،آنرانوعی»بیماریممتد«میدانندکهمستلزماعمالضوابطخاصیاست. کردهاند؛
عالوه،یادآورنیشویمکهکاهش۶۶%تواناییانجامکارمترادفباازکارافتادگیکلیاست،حالآنکهباید
ازکارافتادگیتا۶۶%راازکارافتادگیجزئیتلقیکردونسبتبهجبرانکاهشدرآمدکارگرازکارافتاده

جزئیپیشبینیهایالزمرابهعملآورد..



نقدفقوانانفمربوطفبهف»تأمانفاجشمیعی«فدپفایران۸۴

بهکار بازگشت از ناگزیر نباشد،کارگرمذکور، اگرچنین آورد؛زیرا بهعمل را پیشبینیهایالزم
سابقخودخواهدبودوطبیعیاستکهباکاهشتواناییامکانادامهکارگذشتهبرایاومیسرنیست.
انتظاراینکهکارفرمانیز،اوراباتوجهبهکاهشتواناییاشبهکارمناسببگمارد،انتظاریواهیاست؛
بنابراین،کاهشتواناییاویابهعبارتدیگر،کاهشدرامداوبایدازطریقتأمیناجتماعیجبرانشود.

ازطرفی،بهنظرمیرسدقانونتأمیناجتماعیکشور،ازکارافتادگیرانوعی»بیماریممتد«میداند،زیرا
ماده۹۳اینقانون،امکانادامهاستفادهازمستمریازکارافتادگیرامنوطبهتداوموضعیتازکارافتادگی
یاناتوانیجسمیوروحیکردهاستوبهطورکلی،مقرراتمربوطبهمستمریازکارافتادگیبامستمری
بازنشستگیرامتفاوتدانستهاست؛حالآنکهنگرشحاکمبرمادهواحدهقانونمشاغلسختوزیانآور
مصوب1۳۸0/۷/1۴مجمعتشخیصمصلحت»نظام«نسبتبهازکارافتادگیمشموالناینقانون،
»پیریزودرس«است،زیرادربند۲قسمت»ب«آن،بیمهشدگانیکهپیشازرسیدنبهسابقهمقرر
درقانونیادشدهدچارفرسایشجسمیوروحیناشیازاشتغالدرکارهایسختوزیانآورشوند،
مستحقدریافت»مستمریبازنشستگیپیشازموعد«شناختهشدهاند،نهمستمریازکارافتادگیکهبنابه
تغییردروضعیتجسمیوروحیبیمهشدهتجدیدنظرشدنیاست.ازاینتعارضکهبگذریم،پرسش
ایناستکهبرایسنجشکاهشقدرتکاروکسبدرآمدبیمهشدهبایدازمعیارنوعیاستفادهکردو
تنهاوضعیتجسمیویرابهطورمجرددرنظرگرفتیااینکهچنینارزیابیبایدباتوجهبهوضعیت
حرفهایپیشیِنذینفعصورتپذیرد؟اینپرسشازاینتفاوتناشیمیشودکهدرمعیارهایناظربر
سنجشنخست،برخیلطماتواردهبهتمامیتجسمانیبیمهشده،ازقبیلقطعانگشتیانابینایی-فارغ
ازآثارشغلیآن-ممکناستبهازکارافتادگیمنتهیشود،امابراساسمعیارهایحرفهای،ارزیابی
میزانکاهشقدرتکاربیمهشدهباتوجهبهشغلویصورتمیگیرد.برایمثال،قطعانگشتاندست
یکنوازندهپیانوازکارافتادگیکاملمحسوبمیشود؛اماچونتأثیریدرکاریکاستاددانشگاهندارد،
باعثایجادحالتازکارافتادگیبرایوینمیشود.دربرخیکشورهاهمچونفرانسه،برایارزیابی
حالتازکارافتادگییعنی»کاهشتواناییانجامکاریاکسبدرآمدتامیزانمشخص«،نوعی»معیار
مختلط«بهکارگرفتهشدهاست.ازاینرو،وضعیتعمومیوقوایجسمیوروحیبیمهشده،باتوانایی
باقیماندهاودرانجامکارباتوجهبهتخصصوطبقهشغلیاشسنجیدهمیشود73.بند1۳ماده۲قانون
تأمیناجتماعی،ازکارافتادهراکسیمیداندکهنتواندبااشتغالبهکارسابقیاکاردیگربیشازیکسوم
ازدرآمدقبلیخودرابهدستآورد.اینمعیاررامیتوانمعیار»نوعی«دانست،زیرابرایمشخصکردن
وضعیتازکارافتادگیبایدابتدامشخصکردکهفردتواناییانجامکارراداردیانه.ازطرفیاینمعیار
»شخصی«است،زیرامیزاندرآمدپیشینبیمهشدهرادرتعیینحالتازکارافتادگیدخالتمیدهد؛یعنی
باآنکهازکارافتادهممکناستبهانجامکاردیگریبادرآمدکمترازیکسومدرآمدپیشینشقادرباشد،

ولیبازهمازکارافتادهمحسوبمیشود74.

بیماریوقانونتأمیناجتماعیدرایران

غیرقابلعالج معالج، پزشک نظر طبق که »بیمهشدگانی اجتماعی: تأمین قانون ۷0 ماده بهموجب

۷۳-بهموجبماده1-۳۴1قانونتأمیناجتماعیاینکشور،بیمهشدهاجتماعیهنگامیازکارافتادهمحسوبمیشودکهتواناییکاریا
کسبدرآمددرویبهمیزاندوسومکاهشیابد؛بهعبارتدیگر،بااشتغالبههرکار،اعمازکارپیشینیاکاردیگر،نتواندبیشازیکسوم

مزدیپیشینخودراکسبکند.

۷۴-ماده۴توصیهنامهشماره1۳1بهدولتهایعضوتوصیهکردهتادرتعریفازکارافتادگی،ناتوانیشخصرادرانجامکاریبادرآمد
قابلتوجه،درنظرگیرند.روشناستکهاینرهنمودبهمعنایاعمالمعیارشخصیدرکنارضابطهنوعِیارزیابیحالتازکارافتادگیاست.
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کمیسیونهای نظر طبق چنانچه اشتغال یا توانبخشی خدمات انجام از پس شوند، داده تشخیص
پزشکیمذکوردرماده۹1اینقانون،تواناییخودراکاًلیاجزئًاازدستدادهباشندبهترتیبزیربا
آنانرفتارخواهدشد:هرگاهدرجهکاهشقدرتکاربیمهشدهشصتوششدرصدوبیشترباشد
از ازکارافتادهکلیشناختهمیشود...«.ماده۷۵قانونتأمیناجتماعیشرایطبرخورداریبیمهشده
مستمریازکارافتادگیغیرناشیازکارراچنیناعالمکردهاست:»بیمهشدهایکهظرفدهسالقبل
ازوقوعحادثهغیرناشیازکاریاابتالبهبیماری،حداقلحقبیمهیکسالکارراکهمتضمنحق
بیمهنودروزکارظرفیکسالقبلازوقوعحادثهیابیماریمنجربهازکارافتادگیباشد،پرداخت
نمودهباشد،درصورتازکارافتادگیکلی،حقاستفادهازمستمریازکارافتادگیکلیغیرناشیاز
کارماهانهراخواهدداشت...«.ازجمعمواد۷0و۷۵قانونتأمیناجتماعیچنینبرمیآیدکهاستفاده

بیمهشدهازمستمریازکارافتادگیکلیغیرناشیازکارمنوطبهشرایطزیراست:

١ طبقنظرپزشکمعالجغیرقابلعالجتشخیصدادهشود؛.

٢ نظر. طبق اشتغال، یا توانبخشی نتیجه اعالم و توانبخشی خدمات انجام از پس
کمیسیونهایپزشکیموضوعماده۹1قانونتأمیناجتماعیبین۶۶درصدوبیشترقدرت

کارخودراازدستدادهباشد؛

٣ ظرفدهسالقبلازوقوعحادثهغیرناشیازکاریاابتالبهبیماری،حقبیمهحداقلیک.
سالکارراپرداختکردهباشد؛

٤ حداقلسابقهپرداختحقبیمهرابهمدتیکسالداراباشد..

بحثایناستکهآیامعرفیبیمهشدهبهکمیسیونهایپزشکیبرایتعیینمیزانازکارافتادگیودر
نتیجهبرخورداریاوازمستمریمنوطبهایناستکهارتباطویباسازمانقطعنشدهیابهعبارتدیگر
ازردیفبیمهشدگانخارجنشدهباشد؟بخشنامهشماره1۷مستمریهاکهشرایطارتباطبیمهشدهبا
سازمانرااحصاکردهبود،اعالممیداشتکهغیرازحاالتزیر،امکانمعرفیبیمهشدگانیکهبههر
دلیلوبههرمدت،ارتباطآنانباسازمانقطعشدهباشد،برایمعرفیبهکمیسیونپزشکیمذکور
وجودندارد:1-بیمهشدهبهعنوانحقوقبگیردرکارگاهمشمولتأمیناجتماعیاشتغالبهکارداشته
باشد...۲-طبقمدارکمستندومتقندرمانیدرحالاستراحتپزشکیویااستراحتتوأمبادرمان
باشدوبهتبعآنازغرامتدستمزدایامبیماریاستفادهکند.۳-بیمهشدهبیکارطبقموازینقانونبیمه
بیکاریازمقرریایامبیکاریبرخوردارباشد.۴-استفادهکنندگانازبیمهاختیاریبارعایتضوابط
مربوطبهشرایطبرخورداریازمستمریازکارافتادگیکلیباسازمانقراردادمنعقدکردهباپرداخت
بهموقعحقبیمهمقررباسازمانمرتبطباشند.۵-صاحبانحرفومشاغلآزادکهبراساسمعیارو
مالکهایقانونیوبارعایتدستورالعملهایذیربطدرمقابلازکارافتادگیکلینیزخودرابیمه

کردهباپرداختبهموقعحقبیمهباسازماندرارتباطباشند.

استفاده متقاضِی باسازمانهنگاممعرفِی بیمهشده ارتباط و پیوستگی لزوم و »اشتغالعملی« شرط
را شرایط این فاقد بیمهشدگان از شماری اعتراض پزشکی کمیسیون به ازکارافتادگی مستمری از
برانگیخت.ازاینرو،هیئتعمومیدیوانعدالتاداریطیرأیشماره1۹۳مورخ1۳۸0/۶/1۸
به »نظر ابطالکرد: را دادوبخشنامهشماره1۷مستمریهای راغیرقانونیتشخیص یادشده شرط
کمیسیونهای به 1۳۵۴ مصوب اجتماعی تأمین قانون مشمول بیمهشدگان معرفی شرایط اینکه
بهشرحمقرردر ازکارافتادگی ازمستمری آنان قانونوبرخورداری آن ماده۹1 پزشکیمذکوردر
مواد۷0و۷۵اینقانونتعیینشدهاستوحدودوظایفواختیاراترئیسهیئتمدیرهومدیرعامل
مقررات وضع جواز متضمن فوقالذکر قانون ۲۶ ماده در مندرج شرح به اجتماعی تأمین سازمان
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حدود از خارج مستمریها 1۷ شماره بخشنامه مدلول بنابراین نیست، مورد خصوص در خاص
اختیاراتمقاممزبوردراینزمینهتشخیصدادهمیشودوبهاستنادقسمتدومماده۲۵قانوندیوان

عدالتاداری،بخشنامهفوقاالشعارابطالمیگردد«.

به منجر بیماری شروع تاریخ تعیین »لزوم کار از ناشی غیر کلی ازکارافتادگی درباره دیگر بحث
بیماری شروع تاریخ ازکارافتادگی، احراز درصورت پزشکی کمیسیونهای است. ازکارافتادگی«
ازکارافتادگی به منجر بیماری اگرشروع و قیدمیکنند نظریهخود در نیز را ازکارافتادگی به منجر
قبلازبیمهشدنشخصذینفعباشد،بیمهشدهبهرغمسابقهپرداختحقبیمهبههرمیزان،مستحق
دریافتمستمریازکارافتادگیکلیغیرناشیازکارنخواهدبود.برایمثال،اگرکمیسیونپزشکی
تاریخشروعبیماریسرطانراکهمنجربهازکارافتادگیشدهاست،سال1۳۷۲تشخیصدهد،اما
بیمهشدهازتاریخ1۳۷۳/1/1تحتپوششبیمهاجباریقرارگرفتهباشدوتازمانازدستدادن
تواناییانجامکاروارجاعموضوعبهکمیسیونپزشکیدرتاریخ1۳۸۳/1/1فرضی،حقبیمهتمام
مدتاشتغالراپرداختهباشد،چنینبیمهشدهایباوجودبرخورداریاز10سالسابقهپرداختحق
بهکمیسیونپزشکیقطع، تازمانازکارافتادگیوارجاعموضوع باسازمان او ارتباط بیمهوتداوم
حقاستفادهازمستمریازکارافتادگیکلیغیرناشیازکاررانخواهدداشت.درنتیجهاعتراضات
کارگریوطرحاینموضوعدردیوانعدالتاداری،شعب1۶و1۸ایندیوانعدالتاداریآرای

متعارضیراصادرکردندکهدرذیلبهآنهااشارهمیکنیم:

شعبهشانزدهمدررسیدگیبهپروندهکالسه۳۴۹/۷۴موضوعشکایتآقایاحمدصمدی--
مستمری برقراری خواسته به کردستان استان اجتماعی تأمین سازمان طرفیت به تودار
ازکارافتادگیواستفادهازمزایایقانونیبهشرحدادنامهشماره۴۸۳مورخ1۳۷۵/۴/1۹
چنینرأیدادهاست:»نظربهاینکهماده۷۵قانونتأمیناجتماعیمقررمیداردبیمهشدهای
کهظرف10سالقبلازوقوعحادثهغیرناشیازکاریاابتالبهبیماری،حداقلحقبیمهیک
بیماری یا ازوقوعحادثه بیمه۹0روزکارظرفیکسالقبل سالکارراکهمتضمنحق
منجربهازکارافتادگیباشد،پرداختنمودهباشد،درصورتازکارافتادگی،حقاستفادهاز
مستمریازکارافتادگیغیرناشیازکارماهانهراخواهدداشتوباتوجهبهاینکهشاکیقبل
ازازکارافتادگیبهمدت۴سالحقبیمهپرداختهو...تعینتاریخدقیقازکارافتادگیشاکی
)1۳۶۵/1/1(یعنیدوسالقبلازبیمهشدنویمنطقیبهنظرنمیرسدوباتوجهبهاینکه
شاکیقبلازتقاضایازکارافتادگیمشغولبهکاربودهاستواگرشروعبیماریمشارالیه
مربوطبه1۳۶۵/1/1بوده،نمیتوانستهباوجودآرتروزشدیددرستونفقراتبهمدت۴
سالبهکارادامهدهد...مستحقدریافتمستمریازکارافتادگیبهنظرمیرسد،علیهذاحکم

بهورودشکایتصادرمیشود«.

شعبههجدهمدررسیدگیبهپروندهکالسه۴۶۳/۷۴موضوعشکایتآقای...بهطرفیت--
مستمری برقراری و ازکارافتادگی وضعیت به رسیدگی خواسته به اجتماعی تأمین سازمان
بهشرحدادنامهشماره11۷۵مورخ1۳۷۵/۹/1۴چنینرأیصادرکردهاست:»بهلحاظ
اینکهحسبنظرکمیسیون،تاریخشروعبیماریشاکیسال۶۷تعیینگردیده،لکننامبردهاز
تاریخ1۳۶۹/۲/1۶زیرپوششقرارگرفتهونیزنظربهاینکهماده۷۵قانونتأمیناجتماعی
بیمه بیماریدهسالاشتغالوحداقلیکسالحق از بیمهشدهالزماستقبل مقررداشته،
پرداختکردهباشد،لذاشکایتشاکیعلیهسازمانتأمیناجتماعیتاباقیبودناظهارنظر

کمیسیون،وجاهتقانونینداشته،حکمبهردشکایتشاکیصادرواعالممیگردد«.

رأیهیئتعمومیدیوانعدالتاداری:»نظرکمیسیونپزشکیدرباببیماریونوعوتاریخ--
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قانونی اعتبارماهویآنوجه امعاننظرقضاییدرزمینه فنیوتخصصیکه امریاست آن
اداری عدالت دیوان 1۸ شعبه 1۳۷۵/۹/1۴ مورخ 11۷۵ شماره دادنامه بنابراین ندارد؛
اعتبارنظرکمیسیونپزشکیدرخصوصمورداست،موافقمقررات درحدیکهمتضمن
تشخیصدادهمیشود.اینرأیمطابققسمتذیلماده۲0قانوندیوانعدالتاداریبرای

شعبدیوانوسایرمراجعمربوطدرمواردمشابهالزماالتباعاست«.

امااینآرامانعازآننشدکهکارگرانازاعتراضخوددستکشند،زیرامبناقراردادنتاریخشروع
بیماریبرایاستفادهازمستمریازکارافتادگیکلیباعثمیشدکهبیمهشدگانزیادیباوجودداشتن
سابقهطوالنیپرداختحقبیمه،شرایطالزمدرماده۷۵قانونتأمیناجتماعیرااحرازنکنند.ازاینرو
باتوجهبهمفادمادهیادشدهوتبصره۲ذیلماده۷۲قانونتأمیناجتماعیکهبیماریرامقیدبهصفت
»منجربهازکارافتادگی«کردهاستوباتوجهبهتعریفناظربربیماریدربند۷ماده۲آنقانونونیز
ازکارافتادگی، بیمهشدگانمتقاضیمستمری به باهدفکمک تأمیناجتماعی، قانون مفادماده۹0
مورخ ۵000/۶۹۴۷1 شماره اداری دستور صدور از ناگزیر اجتماعی تأمین سازمان مدیرعامل
1۳۸۴/۸/10شدودرآناعالمداشت»مرادازعباراتواصطالحات»ابتالبهبیماری«،»بیماری
منجربهازکارافتادگی«و»شروعبیماریمنجربهازکارافتادگی«مرحلهایازبیماریاستکهبراثر
تشدیدبیماری،عالئموآثارعدمتواناییاشتغالبهکارظاهرمیشودودریکدورهزمانی،باتوجه
بهدستوراداریفوق،کمیسیونهایپزشکینباید»شروعبیماری«رابهمعنایشروعسبببیماری
وظهورآثاروعالئمآنازنظرعلمپزشکیتلقیکنندومالکاصلی،پیدایششدتبیماریوآغاز
ناتوانیاشتغالبهکاربیمهشدهاستکهبهصورتنیازبهاستراحتیااستراحتتوأمبادرمانظاهر

میشودوتداومآنبهزایلشدنقدرتکاربیمهشدهوازکارافتادگیمنجرمیشود.«





فصل۴ بیزنشسشگیف)راری(

دورانبازنشستگی،باتوجهبهجنبههایمختلف،میتواندهمراهباآسیبهایی
باشد.ازاینروبهدرستیبازنشستگیراازجملهخطرهایاجتماعیدانستهاند؛
خطریکههمهشاغالنروزیباآنروبروخواهندشد؛بنابراینایجادامنیت
است. اجتماعی تأمین وظایف مهمترین ازجمله خطر این برابر در خاطر
روانی حتی و اجتماعی اقتصادی، سوء آثار با همراه میتواند بازنشستگی
باشد،بنابراین،بایدآنراازجنبههایمختلفمطالعهکرد.ازمنظراقتصادی
توجهعمدهمعطوفبهعدمامکانتداومدرآمددراثرازدسترفتنموقعیت
استخدامیدرشرایطپیریاست75.پرسشایناستکهرویکرد»حقوق«در
اجتماعیو امنیت از باشد؟روشناستکهبرخورداری باید اینحوزهچه
اجتماعی برابرخطرهای در اعم، معنای به اجتماعی نیازهای تأمینحداقل
»پیری«یا»بازنشستگی«حقتمامکارگرانوبهطورکلتمامیشاغالناست.
مقرراتی دربرگیرنده باید بازنشستگی حوزه در اجتماعی تأمین حقوق پس
باشدکهحدوداینتکلیفرابرایجامعهوشرایطبرخورداریازآنرابرای
رویکردی، چنین با بیتردید، کند. تضمین حق این مشمول اعضای تمام
را اجتماعی اینخطر روانی و اجتماعی آسیبهای زیادی میزان به میتوان
کاهشداد؛اماواقعیتایناستکهدرکشورهایدرحالتوسعهوازجمله
کشورما،بهاینمشکلتوجهچندانینمیشود.بند۳قسمت»ب«تبصره۲
ماده۷۶قانونتأمیناجتماعی،موضوعقانوناصالحتبصره۲الحاقیماده
به معروف و »نظام« تشخیصمصلحت ۷۶مصوب1۳۸0/۷/1۴مجمع
»قانونپلکانی«ازنمونههایبارزچنینبرخوردهاییاست76.بهعالوه،اگربا
مراجعهبهبند1۵ماده۲قانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴نیزدرمییابیمکه
بهصورت اقتصادیآنهم بهمسائل تنها بازنشستگی قانونگذاردرتعریف
تنها که دید میتوان بازنشستگی 1۵ بند مطابق است. داشته توجه محدود
هدف،ایناستکهاگرشخصشرایطبازنشستگیرااحرازکرد،باپرداخت
وجهیمطابقبابند1۶قسمتیازفقداندرآمداوجبرانشود.حالآنکهحتی
نکرده بسنده اقتصادی رویکرد به تنها اسنادخود در کار بینالمللی سازمان
درآمدخالصه دادن ازدست به تنها بازنشستگی اجتماعی زیراخطر است؛
نمیشود،بلکهمسائلمختلفاجتماعیرادربرمیگیرد،همازاینرو،باید
بهتمامجوانبمربوطبهحفظادامهزندگیفردبازنشستهدرسطحمطلوب
اقتصادیواجتماعیپسازرسیدنبهسنبازنشستگیتوجهداشتواورا
امری »پیری« یا »بازنشستگی« که است واقعیتی این گرفت. تحتحمایت
نیست.قوانینکشورما،دونوع آنگزیری از را استمحتومکههیچکس

۷۵-مطالعاتاجتماعیبهتغییروتحولموقعیتاجتماعیشخصبازنشستهتوجهداردوروانشناسان
نیز،بهتغییروتحولروانیوفکریبازنشستهوچگونگیسازگاریویباوضعیتجدیدازمنظرفردیو

اجتماعی،پایهنظردارند.

۷۶-دیرتربهاین»بند«بازخواهیمگشت.
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بازنشستگیراپیشبینیکردهاست:1.بازنشستگیعادی،۲.بازنشستگیپیشازموعد.

همانطورکهپیشترهماشارهشد،بازنشستگیکارگرانشاغلدرمشاغلسختوزیانآور،در
مناطقبدآبوهواومناطقگرمسیریرادربرمیگیرد.مقرراتجاریکشور،اگرچهدرسالهای
ازکارگران اینگروه به را بیشتری توجه پیشگفته، درمشاغل اخیر،تحتفشارکارگرانشاغل
معطوفداشتهاست،ولیاینتوجه،فشاربیشتریرابهدیگرگروههایکارگریباعثشدهاست77.

دیرتربهاینموضوعبازخواهیمگشت.

بازنشستگیعادی

دربند۲ماده۷۶قانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴،شرطسنیعادیالزمبرایبازنشستهشدنمردان
را۶0سالتماموبرایزنان۵۵سالذکرکردهاست.بهعبارتی،اگرکارگرمردیپیشازرسیدن
به۶0سالگییا۵۵کارگرزنیپیشاز۵۵سالگیبازنشستهشود،بازنشستهعادینیستومشمول
بازنشستگیپیشازموعدومقرراتآنخواهدبود.بند1ماده۷۶نیزشرطدیگربازنشستگیراداشتن
سابقهپرداختدهسالحقبیمهذکرکردهاست؛یعنیمطابقبند1و۲ماده۷۶قانونتأمیناجتماعی
میتوانست بود، بیمه حق پرداخت سابقه سال ده دارای و میرسید سالگی ۶0 به مرد کارگر اگر
تقاضایبازنشستگیکندوبازنشستهشود.ازتاریخ1۴تصویبقانوناصالحتبصره۲الحاقیبهماده
۷۶در۷/1۴ِ/1۳۸0مجمعتشخیصمصلحت»نظام«دیگرحداقلدهسالپرداختحقبیمه،برای
برقراریمستمریبازنشستگیعادیکفایتنمیکند.بهنظرمیرسدکهپسازتصویبتبصره۲به
ماده۷۶قانونتأمیناجتماعیدرسال1۳۷1باموضوعبازنشستگیپیشازموعددرکارهایسخت
وزیانآوروکاردرمناطقبدآبوهوا،اینافزایشمزایاوحمایتها،تأمیناجتماعیرابامشکالت
مالیمواجهمیساخت؛ازاینرو،اینافزایشحمایتبهکاهشحمایتازبیمهشدگانعادیانجامید
تبصرهمذکورمقررمیدارد: بند۳ بههمیندلیل، برقرارشود. تعادلدرآمدوهزینه بهاصطالح، تا
بیمهشدگانغیرشاغلدرکارهایسختوزیانآورومناطقبدآبوهوا،حداقل »درموردسایر
سابقهپرداختحقبیمهبرایاستفادهازمستمریبازنشستگیازتاریختصویباینقانونهرسالیک
سالافزایشخواهدیافتتاآنکهاینحداقلبهبیستسالتمامبرسد«.همانطورکهدیدهمیشود،
مطابقاینبنداگرکارگریبه۶0سالگیبرسدوازسابقه10سالحقبیمهبرخوردارباشد،دیگر
بازنشستهنمیشود،بلکهبایدیکسالدیگرنیز،حقبیمهپرداختکند؛امابازهمبایدسالدیگریبه
آنافزودهشودتابه۲0سالحقبیمهبرسد.روشناستکهچنینبرداشتیازبند۳کهمبتنیبرمفاد
آناست،اجحافیدرحقبیمهشدگاناستوباعثافزایششدیدسنبازنشستگیتارسیدنبهسن
۷0سالگیخواهدشد؛سنیکهازهرجهتمغایربامعیارهایجهانیاستودیدیمکهحتیاسناد
سازمانبینالمللیکارهمآنرامجازنمیدانند.اینبندناخشنودیکارگرانرابرانگیختوموجب
شدتابخشنامههایشماره۲وشماره۲/1دراجرایبند۳وناظربرکارهایسختوزیانآورنسبت

بهتعدیلمفادآنبرآیند.ایندوبخشنامهازدوسودرتعدیلبند۳مؤثربودهاند:

١ بهعقبانداختزماناجرایبند۳؛.

٢ توقفسیرصعودی)پلکانی(افزایشسابقهحقبیمه..

۷۷-اشتباهنشود،مامخالفافزایشحمایتازکارگرانشاغلدرمشاغلسختوزیانآوریاشاغلدرمناطقبِدآبوهوایینیستیم،
امامعتقدیمکهاینافزایشبایدازطریقسازوکارمناسبوازجملهافزایشسهمکارفرمایانودولتدرصندوقهایتأمیناجتماعیو

صندوقبازنشستگیفراهمشود.
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بهعبارتی،مطابقاینبخشنامهشرطسنیمقرردربند۲ماده۷۶قانونتأمیناجتماعییا۶0سال
پابرجااست؛ولیحداقلسابقهپرداختحقبیمهبراساسجدولزیرافزایشمییابد؛افزایشیکه

همراهباتوقفسیرصعودیاست.

حداقلسابقهبرایازتاریخ
بازنشستگی

11سال1۳۸1/۷/1۴
1۲سال1۳۸۲/۷/1۴
1۳سال1۳۸۳/۷/1۴
1۴سال1۳۸۴/۷/1۴
1۵سال1۳۸۵/۷/1۴
1۶سال1۳۸۶/۷/1۴
1۷سال1۳۸۷/۷/1۴
1۸سال1۳۸۸/۷/1۴
1۹سال1۳۸۹/۷/1۴
۲0سال1۳۹0/۷/1۴

بهعبارتی،براساسجدولفوق،اگربیمهشدهایبیندوتاریخ1۳۸1/۷/1۴و1۳۸۲/۷/1۴به
۶0سالگیبرسد،تنهاباداشتن11سالسابقهحقبیمهبازنشستهمیشود؛یعنیتنهایکسالبیشتر
نسبتبهبند1ماده۷۶بایدحقبیمهبپردازد؛ودیگرالزمنیستکهیکسالدیگریا1۲سالحق
بیمهبپردازد.بخشنامهشماره۲/1کارهایسختوزیانآورنیز،مطلبجدیدینسبتبهبخشنامه
شماره۲بیاننکردهاست،بلکهتنهاباذکرمثالبیشترسعیدرروشنشدننحوهوچگونگیاجرای
بند۳داشتهاست.ازاینرو،برایروشنشدنموضوع،مادومثالازهمانبخشنامهراذکرمیکنیم:

مثال1:بیمهشدهایدرتاریخ10،1۳۸1/۹/۲۵سالسابقهپرداختحقبیمهوشرایطسنیرادارد.
سابقهالزمبرایبازنشستهشدناینبیمهشدهاز10سالبه11سالافزایشمییابد،بدینمعناکهاین
بیمهشدهازتاریخمذکوربهبعددرهرزمانکه11سالسابقهپرداختحقبیمهراکسبکند،میتواند

درخواستبازنشستگیکند.

مثال۲:بیمهشدهایدرتاریخ10،1۳۸۴/۹/1۵سالسابقهپرداختحقبیمهوشرایطسنیرادارد.
سابقهالزمبرایبازنشستهشدناینبیمهشدهاز10سالبه1۴سالافزایشیافتهوازتاریخمذکوربه
بعددرهرزمانکه1۴سالسابقهپرداختحقبیمهویکاملشود،میتوانددرخواستبازنشستگی

کند.

اماباتعمقدرمفاداینبخشنامهبهابهاماتجدیدیچونابهاماتزیرمیرسیم:

اگربیمهشدهایدرتاریخ1۳۸۴/۷/1۵دارای10سالسابقهپرداختحقبیمهباشد،ولیسناوبه
۵۹سالباشد،برایبازنشستهشدناورسیدنبه1۴سالسابقهحقبیمهکافیاستیابایدیکسال
دیگرصبرکندتابه۶0سالگیبرسدوسپس،براساسجدولفوق،1۵سالسابقهحقبیمهراکامل
کند؟بهنظرمیرسددرمثالمذکور،بیمهشدهابتداباید۶0سالراکاملکندوآنگاهبهتکمیلآن
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یعنی1۵سالسابقهحقبیمهبرآید78.بااینحال،بهدنبالاعتراضکارگرانمجلسدرآخرینمصوبه
خودرأیبهامکانخریدسنواتحقبیمهراتاپرکردن10سالداد79.روشناستکهچنینمصوبهای
بهتبعیضدیگرصورتقانونیمیبخشد؛زیراکارگرانیکهچنینامکانیراندارندهمچنانمشمول

قانونورویهگذشتهخواهندبود.

»سایر است80. مذکور تبصره ۳ بند در مندرج بیمهشدگان« »سایر عبارت مصداقهای دیگر، ابهام
بیمهشدگان بیمهشدگان«، »سایر از منظور نظرمیرسد به ابتدا در بیمهشدگان«چهکسانیهستند؟
خارجازشموِلمزایایاشتغالدرکارهایسختوزیانآورباشند؛زیرارویهعملیسازمانایناست
کهمزایایمربوطبهاشتغالدرکارهایسختوزیانآور،تنهابهبیمهشدگانمزدبگیِراجباریودارای
کارفرماپرداختشود.مطابقاینرویهقاعدتًاباید»سایربیمهشدگان«تماممشموالنسازمانبهغیر
ازبیمهشدگاناجباریدارایکارفرماوشاغلدرکارگاهبهعنوانمزدبگیرخواهدبود.ولیبخشنامه
شماره۲کارهایسختوزیانآورمبینمطلبدیگریاست.ازنظراینبخشنامه،مفادبند۳تمام

بیمهشدگانتحتپوششسازمانتأمیناجتماعیرابهشرحزیردربرمیگیرد:

١ بیمهشدگاناجباریشاغلدربخشدولتیوخصوصی؛.
٢ بیمهشدگانحرفومشاغلآزاد؛.
٣ بیمهشدگاناختیاری؛.
٤ رانندگانمشمولبیمهاجتماعیرانندگان؛.
٥ بافندگانقالی،قالیچه،گلیموزیلوکهمشمولقانونبازنشستگیوازکارافتادگیباشند؛.
٦ سایربیمهشدگان..

بنابراین،همانطورکهمالحظهمیشود،دشواربتوانبیمهشدگاناجبارِیمزدبگیِردارایکارفرمارا
دربخشنامهمذکورمستثناکرد.ازاینرو،بهنظرمیرسدتوجهسازمانبهتأمینمسائلمالیسببشده
استدرتدوینبخشنامه،مستثناکردنمشموالنمزایایکارهایسختوزیانآورنیزفراموششود81.

۷۸-بند۲بخشنامهشماره۲/1مربوطبهکارهایسختوزیانآور،بهمنظوراعمالوحدترویهوجلوگیریازتفاسیرمختلفوبروز
اشتباهاتاحتمالیونیزجلوگیریازتضییعحقوقبیمهشدگانواجدشرایطمقامصالحبرایتشخیصاحرازشرایطبازنشستگیبیمهشده

را،معاونتفنیودرآمدسازماناعالمکردهاست.

۷۹-نوربخشدرپاسخبهپرسشدیگرخبرنگاراندرخصوصآخرینوضعیتمربوطبهاجرایقانونفروشسابقهبیمه،گفت:بهموجب
مصوبهاخیرمجلسبیمهشدگانیکهحداقل۶0سالسندارنداماسابقهپرداختحقبیمهآنهاکمتراز10سالاست،میتوانندباپرداخت
مابهالتفاوتحقبیمهبهسازمانتأمیناجتماعیسابقهخودراتاسقف10سالتکمیلکنند.ویبایادآوریاینکهطبققانونمحاسبهمبلغ
اجتماعی تأمین اینشرایطسازمان در افزود: انجاممیشود، نرخروز اساس بر بیمهشدگان از اینگروه بیمه مابهالتفاوتحق به مربوط
موظفاستتابرایاینگروهازبیمهشدگاندفترچهدرمانیصادرکردهوهرماهمعادل10روزمستمریپرداختکند.بهگفتهمدیرعامل
تأمیناجتماعیازآنجاکهشوراینگهبانبهاستناداصول۷۵و11۵قانوناساسیباتصویباینقانونبهدلیلمشخصنبودنمنابعمالی
مخالفتکرد،سرانجامقانونمربوطبهفروشسابقهبهمتقاضیاناستفادهازبازنشستگیبا10سالسابقهباتغییراتیبهتصویبرسیدوهم
اکنوناجرایآنتوسطرئیسجمهورابالغشدهوسازمانتأمیناجتماعیآمادگیاجرایآنرادارد.بهنقلاز»کانونشوراهایاسالمی

کار«،بیستوهشتمآبان1۳۹۲.

۸0-»درموردسایربیمهشدگانغیرشاغلدرکارهایسختوزیانآورومناطقبدآبوهوا،حداقلسابقهپرداختحقبیمهبرایاستفاده
ازمستمریبازنشستگیازتاریختصویباینقانونهرسالیکسالافزایشخواهدیافتتاآنکهاینحداقلبهبیستسالتمامبرسد«.

جز که بلبشویی میدهد؛ نشان را اجتماعی تأمین قوانین بر حاکم بلبشوی اصالحیهها مصوبهها، احکام، این بررسی طرفی، از - ۸1
⇐
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پرسشایناستکهبرایارائهمزایایبیشتربهقشرکوچکیازبیمهشدگان،بایدچنانشرایطسنگینی
رابهشرحمندرجدربند۳قسمت»ب«قانوناصالحبههمهمشمولینتأمیناجتماعیتسریداد82؟

بازنشستگیپیشازموعد

همانطورکهگفتهشد،بازنشستگیپیشازموعدچهدرقانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۵۴
اجتماعی تأمین قانون ماده۷۶ تبصرههای یافتهاست؛ متعددی بعدیشمول دراصالحیههای وچه

مصادیقایننوعازبازنشستگیرابهشرحزیربرشمردهاست:

١ بازنشستگیکسانیکه۳0سالسابقهکاردارندوحقبیمهمدتمزبوررابهسازمان.
پرداختکردهاند؛

٢ بازنشستگیبیمهشدگانیکهدارای۳۵سالتمامسابقهپرداختحقبیمهاند؛.

٣ بازنشستگیپیشازموعدزنان؛.

٤ بازنشستگیپیشازموعدزناندرکارهایسختوزیانآوردرمناطقبدآبوهوا..

پیشازشرحمقرراتناظربرمصادیقپیشازموعد،الزماستبهتعریفبازنشستگیپیشازموعد
بپردازیم.»موعد«همانسنیاستکهدربند۲ماده۷۶قانونتأمیناجتماعیآمدهاست:۶0سالبرای
مردانو۵۵سالبرایزنان؛بنابراین،اگربیمهشدهایبتواندپیشازرسیدنبه۶0سالگی)مردان(و
۵۵سالگی)زنان(بازنشستهشود،پیشازموعدبازنشستهشدهاستومیتواناورا»بازنشستهپیش
ازموعد«نامید.تبصرههایماده۷۶قانونتأمیناجتماعیشرایطامکانبازنشستگیپیشازموعدرا

بهشرحزیراحصاکردهاست:

براساستبصره1ماده۷۶قانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴واصالحیهی1۳۷1/1۲/1۶--
آن،مرداندارای۵0سالوزناندارای۴۵سالسناگر۳0سالتمامکارکردهوحقبیمهرا
درمدتمذکوررابهسازمانپرداختهباشند،میتوانندتقاضایمستمریبازنشستگیکنند.به

عبارتی،مطابقاینتبصره،دهسالزودتربازنشستهمیشوند.

را-- موعد از پیش بازنشستگی از دیگری مصداق اجتماعی، تأمین قانون ۷۶ ماده ۳ تبصره
اینتبصره،بیمهشدگاندارای۳۵سالتمامسابقهپرداختحقبیمه بیانمیکند.براساس

میتوانندبدوندرنظرگرفتنشرطسنیمقرردرقانون،تقاضایبازنشستگیکنند83.

سردرگمیذینفعانومجریانقانونرابهدنبالندارد.

۸۲-بهیادداشتهباشیمکهبراساسبند۴قسمت»ب«قانوناصالحبرایجبرانهزینههایناشیازافزایشحمایتهایمشاغلسختو
زیانآور،حقبیمهکارفرمایاناینصنایعافزایشدادهشدهاست؛زیرابرابربند۴تبصرهیادشده،ازتاریختصویباینقانون،برایمشموالن
اینتبصره،چهاردرصد)۴%(بهنرخحقبیمهمقرردرقانونتأمیناجتماعیافزودهخواهدشدکهآنهمدرصورتتقاضایمشموالن

قانون،بهطوریکجایابهطوراقساطیازسویکارفرمایانپرداختخواهدشد.

۸۳-اینتبصرهپسازتصویبقانوناصالحمواد۷۲و۷۷وتبصرهماده۷۶قانونتأمیناجتماعیمصوب1۳۵۴والحاقدوتبصرهبهماده
۷۶درتاریخ1۳۷1/1۲/1۶ازسویمجلس،بهماده۷۶قانونتأمیناجتماعیاضافهشد.
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براساسمادهواحدهیمصوب1۳۷۶/۷/1مجلس،تبصره۴بهماده۷۶قانونتأمیناجتماعیاضافه
شد.تبصره۴الحاقیمقررمیدارد:»زنانکارگرباداشتن۲0سالسابقهکارو۴۲سالسنبهشرط
بهنظرمیرسدمهمتریندلیل اما بازنشستهشوند«84؛ با۲0روزحقوقمیتوانند بیمه پرداختحق
تصویبتبصره۴،رفعتبعیضبینزنانکارگروزنانکارمنددرنتیجهاعتراضاتکارگرانزنبوده
است85.چراکهکارگرانبهعنوانبزرگترینگروهمشموالنتأمیناجتماعی،همازنظراقتصادیو
همازنظراجتماعیضعیفترازکارکناندولتهستند؛ازاینرو،عدالتاجتماعیایجابمیکندکه
مقرراتتأمیناجتماعیمزایایبیشتریرابرایآناندرنظرگیرد.بااینحال،بند۲بخشنامهشماره۲۳
مستمریهاکهدرتاریخ1۳۷۶/10/۳0بهتصویبرسیدهبود،نحوهاجرایتبصره۴الحاقیرامقید
بهقیودیکرد:1-الاقل۲0سالتمامدرمشاغلمشمولقانونکارفعالیتداشته،حقبیمهمتعلقهرا

پرداختهباشند؛۲-سنآنهاحداقل۴۲سالتمامباشد.

بهعبارتیاینبخشنامه،تنهادرصورتیکهزنانکارگرتماممدتخدمتدرمشاغلمشمولقانون
کارفعالیتداشتندرامشمولتقاضایبازنشستگیدانست.بهعبارتی،سابقهاشتغالزنانکارگردر
مشاغلیغیرازمشاغِلمشمولقانونکاربههیچوجهدرنظرگرفتهنمیشد.دلیلصدوراینبخشنامه
نتیجهاعتراضکارگرانهیئتعمومی امادر ازتصویبتبصره۴اعالمشد؛ بارمالیناشی کاهش
رادرقسمت بند۲بخشنامه ه۶۹/۷۷مورخ1۳۷۷/1۲/۲۵ اداریدررأیشماره دیوانعدالت
اول،مغایرباقانونتشخیصدادهوابطالکرد.بنابهاینرأی،سازمانتأمیناجتماعیدیگرنمیتواند
ازپذیرشتقاضایکارکنانیکهقسمتیازسوابقخدمتآناندرسازمانهایدیگربودهوسپسحق

بیمهخودرابهسازمانتأمیناجتماعیمنتقلکردهاند،خودداریکند.

تغییرقوانینومقرراتدرخصوصبازنشستگیپیشازموعدکمنبودهاستواززمانتصویبقانون
تأمیناجتماعیدرسال1۳۵۴اینمقرراتبارهادستخوشتغییرشدهاست؛امادراینکهتغییرات
رخدادهبهسودمشموالنتأمیناجتماعیبودهیانهنیازبهتأملبیشتردارد.برایپاسخبهاینپرسش،
نخستبهقوانینسال1۳۵۴،سپسبهمقرراتسال1۳۷1ودرپایانبهمقرراتمصوبسال1۳۸0

رجوعمیکنیم:

دارای-- که افرادی تبصره، این برطبق اجتماعیمصوب1۳۵۴: تأمین قانون ماده۷۶ تبصره
سابقه۲0سالکارمتوالییا۲۵سالکارمتناوبدرمناطقبدآبوهوابودهیاهمینمدت
رابهکارهایسختوزیانآوراشتغالداشتهاند،میتوانندباداشتن۵۵سالتمامبازنشسته
شوند.همانطورکهمالحظهمیشود،اینتبصرهبازنشستگیپیشازموعددرشرایطمذکور
ذکرشده مشاغل در کار به اشتغال سابقه تنها را ومالک است نکرده بیمه بهحق منوط را
دانستهاست.اینبرداشتاصولیازتبصرهمذکورراقسمت»الف«بند۳بخشنامهشماره1۳
مستمریهایسازماننیزتائیدکردهاست86؛بنابراینباتوجهبههمینبخشنامهکهدرواقعرویه

۸۴-درتصویبالحاقاینتبصرهبهماده۷۶قانونتأمیناجتماعی،دالیلزیراقامهشد:1-وضعیتزنانکارگربهدلیلمشکالتمتعدد
اقتصادی؛۲-کمکبههزینهخانوار؛۳-مشکالتمضاعفزنانکارگربهعلتنداشتنهمسروبیسرپرستبودن؛۴-مشکالتوفشار

زیادکارکهبهپیریزودرسوبیماریهاحرفهایو...منجرمیشود.

۸۵-بهموجببند»ب«تبصره1ماده۲قانوناصالحمقرراتبازنشستگیووظیفهقانوناستخدامکشوریمصوب1۳۶۸/1۲/1۳کهدر
تاریخ1۳۷0/10/۳بهموجبمادهواحدهایاصالحشد،مستخدمینزنبا۲0سالسابقهخدمتمیتوانندبازنشستهشوند.تبصره1ماده
۲قانونمذکورازاینقراراست:»مستخدمینرسمیویاثابتمشمولاینقانونمیتوانندبادارابودنشرایطزیروموافقتدستگاهدولتی
متبوعخودبازنشستهشوند:الف(مستخدمینمردبا۵0سالسنو۲۵سالسابقهخدمتب(مستخدمینزنبا۲0سالسابقهخدمت.«

۸۶-اینبخشنامهباآنکهبهظاهردراجرایتبصره۲الحاقیماده۷۶قانونتأمیناجتماعیمصوب1۳۷1صادرهشده،است،امابرخالف
⇐
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عملیسازمانراپیشازتصویبتبصرهاصالحینشانمیدهد،تنهاشرطبازنشستگیپیشاز
موعد)۵۵سالگی(درکارهایسختوزیانآورومناطقبدآبوهوا،داشتنسابقه۲0سال

کارمتوالییا۲۵سالکارمتناوببودهاست،نهسابقهپرداختحقبیمه.

تبصره۲ماده۷۶قانونتأمیناجتماعیالحاقیدرسال1۳۷1:مقایسهتبصرهپیشینوتبصره--
الحاقیدوتفاوتعمدهرانشانمیدهد:

١ سنبازنشستگیدرتبصرهپیشین،همبرایمردانوهمبرایزنان۵۵سالتعیینشده.
بود.درتبصرهالحاقی،اینسنبرایمردان۵0سالوبرایزنان۴۵سالتعیینشدهواز
ایننظر،تبصرهالحاقیازلحاظحمایتازبیمهشدگان،مساعدتبیشتریرامبذولکرده

است.

٢ درتبصرهپیشین،پرداختحقبیمهضرورتینداشت،ولیبنابرمفادتبصرهالحاقی،.
اشتغال مدت بیمه حق باید موعد، از پیش بازنشستگی مزایای از استفاده برای بیمهشده
یامناطقبدآبوهوا)۲0سالمتوالیو۲۵سالمتناوب( درکارهایسختوزیانآور
تأمین برقانون باآنکهاصواًلنظامحاکم بنابراین،میتوانگفت راپرداختکردهباشد87؛
اجتماعیمصوبسال1۳۵۴نظامبیمهایاست،حمایتبیشتریراملحوظداشتهاست.

تبصره۲اصالحیماده۷۶قانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۸0:تبصره۲الحاقیدرسال--
1۳۷1بهماده۷۶قانونتأمیناجتماعی،درسال1۳۸0بهموجبمادهواحدهایجنجالبرانگیز
ازخود، پیش تبصرههای با مقایسه در نیز، تبصره آن، عنوانطوالنی همانند اصالحشد88:
مفادطوالنیتریرادربردارد.پرسشایناستکهبهاینمادهواحدهچهضرورتیداشتو
اصالحگرچهبود؟برایپاسخبهاینپرسشبهتبصره۲الحاقیسال1۳۷1رجوعمیکنیم.

تبصرهاخیر،افرادزیررادربرمیگرفت:

١ بیمهشدگانیکهبهکارهایسختوزیانآوراشتغالدارند؛.

٢ بیمهشدگانیکهدرمناطقبدآبوهوابهکارمشغولاند..

بهنظرمیرسدتبصرهاصالحیتنهامعطوفبهبیمهشدگانشاغلدرکارهایسختوزیانآورباشد؛
بهتعریفکارهایسختوزیانآورپرداخته ازقسمت»الف«تبصره۲اصالحیکه اینمفهومهم
است،استنباطمیشودوهمازبند1قسمت»ب«تبصره۲اصالحیکهاز۲0سالمتوالیو۲۵سال
متناوب»کاردرمشاغلسختوزیانآور«میگویددربارهی»کاردرمناطقبدآبوهوا«سکوت
کردهاست؛بنابراین،ًاستنباطمنطقیایناستکهمقررتحاکمبرکاردرمناطقبدآبوهوا،همان

تبصره۲الحاقیوتبصرهپیشینمیگوید:»درموردافرادیکهحداقل۲0سالمتوالیو۲۵سالمتناوبدرمناطقبدآبوهواکارکرده
ویاآنکهبهکارهایسختوزیانآور)مخلسالمتی(اشتغالداشتهباشند،برخالفتبصرهپیشین]تبصرهماده۷۶قانونتأمیناجتماعی
مصوب1۳۵۴[کهصرفًااشتغالبهکارراکافیدانستهبود،اینکتصریحبراینشدهاستکهبایددرهرموردحقبیمهمدتمزبوررابه

سازمانپرداختهباشند«؟!

۸۷-تبصرهالحاقیدرمقایسهباتبصرهپیشین،شرطسنگینیرابرایاستفادهازمزایاالزمدانستهاست.

البتهمبهمداردکهخودموجبسردرگمیاست:»قانوناصالحتبصره۲الحاقیماده۷۶قانون ۸۸-اینمادهواحدهعنوانیطوالنیو
مصوب مصوب1۳۷1، ۷۶ ماده به تبصره دو الحاق و مصوب1۳۵۴ اجتماعی تأمین قانون ۷۶ ماده تبصره و ۷۷ و ۷۲ مواد اصالح

1۳۸0/۷/1۴مجمعتشخیصمصلحتنظام«!!
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مقرراتتبصره۲الحاقیدرسال1۳۷1بایدباشدومقرراتمادهواحده)تبصرهاصالحی(تنهابهکار
درمشاغلسختوزیانآورنظرداشتهاست.بخشنامهشماره1کارهایسختوزیانآورنیز،مؤید
آناستکهمادهواحدهسال1۳۸0تنهابرمشاغلسختوزیانآورحاکماست.ولیمتأسفانهاین
بخشنامهبهمطلبدیگرینیزاشارهمیکندکهمغایرباروححاکمبرمقرراتتأمیناجتماعیاست؛
زیرااینبخشنامه،ازتاریخ1۳۸0/۹/۲)زماناجرایمادهواحدهاصالحی(اجرایتبصرهپیشینرا
فاقداعتباردانستهاستوبیمهشدگانشاغلدرمناطقبدآبوهواراازشمولتبصره۲اصالحی
ماده۷۶قانونتأمیناجتماعی)مصوب1۳۸0(خارجکردهاستوشرایطبازنشستگیآنانراهمانند
سایربیمهشدگانشاغلدرکارهایعادیوتابعشرایطمقرردرماده۷۶وتبصرههای۳،1و۴آن
بایدطبقمادهواحده نیز بیمهشدگانشاغلدرمشاغلسختوزیانآور دانستهاست.درخصوص
مصوبسال۸0وآییننامهاجراییآنعملشود.پرسشایناستکهبااستنادبهکداماصلحقوقی
ومنطقی،بایدبابیمهشدگانشاغلدرمناطقبدآبوهواییهمانندبیمهشدگانشاغلدرکارهای
عادیرفتارشود؟یابهعبارتیآنانراازامتیازاتوحمایتهایمربوطبهکاردرمناطقبدآبوهوا

محرومکرد89؟

تأمیناجتماعیدرپیچهاصالحی قانون بااصالحتبصره۲ماده۷۶ امامادهواحدهسال1۳۸0 و
دربارهیوضعیتبازنشستگیبیمهشدگانشاغلدرمشاغلسختوزیانآوررابودهاست؟تبصره۲
اصالحیدرسال1۳۸0دارایدوبخش»الف«و»ب«است.دربخش»الف«،ابتداکارهایسختو
زیانآورتعریفشدهاستوکارفرمایانرامکلفبهاقداماتیکردهاستکهجنبهپیشگیرانهدارند.در
اینبخشازجملهآمدهاست:»کارهایسختوزیانآور،کارهاییاستکهدرآنهاعواملفیزیکی،
به تنشی کارگر، اشتغال اثر در و بوده استاندارد غیر کار، محیط بیولوژیکی و مکانیکی و شیمیایی
مراتبباالترازظرفیتهایطبیعی)جسمیوروانی(درویایجادگرددکهنتیجهآن،بیماریشغلی
وعوارضناشیازآنبودهوبتوانبابهکارگیریتمهیداتفنی،مهندسی،بهداشتیوایمنیوغیره،
آییننامه »ب« و »الف« بند نمود«. یاحذف کاهش مشاغل آن از را بودن زیانآور و صفتسخت
اجراییبند۵یخش»ب«تبصره۲اصالحینیز،درتوضیحمشاغلسختوزیانآوروبراساسمتن

قانون،اینمشاغلرابهدوگروهتقسیممیکند:

١ اما. دارد، وابستگی شغل ماهیت با زیانآوری، و سخت صفت آنها در که مشاغلی
میتوانبابهکارگیریتمهیداتبهداشتی،ایمنیوتدابیرفنیمناسبتوسطکارفرما،سختیو

زیانآوریآنهاراحذفکرد.

٢ مشاغلیکهماهیتًاسختوزیانآورندوبابهکارگیریتمهیداتبهداشتی،ایمنیوتدابیر.
آنهاکاهشمییابد،ولیکماکانسختو فنیتوسطکارفرما،صفتسختوزیانآوری

زیانآورباقیمیمانند.

مطالعهآثارحقوقیاینتفکیک،بدونبررسیتکالیفکارفرمابهشرحبندیکقسمت»الف«تبصره
۲امکانپذیرنیست؛بنابراینابتدابایدبهبررسیایندوبندپرداخت:گفتیمکهدرتبصره۲اصالحی،
قانونگذاربهجنبهپیشگیرانهتوجهداشتهاستوازاینمنظر،بهقانونکارنزدیکشدهاست.بهعالوه،
براساسبندیکقسمت»الف«تبصرهاصالحی:»کارفرمایانکلیهکارگاههایمشمولقانونتأمین
اعالم زیانآور و مراجعذیربطسخت آنهاحسبتشخیص ازمشاغل برخی یا تمام اجتماعیکه
گردیدهیاخواهندگردید،مکلفاندظرفدوسالازتاریختصویباینقانوننسبتبهایمنسازی
عواملوشرایطمحیطکار،مطابقحدمجازواستانداردهایمشخصشدهدرقانونکاروآییننامههای

۸۹-اینبخشنامهباردیگراقداماتضدقانونیدستاندرکارانرابرایدورزدنقوانیننشانمیدهد.
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در مذکور اجرایی آییننامه 11 ماده در نمایند«. اقدام زمینه این در موضوعه قوانین سایر و مربوط
خصوصضمانتاجرایاینتکلیفآمدهاست»درصورتیکهکاردراعدادگروه»الف«و»ب«ماده
1آییننامهقرارگیرد،کارفرماموظفاستنسبتبهحذفیاکاهشعواملسختیوزیانآوریکار
حسبموردتاحدمجازوتأمیناستانداردهایالزمدرمهلتمقرردوسالهاقدامکندودرغیراین
صورت،هرگونهعارضه،حادثهوغرامتهایناشیازبیماری،ازکارافتادگیوغیرهبهعهدهکارفرما
خواهدبود.«البتهسازمانتأمیناجتماعی،درهرحالمکلفبهارائهمزایابهبیمهشدگانبهشرحی
کهدرفصلخطرهایشغلیذکرشد،خواهدبود.تکلیفپیشگیرانهدیگریکهبرعهدهکارفرمانهاده
انجام و بیمهشدگان به زیانآور و کارهایسخت ارجاع از قبل پزشکی معاینات انجام است، شده
معایناتدورهایساالنهآنهاپسازاشتغالشانبهایننوعکارهااست.اینتکلیفاهمیتبسیارزیادی
داردوکوتاهیدرانجامآنموجبمسئولیتکارفرمااستوسازمانپسازارائهمزایابهبیمهشده،به
استنادمواد۳۶و۶۶قانونتأمیناجتماعیمیتواندبهویمراجعهکند.ماده1۵آییننامهاجراییتبصره
بهحمایتهای قانونگذار اصالحی، ۲ تبصره »ب« قسمت است. همینحق مبین هم اصالحی ۲
مربوطبهکارهایسختوزیانآوراختصاصدارد.حمایتاصلیتبصرهازاینگروهبیمهشدگان،

فراهمآوردنامکانبازنشستگیپیشازموعددردوحالتزیراست:

یا-- یا۲۵سالمتناوب،درکارهایسختوزیانآور افراِددارای۲0سالسابقهکارمتوالی
باشند. پرداخته بهسازمان را مدت این بیمه رعایتشرطسنیحق بدون که مخلسالمت
براساساینتبصره،هرسالسابقهپرداختحقبیمهدرکارهایسختوزیانآور،یکو
میزان بازنشستگی مستمری محاسبه در چه، اگر امتیاز، این شد. خواهد محاسبه سال نیم
از پیش یافوت ازکارافتادگی به افزایشمیدهد،ولیدرموضوعخطرهایشغلیکه را آن
بازنشستگیمنتهیشود،سوابقاشتغالبهکارویدرکارهایسختوزیانآورهرسال1/۵
سالمحسوبنخواهدشد90.حالآنکهاصلحمایتیبودنمقرراتتأمیناجتماعیونیزاصل

حداقلیبودنمزایاتفسیرموسعیآنراایجابمیکند.

به-- رسیدن از قبل بیمهشدگان که درصورتی اصالحی، تبصره »ب« بخش ۲ بند اساس بر
سابقهمقرردراینقانونیعنی۲0سالسابقهکارمتوالییا۲۵سالسابقهکارمتناوب،دچار
فرسایشجسمیوروحیناشیازاشتغالدرکارهایسختوزیانآورشوندباتائیدکمیسیون
پزشکیباهرمیزانسابقهخدمت،بهشرطپرداختحقبیمهمربوطبازنشستهخواهندشدو
درمحاسبهبازنشستگیآنانبهازایهرسالسابقهپرداختحقبیمهیکونیمسالمنظور

خواهدشد.

بند۳ماده1۴آییننامهاجرایییادشده،مشموالنتبصرهرامکلفمیکندکهبهصرفارائه--
درخواستبازنشستگی،ترککارنکنند.اینتکلیفمبنایحقوقیندارد.چراکهاگرکارگر
شرایطبرقراریمستمریبازنشستگیرابرطبقمفادتبصرهاصالحیراداشتهباشد،سازمان
تأمیناجتماعیمکلفبهارائهمزایاآناستوترککارنمیتوانددستآویزعدمپرداختآن

شود.

پرسشدیگرایناستکهآیامستمریوشخصبازنشستهومستمریبگیردرصورتاشتغالبهکار،
مستمری قطع اجتماعی، تأمین قانون ۲ ماده بند1۵ به استناد با رویهعملیسازمان میشود؟ قطع
است91.بااینحال،درنتیجهیاعتراضاتکارگریبهاینرویه،هیئتعمومیدیوانعدالتاداریطی

۹0-رجوعشودبهبخشنامهشماره۹کارهایسختوزیانآوروپرسشوپاسخشماره۴۲مربوطبهآن.

۹1-دراینبند،بازنشستگیعدماشتغالبیمهشدهبهکار،دانستهشدهاست.بنابرایناگراوبهکاراشتغالورزد،بازنشستهتلقینمیشودو
⇐
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رأیشماره۹0مورخ1۳۷1/۵/۷درتعدیلاینشرطواستمرارمزایایبازنشستگیمیگوید:»مراد
مقننازعدماشتغالبیمهشدهبهکار،عدماشتغالبهکارثابتدرکارگاهمشمولقانونکاردرقبال
دریافتحقوقیامزدمستمرطبقضوابطمقرردربابحداقلوحداکثرساعتکاروحقوقیامزد
استکهتعمیموتسریآنبهارائهخدماتغیرمستمردرزمانوساعتمحدودباحقالزحمهمعینبر
مبنایتوافقطرفینوقطعمستمریافرادبازنشستهمشمولقانونمذکوربهواسطهآن،مالکموجهی
ندارد«.بهعبارتی،براساساینرأی،قطعمستمریبازنشستهایکهبهکاردیگرمشغولشود،تنها
درصورتاشتغالبهکاردرکارگاههایمشمولقانونکارآنهمبهصورتتماموقتامکانپذیر

خواهدبود.

درنتیجه،مشمولمستمریبازنشستگینخواهدبود.روشناستکهچنینتفسیرینادرستاست،زیرابرخورداریازمزایایبازنشستگی
حقیاستکهازپیسالهاکاربرایفردحائزشرایطبازنشستگیفراهمشدهاستونمیتواناینحقرابههردلیلازاوساقطکرد.ولی
اگراینتفسیرمعطوفبهایجاداشتغالبرایجوانانباشد،بایددرآمدجبرانبازنشستگیچنانباشدکهبازنشستهراازادامهکاریااشتغال

بینیازکند.
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1-کمکازدواج
به تنها فرزندان آن در که هستهای خانواده به گسترده خانواده از گذار در
ضرورت اجتماعی کمکهای هستند، متکی خود مادر و پدر حمایت
خانواده تشکیل و ازدواج زمینه در ویژه، به کمکها این مییابد. بیشتری
بیشتراحساسمیشود؛ازاینرووباتوجهبهآنکهنظامحقوقمدنی)حقوق
خصوصی(تکلیفیرامتوجهکسینمیداندواحساسمسئولیتپدرومادر
باید نمیتواندچنانکه انان ازعرفاستوتالش برآمده تنها اینزمینه در
فراهم تکالیفدولتها ازجمله باشد، نیازهایفرزندان پاسخگوی وشاید
امنیتکودکانو تأمین باهدف آوردنتسهیالتالزمدریاریبهخانوادهها
جوانانبهمفهومعاموهمهجانبهاقتصادیواجتماعیآناست.یاریرسانی
حمایت نوع این حوزههای ازجمله خانواده تشکیل و ازدواج برای جوانان

است92.

یافته اختصاص ازدواج بهکمک اجتماعیسال1۳۵۴ تأمین قانون ماده۸۵
است.اینمادهدربرگیرندهمفادزیراست:

١ پرداخت. - هردو - مرد و زن به قانون این در ازدواج کمک
به پرداخت مانع دو آن از یکی به ازدواج کمک پرداخت و میشود

دیگرینیست.

٢ نبایدقطع. باکارفرما ازدواجرابطهاستخدامیکارگر تاریخ در
شدهباشد.

٣ رسیده. ثبت به ازدواج رسمی دفتر در و دائم باید ازدواج عقد
باشد93.

٤ سازمان. 1۳۵۴ سال قانون در ازدواج کمک پرداخت مسئول
تأمیناجتماعیاست.

٥ درقانونسال1۳۵۴میزانکمکازدواجمبلغیمعادلیکماه.

۹۲-یادآورمیشویمکهبهطورکل،تمامحوزههایحمایتیتأمیناجتماعی،بهطورضمنیبرحمایتاز
خانوادهوبازماندگاننظردارد.ازاینرو،بحثمادراینجامعطوفبهمباحثمطرحدرحوزهیخاص

حمایتازخانوادهدرتأمیناجتماعیاست.

۹۳-درقوانینسابقبهایننکتهاشارهنشدهبود؛بنابراینارائهمزایایازدواجدرازدواجغیردائمنیز،با
توجهبهاصولحاکمبرتأمیناجتماعیبامانعیمواجهنبود.همچنین،درقوانینسابقبرقانونسال1۳۵۴
تصریحشدهبودکهاینمزایاتنهابرایازدواجاولوبراییکبارقابلپرداختخواهدبود؛امادرقانونسال

1۳۵۴بهاینموضوعاشارهاینشدهاست.
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متوسطمزدیاحقوقاستومنظورازمزدیاحقوقمتوسطنیزعبارتاستازجمعدریافتی
بیمهشدهظرفدوسالقبلازازدواجکهبهمآخذآنحقبیمهپرداختشدهاستتقسیمبر

.94۲۴

بیمهشدگانبرخوردارازکمکازدواج

تقسیم اختیاری بیمه مشموالن و اجباری بیمههای مشموالن به اجتماعی تأمین قانون مشموالن
میشوند95.

مشموالناجباریقانونتأمیناجتماعیرانیزمیتوانبهدوگروهعمدهکارگروغیرکارگرتقسیم
کرد.

تقسیمبندیاخیربرآمدهازرویکردکارگریوکارفرماییدرقانونتأمیناجتماعیایران،مصوبسال
اجتماعی تأمین حالآنکه است. اجتماعی بیمههای کننده تداعی نوعی رویکرد، این است. 1۳۵۴
مرحلهپیشرفتهتریازبیمههایاجتماعیاستکهبهگسترش»رفاهاجتماعی«نظرداردوبایدبهاصول

حاکمبرتأمیناجتماعیوازجملهفراگیربودنوحمایتیبودنآنپاسخگوید96.

بنابراین،گسترشمصادیقبیمهشدگاناجباریغیرکارگررابایدحرکتدراینمسیردانست.برای
مثال،میدانیمکهرانندگانحملونقلبارومسافربینشهریوازجملهمصادیقبیمهشدگاناجباری
غیرکارگرهستند.تبصرهیکمادهواحدهمصوب1۳۷۹/۲/1۸مقررکردهاستکهسازمانتأمین
ازجمله ارائهدهد. آنها به را اجتماعی تأمین قانون در مندرج مزایای بیمه دریافتحق با اجتماعی
مزایایمندرجدرقانونتأمیناجتماعیهمینکمکازدواجاست؛ابهامموجوددرقانونمذکوراین
پرسشرابرمیانگیزدکهسازمانتنهادرصورتدریافتحقبیمهمکلفبهارائهمزایا)ازجملهکمک

ازدواج(است؟رویهجاریسازمانتأمیناجتماعیهمینرامیگوید.

پرسشدیگرایناستکهآیامشموالنبیمههایاختیاریمشمولبرخورداریازکمکهزینهازدواج
هستند؟

صاحبانحرفومشاغلآزادمشمولکمکهزینهمذکورنیستند؛زیرادرقانونومقرراتمربوطاز
اینگروهبهعنوانبرخورندگانازمزایایکمکازدواجنامیبردهنشدهاست.ادامهدهندگانبیمهبه

صورتاختیارینیزازچنینکمکیبهرهمندنیستند.

۹۴-درقانونسال1۳۳1میزانکمکازدواجمعادلدستمزد۳0روزکارگربود،البتهمشروطبراینکهاز۲00تومانبیشترنشود.در
قانونسال1۳۳۴کمکازدواجمعادلشصتبرابرحداقلدستمزدروزانهکارگرسادهبود؛بنابراینمیزانمزایادراینقانوندوبرابرقانون

سال1۳۳1بود،عالوهبراینکهسقفینیزبرایآنتعییننشدهبود.

۹۵-مشموالناختیاریعمدتًابهادامهدهندگانبیمهبهصورتاختیاری)موضوعتبصرهماده۸قانونتأمیناجتماعی(وصاحبانحرف
ومشاغلآزاد)موضوعقانوناصالحبند»ب«تبصره۳ماده۴قانونتأمیناجتماعیمصوب1۳۶۵/۶/۳وآییننامهاجراییآن(اطالق

میشود.

۹۶-ازجملهمصادیقاینرویکردمیتوانبهبند1ماده۸۵قانونتأمیناجتماعیدرخصوصشرایطپرداختکمکاشارهکردکهدرآن
شرطپرداختاینکمکراعدمقطعارتباطکارگرباکارفرماذکرکردهاست.همچنین،ماده۸۷پرداختکمکعائلهمندیبهعهدهکارفرما

نهادهاست.
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۲-کمکبارداریوزایمان

بارداریوزایماندگرگونیمهمیدرشرایطعادیزندگیمادراناست.حفظسالمتمادرونوزاد
ادامه اهمیتاست. نیز،حائز اقتصادی نظرمصالحجامعهومالحظات از انسانیکه نظر از تنها نه
کارزنانشاغلدستکمدرزمانهاییازدورانبارداریوایامزایمانیاپساززایمانباچالشهای
فراوانیروبروست،بهگونهایکهاینحادثهیخوشایندومطلوبزندگییعنیتولدفرزندمیتوانددر

اثرهزینههایآنبرایشمارکثیریازمردمبهحادثهناخوشایندوغیرقابلتحملبدلشود97.

مقاولهنامهشماره یعنی بینالمللیکار ازمصوبههاینخستیننشستکنفرانس یکی دلیل، بههمین
۳بهموضوعکمکبارداریوزایماناختصاصیافتوضمنآنبرپرداختمزایاینقدیبهمنظور
جبرانعدمدریافتمزد،مراقبتهایپزشکی،برخورداریازمرخصیدورانزایمانوبرخورداری
ازفرصتشیردادنبهفرزندضمنساعاتکارپیشبینیشد.اینحمایتهادراسنادبعدیمصوب
تأمین قانون تاحدودیدر اینمزایا اگرچه ما یافتهاست.درکشور افزایش بینالمللیکار سازمان
اجتماعیمصوبسال1۳۵۴انعکاسیافتهاست،اماوجودقوانینمتعارض،مقرراتمحدودکننده
همینمختصررانیزبیاثرکردهاست.براینمونه،اگردرخصوصمرخصیدورانبارداریوزایمان
ونیزالزامفراهمآوردنفرصتشیردادنبرایمادرانبههنگامکار،بهقانونکارمراجعهکنیموآنرا
باقوانینتأمیناجتماعیمقایسهکنیم،میبینیمکهاینتفاوتهاوتعارضهاتاچهحدمشکلزااست.
اینتعارضدرپیتصویب»قانونترویجتغذیهباشیرمادروحمایتازمادران«شدتبیشترییافت.

بارداریوزایمانمراجعه به تأمیناجتماعیدرخصوصکمکهاومزایایمربوط بهمقررات ابتدا
میکنیم.

درقانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۵۴کمکهاومزایایزیرپیشبینیشدهاست:

١ کمکهاومزایاینقدیمندرجدرماده98۶۷؛.

٢ کمکهاومزایایپزشکیبهشرحماده99۶۸؛.

٣ کمکهایغیرنقدی)جنسی(پیشبینیشدهدرماده100۶۹..

بارداریو بینالمللیکاریعنیمقاولهنامهشماره۳بهموضوعکمک ۹۷-بههمیندلیل،یکیازمصوبههاینخستیننشستکنفرانس
زایماناختصاصیافتوضمنآنبرپرداختمزایاینقدیبهمنظورجبرانعدمدریافتمزد،مراقبتهایپزشکی،برخورداریازمرخصی
دورانزایمانوبرخورداریازفرصتشیردادنبهفرزندضمنساعاتکارپیشبینیشد.اینحمایتهادراسنادبعدیمصوبسازمان

بینالمللیکارافزایشیافتهاست.

اززایمانسابقهپرداختحقبیمهشصتروزراداشتهباشد یاهمسربیمهشدهمرددرصورتیکهظرفیکسالقبل ۹۸-بیمهشدهزن
میتواندبهشرطعدماشتغالبهکارازکمکبارداریاستفادهنماید.کمکبارداریدوسومآخرینمزدیاحقوقبیمهشدهطبقماده۶۳

میباشدکهحداکثربرایمدتدوازدههفتهجمعًاقبلوبعداززایمانبدونکسرسهروزاولپرداختخواهدشد.

۹۹-»بیمهشدهزنیاهمسربیمهشدهمرددرصورتیکهدرطولمدتیکسالقبلازوضعحملحقبیمهشصتروزراپرداختهباشد
ازکمکهاومعاینههایطبیومعالجاتقبلاززایمانوحینزایمانوبعدازوضعحملاستفادهخواهدکرد.سازمانبنابهدرخواست
بیمهشدهمیتواندبهجایکمکهایمذکورمبلغیوجهنقدبهبیمهشدهپرداختنماید،مبلغمزبوردرآییننامهایکهازطرفهیئتمدیره

سازمانتهیهوبهتصویبشورایعالیسازمانمیرسدتعیینخواهدشد.«

100-»درصورتیکهبیمهشدهزنیاهمسربیمهشدهمردبهبیماریهاییمبتالشودکهشیردادنبرایطفلاوزیانآورباشدشیرموردنیاز
⇐
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از برخورداری وحق زایمان مرخصی به نیز کارمصوبسال1۳۶۹ قانون کار قانون ماده۷۶ در
فرصتبرایشیردادنبههنگامکاراشارهشدهاست101.

مرخصیزایمان

مطابقماده۶۲نیز،کمکبارداریدوسومآخرینمزدیاحقوقبیمهشدهتقویمشدهاستکهدرجمع
اززایمانبدونکسرسهروزاولپرداختخواهدشد. برایمدتحداکثردوازدههفتهپیشوپس
منطقحاکمبرپرداختکمکهاینقدیبارداریاصوالًجبرانخسارتناشیازترککاراست.از
همینرو،یکیازشرایطپرداختآنعدماشتغالبهکاراست؛یعنی1۲هفتهترککاردارایمجوز
استوترککاربامجوزقانونیدراینخصوص،یعنیهمانمرخصیزایمان.ضرورتاینمرخصی

برایحفظسالمتیکودکومادرهمبرکسیپوشیدهنیست.

نخستینپرسشایناستکهبهلحاظقانونیچهکسانیمشمولبرخورداریازاینمرخصیهستند؟
دربارهیشمولبیمهشدهزنوبرخورداریاوازمرخصیزایمانجایتردیدنیستوسازمانتأمین

اجتماعیهمدراینبارهباابهامیروبرونشدهاست.

تأمین وسازمان است مبهم نگارش نحوه نظر از قانونی ماده این مرد بیمهشده دربارهیهمسر ولی
کمکهای اعطای مبنای حالآنکه میورزد102. خودداری درخورد مزایای اعطای از نیز اجتماعی
نقدی،جبرانخساراتناشیازترککاراستوبنابراین،اگرمردبیمهشدهمشمولکمکهاینقدی

است،بایدبتواندازمرخصیزایمانبرایکمکبههمسرشنیزاستفادهکند.

هرچندرابطهکمکبارداریومرخصیزایمانرانمیتوانبهمثابهیکاصلانکارکرد؛ولیماده۶۷
قانونتأمیناجتماعیبهدلیلابهاموایجازامکاناستنباطمرخصیپدرراازآننمیدهد.بهویژهآن
کهمرخصیزایمانماهیتآمرانهداردوازجملهتکالیفکارفرماشمردهمیشودوازاینرو،نیازمند
مرخصی به اشارهای سال1۳۶۹کوچکترین کارمصوب قانون که میکنیم اضافه است. تصریح
پدرندارد؛بنابراین،رویهحاکمدرتفسیرماده۶۷قانونتأمیناجتماعیایناستکهقانونگذارتنها

بیمهشدهیزنرامشمول1۲هفتهمرخصیزایماندانستهاست.

دومینتعارض،بهمیزانمرخصیبرمیگردد.ماده۷۶قانونکارمرخصیبارداریوزایمانکارگران
زنرادرجمع۹0روزتعیینکردهاستکهحتیاالمکانباید۴۵روزازاینمرخصیپساززایمان
استفادهشود.همینمقررات1۴روزبرایزایمانتوأمانبهمرخصیپیشگفتهافزودهاست؛بنابراین،
درحالیکهدرقانونتأمیناجتماعیحقمرخصیزایمانحداکثر۸۴روزذکرشده،قانونکارآنرا
۹0روزاعالمکردهاست.قانونکاربرایزایمانتوأمان،10۴روزدرنظرگرفتهاست،درحالیکه

تا1۸ماهگیتحویلخواهدشد.«

101-»مرخصیبارداریوزایمانکارگرانزنجمعًا۹0روزاست.حتیاالمکان۴۵روزازاینمرخصیبایدپساززایمانمورداستفاده
قرارگیرد.برایزایمانتوأمان1۴روزبهمرخصیاضافهمیشود.«

10۲-بهاینموضوعدربحثمزایاینقدیبازخواهیمگشت.ولیدربحثمرخصیزایمانتاآنجاکهبهمزایاینقدیمربوطاست،این
سؤالپیشمیآیدکهمنظورقانونگذاردراعطایمرخصی،مردبیمهشدهبودهاست؟میدانیمکهاگرزن،بیمهشدهسازماننباشدبهصورت
تبعیازمزایاینقدیبرخوردارمیشود،ولیروشننیستکهاگرمرد،بیمهشدهسازمانباشد،برایاونیز،درحمایتازکودکومادربا
پرداختکمکهاینقدیبرایمدت1۲هفتهیا۸۴روزموافقتکردهاست؟البتهبیمهشدهمردبایدظرفیکسالقبلاززایمانسابقه
پرداختحقبیمهشصتروزراداشتهباشد؛علتاینکهقانونگذاردرماده۶۷عبارت»همسربیمهشدهمرد«رابهجایبیمهشدهیمردبه

کاربردهاست،درواقعهمسربیمهشدهمردرامشمولدریافتکمکنقدیدانستهاست.
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به تأمیناجتماعیبدونتوجه ازهمینرو،سازمان بارهساکتاست. این تأمیناجتماعیدر قانون
قوانیندیگر،بهپرداختهمان۸۴روزمرخصیبارداریوزایماناقداممیکند.

موضوعدیگردرزمینهمرخصیبارداریوزایمانکهبایدبهآنتوجهکرد،میزانمرخصیپیشبینیشده
درقانونترویجتغذیهباشیرمادروحمایتازمادراندردورانشیردهی)مصوب۲۲/۸/1۳۷۴(
است.برابرماده۳اینقانونمرخصیزایمانتاسهفرزندبرایمادرانیکهفرزندخودراشیرمیدهند

دربخشهایدولتیوغیردولتیچهارماهاست.

تبصره۳ماده۳کهارسال۸0درتکمیلوتوسعهاینمادهبهتصویبرسید،مقررمیدارد:»مرخصی
بااستفاده زایمانبرایوضعحملهایدوقلوپنجماهوبرایزایمانهایسهقلووبیشتریکسال،
ازحقوقوفوقالعادههایمربوطخواهدبود.«روشناستکهاینقانوننسبتبهدیگرقوانینپیش
گفتهازگسترهوسیعتریبرخورداراستوحاکمبرقوانینناظربرنظاماستخدامی،تأمیناجتماعی
وحقوقکاراست.چراکهدرماده۳برضرورتاجرایآندربخشهایدولتیوغیردولتیتأکید
بنابراین، تنهامشمولمادراِنشاغلدربخشهایدولتیوغیردولتیاستو قانون این اما میکند؛
وضعیتزنانبهعنوانهمسراِنبیمهشدگاِنمرِدتابعتأمیناجتماعیهمچنان،مشمولمفادماده۶۷
قانونتأمیناجتماعیاست103.افزونبرآنکهمادرانیکهنمیتوانندبهفرزندخودشیردهند،مشمول

قانونترویجتغذیهنیستندوتابعمرخصیزایمانبراساسقانونکارسال1۳۶۹هستند104.

بنابرآنچهرفت،مرخصیزایمانکارگرانفوقرابهترتیبزیرخالصهکرد:

در-- و بود خواهند برخوردار زایمان مرخصی روز ۹0 از شیرده غیر مادران یا کارگر زنان
صورتزایمانتوأمانمدتمرخصیآنانبه10۴روزافزایشمییابد)قانونکارسال۶۹(.

مادرانشیردهاز۴ماهمرخصیزایمانبرخوردارخواهندبود105ودرصورتزایمانتوأمان--
میزانمرخصیبرایوضعحملهایدوقلوپنجماهوبرایزایمانهایسهقلووبیشتریک

سالخواهدبود)قانونترویجتغذیهسال۷۴(.

ولیمزایاینقدیپرداختشدهبهازایاینمرخصیازسویسازمانتأمیناجتماعیبرابر۸۴--
روزاست.جبرانخسارتاینتعارضهایقانونیچهمیشود؟

10۳-در»قانونترویج...«میزانمرخصیمادرانشیرده۹0روزنیستبلکه۴ماهیعنی1۲0یایکماهبیشترازقانونکاراست.میزاناین
مرخصیبرایزایمانهایتوأماننیزدیگر10۴روزنیستبلکهبرایوضعحملهایدوقلوپنجماهوبرایزایمانهایسهقلووبیشتریک
سالخواهدبود.ولیتوجهداشتهباشیمقانونترویجتغذیه،مادرانیراشاملمیشودکهبهفرزندخودشیرمیدهند؛وتعارضیاتداخلاین
قانونباقانونکارسال1۳۶۹تنهادرهمینفرضاست؛اماازآنجاکهقانونترویجقانونیمؤخراستونسبتبهقانونکارمزایاییبیشتر

برایمادرانشیردهدرنظرگرفتهاست،درموضوعومصداقخودبرقانونکارسال1۳۶۹حاکمخواهدبود.

10۴-اضافهمیکنیم،همانطورکهازمفادماده۳قانونترویجتغذیهباشیرمادربرمیآید،همهحمایتهایمربوطبهمرخصیزایمان
شاملمادروتنهابرایسهفرزنداولمیشود.استثناءاینقانونفرزندچهارماستکهمشمولمزایاییبهناممرخصیزایماننیست.بر
همیناساس،بند»الف«تبصره1ماده1قانونتنظیمخانوادهوجمعیتمصوب1۳۷۲/۲/۲۶مجلسشورایاسالمی،مرخصیبارداری
وزایمانکارگرانزن،موضوعماده۷۶قانونکاربرایفرزندانچهارموبعدکهپسازیکسالازتصویباینقانونمتولدمیشونداز

مرخصیاستحقاقیموجودوآتیآنهاکسرخواهدشد.

10۵-قانونترویجتغذیهباشیرمادردرماده۳آییننامهاینقانونمقررمیدارد:اعطایچهارمینماهمرخصیزایمانمنوطبهگواهیپزشک
متخصصاطفالیاپزشکمرکزبهداشتیدرمانیهمراهباشناسنامهشیرخواربرایاحرازعدماستفادهازشیرخشکاست.
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میدانیمکهتبصره۲ماده۷۶قانونکارسال1۳۶۹مشموالنقانونکارموضوعکمکهاینقدیبه
علتتأخرتصویبآنبرقانونتأمیناجتماعیارجحیتدارد.

میپرسیمافزایشمیزانمرخصیزایماندرقوانیندیگر،موجبافزایشکمکهاینقدیپیشبینیشده
درقانونتأمیناجتماعینیزمیشود؟قاعدتًاپاسخبایدمثبتباشدوقانونگذاربایداعتبارآنرااز
محلافزایشسهمدرتأمیناجتماعیکندودراسرعوقتبهرفعاینتعارضدرقانونتأمیناجتماعی
تکلیف و ندارد زایمان مرخصی اِیام مزد پرداخت به نسبت تکلیفی کارفرما که میدانیم نیز، برآید.
پرداختآنبهسازمانتأمیناجتماعیواگذارشدهاست.بهعالوه،بایدبهتفسیرهاینادرستمجریان
قانونپایاندادوکمکهاینقدیموضوعماده۶۷قانونتأمیناجتماعیبایدپدررانیز،شاملشود.

شماره بخشنامه اساس بر که 1۳۴۵/۶/۲۸ مصوب نوزاد کمک و حمل وضع آییننامه 10 ماده
و بررسی اینموضوع ادعاست. این مؤید 10۷۳۲/۳۳0مورخ1۳۵۵/۳/1۶هنوزمجریاست
بیمهشدهیمرد قانونپوشیدهنیست؛زیراماده10مقررمیدارد»درمواردیکه برمجریان ازجمله
قبلازتولدنوزادفوتشودوظرفششماهقبلازوضعحمل،نودروزحقبیمهبهسازمانپرداخت
کردهباشد،»همسربیمهشدهمتوفی«طبقمقرراتاینآییننامهاستحقاقدریافتمزایاینقدیکمک
نوزادراخواهدداشت.«روشناستکهدرصورتزندهبودنبیمهشدهمرد،خوداونیز،بایداینمزایا

رادریافتکند.پسچرابهآنعملنمیشود؟

مزایاپزشکیومزایایغیرنقدی

مراقبتهایپزشکیراهمانندکمکهاینقدیبایدجزئیازکمکهایتأمیناجتماعیدرخصوص
بارداریوزایماندانست.اگرباردیگربهقانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴مراجعهمیکنیم،درمییابیم
کهبراساسماده۶۸اینقانوندوگروهافرادمشمولبرخورداریازمزایایپزشکیپیشبینیهستند:

بیمه۶0روزرا-- ازوضعحملحق بیمهشدهزندرصورتیکهدرطولمدتیکسالقبل
پرداختهباشد.

وضعحمل-- از قبل سال یک مدت طول در بیمهشده مرد درصورتیکه مرد بیمهشده همسر
همسرشبیمه۶0روزراپرداختهباشد.

براساسمفادهمینمادهمزایایپزشکینیز،کمکها،معاینههایطبیومعالجاتپیش،حینوپس
اززایمانراشاملمیشود.

نکتهمهمدرماده۶۸،امکانتبدیلمزایایپزشکیبهوجهنقددرصورتدرخواستبیمهشدهاست؛
ولیهنوزآییننامهیناظربرتعیینمبلغاینتبدیلبهتصویبنرسیدهاست.همانطورکهپیشترهم
تأمین امور معاونت 1۳۵۵/۳/1۶ مصوب 10۷۳۲/۳۳0 شماره بخشنامه اساس بر شد، اشاره
نوزادمصوب1۳۴۵/۶/۲۸ آییننامهوضعحملوکمک اجتماعی، رفاه درمانیوزارت خدمات

همچنانقابلاجراست.

اینکهآیابخشنامهمیتوانددراجرایآییننامهحکمیرامقرردارد،جایسؤالاست.ازاینکهبگذریم،
کهسازمان نقاطی در تنها را نقد پرداختوجه آن ۶ ماده زیرا نمیکند، راحل هممشکل آییننامه
دارایوسایلکافیانجاموضعحملنیست،مجازشمردهاست؛درحالیکهماده۶۸بهبیمهشدهحق
انتخابدادهاست.ازطرفدیگر،آییننامهپرداختاینمبلغرامحدودبهمخارجوضعحملکرده
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است؛حالآنکهماده۶۸مبلغتماممزایایپزشکیقبل،حینوپسازوضعحملدرنظرداشتهاست.
بهعالوه،آییننامهمبلغاینمزایاراحداکثر۲00تومانتعیینکردهاستکهدرشرایطکنونیبهمعنی
هیچاستومزاحیبیشنیست106.همازاینرو،تدوینآییننامهایجامعدراینخصوصضروری
است؛روشناستکهدراینآییننامهمبالغپیشبینیشدهبایدمتناسببامزایایپزشکیومتناسببا
مخارجدرمانغیرمستقیمباشد.جایهیچتردیدیهمنیستکهساالنهبایدباتوجهبهنرخرشدتورم

وافزایشهزینههایدرمان،درمیزاناینمبلغتجدیدنظرشود.

حقفرصتشیردادن

ازآنجاکهحقفرصتشیردادنموضوعمناسباتکاراستوبهطورمستقیمبهموضوعحقوقکار
مربوطمیشود،بایدقانونکاراینرابطهراتعریفوتضمینکند107؛ازاینرو،چونحقفرصتشیر
دادناززمرهیکمکهاومزایایتأمیناجتماعیدردورانبارداریوزایماننیست،ازبحثبیشتر

دربارهیآندرمیگذریم.

۳-کمکعائلهمندی

ازجملهحمایتهایمربوطبهخانواده،حقعایلهمندیاست؛زیراناگفتهپیداستکههزینههایزندگی
افرادعایلهمندازهزینههایزندگیافرادمجردبیشتراست.همازاینروستکهبرایازکارافتادگان
وبیکارانمستمریبیشتریپیشبینیشدهوبایدپیشبینیشود.چنینسمتگیریهامصداقحمایت
این به تاحدودی نیز ما اجتماعیکشور تأمین قوانین در اجتماعیاست. تأمین بیمهشده ازخانواده
موضوعتوجهشدهاست108.ولیآنچهاینحمایتهارابیاثرمیکند،سطحنازلدستمزدهاوبهتبع

آنمستمریهاست.

میزان از باید هزینهها، افزایش دلیل به تکفل، تحت افراد دارای بیمهشدگاِن مقررات، این مطابق
مستمریبیکاریوازکارافتادگیبیشترینسبتبهافرادمجردبرخوردارشوند.ولیبایدتوجهداشت
کهایننوعکمکهاکمکغیرمستقیمتأمیناجتماعیبهخانوادهتحتتکفلبیمهشدهاستونمیتوان

10۶-امانکتهمهموقابلاعتنادرماده۷اینآییننامهآناستکه:درصورتیکهزنباردارسقطجنیننمایدیابهطورغیرطبیعیوضع
حملکند،طبقمقرراتبیمهبیماریبااورفتارمیشود؛بنابراین،براساسماده۵۴قانونتأمیناجتماعی.تماماقداماتدرمانیسرپایی
نقدی غیر درخصوصکمکهای بهعالوه، اوخواهدشد. طبیشامل تشخیص آزمایشات انجام و داروهایالزم تحویل بیمارستانی،
موضوعماده۶۹قانونتأمیناجتماعیبهبیمهشدهزنویاهمسربیمهشدهیمرددرصورتابتالبهبیماریهاییکهشیردادنبرایطفلاو
زیانآورباشدیاپساززایمانفوتشودتا1۸ماهگیشیراوتأمینخواهدشد.همچنین،درقوانینسابقهرچندایننوعکمکغیرنقدی

پیشبینینشدهبود،امالباسنوزادجزءکمکهایغیرنقدیبودکهدرقانونسال1۳۵۴حذفشد.

10۷-یادآورمیشویم،برابرماده۷۸قانونکارفرصتشیردادنبرایمادرپسازهرسهساعتنیمساعتتاپایاندوسالگیکودک
بهعالوه،ماده۷۸قانونکارکارفرما نبایدکسرشود. او ازمزد اینساعاتکارجزءساعاتکارمادرمحسوبمیشودو خواهدبود؛
رامکلفکردهاستکهمتناسبباتعدادکودکانوبادرنظرگرفتنگروهسنیآنها،بهایجادمراکزمربوطبهنگهداریکودکانازقبیل
شیرخوارگاه،مهدکودکو...اقدامکند؛اماهمانطورکهدرکتابدرآمدیبرحقوقکارنوشتیم،اینموضوعبهعلتقراردادهایموقت

وعدمتمدیدقراردادهایزنانبارداردرعملبهشعاریبیمحتوابدلشدهاست.

10۸-رجوعشودبهماده۷۲قانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۵۴وبند»الف«و»ب«ماده۷قانونبیمهبیکاریمصوبسال1۳۶۹.
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تنهابهآنبسندهکرد؛بلکه،بحثاصلی،کمکهایمستقیمتأمیناجتماعیاستکهبایدتحتعنوان
»کمکهایعائلهمندی«بهبیمهشدگانپرداختشود.درکشورهایمختلفایننوعکمکهاازتنوع
گستردهایبرخورداراستوهدفازآنهاجبرانخألهایحمایتازکودکانوبهطورکلیخانواده

است.ازجملهاینکمکهامیتوانبهکمکهزینههایزیراشارهکرد:

تعلق سال ۲1 از کمتر فرزنِد یک حداقل دارای و مسکن فاقد خانوادههای به مسکن؛ کمکهزینه
میگیرد.الزمهیاعطایکمکهزینهمسکنبررسیدرآمدهاباهدفجبرانهزینههاست.

عهدهدار را کودکانی یا کودک سرپرستی که مجردی زنان به سرپرست؛ تک خانواده کمکهزینه
تنهایی به که افرادی به معین شرایط تحت خانواده، از حمایت کمکهزینه میگیرد. تعلق شدهاند،

سرپرستیفرزندیرابهعهدهدارهستند،پرداختمیشود.

کمکهزینهسرپرستی؛کمکهزینهایاستکهبهمدت۲1ماهبهخانوادههاییکهکودکیرابهفرزندی
جبران هدف با درآمد بررسی نیز، کمکهزینه این اعطای الزمهی میشود؛ پرداخت پذیرفتهاند،

هزینههاست.

کمکهزینهادارهکودک؛تارسیدنکودکبهسن۳سالگیبهوالدینیپرداختمیشودکهبهمدت۲۴
ماهطی۵سالیا10سالپیشازتولدکودکیاتقبلسرپرستی،بهکاراشتغالداشتهاند،ولیبرای
نگهداریدومینکودکویافرزندخوانده،ناگزیرازتوقفکارخودیاکاهشساعاتکارخودشدهاند.

کمکهزینهمراقبتازکودکدرمنزل؛بهوالدینشاغلیپرداختمیشودکهبرایمراقبتازکودک
خودناگزیرازاستخدامشخصدیگریهستند.

کار به آنها والدین که میگیرد تعلق سال ۶ از کمتر کودکان به کودک؛ از مراقبت قانونی مزایای
اشتغالدارند،ولیبرایمراقبتازآنانپرستارمعتبریرااستخدامکردهباشند.دراینحالت،مزایا

شاملمزایاینقدیوپرداختحقبیمهتأمیناجتماعیپرستاراست.

کمکهزینهویژه؛کهبرایمراقبتازکودکانمعلولپرداختمیشود.

والزمه میگیرد تعلق تا1۸سال ۶ بین سنین در کودکان به که تحصیلی؛ کمکهزینهشروعسال
اعطایآننیزبررسیدرآمدسرپرستخانوادهاست.

بنابراین،مطلوبنظامتأمیناجتماعیبایداینباشدکهکمکهایعائلهمندیرابهصورتعامارائه
کند109؛ولیهمانطورکهگفتهشد،درنظامتأمیناجتماعیکشورماتنهابهکمکهایغیرمستقیم
آنهمبهصورتمحدودتوجهشدهاست.ازاینرو،باتوجهبههدفتأمیناجتماعیمبنیبرارتقای
بایدکاستی را ایننقص آنان، انسانی بهحفظشخصیت انسانوکمک مقام در افراد سطحزندگی
جدیبهشمارآورد؛زیرادرشرایطکنونینیازهایخانوادگیدرکشورمااعطایکمکهزینهمسکن

یاکمکهزینهحمایتازخانوادهراضرورکردهاست110.

10۹-میدانیمکهدربرخیازکشورهایجهانباتوجهبهساختارجمعیتیونرخرشدجمعیتوظرفیتمحدوداقتصادیواجتماعیارائه
اینکمکهابادشواریزیادیروبروست.درماده1قانونتنظیمخانوادهوجمعیتمصوب1۳۷۲/۲/۲۶کشورمانآمدهاست:»کلیه
امتیازاتیکهدرقوانینبراساستعدادفرزندانیاعائله،پیشبینیووضعشدهانددرموردفرزندانچهارموبعدکهپسازیکسالازتصویب

اینقانونمتولدمیشوندقابلمحاسبهواعمالنخواهدبود.«

110-درکتاب»درآمدیبرحقوقکار«بهموضوعکمکهزینهمسکنذیلبحثحقوقودستمزداشارهکردیموگفتیمکهکمکهزینهی
⇐
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بنابراین،مواد۸۶و۸۷قانونتأمیناجتماعیتنهاناظربرکمکهایعائلهمندیبهمعنایاخصاست
کهدیرتربهآنبازخواهیمگشت111.بهعالوه،کمکهایپیشبینیشدهدرماده۸۷رادشواربتواندر
تأمین و دولت و کارفرماست عهده بر کمکها این پرداخت زیرا دانست؛ اجتماعی بیمههای زمره

اجتماعیدرآنمشارکتیندارند.

تغذیه، به مربوط مخارج تمام شامل را عائلهمندی مزایای گسترهی اجتماعی تأمین منابِع برخی
این تا۷۵درصد باید۵0 اینمساعدت آنندکه بر نگهداریوپرورشفرزندانخانوادهنمیدانندو
مخارجراپوششدهد.بااینحال،نبایداصلتنوعکمکعایلهمندیبهشرحیکهدرباالآمدوهدف

ازآنهاحفظونگهداریکودکاناست،ازنظردورداشت112.

ماده۸۶قانونتأمیناجتماعی1۳۵۴کمکعائلهمندیراتنهابرایدوفرزنداولقابلپرداختدانسته
است.براساسبند۲اینمادهفرزندیکهکمتراز1۸سالداردمیتواندازاینمزایابهرهمندباشد.
برخوردار مزایا این از دورانتحصیل پایان تا بهتحصیل اشتغال درصورتی باالی1۸سال، فرزند
خواهدبود.فرزندیکهقادربهکارنباشدنیز،طبقگواهیکمیسیونهایپزشکیمعتبر،بدونتوجه

وضعیتسنیاو،مشمولاینمزایامیشود113.

یادآورمیشویمکهطبقاصولناظربرتأمیناجتماعیدرپرداختاینمزایانبایدتفاوتیبینمردوزن
باشد.بهعبارتی،زنکارگرمشمولدریافتمزایایعائلهمندیاست،حتیاگرشوهراونیزبهعنوان

کارگرازاینمزایابرخوردارباشد114.

دیگرپرسشمطرحدراینبحث،ایناستکهدرنظامحقوقیکشور»فرزند«کیست؟روشناست
کهکودکزادهازروابطمشروعپدرومادرفرزندقانونیمحسوبمیشود؛اماتکلیفنسبتبهفرزند

مسکنموضوعتصویبنامههیئتوزیرانمصوب1۳۸۲/1۲/۲۷وغیرهدرشرایطکنونیوباتوجههزینههایمسکنمزاحیبیشنیست.

111-»ماده۸۶-کمكعائلهمندیمنحصرًاتادوفرزندبیمهشدهپرداختمیشودمشروطبرآنکه:1-بیمهشدهحداقلسابقهپرداخت
حقبیمههفتصدوبیستروزکارراداشتهباشد.۲-سنفرزنداناوازهجدهسالکمترباشدویامنحصرًابهتحصیلاشتغالداشتهباشند
تاپایانتحصیلیادراثربیمارییانقصعضوطبقگواهیکمیسیونهایپزشکیموضوعماده۹1اینقانونقادربکارنباشند.میزانکمك

عائلهمندیمعادلسهبرابرحداقلمزدروزانهکارگرسادهدرمناطقمختلفبرایهرفرزنددرهرماهمیباشد«.
ماده۸۷-پرداختکمكعائلهمندیبهعهدهکارفرمامیباشدوبایددرموقعپرداختمزدیاحقوقبهبیمهشدهپرداختشود.

تبصره-هرگاهدرموردپرداختکمكعائلهمندیاختالفیبینبیمهشدهوکارفرماحاصلشودبهطریقمذکوردرفصلحلاختالفقانون
کارعملخواهدشد.«

11۲-ماده۴۲مقاولهنامهشماره10۲نحوهپرداختواعطایمزایایعائلهمندیرامشخصکردهاست.مطابقاینمادهمزایایاستحقاقی
بهشرحزیراست:الف-پرداختدورهایبههرشخصحمایتشدهایکهدورهاحرازقانونیراگذراندهباشد.ب-عرضهموادغذایی

پوشاک،مسکن،امکانتعطیالتیاکمکهایخانگیدرموردفرزندان.ج-ترکیبیازالفوب.

11۳-درقسمتپایانیبند۲ماده۸۶قانونتأمیناجتماعیمیزانوارزشکلیمزایایعائلهمندیرامعادلسهبرابرحداقلمزدروزانه
کارگرسادهدرتماممناطقتعیینکردهاست.حداقلمزدبراساسمعیارهایوزارتکارواموراجتماعیهرسالهتعیینمیشود؛بنابراین،

میتوانگفتحقعایلهمندیتابعیازحداقلمزداستوکاهشروزافزوندستمزدهایواقعیاینمزایارابیاثرکردهاست.

11۴-ازقانونسال1۳۳۹برخالفقوانینسالهای1۳۳1و1۳۳۴کهپرداختاینمزایارابهزنکارگرتصریحبهمنعنکردهبود،همین
نتیجهگرفتهمیشد.موضوععدمتبعیضبینزنومرددرمقاولهنامهشماره1۵۶سازمانبینالمللیکاروناظربرفرصتهایمساویو
رفتارمساویبرایمردانوزنانکارگروتوصیهنامهمکملآنتأکیدشدهاست.مطابقایناسنادهیچکارگریاعمزنیاشوهرنبایدبهدلیل

فعالیتشغلیهمسرخودازبهرهمندیمزایایپیشبینیشدهبرایآنشغلازپوششتأمیناجتماعیمحرومشود.
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طبیعیوفرزندخواندهچیست؟قانونحمایتازکودکانبدونسرپرستمصوب1۳۵۳/1۲/۲۹به
تکلیفدربرابرفرزندخواندهپرداختهاست.مشکلاساسیموجوددراینبحث،فرزندطبیعیاست

کهدرنظامحقوقیایرانپذیرشاوجایبسیتردیددارد115.

براینمونهکافیاستبهآرایصادرهمتعارضدردوشعبهازدیوانعالیاشارهکرد.

زنیازدادگاهخواستارالزامپدرطبیعیطفلبهاخذشناسنامهمیشود؛دادگاهباایناستداللکهنسب
میکند.شعبه نوزاد برای شناسنامه اخذ به رامحکوم پدر است، محرز او پدر و کودک بین عرفی
را دادگاه رأی است، اوالدشرعیصادق درباره تنها احوال ثبت مقررات که استدالل این با دیوان
نقضمیکند.دردعوایمشابهدیگردادگاهبدویباایناستداللکهطفلحاللزادهنیست،خواهان
رامحکومکردهاست؛ولیشعبهدیگردیوان،استداللدادگاهبدویرانپذیرفتهاست؛بنابراینازآن
جاکهدردوشعبهدیواندورأیمتعارضصادرشده،پروندهدرهیئتعمومیدیوانمطرحشدهاست
وهیئتعمومینیز،درنهایتبااستنادبههماننسبعرفیپدررامحکومکردهاست.بیتردید،در
صدوراینحکم،دغدغهمصالحاجتماعیوزندگیحالوآیندهکودکنقشداشتهاست؛زیرامیدانیم
کهشناسنامهبرایکودکدرحکممجوززندگیدراجتماعاستوبدونآن،اوهویتینخواهدداشت.

حال،اگرباایناستداللیعنینسبعرفیوباتکیهبهمبانیعموماتواطالقات،فرزندطبیعیدر
حقوقمدنیپذیرفتهشدهوتنهاازحقارثمحروماست،درحقوقتأمیناجتماعیباتوجهبهاصول
ومبانیآنیعنیاصولحمایتیبودن،فراگیربودنوعدمتبعیض،نمیتوانازپذیرشفرزندطبیعی

سرباززد116.

گفتیمکهقانونتأمیناجتماعیایراندرخصوصمزایایعائلهمندینیز،هنوزدرحدودسیاستهای
آغازینتأمیناجتماعیدرجازدهاست؛سیاستهاییکهبااصولفراگیربودن،حمایتیبودنحاکمبر

تأمیناجتماعیدرتعارضاست.

همچنین،گفتیمکهنظارتدولتبرکمکهاومزایایتأمیناجتماعیحائزاهمیتبسیاراست؛به
ویژهآنکهدرکشورمابسیاریازکارگرانیاازقوانینومقرراتکارومزایایپیشبینیشدهدرآنها
اطالعیندارندیااینازابزارالزمبرایبهرهمندیازآنبرخوردارنیستند117.بههمیندلیل،مناسبتر
آناستکهسازمانتأمیناجتماعیمسئولیتپرداختکمکهایعائلهمندیبهکارگرانرابرعهده

گیردومنبعمالیآنراازکارفرماودولتازطریقاخذبیمهتأمینکند118.

همانطورکهدربخشهایدیگرهماشارهکردیم،دراینجانیز،تحدیدقوانینتأمیناجتماعیمحروم
شدنبسیاریازشاغالنوحتیکارگرانراازشمولاینمزایابهدنبالداشتهاست.ازاینجملهاند:

11۵-کودکزادهشدهاگرحاصلزناباشدوزانیکهپدرعرفیطفلاست،تمامتکالیفمربوطبهپدروازجملهاخذشناسنامهرابرعهده
دارد؛ولیماده۸۸۴قانونمدنیموضوعتوارثبینآنهامنتفیدانستهاست.

11۶-درحقوقفرانسهفرزندطبیعیمستحقدریافتمزایایتأمیناجتماعیاست.

11۷-ازاینمنظرقانونسال1۳۳۴کهدرکمکهایعائلهمندیبهنقشنظارتیدولتوتأثیرآنبهخوبیتوجهداشتهاست،حتیازقانون
سال1۳۵۴نیز،مترقیتربهشمارمیرود.

11۸-مقاولهنامهشماره10۲وتوصیهنامهمکملآن،ازدولتهایعضوخواستهاستکهمقاماتصالحیتدارودیگرسازمانهایمربوط
حداکثرتالشخودراچهدربخشعمومیوچهدربخشخصوصیبهعملآورندتابارمسئولیتهاییکهبردوشکارگرانمسئولخانواده

است،کاهشیابد.
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»آزادوویژه«،صاحبانحرفومشاغل نفر،کارگرانشاغلدرمناطق کارگرانکارگاههایزیر۵
آزاد،بیمهشدگاناختیاریوخویشفرماییو...روشناستکهاینتحدیدهادرتقابلآشکاربااصول
حاکمبرتأمیناجتماعیاست.حتیدرقانونبیمهاجباریرانندگانابهامجدیوجوددارد،زیرادر
اینقانونمحدودهتکلیفومسئولیتسازمانتأمیناجتماعیبهروشنیمشخصنشدهاست.ازطرفی
طبقتبصره1مادهواحدهسازمانتأمیناجتماعیفقطبادریافتحقبیمهمکلفبهارائهمزایااست.
نتیجهآنکهاگربههردلیلحقبیمهپرداختنشود،مزایایتأمیناجتماعیوازجملهمزایایعائلهمندی

نیزمنتفیخواهدشد119.

مابرانیمکهدولتبایدمسئولیتاساسیراتأمین،تضمینوپرداختمزایایعائلهمندیبرعهدهگیرد
نادیده بهکودکان، اینمزایاملغیشود.میدانیمکهبیتوجهی وتماممقرراتمحدودکنندهشمول

انگاشتنخطرهاییاستکهآیندهاقتصادیواجتماعیهرکشوریتهدیدمیکند.

۴-مستمریبازماندگان

بند»و«ماده۳قانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴،از»مرگ«بهعنوانیکیازمصادیقشمولتأمین
اجتماعییادکردهاست120.منظورازمرگ،مرگبیمهشدهسرپرستخانواراست؛روشناستکه
هدف جا این در که است طبیعی ازاینرو، کند. روبرو مشکل با را خانواده معاش تأمین او، فوت
گونه همان نیز، بازماندگان مستمری وجودی علت هستند. بیمهشده خانواده بازماندگان حمایت،
بنابراین،اگر کهدربند1۶ماده۲قانونتأمیناجتماعیآمده،تأمینمعاشخانوادهبیمهشدهاست؛
هدف،تأمینمعاشبازماندگاناستکههست،اینکمکهانمیتواندمقطعیباشد.پس»مستمری
بازماندگان«کهازتعهداتبلندمدتنهادتأمیناجتماعیبهشمارمیرود،مناسبترینواژهبرایاین

مقصوداست.

باوضعیتیمطلوبوقابلپذیرشاجتماعیبرهمگان اینمستمری،درتداومحیاتخانواده نقش
روشناست؛اماگاهضرورتبرقراریاینمستمری،دربارهیهمسربیمهشدهکهبهکارمشغولاست
وخوددارایدرآمداست،ازسویمحافلسرمایهداریبهچالشکشیدهمیشود.ولیدرپاسخباید
گفت،ممکناستزنانومردانیکهدرزندگیمشترک،هردودارایدرآمدهستند،درصورتفوت
دیگری،باچالشکمتریروبروشوند؛امااینهمهیواقعیتنیست؛زیرااشتغالپدرومادر،برآمدهاز
تحوالتعمیقاجتماعیاستکهحضورفعالزنومردرادرعرصههایاجتماعیواقتصادیضرور
وضرورترمیکند121.روشناستکهدرجامعهسرمایهداریافزایشهزینههاونیازهایاقتصادیعامل
اقتصادی فزایندهی برایرفعمشکالت برکارتوأمانزنانومرداندرمقامشرکایخانواده دیگری
است؛بنابراین،درچنینشرایطیمرگهریکازدوهمسر،موجباختاللدرمعاشوتأمیننیازهای
خانوادهمیشود.بهعالوه،پیشترهمگفتیمکهحقوقکاربهدورازهرگونهتبعیضتمامکارگرانو
حقوقبگیرانراشاملمیشود.ازاینرو،اتفاقینیستکهامروزدربسیاریازکشورهایپیشرفتهدر
نتیجهیمبارزاتپیگیرکارگراندرصورتفوتزن،»مستمریبازماندگان«برایشوهروفرزندانش

11۹-برماروشننیست،پسچرااینقانوننامبیمههایاجباریبهخودگرفتهاست؟!

1۲0-حالآنکهمیبایستهمچوناسنادبینالمللی،بهآنعنوان»مستمریبازماندگان«دادهمیشد.

1۲1-بارهاعنوانکردیمهرکسکهکارمیکند،بایدازمزایایآنوازجملهمزایایتأمیناجتماعیبرخوردارباشد.اینحقیاستکهدر
کاروبراثرکارایجادشدهاستوازدواجیاهردلیلدیگرحتیمحکومیتبیمهشوندهبهزندانیااعدامموجبساقطشدناینحقنمیشود.
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از »بازماندگان«است.گفتیمکههدف تعریفدقیق اینبحث، نکتهیدیگر،در برقرارشدهاست.
مستمریبازماندگان،رفعدغدغهخاطربیمهشدهنسبتبهآیندهنزدیکترینخویشانشپسازفوتاو
است.بااینتعریف،روشناستکهاستفادهکنندگانازاینمزایانزدیکترینافرادتحتتکفلمتوفی
خواهندبود.اگرنزدیکاندرجهاولوجودنداشتهباشند،موضوعمستمریبازماندگانمنتفیاست.

دیدگاه به رسیدن برای و متعددند بازماندگان مستمری دربارهی کشور جاری مقررات و قوانین
مشخصیدرموضوعوضعیتمستمریبازماندگاندرنظامفعلیحقوقتأمیناجتماعیایرانهمهاین

قوانینومقرراترابایدباهمدرنظرگرفت122.

مبنایاینمقرراتهمانمفادفصلهشتمقانونتأمیناجتماعیمصوبتیرماه1۳۵۴استودیگر
مقررات،مقرراتاصالحییاالحاقیبهمفادفصلمذکوربهشمارمیروند:

است: دانسته افراد از دسته چهار مرگ را بازماندگان مستمری برقراری علت قانون این ۸0 ماده
بیمهشدگانبازنشستهیمستمریبگیر؛بیمهشدگانازکارافتادهیکلِیمستمریبگیر؛بیمهشدهایکهدر
دهسالآخرحیاتخودحداقلحقبیمهیکسالکارومتضمن۹0روزحقبیمهدرآخرینسالحیات
خودراپرداختکردهباشدوبیمهشدهایکهدراثرحادثهناشیازکاریابیماریهایحرفهایفوتکند.

درتوضیحاینمادهوپیشینهآنواصالحاتبعدیذکرچندنکتهالزمبهنظرمیرسد:

بهنظرمیرسدکهرویکردقانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴فراهمکردنشرایطسهلتربرایبرقراری
مستمریبازماندگانبیمهشدهایاستکهفوتاوبهعلتحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهای
رخمیدهد؛بهعبارتدیگر،درحالتمرگبهدلیلحادثهناشیازکاریابیماریهایحرفهای،دیگر

شرطداشتنسابقهپرداختحقبیمهبهشرحمندرجدربند۳مادهمذکور،الزمنیست.

همچنین،ازمفاداینقانونبرمیآیدکهمنظورازمرگ،فوتفرضیراهمشاملمیشود؛یعنیاگر
دربارهمفقوداالثریحکمموتفرضیصادرشدهباشدووی،دارایسابقهدهسالپرداختحقبیمه
که۹0روزآنرادرسالیکهمفقوداالثرشدهپرداختشدهباشد؛برقراریمستمریبرایبازماندگان

ویبالمانعخواهدبود123.

بازماندگانبیمهشدهیفاقدشرایطبند۳ماده۸0قانونتأمیناجتماعیکهبهعللیغیرازحوادثناشی
ازکاروبیماریهایحرفهاینیزفوتکردهباشد،بهطورکل،محرومازمستمریبازماندگاننخواهند
بود.تبصره۲ماده۸0کهبهموجبقانوناصالحمواد۴۳و۴۴و۸0قانونتأمیناجتماعیمصوب

اجتماعی بیمههای قانون اینحال، با برمیگردد. ارسال1۳۳1 پیش به پاداش یا بهصورتمستمری بازماندگان به 1۲۲-سابقهکمک
کارگرانمصوبسال1۳۳1سرآغازبیمههایاجتماعیدرکشوربهشمارمیرود.مقایسهقوانینسالهای1۳۳۴،1۳۳1و1۳۳۹نشانگر
آناستکهدرمجموعمقرراتسال1۳۳۴دربرگیرندهیشرایطآسانتروبهتریبرایبرقراریمستمریبازماندگانبودهاست.بهعالوه،
قانونسال1۳۳۴درنزدیککردنشرایطبرقراریمستمریبرایدونوععلتمرگیعنیمرگبهعلتحوادثناشیازکاروبیماریهای

حرفهایومرگناشیازعللدیگربهنفعبازماندگانموفقتربودهاست.
بهیادداشتهباشیمکهعلتبرقراریمستمریبازماندگانمرگبیمهشدهاستوهدفازآننیز،تأمینمعاشخانوادهاشپسازمرگاو
است.بااینحالقانونگذارازسال1۳۳1تاکنوندرمقرراتمختلفنسبتبهکارگریکهفوتاودرحینانجامکارنبودهحساسیت
کمترینشانمیدهد.ولیمیدانیمکهدرواقعیتاینتفاوتهاباهدفوعلتوجودیمستمریبازماندگانیعنیتأمینمعاشخانواده

بیمهشدهمنطبقنیست.

1۲۳-بهاینموضوعدرمتنقانونبهصراحتاشارهنشدهاست؛اماازآنجاکهصدورحکمموتفرضیبهمنزلهفوتواقعیاست،این
نتیجهگیرینادرستنیست.
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در فاقدشرایطمقرر بیمهشده دارد:»چنانچه ماده۸0اضافهشدهاست،مقررمی به 1۳۷۶/۷/۲۷
بند۳باشد،ولیحداقل۲0سالحقبیمهمقرررادرپیشازفوتپرداختهباشد،بازماندگانویاز

مستمریبرخوردارخواهندشد.«

فاقد و بعدفوتمیشود به قانون این تاریخ از »بیمهشدهایکه آمدهاست: نیز الحاقی تبصره۳ در
اینبنداست،چنانچهسابقهپرداختحقبیمهاوکمتراز۲0سالوبیشتراز10 شرایطمقرردر
سالباشدبهبازماندگانویدرازایهرسالسابقهپرداختحقبیمهغرامتمقطوعیمعادلیکماه

حداقلدستمزدکارگرعادیدرزمانفوتبهطوریکجاپرداختمیشود124.«

بازماندگانواجدشرایط

مواد۸1و۸۲قانونتأمیناجتماعیازبازماندگانواجدشرایطمتوفیبرایدریافتمستمریسخن
برای الزم شرایط ۸۲ ماده و دارد اختصاص پرداخت بیمهشده بازماندگان به ۸1 ماده میگویند.

بازماندگانبیمهشدهزنراشرحمیدهد125.

الف(بازماندگانبیمهشدهمرد

گاهعنوانمیشودکهبازماندگانبیمهشدهمردموضوعماده۵0قانونبیمهاجتماعیسال1۳۳1در
قوانینبعدیتکرارشدهوباخویشاوندانمذکوردرماده۸۶۲قانونمدنیهمپوشانیدارند.تفاوت
موجودایناستکهدرماده۸۶۲قانونمدنیاوالِداوالدنیزدرصورتعدموجوداوالدمتوفی،از
اوارثمیبرند؛حالآنکهدرقانونتأمیناجتماعیاوالِداوالدجزءبازماندگانمحسوبنشدهاند،از
همینرو،قانونگذاردرمقرراتبعدیکوشیدهاست،اینحقرابرایاوالداوالدتااندازهایفراهم
افرادیاستکهدرزمان تأمینمعاش بازماندگان، مبنایمستمری نظرمیرسد به اینهمه با آورد.
حیاتبیمهشدهتحتتکفلاوبودهاندواینباارثکهصرفًامبتنیبرخویشاوندیوزوجیتاست،
تفاوتدارد؛بنابراین،درادامهبحث،بهتوضیحبازماندگانبهترتیبپیشبینیشدهدرمقرراتتأمین

اجتماعیمیپردازیم.

بازماندگان ازمستمری باشد نکرده اختیار مادامکهشوهر متوفی بیمهشده دائم یک(همسر:همسر
برخورداراست126.ازدواجدائمشرطاساسیهمسربرایبرخورداریازمستمریبازماندگاناست؛
بیمهشدهی دائم اگرهمسر برخوردارشود. بازماندگان ازمستمری نمیتواند بنابراینهمسرموقت
متوفیوبرخوردارازمستمریبازماندگان،بهصورتعقددایمشوهراختیارکند،مستمریاوقطع
خواهدشد؛امااگرشوهردومنیزفوتکند،مستمریبازماندگاندربارهیاودوبارهبرقرارمیشود؛

امادرصورتازدواجسوم،مستمریویقطعمیشودودیگربرقرارنخواهدشد127.

1۲۴-درپیپیروزیانقالبهمهیبیمهشدگانمشمولقانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴کهدرانقالبجانباختهاند،فوتآنهاحادثه
ناشیازکاربهشمارآمدودیگر،شرطداشتنسابقهحقبیمهدربارهیآنهااعمالنشد.

مستمری از برخورداری در بیمهشده زن و مرد بازماندگان بین فرقی تفاوتی نباید کار بینالمللی سازمان اسناد در که میدانیم - 1۲۵
بازماندگانوجودداشتهباشد.

1۲۶-قانونتأمیناجتماعیمانندقوانینسالهای۳۴و۳۹شرطسنیبرایهمسرتعییننکردهدرحالیکهدرقانونسال1۳۳1درصورتی
کهفوتناشیازکارنبودشرط۵0سالگیبرایهمسردائمتعیینشدهبودبدینترتیبقانونگذاردرواقعشرایطسادهتریبرایبرخورداری

همسرازمستمریبازماندگانمقررکردهاست.

1۲۷-ماده۲آییننامهاجرایتبصرهمصوب1۳۷۵/۴/۶هیئتوزیران.
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دو(فرزندان:فرزندانمتوفیاگرپسرباشندتنهااگرسنآنهاکمتراز1۸سالتمامباشد،ازمستمری
بازماندگانبرخوردارمیشوند؛فرزندانبیشاز1۸سالتنهادردوحالتیعنی1-اشتغالبهتحصیل
و۲-بهدلیلبیمارییانقصعضوکهطبقگواهیکمیسیونپزشکیموضوعماده۹1قانونتأمین

اجتماعیقادربهکارنباشند،ازدریافتمستمریمحرومنمیشوند.

قانوناجازهپرداختوظیفهومستمریوراثکارمندان براساساصالحیهتبصره۲مادهواحدهی 
مصوب۲۸آذر1۳۳۸وبرقراریحقوقوظیفهدرخصوصفرزندانونوادگانمؤنثکهدرتاریخ
نداشتنشغلو بهشرط متوفی نوادگانمؤنث فرزندانو بهتصویبمجلسرسید، 1۳۶۳/10/۲
حرفهونداشتنشوهرازمستمریبازماندگانبرخوردارهستندوشرطسنی1۸سالدربارهیآنها
فرزندان مستمری پرداخت و برقراری موضوع مستمریها 11 شماره بخشنامه نمیشود. اعمال
مؤنثبیمهشدگانمتوفی،حتیدرصورتنداشتنشغلوحرفهونداشتنشوهر،اگرازتمکنمالی

برخوردارباشند،مشمولدریافتمستمرینمیشوند.

سه(پدرومادرمتوفیکهدرصورتاحرازشرایطزیرمشمولبرخورداریازمستمریبازماندگان
خواهندبود:

1.تحتتکفلبیمهشدهبودهباشند؛۲.سنپدرازشصتسالوسنمادراز۵۵سالتجاوزکرده
ازکارافتاده اجتماعی تأمین قانون ۹0 ماده موضوع پزشکی کمیسیون تشخیص به اگر ولی باشد؛
مستمریبگیر نباید متوفی مادر و پدر .۳ نیست؛ ضرور سنی شرط رعایت دیگر، شوند، شناخته

سازمانباشند.

درپایاناینگفتاربرخییادآوریها،بهنظر،ضرورمینماید:

١ باآنکهقانونگذاردرقانونیادشدهبهطورمطلقپذیرفتهاستکهنوادگانمؤنثمتوفی.
نیزازمستمریبازماندگانبرخوردارباشند،امابرخورداریازآنرامشروطبهرعایتشرایطی
کردهاستکهازآنجمله،نداشتنشغلوحرفه،نداشتنشوهروعدمبرخورداریازتمکن
مالیاست.اینشروطگویایآناستکههدفاینکمک،تأمیندرآمدبرایچنینافرادی

استکهمعاشآنانپیشازمرگبیمهشدهبرعهدهیاوبودهاست.

٢ بخشنامهشماره11/۲سازمانتأمیناجتماعیبرقراریدوبارهمستمریبازماندگانرا.
ناممکناعالمکردهاست؛یعنیاگرپسربیمهشدهترکتحصیلکند،مستمریاوقطعمیشود؛
اگراودوبارهبهادامهتحصیلرویآورد،دیگرمستمریاوبرقرارنخواهدشد.همچنین،اگر
دختراوازدواجکندواینازدواجبهطالقبینجامد،امکانبرقراریمجددمستمریوجودندارد.
همانطورکهمالحظهمیشود،مفاداینبخشنامهمغایربااصولومفادحاکمبرتأمیناجتماعی
است؛زیرادرهرزمان،احرازشرایطیارفعموانعبایدبهبرقراریمستمریبینجامد.متأسفانه،
دراینخصوصنیز،نهادتأمیناجتماعیدرمقاممجریقوانینومقرراتتأمیناجتماعیجنبه
حمایتیوحداقلیبودناینقوانینرازیرپانهادهاست128.درهمینراستا،بخشنامهشماره

1۲۸-سازمانتأمیناجتماعیدراینخصوصمیتوانستومیبایستبااستنادبهآییننامهاجراییقانوناصالحمادهواحدهقانوناجازه
اناثمصوب نوادگان و فرزندان مورد در وظیفه برقراریحقوق و آذر1۳۳۸ ۲۸ کارمندانمصوب وراث مستمری و وظیفه پرداخت
1۳۶۳/10/۲،بهبرقراریمجددمستمریاینافرادحکمدهد؛اماهمانطورکهمالحظهمیشود،تأمیناجتماعیخودبهوضعقانوناقدام

کردهاست!



11۳ حمییتفازفخینواده

11/1سازمانتأمیناجتماعیکتاباموربیمهگری129سال1۳۸0درخصوصمستمریها
مقررداشتهاستکهشرایطبرقراریمستمریبازماندگانبایدحینالفوتاحرازشدهباشد؛
بهعبارتی،اگربرایمثالفرزنداندختر،حینالفوتازدواجکردهباشندواینازدواجپساز
مرگبیمهشوندهبهمتارکهبینجامد،برقراریمستمریممکننیست؛بنابراین،دراینجانیز

میبینیمکهبخشنامهبهقانونگذاریدستزدهاست!

٣ قانونگذارتنهاازکلمهفرزنداستفادهکردهومشخصنکردهاستکهاینکلمهبهفرزند.
طبیعییافرزندخواندهنیزاطالقمیشودیانه؟بااینحال،ایننقصقانونرامیتوانبااستناد
بهقوانینناظربرفرزندخواندگیورأیشماره۶1۷مورخ1۳۷۶/۴/۳دیوانعالیپوشش

داد.

ب(بازماندگانبیمهشدهزن

کنیم، رجوع بازماندگان مستمری از زن بیمهشده فرزندان برخورداری شروط به اگر شوهر: یک(
میبینیمکههنوزدرصورتحیاتپدر،فرزندانمادرمتوفابایدشرایطدشوارتریرابرایبرخورداری
ازمستمریاواحرازکنند.بهعالوه،ورودشوهردرردیفبازماندگانبیمهشدهزن،نبایدباعثشود
تاشروطوضعشدهیبسیاربرایبرخورداریشوهرازمستمریبازماندگانرادرقانونسال1۳۵۴
فراموشکنیم.اینشروطعبارتانداز:بههنگامفوتهمسرتحتتکفلاوباشد؛بیشاز۶0سال
دریافتکننده نیست؛ الزم سنی شرط رعایت دیگر شود، شناخته ازکارافتاده اگر اما باشد، داشته

مستمریدیگریازسازماننباشد.

دو(فرزندان:فرزنداناعمازدختروپسربرایبرخورداریازمستمریبازماندگانبایدشرطمشترکی
رااحرازکنند:پدرآنهادرقیدحیاتنباشدیااگردرقیدحیاتاستواجدشروطذکرشدهبرای

شوهرباشد130.

از برخورداری متفاوتمشمول باشرایط پسر و دختر فرزندان اینشرطالزم، درصورتحصول
مستمریبازماندگانخواهندبود:

کارمندان پرداختوظیفهمستمریوراث اجازه قانون واحده ماده ۲ تبصره قانوناصالح اساس بر
مصوب ... اناث نوادگان و فرزندان مورد در وظیفه حقوق برقراری و 1۳۳۸ آذر ۲۸ مصوب
1۳۶۳/10/۲بههمانگونهکهدربارهیفرزندانبیمهشدهمردگفتهشد،دخترانتنهابهاینشرطکه

شغلوحرفهاینداشتهوشوهرنکردهباشند،ازمستمریبازماندگانبرخوردارخواهندشد.

امااگربهتحصیلاشتغالداشته پسرانکمتراز1۸سالمشمولمستمریبازماندگانخواهندبود؛
باشندیابهعلتبیماریقادربهکارنباشند؛دیگررعایتشرطسنیالزمنیست.

سه(پدرومادرمتوفی:شروطذکرشدهدربارهیپدرومادربیمهشدهمرددربارهپدرومادربیمهشده
زننیز،صادقاستواعمالمیشود.

میزانمستمری:دراینخصوصقانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴باقوانینسالهای1۳۳۹و1۳۳۴
هیچتفاوتینداردومیزانمستمریومالکتعیینآنتغییرنکردهاست.

1۲۹-سال1۳0،ص۳۶۳.

1۳0-دراینجانیز،باتبعیضروبروهستیم؛رجوعشودبهپانوشتشماره1۳۵همینفصل.



نقدفقوانانفمربوطفبهف»تأمانفاجشمیعی«فدپفایران11۴

نیز،بایدیادآورشدکهدرسالهایاخیربهدلیلاعتراضهایکارگری،گفتهشدهاستکهدرصورت
عدماحرازسابقهپرداختحقبیمه،مزایاییولوکمتربهبازماندگانتعلقگیرد131.

1۳1-تبصره۳ماده۸0الحاقیبهموجبقانونمصوب1۳۷۶/۷/۲۷.



فصل۶ حمییتفازفباکیپان

بیمهبیکاری

بیمهبیکاریدرنظامبیمههایاجتماعی،جبرانبخشیاززیانازدستدادن
به میشوند؛ و بیکارشده ناخواسته که است وحقوقبگیرانی کارگران مزد
در اجتماعی تأمین حمایتی حوزههای از یکی بیکاری »بیمه دیگر، عبارت
مقابلهبامخاطراتبیکاریاست«.بهاینترتیب،بیمهبیکاریگذشتهازجبران
کاهش در پیشگیری عامل آن، از ناشی مصائب و فردی بیکاری خسارت
مشکالتومعضالتاجتماعیناشیازبیکاریاستکهمیتوانندحیاتهر

جامعهراباخطرهایجدیروبروکنند132.

بیمههایبیکاریعمومًابهسهدستهتقسیممیشوند:

١ بیمهبیکاریاختیاری؛دراینطرحصندوقهایبیمهخصوصی.
پوشش تحت را افراد تعیینشده پیش از وضوابطی طبقشرایط بر
خودمیگیرند.عضویتافراددرایننظام،تابعمیلوانتخابشاغالن
است.دراینطرح،افرادبرخالفنظامبیمههایاجباری،داوطلبانهبه
عضویتاینصندوقهادرمیآیندومتقاضیانآنبایدحقبیمهمربوط

راخودبهتمامیپرداختکنند133.

٢ و. میل بدون کار، نیروی طرح، این در اجباری؛ بیکاری بیمه
انتخاب،بنابهحکمقانونگذارمشمولطرحبیمهبیکاریوبرخوردار
ازمزایایآنمیشود.درایننظامحقبیمهبیکاری،عمدتًابامشارکت

کارگر،کارفرماودولتتأمینمیشود؛

٣ کمکبیکاری؛دراینطرحدولتنقشیاساسیدرتأمینمنابع.
به بیکاری بیمه پاسخگویی عدم نیز، آن وجودی علت دارد؛ مالی
بیکاریاست134.درکشورهای بیکارانطیدوره اقتصادی نیازهای

1۳۲-درکتاب»درآمدیبرحقوقکاردرایران«ودربخشهایپیشینوپسینکتابکنونیبهتفصیل
دربارهیبیکاریوپیامدهایمخرباقتصادیواجتماعیآنسخنگفتهایموازاینرو،دراینجاازتکرار

آنهاخودداریمیکنیم.

1۳۳-اینطرح،درحدودهمانبیمههایخصوصیوتجاریاستکهبیمههایاجباریتأمیناجتماعیدر
تقابلباآنپدیدارشد.متأسفانهبایدگفتترویجایننوعبیمهدردودهدیگذشتهازسویدولتها،تأمین

اجتماعیرابهبنگاهداریوبهسیرقهقراییسوقدادهاست.

وقوع از پس افراد طرح این در که است این دیگر بیمههای با بیکاری کمک طرح دیگر تفاوت - 1۳۴
تحت بیکاری وقوع از پیش افراد دیگر طرحهای در که آن حال میشوند؛ گرفته تحتحمایت بیکاری
بیمهها،تحت دیگر کهتحتحمایت بیکارانی تمام نوعطرحها این در بهعالوه، میآیند. در آن پوشش
پوششقرارمیگیرند.گزارشبیستمینجلسهکمیتهدائمیایسا،ازدونوعطرححمایتدردورانبیکاری
⇐



نقدفقوانانفمربوطفبهف»تأمانفاجشمیعی«فدپفایران11۶

سازمانیافته مبارزی نتیجه در رفاه« »دولتهای به موسوم دولتهای صنعتی، رفته پیش
کارگرانناگزیربهاجرایطرحهایتکمیلیکمکبیکاریرویکردهاند.میدانیمکهکمک
بیکاریبرایحلمسائلناشیازبیکاریهایطوالنیمدت،مناسبترازبیمهبیکاریاست؛
امااینبهمعنایآننیستکهاینطرحجایگزینیبرایبیمهبیکاریاست،بلکهاقدامتکمیلی

استدرجهتتحکیموتقویتآن135.

بایدهمتماماشخاصپیشترشاغلوهمتماماشخاصبیکاریراکهپیشتر درنظامبیمهبیکاری
شاغلنبودهاندوقادربهیافتنکارمناسبخودنیستند،دربرگیرد.همانطورکهدربخشهایدیگر
باشد.در تأمیناجتماعیدردوحالتفوقنمیتواندیکی نظام منابعمالی اشارهکردیم، اینکتاب
حالتنخست،اگرمشارکتسهجانبهکارگران،کارفرمایانرابپذیریم،درحالتدیگر،دولتباید

تأمینکنندهمنابعمالیآنباشد136.

بایددرپیبازگرداندن ازتأمینموقتمنبعدرآمدبرایبیکارشدگان، نظامتأمیناجتماعی،گذشته
آنانرابهکارهایمولدباشد؛بنابراین،ازجملهاهدافبیمهبیکاریدرراستایسیاستملیاشتغال،
تقویتوگسترشمهارتهاینوینومتناسبباتغییراتفنآوریدرتولیدواقتصاداست.بهعبارتی،
آموزش یا کارگران مهارت افزایش برای را الزم فرصت بیکاری دوران در باید بیکاری بیمههای
کارگرانغیرماهربیکارشده،متناسببانیازهایاقتصادیکشورفراهمآورد.بههمیندلیل،نقش
نظامبیمهبیکاریتنهابهحمایتمالیازبیکارانخالصهنمیشود.بلکه،بایدبهنوبهیخود،درفراهم
آوردنشرایطبهتردربهرهگیریازمنابعانسانی،گسترشدامنهاشتغالوتداومآننقشمؤثریراایفا
زنجیرهیسیاستهای در نهادهایمسئول دیگر و بیکاری بیمه نظام واسط ازجملهحلقههای کند.

کالِنناظربر»اشتغال«مراکزکاریابیوآموزشحرفهایدولتیاست137.

همانطورکهگفتهشد،پاسخمطلوببهبیکاریاشتغالمولداست؛بنابراینسمتگیریاصلیباید
فراهمآوردنشرایطاشتغالفراگیروکاملباشد،زیرادرنهایتمقرریهایمربوطبهآنباریاست
بردوشجامعه.بااینحال،نمیتوانونبایدبهاینبهانهبیمهبیکاریراازبرنامههایتأمیناجتماعی
حذفکرد.بهعبارتی،بیمهبیکاریجزءجداییناپذیرتأمیناجتماعیاست.چراکهمیتواندتاحدی
بهآسایشخاطربیکارانیابهتعبیریبهمصونداشتنجامعهازپیامدهایناگواربیکاریبینجامد138.

سخنمیگوید:طرحهایبیمهوطرحهایکمک.بودجهطرحهایکمکازوجوهعمومیوبودجهطرحهایبیمهازطریقوصولحقبیمه
تأمینمیشود.اتریش،فرانسه،جمهوریفدرالآلمان،هلند،سوئدوانگلستانهردونوعطرحرادارند.دراینکشورها،طرحکمک،طرح

مکملمحسوبمیشوند.دراسترالیاونیوزیلندفقططرحکمکدردورانبیکاریاجرامیشود.طرحهایفوق،اجباریهستند.

1۳۵-ازدیگرعلتوجودیبیمهبیکاریحقافراددریافتنکاریمناسبوشایستهاست؛تأمیناینحقازجملهتکلیفدولتهاست؛اما
مادامکهبههردلیلاینحقتأمیننشود،بایدازبیکارانحمایتشایستهبهعملآید.همازاینرو،برخورداریازبیمهبیکاریازجملهحقوق

بیکارانوازجملهتکالیفدولتهادربرابربیکاریوبیکاراناست.

1۳۶-پیشتراشارهکردیمکهدرحرکتبهسویتأمیناجتماعیبهمفهومواقعیوفراگیرآنبایدبهمالیاتبردرآمدهابانرختصاعدی
رویکرد.

1۳۷-درکتابدرآمدیبرحقوقکاربهتفصیلدراینبارهنوشتیم.براییادآوریرجوعشودبهبخشچهارماینکتابپیوستشماره1۳.

1۳۸-ماده1۴مقاولهنامهشماره1۶۸سازمانبینالمللیکارضمنتأکیدبرتکلیفدولتهایعضونسبتبهپرداختمقرریدورهایبه
بیکاران،خاطرنشانمیکندکهپرداختهایدورهایدرخصوصبیکاریکاملبایدجایگزیندستمزدتماموقتیانیمهوقتذینفعباشدو
نیازهایاساسیاووخانوادهاشرابرآوردهسازد؛امااینمقررینبایدبهحدیباشدکهانگیزهکارکردنرادراوازبینبرد.دربند1ماده۲۳
نیز،برمراقبتهایبهداشتیوپزشکیازبیکاروخانوادهیاوتأکیدشدهاست.درماده۲۴همگفتهمیشودکهدردورانبیمهبیکاریسابقه
⇐
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حالبایددیدکهبیمهبیکاریدرنظامتأمیناجتماعیایراندروضعومرحلهایقراردارد.

بیمهبیکاریدرایران

درسال1۳۲۵همزمانبااجرایتدریجیقانونبیمههایکارگری،بنابهپیشنهادشورایعالیکار،
طرحقانونکار،مشتملبر۴۸مادهبهتصویبهیئتوزیرانرسید.درمواد۳۵تا۴۳اینتصویبنامه،
مقررشدهبودکهصندوقبهداشتوصندوقتعاون،باهدفحمایتازازدواج،عائلهمندی،بیکاری،
ازکارافتادگی،کفنودفنتشکیلشود.همچنین،براساسماده۳۷اینقانونصندوقمرکزیبهنام
بنگاهرفاهاجتماعی،باهدفایجادهماهنگیونظارتبرکارصندوقتعاونوبهداشت،تأسیسشد؛
این کارفرمایان و دولتها وکارشکنی ازیکسو تعهدات و دریافتی بیمه میانحق تناسب اماعدم
بنگاهچندانکهبایددرتحققاهدافخودموفقعملنبود؛ازاینرومنحصرًاصندوقهایمخصوصی
دریافت با که ایجادشدند کار ووزارت نمایندگانکارگر،کارفرما نظر برخیکارگاهها،تحت در
بیمهایمعادل۳درصددستمزدودربرگیرنده۲درصدسهمکارفرماو1درصدسهمکارگر، حق

کمکهاییبهکارگرانکارگاههایمربوطپرداختمیکردند.

قانونی الیحه تصویب موجب فراگیر بیکاری معضل 1۳۳1 سال در گسترده بیکاری بروز پی در
تأمین بیمههای سازمان قانون، این ۷۹ ماده استناد به شد. سال این در کارگران اجتماعی بیمههای
اجتماعیکارگران139مأموربهتشکیلصندوقکمکبهبیکارانزیرنظارتوزارتکارشدومحل
تأمینمالیآننیز،۵%ازمجموعدرآمدهایحاصلازحقتعاونوبیمهتعیینشد.اینالیحه،بهدلیل
مشکالتمالیوعدمبرخورداریازامکاناتاجراییدرسال1۳۳۴»اصالح«وحمایتازبیکاران،

ازردیفحمایتهایبیمههایاجتماعیکارگرانحذفشد.

باآنکهازسال1۳۳۴بهبعد،پدیدهبیکاریرشدفزایندهایداشتوحمایتازبیمهشدگانیکهدچار
کار دستور از سرمایهداران فشار تحت بود، یافته بیشتری ضرورت میشدند، غیرارادی بیکاری
برده بیکاری بیمه از نامی تأمیناجتماعی قانون بههمیندلیل،حتیدر دولتهاخارجشدهبود140.

نشد.

درسال1۳۶۶بارشدبیکاریناشیازتعطیلیکارگاهها،مشکالتاقتصادیناشیازجنگتحمیلی
ورکوردسرمایهگذاریدربخشخصوصیوحتیدولتی،قانونبیمهبیکاریتحتعنوانحمایت
ازبیکارانمشمولقانونکار،برایمدتسهسالبهطورآزمایشیتصویبشدوپسازانقضایاین

دوره،بااصالحاتیدرسال1۳۶۹بهتصویبدائمرسید.

هدفهایاصلیدرتهیهوتصویبقانونبیمهبیکاریچنیناعالمشد:حمایتازنیرویکاربههنگام
بیکاریغیرارادی،حفظقدرتخریدوسطحزندگیکارگربیکارشده،فراهمآوردنزمینهمناسب
برایدولتبهمنظوراجرایسیاستاشتغالواستفادهمطلوبازمنابعنیرویانسانی.اینهدفها،به

برخوردارازمزایایبیمهبیکارینبایدمنتجبهحذفسابقهیبیمهاودربرخورداریازدیگرمزایایتأمیناجتماعیوازجملهبازنشستگی
شود.

1۳۹-درپیتصویبقانونتأمیناجتماعیسال1۳۵۴اینسازماننامتأمیناجتماعیبهخودگرفت.

1۴0-میدانیمکهبیکاری،دربراتحادکارگرانتأثیرمنفیداردوسرمایهدارانازارتشذخیرهبیکارانبرایتحمیلخواستهایخودو
تبدیلنیرویکاربهکاالحداکثربهرهرامیبرند.



نقدفقوانانفمربوطفبهف»تأمانفاجشمیعی«فدپفایران11۸

نوعیدراصول۲۸و۲۹قانوناساسیجمهوریاسالمینیز،منعکساست141.

از برخورداری بیکاریو بیمه پیشترشاغلمشمول تنهااشخاص قانون این مفاد بااینحال،مطابق
تمام قانون این شمول بیکاری، بیمه قانون 1 ماده اساس بر که چند هر شناختهشدهاند. آن مزایای
مشموالنبیمههایاجباریقانونتأمیناجتماعیوتابعقوانینکاروقوانینکارکشاورزیرادربرمی
گیرد،تبصرهماده1قانونبیمهبیکاریبازنشستگانوازکارافتادگانکلی،صاحبانحرفومشاغل
آزاد،بیمهشدگاناختیاریواتباعخارجیرابهصراحتازشمولقانونخارجکردهاست.بهعالوه،
براساسمفادحکمکلیماده1تمامافرادیکهازلحاظروابطاستخدامیتابعقوانینخاصهستندو

قانونکاربرروابطکاریواستخدامیایشانندارد،ازشمولاینقانونخارجشدهاند142.

بنابراین،براساسآنچهرفت،قانونبیمهبیکاریکشورتنهاشاغالنراتحتحمایتگرفتهاستو
ازایننظربهحداقلالزامموجوددرمقاولهنامهشماره10۲سازمانبینالمللیکاریعنیابتداییترین
مقاولهنامههایناظربرتأمیناجتماعینظرداشتهاست.بهعالوه،ازمیانتقسیمبندیمربوطبهبیکاری
اشاره بارها که همانطور بهعالوه، گرفتهاست143. نظر در را کامل بیکاری تنها کامل غیر و کامل
کردیم،بهطورخودسرانهوبدونمبنایقانونیبخشبزرگیازشاغالنوحتیکارگرانرابراساس
منظر هر از نگاه با بنابراین، قانونخارجکردهاند؛ این ازشمول وخویشفرمایی اختیاری بیمههای
مانده متوقف اجتماعی بیمههای آغازین مراحل درحدود بیکاریکشور بیمه قانون که دید میتوان

است.

بیمه قانون تعبیر به »غیرارادی« بیکاری از فراتر بس جامعه در بیکاری عرفی مصادیق که میدانیم
بیکاریاستوجامعه،تمامکارگرانیراکهرابطهکاریآنانباکارفرماخاتمهمییابدوبهکاردیگری
نیزمشغولنمیشوند،بیکارمیشناسد.عدمانطباقشمولبیکاریدراینقانونودیگرقوانینکشور

باواقعیتهایجامعه،مشکالتبسیاریرادرپیداشتهاست.

1۴1-»اصلبیستوهشتم:هرکسحقداردشغلیراکهبدانمایلاستومخالفاسالمومصالحعمومیوحقوقدیگراننیستبرگزیند.دولت
موظفاستبارعایتنیازجامعهبهمشاغلگوناگون،برایهمهافرادامکاناشتغالبهکاروشرایطمساویرابرایاحرازمشاغلایجادنماید.
اصلبیستونهم:برخورداریازتأمیناجتماعیازنظربازنشستگی،بیکاری،پیری،ازکارافتادگی،بیسرپرستی،درراهماندگی،حوادثو
سوانح،نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبتهایپزشکیبهصورتبیمهوغیره،حقیاستهمگانی.دولتموظفاستطبققوانین
ازمحلدرآمدهایعمومیودرآمدهایحاصلازمشارکتمردم،خدماتوحمایتهایمالیفوقرابراییکافرادکشورتأمینکند.«

1۴۲-ازهمینرو،کارمندانومستخدماندولتکهتابعقوانیناستخدامیکشورهستند،مشمولبیمهبیکارینیستندودرقوانیناخیرنیز
ذکریازبیمهبیکاریآناننشدهاست.بهعالوه،میدانیمکهبسیاریازکارگرانازطریقمصوبههایناقضقانونکاروقانونتأمیناجتماعی

ازشمولآنهاوبهطریقاوالًازشمولقانونبیمهبیکاریخارجشدهاند.

1۴۳-مقاولهنامهشماره1۶۸دولتهایعضورابهحمایتازهردونوعبیکاریمکلفکردهاست.بهعالوه،مقاولهنامه1۶۸درماده۲۶
حمایتازبیکارانپیشترغیرشاغلرانیزدرنظرگرفتهاست.درمادهمذکور،افرادفوقچنینتقویمشدهاند:»الف(جوانانیکهآموزش
انجام را اجباری تمامکردهاند؛ج(جوانانیکهخدمتسربازی را پایانرساندهاند؛ب(جوانانیکهتحصیالتخود به را حرفهایخود
دادهاند؛د(اشخاصیکهمدتیبهواسطهسرپرستییککودکیامراقبتازیکبیمار،یکمعلولیایکشخصسالخوردهازکارمحروم
بودهاند؛ه(اشخاصیکههمسرشانفوتکردهباشد،ولینتواندازمزایایمربوطبهبازماندگاناستفادهکنند؛و(اشخاصطالقگرفتهیاجدا
شده؛ز(زندانیانآزادشده؛ح(بزرگساالنسالمیامعلولیکهیکدورهتعلیماتویژهراگذراندهباشند؛ط(کارگرانمهاجریکهبهوطن
خودبازمیگردند،بهاستثنایآنهاییکهبهموجبقوانینکشوریکهدرآنجاکارکردهاندازحقوقویژهبرخوردارشدهاند؛ی(اشخاصی
کهقباًلبرایخودشانکارمیکردند.«بهعالوه،برطبقبند1ماده11مقاولهنامهشماره1۶۸»اشخاصتحتحمایتبایدمشتملبرطبقات
معینیازکارکنانباشندکهشمارآنهاکمتراز۸۵درصدکلکارکنان،ازجملهکارکنانبخشعمومیوکارآموزاننباشد.«برطبقبند۲:
نیز»دولتهایعضومیتوانندآنگروهازکارکنانبخشعمومیراکهبهموجبقوانینیامقرراتملیاستخدامآنهاتابازنشستگیتضمین

شدهباشد،ازشمولحمایتخارجکنند«.
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میدانیمکهدرماده۲1قانونکار،شرایطناظربرخاتمهقراردادکارچنینتقویمشدهاست:الف(
فوتکارگر؛ب(بازنشستگیکارگر؛ج(ازکارافتادگی؛د(انقضایمدتدرقراردادهایکاربامدت
موقتوعدمتجدیدصریحیاضمنیآن؛ه(پایانکاردرقراردادهاییکهمربوطبهکارمعیناست؛و(

استعفایکارگر.

برشرایطفوق،اخراجکارگررانیزبایداضافهکرد.

روشناستکهشرایطبرشمردهدربندهای»الف«،»ب«و»ج«فوقازشمولبیمهبیکاریخارجاند.
استعفاهماگربنابهخواستوارادهکارگرصورتگرفتهباشد144،آشکاراازمصادیقاینقانونخارج
میشود؛امادردیگرشرایط،یعنیبیکاریدرنتیجهاخراجکارگر،بیکاریدرنتیجهاتمامقراردادهای
موقتوقراردادهایباکارمعیننمیتوانچنینحکمداد؛شرایطبحثبرانگیزیکهنظامبیمهبیکاری
کشورراباچالشاساسیروبروکردهاستوموجبآییننامه،بخشنامهودستورالعملهایمتعددو
گاهمتعارضشدهاست؛برخیازاینبخشنامههاوآییننامههادرنتیجهاعتراضکارگران،موضوع

صدورحکمدرهیئتعمومیدیوانعدالتشدهاند.

قراردادهایموقتکارومشاغلفصلی

انقضایمدت بند»د«ماده۲1قانونکار،ازعللخاتمهقراردادکار، همانگونهکهگفتهشد،طبق
قراردادهایکاربامدتموقتوعدمتجدیدصریحیاضمنیآنونیز،پایانکاردرقراردادهایمربوط
بهکارمعین،ذکرشدهاست؛چنانچهکارگرنتواندباردیگروپسازانقضایمدتیااتمامکارمشغول
تا میشمارد؟ بیکار را او نیز، بیکاری بیمه قانون آیا ولی میشود. شناخته بیکار عرفًا کارشود، به
قانونکار بهواسطهشمول اینکارگران سال1۳۷۸ومصوبههیئتوزیران1۳۷۸/10/۲۶عماًل
برآنان،مشمولقانونبیمهبیکاریشناختهمیشدند.بهعبارتی،اینرویههماهنگبامقاولهنامههای
سازمانبینالمللیکار،تأمینکنندهحداقلاستانداردهادرحمایتازبیکارانفصلیبودهاست145؛
برای که موقت قرارداد با یا فصلی کارگران 1۳۷۸/10/۲۶ مصوبه در اگرچه، هیئتوزیران اما
باماهیتدائم،مشغولاند،مستحقبرخورداریازمزایایقانونبیمهبیکاری مدتمعینیدرکاری
دائم،نظیرطرحها،پروژهها، باقراردادهایموقتدرکارهایغیر دانست،146ولیکارگرانیراکه
این آنخارجکرد. ازشمول را بهکارمشغولمیشوند فعالیتهایساختمانیوعمرانی پیمانها،
دیوان عمومی هیئت ۹۷ شماره دادنامه در تا شد موجب کارگری اعتراضات نتیجه در مصوبه،

عدالتاداریروز1۳۸۲/۳/۴موضوعصدورحکمزیرشود:

1۴۴-میدانیمکهدربسیاریمواقعاستعفایکارگردرنتیجهیتهدیدوفشارکارفرمایافشارناشیازاشتغالبهکارنامناسبصورت
میگیرد.ولیبهاینمسائلدرقوانینکشورتوجهالزمنشدهاست.میدانیمکهحتیدرمقاولهنامههایسازمانبینالمللیکارآمدهاست،
چنانچهکارگریحتیبهطورارادی،کارخویشراترککردهباشد،امامقاماتصالحیتداراینکاراوراموجهتشخیصدهند،استعفای

اوازمصادیقبیکاریارادینیستوسببقطعمقرریاونمیشود.

1۴۵-مقاولهنامههایسازمانبینالمللیکارضمنحمایتازکارگرانیکهدرحیناشتغالوبافرضدارابودنرابطهکاریدچاربیکاری
شدهاندازکارگرانیفصلی،باتوجهبهوضعاحکامخاصوویژهاینگروهازبیکارانحمایتمیکند.مقاولهنامهشماره1۶۸،بیکاریکامل
بهحالتفردقادر،آمادهودرجستجویکاراطالقمیشودکهبهدلیلناتوانیدریافتنشغلمناسب،فاقددستمزدودرآمداست؛بنابراین،
کارگرانیکهبهسببانقضایمدتقراردادیاانجامکارمعین،موضوعقراردادکارخودیابهدلیلاتمامفصلکاربیکارمیشوندنیز،از

مصادیقبیکارانغیرارادیبهشمارمیآیندومشمولتعریففوقمیشوند.

1۴۶-رجوعشودبهبند۳مصوبههیئتوزیران.
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»مستنبطازحکممقرردرماده۲قانونبیمهبیکاریمصوب1۳۶۹درتعریفکارگربیکارمشمول
قانونمزبورایناستکهرابطههمکاریکارگرباکارفرما،علیرغمامکانبقاواستمرارآن،بدون
میلوارادهکارگرقطعشدهباشد؛بنابراینبیکاریکارگربهلحاظانقضایمدتقراردادموقتیااتمام
کارموقتازمصادیقمادهفوقالذکرمحسوبنمیشودودادنامهشماره1۸۴0مورخ1۳۸1/۹/۲۸
شعبهاولتجدیدنظردیوان،مشعربرفسخدادنامهبدویوردشکایتواعتراضشاکیدرحدیکه

متضمناینمعنااست،موافقاصولوموازینقانونیمیباشد.«

دررأیدیگریازهیئتعمومیدیوانعدالتاداریبهشماره۸مورخ1۳۸۳/1/1۶بیکاریکارگر
بهلحاظاتمامقراردادکار،ازمصادیقبیکاریبدونمیلوارادهتشخیصدادهنشدودیوانعدالت
اداری،باصدورحکمیکلی،بیکاریدرنتیجهاتمامقراردادکاربامدتمعینرابیکاریارادیدانسته

است:

»باعنایتبهماده۲1قانونکارمدلولدادنامههایشماره۲۳۸مورخ1۳۷۸/۵/1۶وشماره۹۷
مورخ1۳۸۲/۳/۴هیئتعمومیدیوان،متضمنقطعرابطهاستخدامیکارگرباکارفرمابهواسطه
انقضایمدتکارواینکهتنظیمقراردادکاروتعیینشرایطآنازجملهمدتقراردادمبتنیبرتوافق
وتراضیطرفیناست،بیکاریکارگربهلحاظخاتمهمدتقراردادکارازمصادیقاخراجبدونمیل
وارادهکارگرمحسوبنمیشودتاموردازمصادیقماده۲قانونبیمهبیکاریمصوب1۳۶۹تلقی
گردد؛بنابرایندادنامهشماره1۳۶۷مورخ1۳۸0/10/۲۲شعبهاولتجدیدنظردیوانکهمتضمن

اینمعنامیباشدموافقاصولوموازینقانونیتشخیصدادهمیشود.«

بهاینترتیب،مالحظهمیشودکهآرایهیئتعمومیدیوانعدالتاداریازمصوبههیئتوزیرانهم
گامیعقبترنهادوکارگراندارایقراردادموقتاماشاغلدرکارهاییباماهیتدائمرامشمول
قانونبیمهبیکاریندانست.استداللهمچنیناست:کارگرانشاغلدرقراردادهایبامدتموقت
بهواسطهآگاهیازاشتغالموقتوعلمبهبیکاریدرپایانقرارداد،ازحمایتاینقانونبرخوردار
در که میداند دیگر هرکس از بهتر اداری عدالت دیوان عمومی هیئت سادگی! همین به نیستند.
نبودتشکلهایمستقلکارگریوسرکوبپیگیرفعاالنکارگریازیکسووبیکاریگستردهدر
تأمینمعاشخودوخانوادههایشان در ازسراضطرار آگاهیومیلکه ازسر نه جامعه،کارگران
ناگزیرازتندادنبهحداقلهاهستند147.بااینهمهحتیاگرفرضکنیمکهاشتغالبهکاربراساس
قراردادموقتبهمیلوارادهیکارگرباشد،بیکارشدندرپایانقراردادرانمیتوانبهمیلوارادهی

اومنتسبکرد.

دائم غیر پروژهها، و کارکنانطرحها نظیر آنان کار ماهیت که نیز فصلی کارگران میشویم یادآور
دائم ماهیتغیر با درمصوبههیئتوزیران،مشمولحکممشابهکارهای بندیجداگانه است،طی
یاکارکنانشاغلدرکارهاییکهکارگاه اینمصوبهکارکنانفصلی مفاد به باتوجه قرارگرفتهاند.
محِلاشتغالآنانصرفًادردورهخاصیدایراست،نظیرمدارسغیرانتفاعی،مهدکودکهاوآموزش
وپرورش،درصورتخاتمهفصلکاروبیکاری،مشمولقانونشناختهنمیشوند،بلکهایندستهاز
کارگرانصرفًادرصورتیکهدراثنایفصلکار،بیکارشوند،مشمولاستفادهازمقرریبیمهبیکاری

خواهندبود148.

1۴۷-فراموشنکردهایمکهدرپیتصویبقانونکارچگونهباردیگرقراردادهایموقتباحمایتمجمعتشخیصمصلحت»نظام«ودر
سکوتشورایعالیکاررواجیافت.درآنزمان،اعتراضکارگراندردیوانعدالتاداریمنجربهصدورحکمیشدکهبراساسآنذکر

مدتدرهرقراردادمشمولکارموقتاعالمشد.

1۴۸-بند1مصوبهمورخ1۳۷۸/10/۲۶.
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اخراجکارگر149

هرچنددرماده۲1قانونکار،ازاخراجدرشمارشرایطپایانقراردادکارسخنیبهمیاننیامدهاست،
قانونکاردرفصولوبخشهایدیگرازاینعملکارفرمابهعنوانفسخقراردادنامبردهاست.

قانونکارازاخراجبهدوصورتموجهوغیرموجهناممیبرد؛درقانونبیمهبیکارینیز،اطالقعنوان
بیکاربهفرداخراجشده،بستهبهموجهیاغیرموجهبودنآن،متفاوتاست.

قانونکاردرماده۲۷اخراجکارگررادرشرایطزیرموجهدانستهاست:

از پس را کارگاه انضباطی آییننامههای یا و ورزد قصور محوله وظایف انجام در کارگر، »هرگاه
تذکراتکتبینقضنماید،کارفرماحقداردقراردادکاررافسخنماید150.«

بند۳دستورالعملشماره1000/10۴۲۸روز1۳۷۹/1/۳0سازمان به توجه با درچنینحالتی
تأمیناجتماعیووزارتکارواموراجتماعیبیکارشدگانیکهوفقمقرراتقانونکاروحسبآرای
صادرهازمراجعحلاختالفمقرردراینقانونبهدلیلقصوردرانجاممحولهویانقضآییننامههای
انضباطیکارگاهتوسطکارفرمااخراجگردیدهاند،مستحقدریافتمقرریبیمهبیکارینخواهندبود.
دلیلچنینحکمی،دخالتارادهوانتخابکارگردربیکاریبیانشدهاست،زیرابنابهاینتعبیر،در

صورتعدمتخلفکارگر،بیکاریبهوقوعنمیپیوست.
بههیئتحل را آن آنساکتاستوتشخیص اخراجغیرموجهومصادیق قانونکاردرخصوص

اختالفمحولکردهاست.
میدانیمکهدرصورترأیهیئتحلاختالفبهاخراجغیرموجه،مطابقماده1۶۵قانونکار،باید
حکمبازگشتبهکارگراخراجیوپرداختحقالسعیویازتاریخاخراجصادرشود.تبصرههمین
مادهنیزمیگوید:»چنانچهکارگرنخواهدبهواحدمربوطهبازگردد،کارفرمامکلفاستبراساس

سابقهخدمتکارگربهنسبتهرسال۴۵روزمزدوحقوقبهویبپردازد.«

رویهجاریمطابقمفادماده۲قانونبیمهبیکاریایناستکهاگرکارگریکهبهصورتغیرموجه
امااگرکارگربیکارشدهپسازقطعیتحکم اخراجشدهباشد،مشمولقانونبیمهبیکاریاست؛
مربوطازبازگشتبهکارخودداریکند،بهاستنادتبصرهماده1۶۵قانونکارمشمولدریافتمقرری

بیمهبیکارینمیشود؛زیرادراینحالتنیزبیکاریکارگرراارادیتلقیکردهاند151.

1۴۹-مقاولهنامههایسازمانبینالمللیکار:درمقاولهنامهشماره10۲کهبهبیانحداقلاستانداردهایتأمیناجتماعیوازجملهمزایای
بیکاریمیپردازد،بهطورکلیدرخصوصکلیهمزایایموضوعمقاولهنامهآوردهشدهاست:-درصورتیکهحادثهیاآسیبموضوعمزایا
دراثرعملتبهکارانهشخصمربوطبهوقوعپیوستهباشد؛-درصورتیکهحادثهیاآسیبموضوعمزایادراثربدرفتاریارادیشخص
مربوطپدیدآمدهباشد.-درخصوصمزایایبیکاری،درصورتیکهشخصمربوط،شغلخودرادراثرایجادوقفهدرکاربهدلیلاختالف
بهنظرمیرسدمقاولهنامه ترتیب این به تعلیقدرآورده)ماده1۹۹( بهحال باشد.میتوانپرداختمزایایمزبوررا داده ازدست شغلی
شماره10۲درخصوصاخراجکارگرانوتأثیرآنبرپرداختمقرری،صرفًااخراجناشیازتقصیرکارگرراسببقطعمقرریدانسته
است؛همچنینهمسوبامفادمقاولهنامهشماره10۲ماده۲0مقاولهنامهشماره1۶۸نیزمقررمیدارد:-درصورتیکهازسویمقامات
صالحیتدارتأییدشودکهشخصمربوطعمدًاموجباتبیکاریخودرافراهمساختهباشد؛-زمانیکهشخصمربوطرابهدلیلمتوقف

کردنکارجهتنزاعشغلیازبیکارکردهباشند.میتواننسبتبهقطع،تعلیقویاکاهشمقرریبیکاریاقدامکرد.

1۵0-درکتاب»درآمدیبرحقوقکار«بهتفصیلبهنقدکاستیهایقانونکاروازجملهموضوع»اخراج«پرداختیموازاینرو،دراین
جاازتکرارآنهاپرهیزمیکنیم.

1۵1-بند۴دستورالعمل1000/10۴۲۸مورخ1۳۷۹/1/۳0.
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بازخرید

درقانونوآییننامهبیمهبیکاریاشارهایمستقیمبهبازخریدنشدهاست152؛امادستورالعملمشترک
وزارتکاروسازمانتأمیناجتماعیدرخصوصاجرایقانونبیمهبیکاری،اقدامبهتفکیکدوفرض

ذیلکردهاست:

١ بازخرید،درنتیجهسازشوتوافقمستقیمباکارفرما؛دراینفرضگفتهمیشود،اگر.
کارگرپیشازمراجعهبهواحدهایکارواموراجتماعییاپیشازطرحشکایتدرمراجع
حلاختالفموضوعفصلنهمقانونکار،دربارهیمزایایپایانقراردادکارخودباکارفرما
سازشکردهباشد،مطابقبند1دستورالعملیادشده،بااستنادبهماده۲قانونبیمهبیکاریکه

تنهابیکارانغیرارادیرامشمولمیشود،مقرریبیکاریاعمالنخواهدشد153.

٢ کار. قانون نهم فصل موضوع اختالف مراجعحل آرای اساس بر اگر بیکارشدگان 
دربارهیمزایایپایانکاروقطعهمکاریباکارفرماسازشکنند،درصورتیکهبیکاریآنان

غیرارادیباشد،مستحقدریافتمقرریبیکاریخواهندبود.

بهاینترتیببرطبقایندستورالعملتنهابازخریدکارگرانبهحکممراجعحلاختالفویانظرواحد
کارواموراجتماعیبهشرطغیرارادیبودنبیکاری،موجببرقراریمقرریاست؛بهعبارتی،اگر
کارگرپیشازمراجعهبهواحدهایکارواموراجتماعییاپیشازطرحشکایتدرمراجعحلاختالف

قانونکار،باکارفرماتوافقمستقیموسازشکند،ازشمولقانونبیمهبیکاریخارجمیشود.

و مراجعه اساس بر بیکاری بودن ارادی غیر یا و ارادی به گفتحکم باید رویه، این درخصوص
نهبه شکایتکارگردرمراجعحلاختالفیاعدمآن،معیاراصولینیست؛زیرادرعمل،کارگر،
حکممراجعحلاختالف،بلکهبهحکم»قانون«،مجبوربهپذیرشبازخریدمیشود154.دراینحالت

دیگرنمیتوانبهبهبیکاریارادیاستنادجست.

بیکاریناشیازتعلیققراردادکار

قانونکاردرمبحثدومازفصلدومدرمواد1۴تا۲0تحتعنوانتعلیققراردادکارشرایطتعلیق
قراردادکاررابرشمردهاست.بایددیدکههریکازاینشرایطچهتأثیریدربیمهبیکاریمیگذارد.

١ کلی. حکم بر عالوه کار بینالمللی سازمان مقاولهنامههای در وظیفه: نظام خدمت 
مندرجدرماده10مقاولهنامهشماره1۶۸مبنیبرحمایتازکلیهبیکارانناشیازتعلیقکار،

1۵۲-مقاولهنامههایسازمانبینالمللیکار،دربارهبازخریدشدنوتأثیرآنبردریافتمقرریبیکاری،حکممشخصیارائهنمیکنند؛با
اینحال،باتوجهبهحکمکلیاینمقاولهنامههامبنیبرحمایتازبیکارانغیرارادی،چنانچهبازخریدشدنکارگرناشیازخواستواراده

وینباشد،تأثیریبربرقراریواستمرارمقرریبیکارینخواهدداشت.

1۵۳-دراینبندتأکیدشدهاست:»واحدهایکارواموراجتماعی،قبلازمعرفیافرادمیبایددربارهنحوهقطعرابطهکاربررسیالزمرا
معمولوپسازحصولاطمینانازعدمسازشوتوافقطرفینویابازخریدکارگردراینخصوصاقدامنمایند.«

1۵۴-ازشروطقراردادموقتکاراعمازآنکهقراردادبهتمدیدبینجامدیانهتسویهحسابباکارگردرپایانمدتقرارداداست؛بنابراین،
جاییبرایشکایتکارگرنمیماند.عجبآنکهایننوعتسویهحساب»بازخریدداوطلبانه«نامگرفتهاست!
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انجام را اجباری کهخدمتسربازی بیکاری ازجوانان مقاولهنامهحمایت این ۲۶ ماده در
دادهاندبهعنوانیکیازگروههایدهگانهمشمولحمایتذکرشدهاستومنظورمقاولهنامه
حمایتازجوانانغیرشاغلیاستکهخدمتسربازیراانجامدادهاندواکنوندرجستجوی
کاروبیکارهستند.ولیاینمقاولهنامهدرخصوصافرادپیشترشاغلیکهبهخدمتسربازی
اعزاممیشوند،اشارهخاصینکردهاست؛ازاینرو،دربارهایناشخاصنیز،مطابقماده10

آنعملمیشود.

بهحالت قانون،قراردادکاردردورانخدمتنظاموظیفه این قانونکارمطابقماده1۹ در
تعلیقدرمیآید،ولیازآنجاکهطبقتبصرهماده1۴قانونکارمدتخدمتنظاموظیفهو
همچنینمدتشرکتداوطلبانهکارگراندرجبههجزءسوابقخدمتوکارآنانمحسوب
میشود،تعلیققراردادکاربهواسطهاعزامکارگربهخدمتنظام،بیکاریمحسوبنمیشود
سربازی بهخدمت بیمهشدهای چنانچه ولی نیست. بیکاری بیمه قانون مشمول نتیجه در و
اعزاموپسازاتمامدورانخدمتوظیفهسربازی،ظرفمهلتقانونِیحداکثردوماهبعداز
پایانخدمتبهمحلاشتغالخودمراجعهکندوکارفرمااورانپذیرد،میتواندبهمراجعحل
اختالفمراجعهکند؛درصورتصدورحکمبهاخراج،ازمقرریپیشبینیشدهدرقانونبیمه

بیکاریبهرهمندخواهدشد.

باوجوداین،قوانینکشوردرخصوصحمایتازافرادشاغلیکهبهدلیلاعزامبهخدمت
اجرایی آییننامه در ولی ندارد. وجود خاصی مقررات میشوند، تعلیق نه و بیکار سربازی
قانوندرخصوصحمایتازافرادیکهپسازبرقراریمقرریبیکاریبهخدمتسربازی

اعزاممیشوند،برخیحمایتهاپیشبینیشدهاست.

سربازی، خدمت به عازم متأهل بیکاران درخصوص بیکاری، بیمه قانون اجرایی آییننامه
به بیکاری بیمه مقرری از استفاده درحین که بیمهشدگانی »مقرری است: داده چنینحکم
پایان از پس و میگردد قطع نباشند، متأهل درصورتیکه میگردند، اعزام عمومی وظیفه
خدمتوظیفهعمومیدرصورتعدماشتغال،بامعرفیواحدکارواموراجتماعیمجددًا

نسبتبهباقیماندهمدتاستحقاقیمقرریآنانبرقرارخواهدشد.«

سربازی بهخدمت اعزامی بیکاران از محدود بسیار بهشکل کشور قوانین در بهاینترتیب،
به بیکاری مقرری دریافت حین در )1 از: عبارتاند شدگان حمایت است. شده حمایت

سربازیاعزامشوند؛۲(متأهلباشند.

٢ مرخصیتحصیلییامرخصیبدونحقوقکارگران:مطابقماده1۶قانونکارکارگران.
درصورتاستفادهازمرخصیتحصیلییادیگرمرخصیهایبدونحقوقیامزدمطابقاین
آنجا از تعلیقدرمیآید. بهحال تامدتدوسال قراردادکارشاندرطولمرخصی قانون
کهفردشاغلیکهبرایادامهتحصیلازمرخصیاستفادهمیکند،درجستجویکارنیست؛
مشمولبیکاریغیرارادینیست؛امااگرپسازانقضایمرخصیبدونحقوقبهمحلکار
خودمراجعهکندوکارفرمابدوندلیلموجهازپذیرشویسرباززند،اومیتواندمطابقماده
۲0قانونکاربهمراجعحلاختالفمراجعهکند.اگرقطعرابطهویاخراجتلقیشود،دراین

صورتاومشمولمزایایقانونبیمهبیکاریخواهدشد.

٣ توقیفکارگر:مطابقماده1۷قانونکارقراردادکارگریکهتوقیفمیشودوتوقیف.
ویمنجربهحکممحکومیتنشود،درمدتتوقیفبهحالتعلیقدرمیآیدوکارگرپساز
که توقیفکارگر دلیل اگر قانون ماده1۸همان بازمیگردد.طبق کارخود به توقیف رفع
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کارگر سابقهخدمت جزء توقیف مدت باشد، کارفرما نشود،شکایت منجر محکومیت به
محسوبخواهدشدوکارفرمامکلفاستعالوهبرجبرانضرروزیانواردبهکارگربر

اساسحکمدادگاه،مزدومزایایویرانیزپرداختکند.

کارگر توقیف واسطه به بیکاری، بیمه قانون ۲ ماده در بیکاری تعریف مطابق همچنین،
مقرریبیمهبیکاریبرقرارنمیشود.بااینحال،آییننامهاجراییقانونبیمهبیکاریمیگوید
به بیکاریرخدهدولیمنجر بیمه ازمقرری استفادهوی توقیفکارگرمتأهلدرحین اگر
محکومیتاونشود،مقرریویقطعنمیشود.ولیباتوجهبهماده1۲آییننامهیادشده،اگر
ازسویمراجع براساسحکمصادرشده بیکاری ازمقرری استفاده کارگرمجردی،حین
برمجرمیت مبنی مراجعمذکور رأی درصورتصدور زندانیشود، یا بازداشت ذیصالح
او،مشروطبرآنکهمتأهلنباشند،پرداختمقرریبیمهبیکاری،متوقفمیشودوپساز
گذراندندورهمحکومیتبهشرطعدماشتغال،بامعرفیواحدکارواموراجتماعیمجددًا

مقرریاوبرقرارخواهدشد.

٤ تعطیلیکارگاهبهسببقوهقهریهیاحوادثغیرقابلپیشبینی:مطابقماده1۵قانونکار.
ازدیگرشرایطتعلیققراردادکارحوادثقهریویاحوادثغیرقابلپیشبینیوخارجازاراده
طرفیناستکهمنجربهتعطیلیتمامیاقسمتیازکارگاهشود؛ازآنجاکهدرچنینحالتی،
انجامتعهداتکارگریاکارفرمابهطورموقتغیرممکنشود،قراردادهایکارباکارگرانبه
نیزطرفتوجهقرارگرفتهاست. بیکاری بیمه قانون اینوضعیتدر تعلیقدرمیآید. حال
تبصره۲ماده۲قانونبیمهبیکاریمیگوید:»بیمهشدگانیکهبهعلتبروزحوادثقهریهو
غیرمترقبهازقبیلسیل،زلزله،جنگ،آتشسوزیو.بیکارمیشوندبامعرفیواحدکاروامور

اجتماعیمحلازمقرریبیمهبیکاریاستفادهخواهندکرد.«

طبقماده۶آییننامهبیمهبیکاریبیمهشدگانیکهبهعلتبروزحوادثقهریهوغیرمترقبهبیکار
میشوند،درصورتیکهسابقهپرداختحقبیمهآنانکمتراز۶ماهباشد،مطابقبامشمولینی
کهدارای۶ماهسابقهپرداختحقبیمههستند،ازمقرریبیمهبیکاریاستفادهخواهندکرد.

برخیباانتقادازتحتپوششگرفتنبیکارانناشیازعللطبیعیوحوادثغیرمترقبهدراین
تأمیناجتماعیهمچون ازمصادیقعام را اینحوادث از ناشی قانون،جبرانخسارتهای
مسکن،بهداشتعمومیوآموزشعمومیکهدراصلبرعهدهیدولتاست،میدانند.به
اعتقادآنان،صندوقبیمهبیکاری،شاملمصادیقخاصیازجنبههایتأمیناجتماعیاستکهبه
اشتغالوبیکاریناشیازعواملاقتصادیبرمیگردد،نهحوادثغیرمترقبهوقهریهایکههیچ
گونهارتباطیبابنگاههایاقتصادیوعواملمؤثربرآنندارد.بهویژهآنکهممکناستاینامر
درسطحوسیعیاتفاقافتدوامکانتأمینآنازمحلدرآمدهایصندوقامکانپذیرنباشد155.

اینانتقادتاآنجاکهمنابعمالیصندوقبیمهبیکاریتنهامتکیبههمانسهمناچیزکارفرمایان،
آنهمبهمیزان۳%حقوقودستمزدهاست،انتقادنابجایینیست.ولینبایدفراموشکردکه
ساختارغیرمشارکتیدرکشورمانمیتوانددستاویزعدمحمایتازبیکارانیشودکهمطابق
است156. شده اعالم ضروری و الزم آنها، از حمایت ، بینالمللی موجود استانداردهای
همانگونهکهدیدیممقاولهنامهشماره1۶۸سازمانبینالمللیکارازدولتهایعضوخواسته

1۵۵-علیهاشمی،ص۴۹.

1۵۶-ماده10مقاولهنامه.
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بیمه نظام قراردادکارتحتپوشش تعلیق رادرشرایط استکههمهیکارگرانوشاغالن
بیکاریدرآورند؛بنابراین،برایحلاینمشکلبایدبهنظاممشارکتیباسهمبیشتردولت
درتأمینمنابعمالیآنرویکرد.بهعالوه،دربخشنخستاینکتاباشارهکردیمکهاین
امدادرسانی زیرا دید؛ ملی اجتماعی تأمین درسطح آنهم امدادی دربخش باید را حوادث
دربرابرچنینحوادثیگاهدامنهیوسیعیبهخودمیگیردکههمکاریگستردهبینسازمانی
این در اگر حتی میطلبد؛ را اجتماعی تأمین سازمان ازجمله و اجتماعی و دولتی نهادهای
تأمین صندوق خصوص، این در باشد. اجتماعی تأمین سازمان با باال دست امدادرسانی

اجتماعیتنهامسئولجبراندستمزدکارگرانوشاغالنبیکارشدهاست.

نکتهمهمدیگریکهبایدبهآنتوجهداشت،تبصره۲ماده۲قانونبیمهبیکاریاست.میدانیم
همواره ... و آتشسوزی جنگ، زلزله، سیل، نظیر غیرمترقبه، حوادث بروز از پس که
دریافت مشمول و میشوند دیگری آسیبهای دچار بیکاری بر عالوه کارگران، از عدهای
ماده این حکم که میدانیم بود. خواهند اجتماعی تأمین قانون موضوع دیگِر مستمریهای
ناظربربیکارانیاستکهواجداوصافمقرردرماده۲قانونبیمهبیکارییعنی،آمادهبهکار
بودنوبرخورداریازتواناییاشتغالمجدداست.پستکلیفکارگرانمجروحوآسیبدیده
چیست؟قانونبیمههایبیکاریدراینبارهساکتاست.ولیبراساسقوانینتأمیناجتماعی
تردیدنمیتوانکردکهاگرآسیبوجراحتهایبیمهشدهدرحدیباشدکهاوبرایهمیشهیا
بهطورموقتقادربهانجامکارنباشد،بایدمشمولدیگرحمایتتأمیناجتماعیوازجمله،
بیماریوازکارافتادگیشود.دراینحالت،دیگربیمهبیکاریموضوعیتینخواهدداشت؛اما

درصورترفعآسیبدیدگیوناتوانیمشمولمقرریبیمهبیکاریخواهدبود.

٥ تغییرساختاراقتصادی:ازدیگرعللتعلیققراردادکاردرقانونکار،بیکاریموقت.
کارگراندرنتیجهتغییراتساختاراقتصادیکارگاهوواحداقتصادیمربوطاست157.برطبق
تبصره1اینمادهیقانونیبیمهشدگانیکهبهعلتتغییراتساختاراقتصادیواحدمربوط
بهتشخیصوزارتخانهذیربطوتائیدشورایعالیکاربیکارموقتشناختهشوند،مشمول
مقرراتاینقانونخواهندبود.درماده۴آییننامهاجراییاینقانون،مصادیقتغییرساختار
اقتصادیبیانشدهاست.مطابقاینماده:»هرگونهتغییریابازسازیخطتولیدجابهجایی
کارگاهوماشینآالتبهمنظورکاهشوابستگیوبهینهکردنتولیدکهدرراستایسیاستهای
اقتصادیواجتماعیدولتصورتگیرد،تغییرساختاراقتصادیتلقیمیشود...«.برقراری

مستمریایندستهازکارگراننیزطبقبند»الف«ماده۷اینقانونصورتمیگیرد158.

تواناییاشتغالمجدد

گفتیمکهدرماده۲قانونبیمهبیکاریاستبیکارچنینتعریفشدهاست:»بیکارازنظراینقانون
بیمهشدهایاستکهبدونمیلوارادهبیکارشدهوآمادهکارباشد.«بهعبارتی،درتحققعنوانبیکار
از دوم، و باشد او اراده و میل بدون بیمهشده بیکاری که آن اول است: الزم شرط دو بیمهشده بر
و بازنشستگان قانون، ماده1 تبصره در دلیل، بههمین باشد. برخوردار اشتغالمجدد برای آمادگی

1۵۷-ازجملهاهدافقانونبیمهبیکاریدراینخصوص،فرصتدادنوبرانگیختنکارفرمایانبهبازسازیونوسازیساختارواحدتحت
مدیریتآنهاست،سازمانتأمیناجتماعی1۳۷۹؛ص1۶.

1۵۸-ماده۴آییننامهاجرایی.
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ازکارافتادگانکلیازشمولقانونخارجشدهاند؛چراکهبرایایندودستهامکانادامهاشتغالوجود
ندارد.همچنیندرفرضتوقیفکارگرنیز،عدمامکانوتواناییاشتغالبیمهشدهدردورانبازداشت،
برقراریمقرریبیمهبیکاریقطعمیشود؛امااگربنابههردلیلپسازبیکاریتوانکاربیمهشدهدر
مقایسهباقبلکاهشپیداکندوکاهشتواناییهادرحدینباشدکهاوکاماًلازکارافتادهکلیشناخته
شود،کاهشتواناییاومانعازدریافتمقرریبیمهبیکارینخواهدبود؛زیرادرتبصره۳ماده۷قانون
نمیگردد«؛ مستمریجزئی دریافت از مانع بیکاری بیمه مقرری »دریافت است: آمده بیکاری بیمه
بنابراین،چنانچهبیمهشدهایدراثربیمارییابروزحادثه،تواناییخودرابین۳۳تا۶۶درصدازدست
دهد،ازکارافتادهجزئیشناختهمیشود،نهازکارافتادهکلی؛پسازنظرقانونواجدوصف»آمادهبه
کاربودن«استواخذمستمریازکارافتادگیجزئی،مانعازدریافتمقرریبیمهبیکارینمیشود.
بههمینترتیب،چنانچهبیمهشده،واجدشرایطدریافتغرامتدستمزدایامبیماریشود،یعنیدرجه
ازکارافتادگیویکمتراز۳۳درصدتشخیصدادهشود،درصورتجمعسایرشرایطمشمولمقرری

بیمهبیکارینیزمیشود.

شرایطاحراز

دریافت استحقاق زیر احرازشرایط بیکاردرصورت »بیمهشدگان بیکاری: بیمه قانون ماده۶ طبق
مقرریبیمهبیکاریراخواهندداشت:الف(بیمهشدهقبلازبیکارشدنحداقل۶ماهسابقهپرداخت
اقتصادو برنامهوبودجه،وزارت امادراسفندماهسال1۳۷۳سازمان باشد...«؛ بیمهراداشته حق
دارایی،وسازمانتأمیناجتماعیدرطرحمشترکمبنیبر»اصالح«قانونبیمهبیکاری،درخصوص
که آنشدند وهزینهصندوق،خواستار درآمد بین تناسب ایجاد دستاویز با قانون این قانون ۶ ماده
حداقلسابقهالزماز۶ماهبه۹ماهافزایشیابد.برنامهپنجسالهچهارم»توسعهاقتصادی،اجتماعی
وفرهنگی«دربند»و«ازماده۹۶آندولترامکلفکردهبودتانسبتبهافزایشسابقهبرایاحراز

مقرریبیمهبیکاریاقدامکند159.

است: بیکاری بیمه مقرری از برخورداری دیگر برشرط ناظر نیز قانون این ۶ ماده همچنین،»ب«
»بیمهشدهمکلفاستظرف۳0روزازتاریخبیکاریبااعالممراتببیکاریبهواحدهایکاروامور
اجتماعی،آمادگیخودرابرایاشتغالبهکارتخصصیویامشابهآناطالعدهد.مراجعهبعدازسی
روزباعذرموجهوباتشخیصهیئتحلاختالفتاسهماهامکانپذیرخواهدبود«.مطابقماده۸
آییننامهاجراییقانون،واحدهایکارواموراجتماعیموظفاندحداکثرظرفسیروزپسازاخذ
مدارکتکمیلشده،نسبتبهغیرارادیبودنبیکاریمتقاضیاظهارنظرودرصورتتائید،ویرابه
سازمانتأمیناجتماعیمعرفیکنند.واحدهایاجراییسازمانتأمیناجتماعینیزموظفاندظرفده
روزپسازثبتمعرفینامهفردبیکار،نسبتبهاحرازشرایطمربوطبهدارابودنحداقلسابقهالزمو

مراجعهبهموقعبیمهشده،اظهارنظرکرده،متعاقبآن،مقرریبیمهبیکاریویرابرقرارکنند.

حداکثرزماناستفادهازمقرریبیکاری

ماده۷قانونبیمهبیکاری،جمعمدتپرداختمقرریاززمانبرخورداریازمزایایبیمهبیکاریرا

1۵۹-همانطورکهمالحظهمیشود»نظام«ودولتهایآنبهجایافزایشسهمخوددراینصندوقوافزایشدستمزدهایواقعیکهدر
افزایشتوانصندوقهایتأمیناجتماعیاثرمستقیمدارد،ازحقکارگرانمیکاهند.
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حداکثربرایافرادمجرد۳۶ماهوبرایافرادمتأهلیادارایافرادتحتتکفلرا۵0ماهتعیینکرده
است.همچنین،جدولتهیهشدهبرایاینمادهمدتزمانپرداختمقرریبیکاریبهافرادمجردو

متأهلرابرحسبسابقهپرداختتعیینکردهاست:

سابقهپرداختحقبیمه
حداکثرمدتاستفادهازمقرری
جمعًابااحتسابدورههایقبلی

برایمتأهالنبرایمجردان
1۲ماه۶ماهاز۶ماهلغایت۲۴ماه
1۸ماه1۲ماهاز۲۵ماهلغایت1۲0ماه
۲۶ماه1۸ماهاز1۲1ماهلغایت1۸0ماه
۳۶ماه۲۶ماهاز1۸1ماهلغایت۲۴0ماه

۵0ماه۳۶ماهاز۲۴1ماهبهباال

همانطورکهمیبینیم،حداکثرمدتزماناستفادهازمقرریبیکاریبهنحومقطوعوغیرقابلتغییر،
بیکاری ازتعداددفعات ایناساس،یکفرددرطولمدتاشتغالخود،فارغ بر تعیینشدهاست.
به دلیل، همین به شود. برخوردار بیکاری بیمه مقرری از شده تعیین درحدودسقفهای میتواند
بیکاریرادریکزمان بیمه بیمهشدگانتوصیهشدهاستکه»هیچگاهتمامزماناستحقاقمقرری
استفادهنکردهوهروقتکارمناسبپیدانمودندسرکاررفتهتادرزمانیکهمجددًابیکارشدنددچار

مشکلمالینشدهوبتوانندازمقرریمربوطهبهرهمندشوند.«

سابقهپرداختحقبیمهدراستفادهازمقرریبیکاری

پرداختحق سابقه تنها بیکاری بیمه مقرری برقراری در بیمهشده سوابق احتساب در کنونی رویه
بیمهبهسازمانتأمیناجتماعیدرنظرگرفتهمیشود؛بهعبارتی،دربرقراریاینمقرریسابقهحق
پرداختدردیگرصندوقهایبیمهوبازنشستگیکهطبقمقرراتبهسازمانتأمیناجتماعیمنتقل
است آمده تیرماه1۳۵۴ اجتماعیمصوب تأمین قانون در نمیشود. نظرگرفته در یامیشود، شده
»سوابقخدمتغیرمعمولقانونتأمیناجتماعیبیمهشدگان...صرفًادرتعیینمستمریبازنشستگی،
ازکارافتادگیوبازماندگانقابلاحتسابمیباشد...«ازدیگرمحدودیتهادراحتسابسابقهبرای
برخورداریازمزایایبیمهبیکاریخدمتنظاموظیفهاست.بخشنامهشماره۵۶۶فنیسازمانتأمین
اجتماعی،خدمتوظیفهراصرفًادربرخورداریازمزایایبازنشستگی،ازکارافتادگیوفوت،جزء
سابقهپرداختحقبیمهشناختهاست.ایندرحالیاستکهحکمکلیمندرجدرماده۹۵قانونتأمین
میداند. بیمه پرداختحق بدونهرگونهمحدودیت،جزءسابقه را اجتماعیمدتخدمتوظیفه
بیمه پرداخت سابق در نظاموظیفه خدمت باید و است قانونی مستند فاقد بخشنامه این ازاینرو،
نیز،مشمول بیکاری بیمه ازطرفیسابقه منظورشود. نیز بیکاری بیمه مزایای از برخورداری برای
همینحکمشدهاست160؛یعنی،اگربیمهشدهبرایمدتیازمقرریبیکاریبهرهمندشدهباشد،در
صورتبیکاریمجدد،مدتمذکوردرمیزانسوابقمقرر،موضوعجدولماده۷قانونبیمهبیکاری
بهاحتسابنمیآید.آشفتگیحاکمبرقوانینومقرراتتأمیناجتماعیدراینجانیزخودرانشان

ازنظر بیمهشده بیمه بیکاریجزءسوابقپرداختحق بیمه بیکاریمیگوید:»مدتدریافتمقرری بیمه 1۶0-تبصره۲ماده۶قانون
بازنشستگی،ازکارافتادگیوفوتمحسوبخواهدشد.«
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تعریف بیکاری، بیمه مقرری از استفاده مدت طول به مربوط محاسبه در دیگر ابهام زیرا میدهد؛
ًسابقهپرداخت»حق ازسابقهمندرجدرماده۷ بیمهاست؛روشننیستکهمنظور سابقپرداخت
بیمهبیکاری«یاسابقهپرداختحقبیمهبازنشستگیبهطورکلیاست.درتبصره۳ماده۵قانونبیمه
بیکاریآزمایشیمصوبسال1۳۶۶بهصراحتآمدهبود:»کارفرماموظفاستقبلازبیکارشدن
بیمه پرداختحق اگرمدت و باشد...« نموده پرداخت را بیکاری بیمه ماهحق ۶ بیمهشدهحداقل
بیکاری،کمتراز۶ماهبود،میبایستکسریآنبهطوریکجامحاسبهوازکارفرماوصولمیشد.در
خألقانونیموجود،ماده1۲دستورالعملاجراییقانونبیمهبیکاریگفتهشدهاست»منظورازسابقه
پرداختحقبیمه،سوابقیاستکهبهمنظوربهرهمندیازمزایایقانونتأمیناجتماعیپذیرفتهشده
ومعتبرمیباشد«.حالاگربهماده10قانونبیمهبیکاریتوجهکنیم،سازمانتأمیناجتماعیمکلف
شدهاست»حسابهایدرآمدحقبیمهبیکاریوپرداختمقرریبیمهبیکاریموضوعاینقانونرا
جداگانهنگهداریودرصورتمالیخودمنعکسنماید...«.همچنینماده1۲همانقانون،سازمان
درآمدهای ازمحل منحصرًا را قانون این موضوع »هزینههای است کرده مکلف را اجتماعی تأمین
ناشیازآنتأمیننماید«.درنتیجه،منطقیبهنظرنمیرسدکهبتوانپرداختمقرریبیمهبیکاری،یعنی
هزینههایاصلیمربوطبهاجرایقانونبیمهبیکاریرابراساسسابقهکلِیپرداختحقبیمهمحاسبه

کرد.دراینبارهبایدتبصرهماده۳قانونآزمایشیاعادهشود.

مهمتریناستثنادرماده۷قانونبیمهبیکاری،تبصرهآناست.مطابقاینتبصره:»افرادمسنمشمول
اینقانونکهدارای۵۵سالسنوبیشترمیباشندمادامیکهمشغولبهکارنشدهاندمیتوانندتارسیدن
بهطور ما که کنیم روشن را نکته این باید آغاز در بمانند«. باقی پوشش تحت بازنشستگی، بهسن
اصولیمخالفاینتبصرهنیستیم؛بلکهبرعکسمعتقدیمکهاینتبصرهدرصورتاجرایاصولیمفاد
آننوعیحمایتازکارگرانسالمندکهیافتنکاردوبارهبرایآنانمشکلاست،باشد؛امابحثاین
استکهمنبعمالیآننمیتواندهمانمبلغناچیزحقبیمهصندوقبیکاریباشد.دولتبایداینکمک
راازطریققبولسهمدرصندوقبیمهبیکارییاازطریقردیفهایبودجهتأمینکند.چه،درغیراین
صورتاینتبصرهبهنوعیتبعیضمنتهیخواهدشدکهدرتقابلبااصولحاکمبرتأمیناجتماعی
است.میدانیمکهعدهایازکارفرمایاننامبرخیخویشاوندانخودرابهطورصوریوباحقوقباال
درلیستهایبیمهدرجمیکنند؛اخراجصوریاینافراداگرمنتهیبهبرخورداریآنانازمقرریبیمه
بیکاریتازمانبازنشستگیشود،مصداقسوءاستفادهخواهدبود.بهعالوه،اگراینتبصرهرابادیگر
ابهاموتعارضرادید.مطابقماده۷۶ این بهروشنیمیتوان بازنشستگیتطبیقدهیم بر ناظر مواد
قانونتأمیناجتماعی،»مشمولیناینقانوندرصورتحائزبودنشرایطزیرحقاستفادهازمستمری
بازنشستگیراخواهندداشت:1-حداقلدهسالحقبیمهمقررراقبلازتاریختقاضایبازنشستگی
پرداختهباشند؛۲-سنمردبهشصتسالتماموسنزنبهپنجاهسالتمامرسیدهباشد«.همچنین،
طبقجزء۳ازبند»ب«قانوناصالحتبصره۲الحاقیماده۷۶قانوناصالحمواد۷۲و۷۷وتبصره
سال1۳۷1 مصوب ۷۶ ماده به تبصره دو الحاق و مصوب1۳۵۴ اجتماعی تأمین قانون ۷۶ ماده
کهدرسال1۳۸0بهتصویبرسید:»...حداقلسابقهپرداختحقبیمهبرایاستفادهازمستمری
بازنشستگیازتاریختصویباینقانون،هرسال،یکسالافزایشخواهدیافتتاآنکهاینحداقل
بهبیستسالتمامبرسد.«درخصوصتبصرهماده۷قانونبیمهبیکاری،سازمانتأمیناجتماعیطی

ماده۵بخشنامهشماره۵000/۶۶۹مورخ1۳۷۸/1/1۸مقررمیداشت:

»الف(درصورتیکهفردبیکارشده،دارایدهسالوبیشترسابقهپرداختحقبیمهبودهوسن
ویدرزمانوقوعبیکاری۵۵سالیابیشترباشد،پرداختمقرریبیکاریبهویدرصورت
پایداربودنسایرشرایطقانونیتارسیدنبهسن۶0سالگیبالمانعوپسازرسیدنبهسن

مزبورمیبایستیمستمریبازنشستگیجایگزینمقرریبیکاریگردد.



1۲۹ حمییتفازفباکیپان

ب(درصورتیکهفردبیکاردارای۵۵سالسنیابیشتر،کمترازدهسالسابقهپرداختحق
بیمهداشتهباشد،پرداختمقرریبیمهبیکاریبهویهمانندسایرمشمولینطبقجدولماده

۷قانونانجامخواهدشد«.

دارایحداقل باید بیکار بیمهشده سالسن، ۵۵ برشرط عالوه بخشنامه، این طبق بر بهاینترتیب،
آن مزایای از برخوردار و ۷ ماده تبصره تامشمول میبود بیمه پرداختحق سابقه بیشتر یا دهسال
تبصرهمیشد.میدانیممطابقماده۷۶قانونتأمیناجتماعیامکانبازنشستگیمشروطبهجمعدو
شرطحداقلسنوحداقلسابقهاست؛بهعبارتدیگر،بازنشستگیتنهامشروطبهسنافرادنیست؛
حال،اگرفرضکنیم،بیمهشدهایباحداقل۵سالسابقهبیمهدر۵۵سالگی،مشمولبرخورداریاز
مقرریبیمهبیکاریشود،میتواندتارسیدنبه۶0سالگیوتکمیلحداقلسابقهمقرردرماده۷۶
یعنی10سالومتعاقبآنتاتکمیلحداقلسابقهالزممطابقجزء۳ازبند»ب«قانوناصالحتبصره
۲الحاقیماده۷۶قانوناصالحمواد۷۲و۷۷وتبصرهیمادهی۷۶قانونتأمیناجتماعیمصوب
سال1۳۵۴والحاقدوتبصرهبهماده۷۶مصوبسال1۳۷1کهدرسال1۳۸1بهتصویبرسید161،
یعنی۲0سالمیتواندازحقبیمهبیکاریبرخوردارشود.یعنی،اگربیمهشدهایباداشتن۵۵سال
سندرهنگامبیکاریفقط۶ماهسابقهپرداختحقبیمهواشتغالداشتهباشد،میتواندتارسیدنبه
سنوشرایطمقرربازنشستگی،بهمدت1۹/۵سالازمقرریبیمهبیکاریوپسازآن،ازحقوق

بازنشستگیاستفادهکند162.

مشکلدیگردرتبصرهماده۷عدماشارهاینمادهبهوضعیتبازنشستگیزناناست؛میدانیمکهدر
تبصرهماده۷قانون،بهتفاوتمیانبیمهشدنزنومرداشارهاینشدهاست؛امارویهجاریدرتفسیرو
اجرایآنبهتبعیضآشکارمیانزنانومردانانجامیدهاست:»اجرایاینتبصرهدرموردبیمهشدگان
زنبهدلیلرسیدنبهسنبازنشستگیعماًلامکانپذیرنمیباشد163.«حالآنکهاگرمنظورازاینتبصره
حمایتازبیمهشدگانبیکاردرآستانهسنبازنشستگیاستکهتارسیدنبهبازنشستگیبه۵سال

زماننیازدارند،بایداینحمایتهمهوازجملهزنانرانیز،دربرگیرد.

1۶1-»حداقلسابقهپرداختحقبیمهبرایمستمریبازنشستگیازتاریختصویباینقانونهرسالیکسالافزایشخواهدیافتتااین
کهاینحداقلبه۲0سالبرسد«.

1۶۲-سازماننیز،درخصوصتبصرهماده۷قانونبیمهبیکاریاقدامبهصدوربخشنامهشماره۵000/۶۶۹روز1۳۷۸/1/1۸کردکه
درآنعالوهبرورودبهشرایطبرخورداریبیمهشدگانباالی۵۵سالازمقرریبیمهبیکاریبهموضوعاتدیگریازقانونبیمهبیکاری
ازبیمهشدگان،موضوعدرهیئتعمومیدیوان ازاینرو،درنتیجهاعتراضعدهای پرداختکهنوعیوضعمقرراتبهشمارمیرفت.

عدالتاداریمطرحودرنهایت،اینبخشنامهطیدادنامهشماره۳۶۷الی۳۷۸مورخ1۳۷۸/10/1۶ابطالشد.

1۶۳-اموربیمهگریمعاونتفنیودرآمد،کتابسال1۳۸0،ص۲1۲.





نتیجهگیری برآنیمکههمیننقدمختصرقوانینومقرراتمربوطبهتأمیناجتماعیکشور
کافیاستتاوضعیتاسفبارحاکمبرتأمیناجتماعیرانشاندهد.مالحظه
درجا اجتماعی بیمههای نازل همانسطح در کشور اجتماعی تأمین که شد
زدهاستوازآنبدترروزبهروزبهسمتتبعیتازاصولبنگاهداریسوق
اقتصادیاجتماعیو پایهسمتگیریهای بر دادهمیشود.درهمینراستاو
حاکمشدهیالگوهاینولیبرالیستیدامنهیشمولآنحتیدرمقیاسبیمههای
اجتماعیکهتنهامتوجهمناسباتکارگریوکارفرماییاست،کاستهمیشود؛
نتیجه در کشور اجتماعی تأمین حقوقی نظام رویکردی چنین نتیجهی در
اصالحیهها،مصوبهها،آییننامههاوبخشنامههایموازی،متعارضومتناقض
بهجنگلآشفتهایازمقرراتومصوبههابدلشدهاستکهحتیصاحبنظران
ودستاندرکاراناجراییآنرا،درتوضیح،درتفسیرودراجرابادشواریها،
و کارگران به تاچهرسد است؛ کرده روبرو بسیاری تناقضهای و ابهامات

ذینفعانآن.

ضعفهاوکاستیهایسرشتینظامحقوقیتأمیناجتماعیکشوررامیتوان
بهشرحزیرخالصهکرد:

جبران-- تأمین نظام عقبماندهترین کار، از ناشی حوادث حوزهی در
بیمههایخصوصی)مسئولیتمدنی( خسارتحاکماست؛حضور
طوالنیتر به و است کاسته اجتماعی تأمین مالی توان حوزه این در
انجامیده دیدگان زیان خسارت جبران در حکم صدور فرایند شدن
معطوف تنها شغلی خطرهای حوزهی در خسارت جبران است.
به نسبت است. شده کارفرما عمد تقصیر اثر در خسارت جبران به
تأسیسدادگاههایتخصصیدرحوزههایتأمیناجتماعیوازجمله
لیست تهیه هنوز، است. نشده اقدام شغلی خطرهای حوزهی در
بر مبتنی نظام استقرار و مختلط نظام مبنای بر حرفهای بیماریهای
خطردرمحاقسکوتافتادهاست؛نسبتبهایجادوگسترشمراکز
درمانیوکادرتخصصیپزشکیمربوطبهبیماریهایحرفهایاقدام
بابیماریهایحرفهایهمچونبیماریهای نشدهاستودرنهایت

عادیرفتارمیشود.

باورودبیمههایخصوصی)بیمههایتکمیلی(وتنزلسطحخدمات--
درمانی،محدودیتداروهایتحتپوششودایرهیتنگبیماریهای
خاص،درعملتا۷0درصدهزینههایدرمانمتوجهبیمهشدگانشده
استواینخودبهعاملیبرگسترشفقردرمیانکارگرانوزحمت

کشانانجامیدهاست.

میشود-- کار حوادث و بیماریها مشمول تنها جزئی ازکارافتادگی 
وبیماریهایعادیرادربرنمیگیرد.درحوزهیبیماریهایناشی
ازغیرکارکاهشتواناییانجامکاریاازکارافتادگیجزئیازپوشش
حاضر کارفرمایی هیچ که است روشن نیست. برخوردار حمایتی
نیستچنینکارگرانیراباهمانشرایطکارودستمزدبهکارگیرد.
اینکارگراندرصورتازدستدادنکارخود،مطابقباتعاریفناظر



نقدفقوانانفمربوطفبهف»تأمانفاجشمیعی«فدپفایران1۳۲

بربیکاریدرقانونبیمهبیکاریاینافرادمشمولحمایتبیمهبیکارینیز،نخواهندبود.

بهکارگرانشاغلدرصنایعخطرزامحدودشدهوکارگران-- تنها ازموعد پیش بازنشستگی
قانونیحذفشدهاند. مبنای گونه هیچ بدون آن ازشمول هوا و آب و بد مناطق در شاغل
میشود، محسوب آنان شغلی مزایای از جزئی که کارگران این موعد از پیش بازنشستگی

دستاویزیبرایتبعیضنسبتبهکارگرانوشاغالنشدهاست.

حمایتازخانوادهدرحوزههایخاصآنوازجملهکمکهزینهازدواج،مرخصیومزایای--
نقدیبارداریوزایمان،حقفرصتشیردادن،عایلهمندیوغیرهدرنتیجهعواملمختلفو
ازجملهقراردادهایموقتکار،وابستگیاینمزایابهدستمزدهایهردمکاهشیابندهوالبته

قوانینومصوباتمتعارضصورتمزاحبهخودگرفتهاست.

دایرهبیمهبیکاریتنهابهکارگرانپیشترشاغلمحدوداستوایندایرهدرنتیجهیقراردادهای--
موقتوآییننامهومصوبههایمحدودکننده،همچنانتنگتروتنگترشدهاست.ازهمین
نفر هزار درسال۹0حدود1۲۵ بیکاری بیمههای پوشش تحت بیکاران کهشمار روست
اعالمشدهاستکهنسبتآنبهکارگرانپیشترشاغل۸%استوجویندگانکارکهپیشتر
شاغلنبودهاندوکارگرانوخارجازشمولقوانینکاروتأمیناجتماعیرادرنظرگیریماین

نسبتبهحدودصفردرصدتنزلمییابد164.

حمایتازبیکارانوخانوادههایآنانکهخودحمایتازجامعهدربرابرحوادثومصائب--
ناگواربیکاریاست،بنابههمیندالیلپیشگفتهصورتنمایشییافتهاست.گفتیمکهمطابق
مشمول شاغل پیشتر بیکاران درصد ۸ یا نفر هزار تنها1۲۵ ۹0 سال در رسمی آمارهای
برخورداریازبیمهبیکاریبودهاندکهاگراینتعدادرابهمجموعهیبیکارانکشوراعماز
در بیکاری تعارف اساس بر نه و واقعیتهایموجود اساس بر غیرشاغل یا پیشترشاغل
سالنامهآماریکهدربخشدیگراینکتاببهتفصیلدربارهآنسخنخواهیمگفت،درنظر

گیریم،نسبتآننزدیکبهصفردرصداست.

و قوانین مجموعه از تابعی اجتماعی تأمین حقوقی نظام که گفتیم کتاب این نخست بخش در
 – اقتصادی ازسمتگیریهای تابعی عبارتی، به یا اجتماعی و اقتصادی مناسبات بر ناظر مقررات
اجتماعیاست؛بنابراین،درنقدایننظامبایدعالوهبررجوعبهمفادقانون،بهمجموعهیمناسباتو
سمتگیریهایحاکمبرکشورنظرداشت.همانطورکهدیدهشد،توانوکارایینظامتأمیناجتماعی
تابعیازاشتغالکامل،همهگیرومولداست؛حمایتهایآنزمانیاثربخشاستکهسیاستهای
ملیناظربرتبیینوتقویمدستمزدهابهحفظوارتقایسطحزندگیکارگرانوعموممردمنظرداشته
باشد؛حمایتهایتأمیناجتماعیحمایتازشاغالنوخانوادههایشانباهدفممانعتازفقرزایی
از حمایت عمومی، رفاه افزایش راستای در قیمتها تثبیت هدف با تورم که مییابد مفهوم زمانی
وسمتگیریهای پناهسیاستها در دیگر، ازطرف مهارشود. ملی پول ارزش و داخلی تولیدات
ملیومردمیتأمیناجتماعیمیتواندوبایدبهنظامپیشرفتهیتأمیناجتماعیوازآنمهمتربهنظام
امدادرسانیو تأمیناجتماعیودربرگیرندهیتمامحوزههایحمایتی،پیشگیری،توانبخشو ملی
تحتپوششگرفتنتمامافرادمقیمکشوواتباعمقیمخارجفراروید.درپناهچنینسیاستهاییاست
بایدبهنقطهاتکاونیرویپیشبرندهیاستقرارشبکهخدماتدرمانی کهتأمیناجتماعیمیتواندو
همگانیورایگانبدلشود؛بیتردید،درپناهچنینسیاستهاوسمتگیریهایمردمیاستکهتأمین

1۶۴-رجوعشودبهآمارهایبیکاریدربخشچهارماینکتاب.



1۳۳ نشاگهفگاری

اجتماعیمیتواندوبایددرراستایفقرزداییوحمایتجامعهازمصائبوپیامدهایناگوارآننقش
شایستهوبایستهیخودراایفاکند.

به ابطالشد.بیتردید،آگاهی اعتراضهایکارگریلغوو نتیجه اینمصوبهدر از دیدیمکهبرخی
حقوقومبانیتأمیناجتماعیدرپناهاتحادرزمجویانهکارگراندرمقیاسکشوریمیتواندبهتمام
تأمین نظام به مسیردستیابی در را اجتماعیکشور تأمین و دهد پایان کارگری اینمصوباتضد
اجتماعیپیشرفتهوملیودربرگیرندهیتمامشاغالنوساکنانکشوروحتیتابعانمقیمخارجاز

کشورقراردهد.





1۳۵ ف

بخشسوم

محرومفشدگینفازفحقف»تأمانفاجشمیعی«





پیشگفتار می دانیماقتصادکشورازسهالیه یعمده یسّری،رسمیوغیررسمیتشکیل
می شود.اینرانیزمی دانیمکههریکازاینسهالیهدارایالیه هایفرعی تری
داشتن بودن؛ امنیتی می کند، جدا هم از را الیه سه این که هم مرزی است.
بخش است.می دانیم بهره برداری و فعالیتصنفی،کسب مجوز نداشتن یا
سّریفعالیت هایاقتصادیبیرونازهرگونهنظارتیاست1وازاساسنیازی
بهمجوزنداردوخودرامالکهمه یکشورمی داند.بخشرسمیاقتصادنیز،
اجتماعی تأمین و کار قوانین پوشش تحت که الیه ای است؛ الیه دو دارای
بدون امابخشغیررسمیکه بیرون اند؛ ازپوششآن ها هستندوالیه ایکه
اخذمجوزفعالیت هایصنفیوپروانهبهره برداریبهفعالیتمشغولاست،
برآوردمی شودتا۳0%حجمفعالیت هایاقتصادیکشوررادراختیاردارد.
چرا»نظام«ودولت هایکارگزارشضمنآگاهیازاینموضوع،چشمبرآن

بسته اند؟

پاسخبهاینسؤالبستهبههریکازالیه هایفرعیاینبخشازاقتصادفرق
می کند؛امادرمجموعمی توانگفتکهمقابلهبااینبخشیعنیتعطیلکردن
دادنمجوز یعنی آن بهرسمیتشناختن یا بنگاه هایغیررسمی و کارگاه ها
گسترش موجب آن، تعطیلی زیرا نمی داند؛ صالح را آن به فعالیت رسمی
بیکاریآشکاردرابعادگسترده تریخواهدشدوبهرسمیتشناختنودادن
مجوزبهآنموجبافزایشتعهداتاجتماعی–اقتصادیدرقبالآنوبهویژه،
جمعیتکارگرانشاغلدراینبنگاه هاخواهدبود.بهعالوه،وجوداینبخش
آمارهایرسمی بههمیندلیل،در بهسزاییدارد. تأثیر درکاهشدستمزدها
اینبخشانعکاسیندارد؛اماآیااینبهمعنایآناستکه»نظام«سراپاامنیتی
قائم مقاممعاونت داخلی پیش آنبی اطالعاست؟خیر.»چندی از نظامی و
وزارتبازرگانیآماردادهبوددرکناریکمیلیونو۸00هزارواحدصنفی
پروانهدارکشور،۶00هزارواحدصنفینیزوجوددارندکههنوزنتوانسته اند

پروانهکسبدریافتکنند2.«

بگذاریدموضوعراباردیگرازنظربگذرانیم:ازحدود۲میلیونو۴00هزار
کارگاه هایکشورحدود1میلیونو۸00هزاردارایمجوزرسمیاستواز
اینتعدادتنهاحدود1میلیون۲00هزارتحتپوششبیمه هایتأمیناجتماعی
هستند3.بهعبارتی،هنوزازاینتعدادحدود۶00هزارکارگاهتحتهیچنوع
پوششبیمه هایاجتماعینیستندوحدود۶00هزارکارگاهدیگراساسًادارای

1 -می دانیمکهدرپیورودنیروهاینظامیوامنیتیبهفعالیت هایاقتصادی،بهبهانهسازندگییاتأمین
نیازهایامنیتی-نظامییادورزدنتحریم هایابهبهانه هایدیگرروزانهجهحجمعظیمیازکاالهاازطریق
کاالهای از بسیاری که باورند این بر بسیاری می شود. خارج کشور از و کشور وارد مخفی اسکله های
نظارت ازهرگونه اقتصادیخارج اینشبکه های توزیعمی شود.ما و وارد مبادی ازهمین نیز، غیرمجاز
رابخشسریمی نامیموبرآنیمکهدرتحلیلنهاییاینشبکهبااتکابهروابطمرئیونامرئیسررشته ی
تماماقتصادکشوررادردستدارد.امیدکهدرآینده ایدورمجموعهمطالعاتانجامشده یخودرادراین

حوزهمنتشرسازیم.

۲-خبرآنالین،شنبه،۷خرداد1۳۹0.

۳-سالنامهآماریکشور–سال1۳۹0.
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قوانین نوع اینبخشزیرپوششهیچ اولیکارگران بهطریق نیستندو بهره برداری مجوزصنفیو
حمایتیازنوعقانونکاروتأمیناجتماعینیستند؛بنابراین،سؤالایناستکهشمارکارگرانشاغل
دراینکارگاه هابهتفکیککارگاهوبنگاه هایاقتصادیمجازاماخارجازپوششقانونکاروتأمین
اجتماعیچندنفرندودربنگاه هاوکارگاه هایغیررسمیچهتعداد؟اینشاغالندرکجایآمارهای
رسمیوازجملهسال نامهآماریدرشمارآمده اند؟روشناستکهبرایپنهانکردناینجمعیتکه
شمارآناندرکارگاهوبنگاه هایاقتصادیوفعالیت هایغیرازسویدست اندرکاراناز۶تا۷میلیون
نفرتخمینزدهمی شود،جاییبهترازگروه بندی های»اظهارنشده«–مرزمیانفعاالنوغیرفعاالن-و

درگروه بندی هاییازنوع»خانه دار«و»سایر«وذیلجمعیتغیرفعالنمی توانیافت.

نفرتخمین میلیون تا۶ بهترینحالت فاقدمجوزوشناسنامهکاریدر »تعدادکارگرانکارگاه های
از اطالعاتی که دارند درمشاغلیحضور فعاالنکشور زدهمی شود4.«»حدود۳0درصدجمعیت
آن هادردستنیست.دراینموردشایدآماردقیقورسمی ایازسویدولتمطرحنشدهباشد؛اما
درپژوهشیازدکترمحسنرنانی،عضوحیاتعلمیدانشگاهاصفهانمربوطبهاوایلدهه۸0تعداد
مشاغلغیررسمیکشوربهاینمیزاناعالمشدهنزدیکاست. براساساطالعاتمحاسبهشدهاین
کارشناساقتصادی،ازکلشاغالنکشور۲۸درصددربخشغیررسمیفعالیتدارندکهاینمیزان
درمردانشاغل۲۵درصدودرزنان۵۲درصداست...ولی اللهصاحی،نمایندهکارگراندرشورای
عالیکارباتائیدحضورحداقلششمیلیوننفریجمعیتفعالدرمشاغلغیررسمیکشورتصریح
می کند:»اینگروهجمعیتیهستندکهمالیاتوحقبیمه ایپرداختنمی کنندومحلوجایگاهیهم
ندارند.دراینگروهکارمفسدهزیاداستوبایدآن هاراازحالتزیرزمینیبررویزمینآورد.«حمید
نفر، میلیون ازهفت بیش اینوهمانعدد از باالتر تائیدرقم با نیز فعالکارگری اسماعیلی، حاج
اظهارمی کند:»متأسفانهپرداختنبهمشاغللحظه ای،ناپایداروبدونآیندهبهنامغیررسمی،کاذب،

دست فروشیوغیرهنمی تواندبهجریاناشتغالوکاهشنرخبیکاریکمکیکند5.«

بااعمالجوسانسوروخفقانوسرکوبتشکل هایمستقل بااینحالوبهرغمآنکهمی کوشند
ازانعکاسآماردقیقجمعیتکارگرانشاغلدربخش هایمختلفاقتصادیسرباززند، کارگری
امادربزنگاه هایی،پرده هاکمیباالمی رودودمخروسنمایانمی شود؛یکیازاینبزنگاه هاتوزیع
»سبدکاالیخانوارهایکارگری«بودکهبااعتراضگستردهکارگرانبیرونازشمولپوششتأمین
اجتماعیروبروشد6؛درپیهمیناعتراضاتبودکهبهقصدفروکشکردنآن،شاهداظهاراتیازاین

دستبودیم:
»بهگزارشعیارآنالین،غالمرضاعباسی،دبیرکلکانونعالیانجمنصنفیکارگراندرگفت وگو
بافارسدرخصوصآخرینوضعیتاختصاصسبدکاالبهکارگراناظهارداشت:بخشنامهاولیه
اجتماعی تأمین و کار قانون پوشش تحت کارگران همه شامل کاال سبد که بود کرده اعالم دولت
می شودودرنشست هایمشترکباوزارتکارنیزهمینمطلباعالمشد.تنهانگرانیماازکارگرانی
بودکهشناسنامهکارگریوقراردادبیمهندارندوحدود۳تا۴میلیوننفرهستند.برایرفعاینمشکل
پیشنهادکردیمکهسامانه ایایجادشودتااین گونهکارگراندرآنسامانهبرایدریافتسبدکاالثبت نام

۴-پیامزمان-۲۵فروردین۹۳.

۵-خبرآنالین،شنبه،۷خرداد1۳۹0.

۶-درواکنشبهاعتراض هایگستردهمردمبهنحوهاختصاصسبدکاالازسویدولت،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیعصرامروز
یکشنبهگفت:بهعلتضعفمبانیاولیهبانکاطالعات،شناساییگروه هایمشمولمصوبهدولتبرایدریافتسبدکاالسختاست.

١٣بهمن١٣9٢.
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کنند.راهکاردومهماینبودکهباتوجهبهوجودتشکل هایکارگریصنفیدرهمهرشته هاباکمک
آن ها،کارگرانهرصنفشناساییوآمارآن هاازطریقتشکل هابهوزارتتعاون،کارارائهشود.«

درخصوص تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با درگفت وگو دولت آبادی مختاری »اسماعیل
آخرینوضعیتپرداختسهامعدالتکارگرانفصلیوساختمانیگفت:درحالحاضردعوت نامه
و فصلی کارگران دعوت نامه و است شده توزیع و ارسال استان ۲۶ به مشمولین از گروه این
ساختمانیاستان هایباقیمانده)تهران،خراسانرضوی،فارسوخوزستان(نیزتاپایانسالارسال
وتوزیعخواهدشد.مدیرکلدفترامورسهامتخصیصیوعدالتسازمانخصوصی سازیبااشاره
نفرراشامل اینکهکارگرانفصلیوساختمانیمشمولسهامعدالتجمعیتیحدود۷میلیون به
می شوندافزود:مشمولیناینگروهمی توانندبامراجعهبهشرکت هایتعاونیسهامعدالتمستقردر
شهرستان هادعوت نامهخودرادریافتکردهوباانجاممراحلثبت نامبهعنوانسهامدارنهاییشناخته

شدهوسهامعدالتخودرادریافتکنند7.«
و کارگری شناسنامه فاقد ولی شاغل کارگران شمار بر ناظر هنوز فوق اظهارات که است روشن
قراردادبیمهدرکارگاه هایرسمیبیرونازپوشش هایقوانینحمایتیاست؛زیراازجملهکارگاه های
رسمِیبیرونازشمولقوانینذکرشده،کارگاه هایساختمانیاست.می دانیمکهدرسال۹0شمار
افزایش پروانه هایاحداثساختماندرشهرهابرایبخشخصوصی۲1۳1۴۸وپروانهاحداثو
بهداشتی، و آموزشی مجتمع های مسکونی، از اعم واحد ۵۸۵۳۴۵ حدود ساختمان طبقات
مجتمع هایبازرگانیوغیرهبودهاست8.گفتهمی شودکهازاینتعدادپروانهصادرشده،1۹۷۲۷۵
از ساختمان های سال،شمار همین در بهعالوه، بودند. کرده کار به سالشروع همان در آن هزار
پیشپروانهگرفتهوتکمیلشده،1۷0۴۴۲ذکرشدهاست.اینمنبعازشمارپروانه هایصادرشده
برایبخشخصوصیدرروستاهاسخننمی گوید؛ولیتعداداحداث،تعمیروبازسازیواحدهای
مسکونیآسیبدیدهتوسطبنیادمسکنرابهترتیبتمامشده:۲۵۲۹۳۶،دردستاحداث:۲۸۲۷۸0
اعالمکردهاست.یادآورمی شویمکهآمارهایمذکورازشمارکارگاهدولتیوازجملهمسکنمهر
سخنینگفتهاستودربحثماهمتأثیریندارد،زیرااینکارگاهمطابققانونبایدزیرپوششتأمین

اجتماعیباشند.
متأسفانه،درهیچکجا،آماردقیقیازشمارکارگرانشاغلدرکارگاه هایرسمیوبیرونازشمول
قانونکاروتأمیناجتماعیارائهنشدهاست.ولیهمینآمارذکرشدهناظربرکارگاه هایساختمانی

دربخشخصوصی،مؤیدفراوانیشمارکارگرانشاغلدراینبخشاست.
ولی ساکت اند. رسمی آمارهای نیز باره این در متأسفانه رسمی. غیر کارگاه های درباره ی اما و 
همان طورکهدیدیم،بسیاریازصاحب نظرانشمارشاغالندراینبخشراتا۳0درصدشاغالن
با هستند؛ بهره کشی شدیدترین تحت کارگاه ها این در کارگران که می دانیم می کنند9. ذکر کشور
دستمزدهاییکم ترازحداقلمزدودرنازل ترینشرایطبهکارمشغول اندوازهیچحمایتقانونیاز
نوعقانونکاروتأمیناجتماعیبرخوردارنیستند؛نیزمی دانیمکهاینکارگاه هابهویژه،دربخش های

۷-سامانهکارسیک-٢٦بهمن١٣9٢.

۸-سال نامهآماری،آمارمربوطبهنوعپروانه هایصادرشدهبرایساخترابهتفکیکاعالمنکردهاست.ولیاز١8٣٣8٥پروانهصادر
شدهدرشهرهایدیگر،١٦٣٦١8مسکونی،١0٤٣٦مسکونیوکارگاهتوأم،70٤9بازرگانی،١٥٤١صنعتی،آموزشیوبهداشتیو7٤١
سایراعالمشدهاست.بهعالوه،گفتهمی شودکهازپروانه هایصادرشده،٥٦98٦یکطبقه،٥0٣87دوطبقه،٣٣٢98سهطبقه،٣٢88٦

چهارطبقهو٥٤9٥9١طبقهوبیش تربودهاست.

۹-رجوعشودبهاظهاراتولیالهصاحیوتحقیقمیدانیدکتررنانیکهپیش تراشارهشد.
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تولیدی،صنعتیوتوزیعکاالعمدتًاطرفمعاملهشرکت هاومؤسساتبزرگبهعنوانتأمین کننده
قطعاتازطریقشیوه هاییچونبرون سپارییاتوزیعخردباسهمنازل ترخرده فروشیهستندوازاین
منظر،وسیله یکاهشبهایتمامشدهباهدفکسبسودبیش تربهشمارمی روند.بهیادداشتهباشیم
کهشماربزرگیازکارگراِنواحدهایغیررسمیراهمان طورکهدرکتاب»درآمدیبرحقوقکاردر

ایران«نشاندادیم،کودکانونوجوانانمحرومازتحصیلتشکیلمی دهند.
بهاعتقادماازمبرم ترینمسائلیکهامروزدردستورکارجنبشکارگریاست،خواستشفاف سازی
آمارهامربوطبهبافتوساختارجمعیتیکشوروبهویژه،شمار،بافتوترکیبکارگران،زحمت کشان،
آناندر بهتفکیکپراکندگی اقتصادیدرسطحشهروروستاهاو حقوق بگیراندرتمامعرصه های
بخش هایمختلف،درکارگاه هایرسمیوغیررسمیاست.مابرآنیمکه»نظام«وکارگزارانآنبا
امنیتیکردنآمارها،آگاهانهازانتشاردقیقجمعیتکارسربازمی زنندوارائه یآمارهایمتناقضو
مخدوش،جزئیازجنگروانیکالنسرمایه داریحاکمبرکشوردرمقابلهباکارگرانوزحمت کشان
ونادیدهگرفتنمطالباتبنیادینآناناست.کوششمی شودتاسهمونقشکارگرانوزحمت کشان
رادراقتصادناچیزجلوهدهند؛درپناهاختناقوسانسورخبری،پیگردوسرکوبپیگیرانهتشکل های
مستقلکارگری،آنانراپراکندهوبهسمتانفرادوانزواوبهمحدودنگریدرمحیطاطرافخودسوق
دهندوبهحکمآنکهکارگرانپراکندههیچ اند؛مانعازآگاهیآنانازجمعیتکثیروپراکنده یخود
درسراسرکشوروبهطریقاولیمانعازآگاهیآنانازنیرویعظیِمبالقوه یخودیابهعبارتیمانعاز
خودباوریآنانبرایتغییروضعموجودشوند.ازهمینرو،برکارگرانآگاهدرسراسرکشوراست
کهبارصدکردنمسائلریزودرشتکارگریوازجملهمسائلومشکالتکارگراندرکارگاه های
غیررسمی،بهانعکاسگسترده یآنبرآیند.تردیدینیستکهانعکاسپیگیرانهمشکالتکارگرانو
زحمت کشاندرکارگاه ها،درمحالتودرمناطقمختلفشهریوروستاییوازجملهدراینکارگاه
وبنگاه ها،دربرانگیختنحسهمدردیدیگرکارگرانودرنتیجه،دربرانگیختنروحیه یهمبستگی

درآناننقشبهسزاییدارد.

ازاینرو،ایننوشته،می کوشدتابهسهمخودباپرتوافکنیبهنقاطتاریکماندهدرآمارهایرسمی،
ساختگیبودناینآمارهارابرمالسازد.امیدکهایننوشتهنیز،بتواندباببحثیاصولیوهمهجانبه ای

رادراینخصوصدرمیانفعاالنکارگریودرمقیاسکشوریبگشاید:

»شفاف سازیآمارهاازجملهخواست هایاساسیجنبشکارگریاست.«

پرسشاساسیایناستکهجمعیتشاغالنوبیکارانکشورچهتعدادند؟ترکیبآنکداماستو
چهتعدادازآنانتحتپوششقوانینحمایتیازنوعقانونکارودراینبحثمشخص،تحتپوشش
تأمیناجتماعیاجباریوکدامجمعیت هایکارگریازشمولآنبیرونماندهیاازشمولآناخراج
شده اند؟یابهعبارتیچهتعدادازآنانازاینحقبنیادیکهحقتضمینزندگیاستوتحققآن،در
زمره یتعهداتاساسیدولت هاست،محرومشدهیامحروممانده اند؟برایدست یابیبهپاسِخاین
پرسش هاقاعدتًابایدبهمنابعرسمیوازجملهآمارهایکشوریدرحوزه هایانسانیمراجعهکرد.

پرسشدیگرایناستکهاینمنابعتاچهحدقابلاعتمادندوتاچهحدواقعیت هایجامعهرامنعکس
می کنند؟روشناستکهیکیازمعیارهایسنجشآن،نوشته هاواظهاراتمبتنیبرمطالعاتمیدانی
یا حکومتی محافل و مسئوالن متناقض اظهارنظرهای و اخبار حوزه، این وصاحب نظران آگاهان
نزدیکبهآنونیز،مشاهداتعینی،نوشته هاوشنیده هایمبتنیبرگزارش هایمستندازوقایعکف

جامعهدرگوشهوکنارکشوراست.

نیز،الزماستمتذکرشویمکهسالمبنادراینبررسیسال1۳۹0است؛زیراآخرینآمارهایکالن
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کشوریکهتحتعنوانسرشمارینفوسومسکن،هر۵سالتدوینوانتشارمی یابد،مربوطبهاین
سالاست.همچنین،ازآنجاکهاینمجموعهآمارهادرموضوعاتمختلفومربوطبهآنسالدر
اختیاراست،تطبیقومقایسه یآن هاراممکن ترمی کند.بااینحال،هرجاکهضرورباشد،بهتغییرات

عمده یرخدادهدرفاصله یاینسال هااشارهخواهیمکرد.





فصل1 نگیهیفبهفجمعاتف»فعیل«فوف»غارففعیل«فدپف
آمیپهییفپسمی

تفکیک به فعال جمعیت رسمی، آمار منبع دو از برگرفته و زیر جدول های
شاغالنوبیکاراِندرجستجویکار؛بخشخصوصیودولتیونیز،جمعیت

غیرفعالرادرسال۹0نشانمی دهد:
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جدول1-1:ترکیبجمعیتفعالکشور-هزارنفر
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جدول۲-1:جمعیت10سالهوبیشترغیرفعالازنظراقتصادیبهتفکیکگروههایعمده-هزارنفر

همان طورکهمالحظهمی شود،درسال نامهآماریکهدیرتروپسازتغییردولت
مستقرمنتشرشد10،درترکیبجمعیتفعالوغیرفعالکشورتغییراتیبهشرح

»نتایج نام با اولی است؛ شده منتشر آذر عادل امضای با و ایران آمار مرکز سوی از منبع دو هر - 10
آمارگیرینیرویکار1۳۹0«ودومیباعنوان»سال نامهآماریسال1۳۹0«.منبعنخستدراوایلنیمه
⇐
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زیردادهشدهاست:ازجمعیتکارگرانبخشخصوصیاعمازکارکنانفامیلیوغیره۲میلیونو1۹۲
هزارکاستهشدهودرعوض۶۷0هزاربهجمعیتکارکنانوکارگرانبخشدولتی،حدود۴۶۷هزار
بهکارکنانمستقلاضافهو۹۶۸هزارنفرذیلعنوان»اظهارنشده«ازآنتفکیکشدهاست.ضمنآن
کهازجمعیتکارفرمایانوکارکنانبخشتعاونیبهترتیب۴۵هزارو۲0هزارکاستهشدهکهمعادل
کاهشنیروهایشاغلاست؛بنابراین،همان طورکهمالحظهمی شود،افزایش»جمعیتفعال«کشور
درسال نامهآماریکشورتقریبًامعادلافزایشجمعیتبیکارانبرابر۶۸۳هزاروشاغالن۳۷هزارنفر
است.ازجمعیتاضافهشدهبیکارانبهمیزان۶۸۳هزارنفرکهبهواقعیتنزدیکتراست،درمی گذریم
وتحلیلاینآمارهارادربحث هایبعدیوازجنبهبحث»بیکاری«پیمی گیریم.ازکاهشوافزایش
جمعیتکارگراندربخش هایخصوصیوعمومینیز،صرفنظرمی کنیم،چوندرمحتوایبحثما
تأثیریچندانیندارد11؛وامادربارهجمعیت»اظهارنشده«درجدولفوق.ظاهرًامفهوم»اظهارنشده«
درجدول1،ایناستکهبرایتدوین کنندگانسال نامهآماریشاغلبودنآنانمحرز،اماتعلقآن هابه
هریکازبخش هایدولتیوخصوصییابهکارگران،کارفرمایان،کارکنانمستقلدربخشخصوصی
ناروشناست12.ولینادرستاست،زیرامطابقجدولشماره۲می توانبهراحتیدریافتکهدستکم

اکثرجمعیتاینگروهنیز،بهجمعیتکارگرانوکارکنانتعلقدارند.

۹۶۸مردوزن
۲۸قانونگزاران،مقامتعالیرتبهومدیران

۳۶متخصصین
۴۹تکنیسینهاودستیاران

۳۶کارمنداناموردفتریواداری
10۲کارکنانخدماتی،فروشندگانفروشگاههاوبازارها
1۲۶کارکنانماهرکشاورزی،جنگلداریوماهیگیری

صنعتگرانوکارکنانمشاغلمربوط،متصدیانماشینآالتو
1۸۲دستگاهها
11۳وسایطنقلیه
1۷۵کارگرانساده
۷1اظهارنشده

جدولشماره۲:گروههایعمدهشغلی-اظهارنشده)هزارنفر(

دومسال1۳۹1ومنبعدومدراواخرسال1۳۹۲انتشارعمومییافت.روشناستکهبههنگامتدوینکتاب»درآمدیبرحقوقکارونقد
قانونکاردرایران«منبعنخستتنهامنبعدولتِیدراختیاربود.باتوجهبهاینکهدرآنزماننیز،مخدوشبودناینآمارهارانشاندادیم،
می توانگفتکهتفاوت هایآماریمنتشرشدهدرایندومنبعخللیدرنتیجه گیری هایماایجادنکردهاست.ولیاینتفاوت هاصحت
نتیجه گیریدیگرمارابهنمایشمی گذارد:امنیتیشدنآمارهاوارائهآمارهایمخدوشومتناقضبنابهمقتضیاتروزباهدفگمراهکردن
تحلیلگرانیابهمثابهابزاریدربهراهانداختنجنگ هایروانیعلیهکارگرانوزحمتکشان.نکتهدیگر،نقشکارگزارانبرکشیده ایچون
عادلآذراستکهبهرغمآنهمهادعاهایپرطمطراقعلمیدرمقدمهایندومنبع،وظیفه ایجزسربهفرمانیندارندوبستهبهموقعیتیابنا

بههرتغییرمدیریتیدستدرآمارهامی کنندتاخواستفرادستاناجابتشود.

11-بهباورمااینجابهجاییمربوطبهکارگاندرکارگاه هایبخشخصوصیوشرکت هایدولتیاست.

1۲-درسال نامههمهجاودرتمامجدول هایتفکیکِیجمعیتفعالکشور،جمعشمارشاغالن)جمعیتفعالمنهایبیکاران(۲0میلیون
و۵۴۷هزارذکرکردهاست.رجوعشودبهسال نامهآماریکشور،جدول هایشماره۴-۳و۵-۳ودیگرجدول هایمربوطبهجمعیت

شاغالن.
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همچنین،بهنظرمیرسدکاهشجمعیتکارگرانبخشخصوصیبهازایافزایشجمعیتکارکنان
مستقل13،نادرستاستوشایدایناقدامازآنجاناشیمیشودکهبخشیازکارگرانراطیماده
واحدهها،مصوبهها،آییننامههایمغایربامفادحقوقبینالمللیکاروحتیمغایرباقانونکارکشور،
بهشرحیکهدرکتاب»درآمدیبرحقوقکار«آمد،ارتقاءمقامبخشیدندوبااطالقعنوان»پیمانکار«
آنانراازشمولقانونکاروتأمیناجتماعیخارجکردند.جدولزیر۲-۲خودبهخوبیگویایاین

واقعیتاست:

جنسوگروههایعمده
زنمردجمعشغلی

۷۳۳۳۶۷۷۴۵۶0مردوزن
قانونگزاران،مقامتعالیرتبهو

۹0۸۳۷مدیران
۹۶۶۷۲۹متخصصین

1۸۲1۶۸1۴تکنیسینهاودستیاران
۳۴۲۸۶کارمنداناموردفتریواداری
کارکنانخدماتی،فروشندگان

1۲0۶110۲10۴فروشگاههاوبازارها
کارکنانماهرکشاورزی،جنگلداری

۲۴00۲1۶۶۲۳۵وماهیگیری
صنعتگرانوکارکنانمشاغل
مربوط،متصدیانماشینآالتو

دستگاهها،مونتاژکارها
1۴۴۵1۳1۲1۳۴

101۸1011۷رانندگانوسایطنقلیه
۷۴۶۷۲۸1۸کارگرانساده
11۵10۸۷اظهارنشده

جدولشماره۲-۲:جمعیتکارکنانمستقل-برحسبگروههایشغلی)هزارنفر(

دیدهمی شودکه۷۴۶هزارنفرازکارگرانسادهذیلجمعیتکارکنانمستقلآوردهشدهاست.

وامادربارهجمعیت»اظهارنشده«درجدولجمعیت»غیرفعالکشور«کهبهصورتمستقلآمده
ودرجمعفعاالنوغیرفعاالنمنظورنشدهاست،می توانگفتکهتدوین کنندگانسال نامهآن هارا
درمرزمیانجمعیتفعالاعمازشاغلوبیکاروغیرفعالطبقه بندیکرده اند14؛بهعبارتی،ظاهرًا
برایآنان»ناروشن«بودهاستکهاینجمعیت،بیکاِردرجستحویکاربوده اندیابیکارانیکهدر
پیکارنیستند.ولیچنیننیستوبهباورمااینجمعیتنیز،بهتمامی،بهکارگرانوحقوق بگیران
از آمارهایکشور، در ازجمله و بورژوازی آمارهای در که دارند.چگونه؟می دانیم تعلق کشور
دالیلعمدهتفکیکجمعیتبه»فعال«و»غیرفعال«بهویژهدرحوزهبیکاری،»جستجو«یا»عدم
شود. ذکر جستجو« »عدم دالیل آمارها در می بایست رو، این از می شود. ذکر کار جستجو«ی
سال نامهدراینبارهساکتاست؛امادر»نتایجآمارگیرینیرویکار«دالیل»عدمجستجویکار«،

1۳-همانطورکهگفتهشد،ذیلتعریفکارکنمستقلآمدهاست:

1۴-درسال نامهآماریکشورذیلجمعیت»اظهارنشده«-مرزفعالوغیرفعال،-هیچتوضیحیارائهنشدهاست.
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چنینذکرشدهاست15:

زنمردمردوزنعلتعدمجستجویکار
۶۶۳0۸۶1۴۶1۴۸۴۶آغازکاردرآینده)انتظاربرایشروعکارجدید(1
۲۷0۸۶۲۴۷۲۵۲۳۶1درانتظاربازگشتبهکارقبلی۲
1۴0۶۳۸۷۵۵۵۳0۷درانتظاربهثمررسیدناقداماتانجامشده۳
۵۵۸۷۷۴1۵۵۸1۴۳1۹درانتظاراعالمنتایجاستخدامی۴
۴۵۵۹۴۳۲۸۶۳۸۲1۶۹۵۶1دلسردشدنازجستجویکار۵
1۳۲۳۲۴10۳1۶۴۲۹1۶0درانتظارفصلکاری۶
1۶0۵0۴۸111۳۷۹۳۸۵آگاهینداشتنازروشهایجستجویکار۷
۲1۳۵۷۵01۳01۵۸۲۸۳۴1۶۸بیماری،ناتوانیجسمیموقت،بارداری۸
1۳۲۹۶۶۸۵۶۹۸۴۴۳۸۶۳1۲۴1۳اشتغالبهتحصیلوآموزش۹
1۸۶01۴۴۵۲۴۶۹۶01۸۳۵۴۴۸۵مسئولیتهایشخصیوخانوادگی10
۲۵۵۳۷۴۳۲01۹101۵۳۴۶۶۲بینیازبودنازانجامکار11
۲۴۸۷00۵1۳۵۸۴۶۶11۲۸۵۳۹سایر1۲

۴00۴۹1۵۹1۲۵۵۸11۶۲۷۴۹10۴۳جمع
جدولشماره۳:جمعیت10سالوبیشترغیرفعالبهتفکیکعلتعدمجستجویکار

منبع همین در غیره و »سایر« »محصل«، »خانه دار«، جمعیت آمار به مربوط تناقضات از گذشته
آماری16،ازخودمی پرسیمآیادالیلذکرشدهدرردیف های1تا۸ودربرگیرنده یبالغبر۳میلیون
نفرواززمره یکارگرانوحقوق بگیران،دالیِل»عدمجستجوی«کاراست؟آیاکسانیکهدرانتظار
بازگشتبهکارخودیادرانتظارنتایجآزموناستخدامیهستند؛آیاکسانیباجمعیتیحدود۵00هزار
نفر،اگرازپیجستجویطوالنیمدت،ازیافتنکارمناسبناامیدشده اند17وازهمهمهم تر،کسانی
باجمعیتیافزونبر۲میلیونو100هزارنفربهدلیلبیماریوبارداریناگزیربهترکموقتشغل
خودشده اند،بی کاِردرجستجویکارمحسوبنمی شوند؟!اگردولت هایمستقر»نظام«نخواستهیا
نتوانسته اند،بهیکیدیگرازتعهداتخودمبنیبرحلمعضلبیکاریفائقآیندوجستجویکارچنان
بهدرازامی کشدکهشمارکثیریازیافتنکارمناسببازمی مانندودلسردمی شوند؛ونیز،اگربسیاری
ازکارگرانوازجملهکارگرانزنبنابرنقضحقوقبنیادینخودازسویکارفرمایاِندرپناه»نظام«،
ازشمولقانونکاروتأمیناجتماعیبیرونراندهشده اندوبههنگامبیماریناگزیرازترکموقتو

حتیدائمیشغلخودهستند،بهجزئیازجمعیت»غیرفعال«بدلشده اند؟!

1۵-جدولشماره۳۷،ص۲1۳.براساسبررسیهایما،افزایشجمعیتبیکارانوجمعیتاظهارنشده– حدفاصلجمعیتفعالو
غیرفعالاقتصادی-درسالنامهآماری،بهمیزان۲میلیونو۳۲۶هزارنفرصورتتعدیلشدهیاینجدولاست؛اماپرسشایناستکه

بقیهاینجمعیت۳میلیوننفرهچهشدهاند؟

باارقاممندرجدرجدولشماره۲-1و 1۶-کافیاست،ارقامذکرشدهیمربوطبهگروهبندیهای»خانهدار«و»سایر«دراینجدول
برگرفتهازهمینمنبعآماریمقایسهشود.

1۷-دیرترودربحثبیکاری،خواهیمدیدکهازجمعیتبیکاراندرجستجویکاردرهمینمنبعبالغبر1میلیوننفرراکسانیتشکیل
میدهندکهازیکتابیشاز1۹ماهدرجستجویکاربودهاند.
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گفتیمکهغیرواقعیبودنآشکارایآمارهایمربوطبهبیکاریتدوین کنندگانسال نامهآماریکشوری
رابرایپذیراترکردنآمارهابرآنداشتکهبخشیازاینبیکارانرابهترتیب۶۴۳هزاردرجمعیت
فعال-»اظهارنشده«- غیر و فعال فاصلجمعیت حد در نفر هزار ۶۸۳ و فعال- –جمعیت بیکار
منعکسکند18؛زیرامی دانیمکهدرپیاعتراضاتگستردهبهآمارهایارائهشدهحتیازسویمحافل
نزدیکبهحکومت،دولتمستقرکنونیبرآنشد،دستیبهسررویآمارهابکشدتاآن هاراپذیرا تر
کند19.توانستهاست؟روشناستکهنه.ابعادفاجعهچناناستکهحتیکارگزاران»نظام«هماز
انعکاسآنبهمثابهحاصلکارخوددراینسهدهه،وحشتدارند؛ازهمینروستکهکسدر»نظام«
مسئول را دیگری فرافکنی با می کوشد کس هر و نیست کنونی وضع مسئولیت پذیرش به حاضر
آن داعیه دار اینک، همه که است بود،روشن وسربلندی افتخار اگرموجب اینوضع آخر، بداند.
می شدند!اماهمهمی دانندکهدراینفرافکنینیابدتاآنجاپیشرفتکهاصل»نظام«زیرسؤالرود.
پسدست کاریدرآمارهابرایبزک کردهاوضاعدرانحصارهیچیکازجناح هانبودهونیست؛همه

درآنسهیمبودهوهستند،اماهرکسبهسبکوسیاقخود!خواهیمدید.

جمعیتغیرفعالکشور

بهجمعیت»غیرفعال«–جدولشماره۲-1-بازمی گردیم.درسال نامهآماری،ازجمعیتغیرفعال،
حدود1میلیونو۸۵۵هزارنفرکاستهشدهکه1۹۵هزارنفرآنمربوطبهکاهشجمعیتباالی10
بهکاهشجمعیتگروه های»خانه دار«و»محصل«برمی گردد20ودرعوض،درهمین بقیه سالو
حدودبهجمعیت»اظهارنشده«-حدفاصلجمعیتفعالوغیرفعال-وبهجمعیتبیکاران–زیر
مجموعهجمعیتفعال-افزودهشدهاست.بهعالوه،درزیرمجموعهجمعیت»غیرفعال«نیز،تغیر

عمده،کاهشوافزایششمارگروه های»سایر«و»درآمدبدونکار«است.

همان طورکهدیدهمی شود،تغییراتاعمالشدهدرایندومنبعرابایدپیشازهرموضوع،درمناقشات
دودولِتمستقردرخصوص»آمارهایبیکاریوشمارجمعیتدستگاهدولتی«جستجوکرد.کاهش
علیه »نظام« روانی جنگ از جزئی باید هم را بخشخصوصی در حقوق بگیران و کارگران شمار
زحمت کشانباهدفتالشبرایکنترلسطحمطالباِتجامعه یناراضیومعترضکارگریکشور21
ونیز،کاهشابعادرویگردانی»نظام«ازایفایتعهداتخودنسبتبهمردموبهویژه،کارگراندانست.

درادامهاینرانیز،خواهیمدید.

1۸-براساسبررسیهایما،افزایشجمعیتبیکارانوجمعیتاظهارنشده– حدفاصلجمعیتفعالوغیرفعالاقتصادی-درسالنامه
آماری،بهمیزان1میلیونو۳۲۶هزارنفرصورتتعدیلشدهیجدولشماره۳است؛اماپرسشایناستکهبقیهاینجمعیِتبیشاز۳

میلیوننفرچهشدهاند؟

1۹-»جمعیتفعالکشورهماکنونبیشاز۲۶میلیوننفراست،امامرکزآماردرآخرینگزارشخودتعدادجمعیتفعالرا۲۳میلیون
نفراعالمکرد«حمیدحاجاسماعیلی،اتاقبازرگانیصنایعومعادناستانالبرز،سال1۳۹1.

۲0-همینخودکافیاستتانشاندهدکهچگونهباآمارهایمربوطبهدیگرجمعیتهابرایباالپایینکردنجمعیتشاغالنوبیکاران
بازیمیشود.حسابداراِنحسابسازبههنگامجابهجاییارقامباهدفکاهشوافزایشاینیاآنحساب،اصطالح»بخورانش«رابهکار

میگیرند؛امابایدگفتکهآمارسازانکشوردراستفادهازاینروشهایدطوالتریدارند!

۲1-دربخشپیشینبهگوشههاییاعتراضکارگراندرخصوصآمارهایارائهشده،موضوعمشموالن»سبدکاالیخانوارهایکارگری«
اشارهکردیم.
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جمعیتغیرفعالبهتفکیکگروه هایعمده

می دانیمکهتمامافرادزیر10سال،درجمعیت»غیرفعال«منظورشده اندوآنانرادر۴گروهعمده ی
»محصل«،»خانه دار«،»دارایدرآمدبدونکار22«و»سایر23«طبقه بندیکرده اند.بهعالوه،می دانیمکه
سنبازنشستگیدرکشور۶0سالاست.ازاینرو،درآغازبایدبهدوپدیده ینامتعارفوناخوشآیند
کنیم:»کودکان اشاره از۶0سال باالتر تا10سالوگروه هایسنی ذیلگروه هایسنی اجتماعی
محرومازتحصیل«و»کارگرانوکارکنانسالمند«.بهموضوع»کودکانمحرومازتحصیل«درادامه
وذیلموضوع»کودکانونوجوانانکار«ونیزذیلبحث»کودکانونوجوانانخیابانی«بازخواهیم

گشت.

بازنشستگانوشاغالنوبیکارانسالمند

می دانیمکهبخشیازکارگرانوکارکنانعمدتًاسالمنددرسنینبازنشستگیتحتپوششصندوق های
بازنشستگیسازمانتأمیناجتماعیودیگرصندوق هایکشوریهستند.بهایننیز،واقفیمکهشمار
زیادیازکارگرانوکارکنانبازنشسته یاداراتدولتییابخشخصوصیبهدلیلعدمپاسخ گویی
به دوم،مشغول درشغل زندگی،همچنان، باهزینه های ازکارافتادگی و بازنشستگی مستمری های
آموزشگاه های تاکسی سرویس ها، به سری است کافی بگوید. را این آمارها نیست الزم کارند.
رانندگی،مؤسساتآموزشی،بنگاه هایمعامالتامالک،درمانگاه هایخصوصی،مغازه هاودیگر
ازمشاغلذکرشده،درمشاغلاجرایی، ببینیمکهجدا آنانرا بزنیمو واحدهایخدماتیوتولیدی

دفتری،اداریوفنیمشغول اند24.

ازطرفی،می دانیمکهشماربزرگیازکارگرانسالمندوعمدتًاکارگرانسادهاعماززنومرد،از
نیزدرجامعهدشوارنیست.درکاینهم اینان هیچپوششتأمیناجتماعیبرخوردارنیستند.دیدن
دشوارنیستکهحضورهمه یاینافرادسالمنددربازارکارباافزایشبیکاریرابطه یمستقیمیدارد
وموجبگرفتنفرصت هایشغلیازبیکارانوبهویژه،جواناندرجستجویکارمی شود.جدول
زیرگوشه هاییازاینواقعیت،یعنیحضورکارگرانوکارکنانبیشاز۶0ساِلمحرومازپوشش

بازنشستگیرانشانمی دهد.

۲۲-»کسانیکهشاغل،بیکار،محصلوخانهدارمحسوبنمیشوندودارایدرآمدمستمریمانندحقوقبازنشستگی،حقوقوظیفه،
این .1۳۹0 سال کشور، آماری سالنامه میشوند.« محسوب کار بدون درآمد دارای و...دارند، سهام سود مستقالت، و امالک درآمد
1 را مستمریبگیر بازماندگان هزار ۸۴ و میلیون 1 ترتیب به را اجتماعی تأمین سازمان پوشش تحت مستمریبگیران شمار سالنامه،
میلیون۳۳هزار،تعدادازکارافتادگان۲۶هزارو۹0نفر،تعدادبازنشستگانحقوقبگیرصدوقبازنشستگیکشوریرا۹۲۷هزاروتعداد
مستمریبگیربازماندگانشاغالنوبازنشستگانفوتشدهرا10هزارو۴۷نفرذکرکردهاست.بهعالوه،شماراعضایخانوارهایتحت
پوششبنیادشهیدوامورایثارگرانرا۲01هزارو۹۴۹نفراعالمکردهاست.رجوعشودبهبخشتأمیناجتماعیوجدولهایذیلآن.

۲۳-برماروشننشدکهدرآمارهایرسمی،گروه»سایر«،دربرگیرندهچهگروههایفرعیاجتماعیاست.

بازنشستهیدستگاههایدولتیکهدستیدر فوقانیمدیران بهگروه متعلق بازنشستگانوعمدتًا آنبخشکوچک از ما اینجا در -۲۴
معامالتمسکنوبسازبفروشیوغیرهدارند،سخننمیگوییم.بهعالوه،میدانیمکهیخشدیگریهمبهدلیلکهولتوبیماریاساسًاقادر

بهکارنیستندوناگزیربایدباهماناندکمستمریسرکنند.
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۲1۵۵1111110۲0۲0111۸۴۴۶۳۳۷۲۲۴باالتراز۶۵
جدولشماره۴:جمعیت10سالوبیشتربرحسبجنسیت،گروههایسنیووضعفعالیت-هزارنفر

آمارها در بازنشستگانشاغلدرشغلدومکه از دیدهمی شود،گذشته باال همان طورکهدرجدول
منعکسنیست،1میلیونو۳۴۸هزارنفردرسنینیباالتراز۶0سال،شاغلو۳۵هزارنفربیکاردر
جستجویکارهستندوازپوششبازنشستگییابهعبارتیازپوششتأمیناجتماعیبرخوردارنیستند؛

زیرااگرغیرازاینبود،بایددرشمارافراد»دارایدرآمدبدونکار«منظورمی شدند.

مابرآنیمکهتمامکارگرانوکارکنانسالمندبایدتحتپوششتأمیناجتماعیدرآیندومستمری های
بهشرایط دادن تن و ازجستجویکاردوم را آن تا باشد پاسخگویهزینه هایزندگی بازنشستگی
تحمیلیکارفرمایانبی نیازکند.اشتباهنشود،مابرآننیستیمکهنمی توانونبایدازتجربه یافراددر
سنینبازنشستگیبهرهبرد؛برعکس،ولیاینبهرهگرفتنبایدبهصورتپارهوقتوآنهمدرمقام

مشاورهباهدفانتقالتجربهباشد.

کودکانکار

بهذهنخطورمی کند،موضوع»کودکانونوجوانان پرسشدیگریکهدربررسیآمارهایرسمی
وکودکان کار« نوجوانان و »کودکان مجزا: اجتماعی مقوله ی دو در که است تحصیل« از محروم
دانستن مترادف ما باور به زیرا مجزا؛ مقوله ی دو می گوییم یافته اند. بازتاب »خیابانی« نوجوانان و
کودکانکاروکودکانخیابانیازاساسنادرستاستوبایدازاینخطاپرهیزکرد.روشناست
کهتفکیکایندوبهمعنیکمبهادادنبههیچیکازایندومعضلاجنماعینیست،بلکهدقیق کردن
موضوعمطالعهاست.مرزیکهایندوراازهمجدامی کند،»کار«وبودنباخانوادهیاکندهشدن
اینانکیان اند،کجاهستندودرکجایآمارهاطبقه بندیو ازخانوادهوآوارهشدندرجامعهاست.

منعکسشده اند؟

ازتحصیلمی دهند، بههمه یکودکانمحروم »خیابانی« عنوان »نظام« کارگزاران از برخی که این
معطوفبهاینتالشاستکهبرکودکانکارسرپوشگذارندوبافرافکنی،مسئولیتبروزوظهور
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آنانرامتوجهضعف هایاخالقیخانواده هاکنند25.بههمیندلیل،مامعتقدیمکهاطالقعنوانخیابانی
بههمه یکودکانونوجوانانمحرومازتحصیلظلمبزرِگدیگریبهآنکودکانزحمت کشمحروم
ازبازیوتحصیلیاستکهبهرغمجثه یکوچکونحیفخوددرشهرهاوروستاهاازبامتاشام
درکارگاه هایرسمیوغیررسمییازیرزمینِیغیرایمنوبی بهرهازکم ترینشرایطبهداشتیبهازای
چندرغازبهجستجودرمیانزباله ها،بهکارخشت زنیوحملآجردرکوره پزخانه ها،بهبافندگیدر
بهجان آهنگری، سفالگری، کارگاه هایشیشه گری، در شاق فعالیت های به قالی بافی، کارگاه های
کندندرفضایغبارآلودوبیماری زاِیمعادنشنوماسه،بهپادویی،باربریدردخمه ها،مغازه ها،
کارواش ها،مسافرخانه هاودیگرکارگاه هایآلوده،تاریکونمورودرچهارراه هابهفروشاجناس
بنجلواداشتهمی شوند.کودکانیکهبهدلیلفوتیاازکارافتادگِیسرپرستخانوادهیابهدلیلبیکاری
ونازلبودندستمزدهابهبازارکارراندهمی شوندتادستمزدنازلخودراکمکهزینهخانوادهکنند.به
یادداشتهباشیمکهبسیاریازخانوارهایفقیروزحمت کشتنهامنبعدرآمدشاندستمزدناچیزهمین

کودکاناست.

در کارسالگذشته، فعالکودکان و دانشگاه استاد پویا، انجمن هیئتمدیره قاسمزادهعضو »دکتر
گفتوگوباشهرگفت:پژوهشیطوالنیبهمدت۵سالدرزمینهوضعیتکودکانکارتهرانانجام
شدکهیافتههانشاندادنداکثراینبچههادارایخانوادههستند.تنهاحدود1۵درصداینبچههااصاًل
خانوادهندارندویاازشهرستانبهپایتختمیآیندوازخانوادهخوددورهستند.درواقعبخشاعظم
اینبچههاباوجودداشتنخانوادهمجبوربهکارمیشوند.چونبخشیازگذرانزندگیخانوادهاز
طریقآنهاتأمینمیگردد.ایناستاددانشگاهافزود:بهنظرمنآمارتخمینی۳میلیوناست.چونبچه
زیر1۸سالکهمدرسهنمیرودکجامیرود؟اگرفرضکنیمکه۲۶۵هزارکودکبهدلیلبیماریو
مسائلدیگرازتحصیلبازماندهاند.اکنون۳میلیوندیگردرخیابان،کارگاه،مزرعهوخانهمشغول
نیست.حتیکودکانیهستندکهکارفرماهادر بهسادگیمقدور کارهستند.شناساییکودکانکار

داخلمنازل،آنهارابکارمیگمارندوشناساییآناندشواراست26.«

»عضواتاقبازرگانیایرانبیانداشت:طبقآمارارائهشدهتوسطمرکزآمارایرانکهدرسال۸۵ارائه
شد1میلیونو۷00هزارکودکبهصورتمستقیمدرایراندرگیرکارهستند27.«ولیاینعضواتاق
بازرگانینگفتهاستکهشمارنوجوانانکاردراینمنبعآماریچهبودهاست؛زیرامی دانیمکهحضور
نوجوانانباالی1۵سال–سنکاردرقانونکار-درمحیط هایکاربهظاهر»غیرقانونی«نیست28.

تبیین ایران«وذیل»سنکار«نوشتیم:»نخستینموضوعدر مادرکتاب»درآمدیبرحقوقکاردر
شرایطکار،تعیینحداقلسنکار،درقانونکاراست،ممنوعیتاستفادهازکارکودکانوجلوگیری
و است کره مبارزه آن برای کارگریجهان کهجنبش بود موضوعاتی مهم ترین از آن ها استثمار از
می کند.سرمایه داریبنابرسرشتخودمبنیبردست یابیبهحداکثرسودبرپایهحداکثربهره کشی،

۲۵-اینفرافکنیموجبنمیشودکهمادرتحلیلنهاییمسئولیتبروزوظهوراینمعضلاجتماعیرانیز،»نظام«وسمتگیریهای
اقتصادی– اجتماعیآنندانیم.

۲۶-خانهامن،۲1مرداد۹۳.

۲۷-کودکانکار،وبگاهبیتوته.۹۲/10/۲۲.معلوممیشودکهبرخالفادعایوزیرکارمبنیبرنبودآماردراینحوزه،چنینآمارهایی
وجوددارد،ولیازآنجاکهارائهآنهاامنیتیاست،تنهاشماراندکیبهآنهاآنهمبهصورتطبقهبندیشدهدسترسیدارند.

۲۸-مابهاینسنمعترضبودهوهستیم.دراینباره،درکتاب»درآمدیبرحقوقکاردرایران«بهتفصیلسخنگفتیم.درعینحال،
معتقدیمکهحضورکارگرانبههردلیل،ازاینسنتا1۸سالگیبایدقانونمندوتابعشرایطناظربرکارکارآموزانباشد.
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از بی رحمانه ترینشکل و بهوحشیانه ترین نیز را آنان کودکان کارگران، استثمار بر آغاز،عالوه از
دامانخانوادهمی ربودوبهکارگاهتولیدیپرتابمی کرد.کارسختوتوان فرسایجایگزینبازی های
کارگری، تشکل های مبارزات پرتو در تدریج به چند، هر بود. شده کودکان تحصیل و کودکانه
چگونگیبهکارگرفتنکودکاننظموانتظامنوینییافت،امااستثمارکودکانونوجوانانبنابهماهیت

نظامسرمایه داری،بهانحایمختلفادامهداشتوادامهدارد.

اینواقعیتدرجوامععقبماندهوتحتسلطهشکلعریان تریدارد.مانیز،درکشورخودهمیشه
شاهدرنجوکارکودکانقالی بافدرکارگاه هایقالی بافیوکودکانخشت زندرکارگاه هایآجرپزی
ورنجوکارصدهاهزارکودکونوجواندیگردرکارگاه هاینموروتاریکبودهوهستیم29.شرایط
سیاهوننگینیکهدیگرنبایددرکشورماتحمل پذیرمی شد؛امامتأسفانه،اینوضعاسفبارنهتنهاادامه

یافتکهازبرخیجهاتآشکارونهان،برشدتودامنهآنافزودهشد.

درنظامسرمایه داری،سرمایهوکاربهشکلتفکیک ناپذیریبههممربوط اند.برایآنکهسرمایهبه
حیاتخودادامهدهد،احتیاجبهنیرویکاردارد،هرنظاماقتصادیکهنتواندشرایطکلیتولیدیخود
رابازتولیدیابازسازیکند،دیرینمی پایدکهازبینبرود.سرمایه دارینیزبرایآنکهبهحیاتخود
ادامهدهد،بایدهمزمانباتولید،شرایطتولیدیخودرانیزبازتولیدکند.عمده ترینبخشاینبازتولید
مربوطبهبازتولیدنیروهایمولدهوبهنوبهخودعمده ترینبخشآنبازتولیدیابازسازینیرویکار

است.

نظامسرمایه داری،بازسازینیرویکارراازدوطریقتأمینمی کند.یکیدرکوتاه مدتودیگریدر
بلندمدت؛درکوتاه مدتبازسازیازطریقپرداختمزدبهکارگریعنیتأمینحداقلهزینهبرایادامه
زندگی،بهگونه ایکهحداقلامکانتداومزندگیاوفراهمشود؛ودیگر،دربلندمدتکهبازسازی
نیرویکاریابهعبارتبهتربازتولیدکلطبقهکارگررادرنظردارد؛یعنیپسازآنکهنسلکنونیبه
دلیلپیریوناتوانیدیگرامکانادامهکارراازدستداد،نسل هایبعدیبهصورتبی وقفهجایگزین

آنانشوند30.

چرافرزندانکارگرانوزحمتکشانناچارمی شونددرسنینکمشروعبهکارکنندوکارتوان فرسا،
جایگزینبازی هایکودکانهوتحصیلآنانمی شود؟زیراهمان طورکهدربخشمربوطبهدستمزد
دیدیم،سرمایه داری،هزینهحداقلمعیشتزندگیکارگروخانواده اشرانمی پردازدوکارگرناگزیر

ازوارد کردناعضایخانوادهخودبهبازارکاربرایتأمین»کمک خرجی«است.

انتظارمی رفتکهدرپیپیروزیانقالب،بهاینپدیده یضدانسانیپایاندادهشود،اماهمان طورکه
درآنکتابهماشارهشد،سردمداران»نظام«بارویگردانیازشعارهایانقالبوسرکوبگستردهو

خونینجنبشکارگری،شرایطرابرایاینبازتولید،آنهمدرابعادگسترده ترفراهمکردند.

گفتیمکهبایدمیانکودکانکار-زیرسنقانونکار-ونوجواناِنمشمولسنکارآموزیتفاوتقائل
شد.می دانیمکهمطابقتمامحقوقبهرسمیتشناختهشدهبین المللیکه»نظام«جمهوریاسالمی
تعریف سال 1۵ ایران کار قانون در که کار زیرسن کودکان کار است، آن رعایت به موظف نیز،

۲۹-بایدبهپدیدهزشتدیگریکهدرسالهایاخیررواجگستردهاییافتهاست،اشارهکرد؛پدیدهواداشتنکودکانبهفروشاقالمبنجل
یاواداشتنآنانبهگداییدرچهارراههاودرگذرگاههایشهرهاست.

۳0-اصراروابرام»جنابخامنهای«درمقامپدرخواندهیکالنسرمایهدارانکنونیحاکمبرکشورمبنیبرافزایشجمعیتکشوربههر
طریقممکن،ازاینجاناشیمیشود.
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بههرشکلغیرقانونیاست31.ولیمی دانیمکه بهآنمعترضیم،درهمهحالو نیز شدهاستوما
راه یگانه ما اعتقاد به کرد. پاک را مسئله نمی توانصورت کودکان کار قانونیخواندن غیر با تنها
مقابلهبااینمعضلاجتماعیتحتحمایتگرفتنخانواده هایآنانازطریقتأمیناجتماعی،متناسب
کردندرآمد هایشاغالنباهزینه هایزندگی،ایجاداشتغالمولدبرایبیکارانوفراهمآوردنامکان
تحصیلهمگانیورایگانبرایهمه یکودکاناست؛یعنیتحققهمه یآنحقوِقمردمکهوسیعًااز

سوی»نظام«جمهوریاسالمینقضشدهومی شود.

کارمحسوب بازار کهجذب تا1۸سال فاصلهسن1۵ در ازتحصیل مانده برکنار نوجوانان ولی
می شوند،بایدبهعنوانکارآموزبهکارگرفتهشوند.می دانیمکهمطابقهمینحقوقوقوانین،ساعت
تحصیِل ادامه امکان از چنان هم و باشد عادی کارگران کار ساعت از کم تر باید کارآموزان کاِر
ضمنکاربرخوردارباشند؛آنانرانبایدبهکار هایبدنیسختودرمشاغلسختوزیان باربهکار
گماشت.افزونبرآنکهایننوجوانانبایدازهمانبدوکار،مشمولقوانینحمایتیوازجملهقانون

کاروتأمیناجتماعیاجباریشوندودستمزدشاننبایدازحداقلمزدقانونیکم ترباشد.

مادرکتاب»درآمدیبرحقوقکار«نشاندادیمکهشمارکودکانونوجوانانمحرومازتحصیلرادر
گروه های۶تا1۸سال۳میلیوننفرودربرگیرنده یحدود1.۴میلیوننفرمردانوحدودیک1.۵

میلیوننفرزنان32است33.

بهآمارهایرسمیبازگردیموببینیم،اینکودکانونوجوانانمحرومازتحصیلبهتفکیکدرکجا
طبقه بندیشدهودرشمارآمده اند.درهیچکجاوبهباورمااینانرادرگروه بندی هایکلی»خانه دار«و
»سایر«استتارکرده اند!روشناست؛»نظامی«کهخودباعثبروزوگسترشاینمعضالتاجتماعی
بودهاست،نمی تواند»شاهکار«هایخودرادرنقضحقوقملتبهنمایشبگذارد.پسآن هارامثل

همیشهنفیوپنهانمی کند34.

حدود1میلیوننفراینکودکاندرگروهسنی۶تا10سالازاساسدرآمارهانیامده اند.چراکه»سال
نامه«همهجادرتبیینوانعکاسگروه بندینیروهای»فعال«و»غیرفعال«مبنارا،جمعیتباالتراز
10سالگرفتهاست.۲میلیوننفردیگرچهشده اند؟بی تردید،براساسجدول هایشماره۵و۶ولی
دربازهسنی10تا1۹سال135میلیوننفرازاینکودکانونوجوانانرادرگروه بندی»زنانخانه دار«
وحدود1میلیوننفرپسرانراگروه بندی»سایر«آورده اند.ایننیز،محتملاستکهبازهمدراینجا

۳1-یادآورمیشویمکهدردولتاحمدینژاد،باتصویبالیحهاستادشاگردیبهیکیازحقوقکاریعنیحقوقناظربرکارکارآموزان
تعرضآشکاریصورتگرفتتابهتداومبردگیکودکانکاردرقالباینطرحصورت»قانونی«بخشد.

۳۲-برخیازدستاندرکارانشمارآنانراتا۴میلیونوباالترتخمینمیزنند.البته،مانیزمیدانیمومیپذیریمکه»نظام«دستیگشادهدر
باالپایینکردنآمارهادارد.اینراباالترودرتناقضآمارخانهدارهاومحصالندر»نتایجآمارینیرویکار«ازیکسووجابهجاییهایرخ
دادهدرسالنامهآماریکشورازدیگرسو،نشاندادیم؛امامگرهمین۳میلیوننفربراینشاندادنابعاداینمعضلهایاجتماعیوانسانی
کماست؟همین۳میلیوننفرخودمیتواندکشوریباشد،زیراشمارنیرویکاروازآنباالتر،شمارجمعیتبسیاریازکشورهایجهان

کمترازآناست.بهاعتقادماحتییکنفرهمزیادیاست!

۳۳-ازآنجاکهدرسالنامهآماریجمعیتدانشآموزانبهتفکیکشهروروستانیامدهاست،اینتطبیقآماریممکننشد.

۳۴-»جنابوزیرکار«،آقایربعیکهخودازبلندپایگانخانهکارگرهمهست،مدعیاستکهآماریازکودکانکاردردستنیست!

۳۵-ازشگردهای»نظام«برایالپوشانیکردنآمارهاسرباززدنازارائهآمارنیرویکاربهتفکیکتفصیلیسنآنهاست.
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باجمعیتمحصالندراینبازهسنیبازیشدهباشد36؛زیراهنگامیکهمحصالن1۹سالهراوارد
گروه دانشجویان تعداد از ما ولی آمده اند. درشمار هم ساله دانشجویان1۹ از بخشی یعنی کنیم،
سنی1۹سالبی اطالعیموسال نامهودیگرمنابعآماریدراینبارهساکت اند.بهعالوه،سال نامهاز
ارائهآمارشاغالنوبیکارانواصوالًجمعیتفعالوغیرفعالبهتفکیکسالبهسالگروه هایسنی
خودداریکردهاستوهمهجاآمارگروه هایسنیرابهصورت10تا1۴سالو1۵تا1۹سالآورده
است.اینهمشگرددیگریاستبرایپیچاندنآمارها؛زیرامی دانیمکهسن1۹سالگیبرایتمام
جواناِنبازماندهازتحصیل،سنسربازیاست37.ازطرفیمی دانیمکهدراینسن،بخشدیگریاز
جوانانبازماندهازتحصیالتعالیکهبههردلیلازشمولسربازیمعافشوند،رسمًاواردبازارکار
می شوند.می دانیمکهمشموالنسربازیجزءجمعیتفعالودرگروهشاغالنطبقه بندیشده اندو
می دانیمکهواردشوندگانبهبازارکارهمیابایدذیلشاغالنیابیکاراندرجستجویکارطبقه بندی
ارقام بایدگفتعمده یقین به بنابراین، ازجستجویکارسرباززنند؛ بههردلیل شوند،مگرآنکه
مندرج،ذیلشاغالنوبیکارانمرددرجدولگروهسنی1۴تا1۹سال،مربوطبهگروهسنی1۹ساله

است.

بیکارشاغلفعالاقتصادیگروهسنی
زنمردزنمرد

گروهسنی10
۸۷000۵۲0001۷0001۵000۴000تا1۴

گروهسنی1۵
۹۴1000۵۹۹000۹۸0001۸۵000۵۹000تا1۹
10۲۸000۶۵100011۵000۲00000۶۳000جمع

جدولشماره۵:شاغالنوبیکارانگروهسنی10تا1۹سال

گروه
سنی

دارایدرآمدبدونکارخانهدارسایر
زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

گروه
سنی10
تا1۴

۲۳100011۷00011۵0001۴1000۹0001۳۳000۶000۴000۳000

گروه
سنی1۵
تا1۹

۷۵۸000۴۴۸000۲10000۹1۸0001۸000۹010001۸0001۲000۶000

۹۸۹000۵۶۵000۳۲۵00010۵۹000۲۷00010۳۴000۲۴0001۶000۹000جمع
جدولشماره۶:جمعیتگروهبندیسایرازجمعیتغیرفعال-کروهسنی10تا1۹سال

همان طورکهدیدهمی شود،ازجملهنقاطتاریکماندهدرآمارهاشمارکودکانونوجوانانکاراست.

۳۶-پیشتردیدیمکهدرسالنامهحدود1.۲۸0هزارنفرازجمعیتمحصالنبهنسبتنتایجآماریگیرینیرویکاردربازهسنی10
سابهباالکاستهشدهاستومعنیآنایناستکهتدوینکنندگانسالنامهشمارذکرشدهدرمنبعمذکوررابهتعدادکسرشدهغیرواقعی

دانستهاند؛اماآیا،شمارغیرواقعیمحصالنبههمینتعدادبودهاست؟!

۳۷-برایمثال،میتوانبراساسجمعیتمحرومماندهازتحصیلوبازماندهازتحصیالتعالیدرسالمحاسبهکردکهجهتعدادازپسران
نوجواندرسال۹1میتوانندمشمولسربازیشوند.
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ازجملهمحروم ترین و بهمحروم ترینالیه هایجامعه ازتحصیل می دانیمکهعمدهمحرومشدگان
دختران این که پذیرفت نمی توان بنابراین، دارند؛ تعلق روستاها و درشهرها کارگران خانواده های
محرومشدهازتحصیلدرخانهپدرییاحتیبهدنبالازدواج،فقطبهخانه دارِیدرخانهمشغولباشند.
ما آن،مشاهداتوخوانده های دلیل اینپسرانهمدرگروه بندی»سایر«بی معنیاست. وارد کردن
درباره یپرشماریدخترانکودکونوجوانیاستکهدرکارگاه هایقالی بافی،دوزندگیوبافندگی،
درکارگاه هایبسته بندیوحتی،درخانهبهمشاغلخانگِیجنبکارگاه هایرسمیوغیررسمیبه

کارمشغول اند.اینگفتهدرباره یپسرانهمصادقاست.

کودکانخیابانی

واماکودکانونوجوانانخیابانی.اینگروِهکنده شدهازخانواده هایخودمحصولفقر،اعتیاد،طالقو
جدایی،تعصبوخشونتدرخانواده هاهستندومی توانندبههرخانواده ایتعلقداشتهوحتیپیش تر،از
امکانتحصیلنیز،برخورداربودهباشند؛کودکانیکهخودبهنوبه یخویشقربانیاننظامسرمایه داری
هستندوبایدبهگونه ایتحتپوششحمایت هایاجتماعیدرآیند.اینکودکان،درصورتیکهبههردلیل،
امکانبازگشتشانبهخانواده هایخودفراهمنباشد،بایددرمجتمع هایتربیتیامکانبازگشتبهتحصیل
رابیابندوازطریقمراکزکارآموزی،تحتپوششآموزش هایفنیوحرفه ایدرآیند؛امااینحلقهکامل
نخواهدشد،مگرآنکهموضوعبیکاریحلشودواشتغالوبهویژه،اشتغالمولدبرایهمهتحققیابد.

بازتولید برای سرمایه داری سیاست های از جزئی کار کودکان که همان طور باشیم، داشته توجه
انسان دالالن قاچاق، باندهای بازسازی وسیله ی عمدتًا نیز، خیابانی کودکان است، کار نیروی
و همزاد مافیایِی شبکه های همان یعنی بزه کاری، فعالیت های دیگر و جنسی سوءاستفاده های و

جدایی ناپذیرسرمایه داریهستند.

متأسفانههیچآمارموثقیازکودکانونوجوانانخیابانیدردستنیستوهمان طورکهگفتهشد،اغلب
شماراینگروهباگروه بندیکودکانونوجوانانکارخلطمی شود.مامعتقدیمبخشبسیارکوچک تری
ازشمارکودکانونوجوانانمحرومازتحصیلراکودکانخیابانیتشکیلمی دهند38.اینحرفممکن
استاعتراضبرخیرابرانگیزد.ولیآیابراینشاندادنابعادفاجعهدراینحوزه،ده هاوصد هاهزار،
رقمکمیاست39؟بهاعتقادماحتییکیهماضافیاستتاچهرسدبهده هاوصدهاهزارکودکو
نوجواِنبزهکاریاتن فروِشآوارهدرشهر!شاید،بخشعمدهازجمعیتیکهزیرگروه بندی»سایر«آمده
است،بهاینکودکانونوجوانانمربوطباشد.چگونگیعملآمارسازانبرماپوشیدهاست؛امابرما
روشناستکهدیربازیاستکهمعضل»کودکانخیابانی«حل نشدهماندهاست؛انباشتهشدهاستو

۳۸-رجوعشودبهسخنانخانمقاسمزادهبراساسپژوهشهای۵سالهیانجامشده،ازهمینگفتار.

۳۹-مطالعاتمیدانیصاحبنظراندراینحوزهنیزمؤیدآناستکهکودکانخیابانیدرصدکمیازکودکانمحرومازتحصیلراتشکیل
میدهند؛امادرجمهوریاسالمیچنانعادتماندادهاندکهفجایعدرارقاممیلیونیدرشمارآیند؛گوییدیگرارقامدههاوصدهاهزار،شمار
انگشتاندستمینماید.یادآورمیشویمکهبایدازدرغلتیدنبهدامآمارهایغلوشدهکارگزاران»نظام«برایپوشاندننیتوموضوعی
دیگروازجملهپوشاندنموضوعکودکانکاردراینجادرنیفتیم.آخراگرهمهیکودکانکاروخیابانیرایککاسهبدانیموشمارآنانرا
نیز،هرروزباالتربریمچهموضوعیحلمیشود،جزآنکهبهاینتوهمدامنزنیمکهطبقهکارگردائمدرحالبازتولیدبزهکارانآنهمدر
مقیاسمیلیونیاست.اینهماندامیاستکه»نظام«وکالنسرمایهدارانمفتخرشدهبهلقب»کارآفرینان«درجنگروانیعلیهکارگرانپهن
کردهاند.بااینحال،تأکیدمیکنیمکهایندوپدیدهضدانسانیوبازتولیدشوندهازسویسرمایهداری،دومقولهیمجزاییهستندکهالبته
باید،ازبازتولیدهردویآنممانعتشودواینممکننیستمگرازطریقاتحادرزمجویانهٔهمهینیروهایترقیخواهملیومردمیکشور.
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هرسال،برشمارآن هاافزودهمی شود؛ازهمینرو،می دانیمکهبسیاریازکودکانونوجوانانبزهکار
دیروزبهبزهکارانجوانومیان سالامروزبدلشده اند.اینرانیز،می دانیمکهبخشیازآنانبااندوختن
تجربهتامقامسرتیم هایبزهکاری،قاچاق،باج بگیریوغیرهارتقایافته اندوخودوسیلهبهدامانداختن
امروزشده اند؛بخشدیگری،دستگیرشدهودرزندانهستندوعده ی کودکانونوجوانانخیابانی
دیگریهمدرداماعتیاد،وسیله یتوزیعموادمخدربهویژه،درمیانکودکانونوجوانانشده اند.این

نتیجه گیریدربارهدخترانتن فروِشگرفتاردرباندهایفعالدراینحوزههمصادقاست.

می دانیمکهدرسال۹0شمارزندانیاندست کم۲10هزارنفرو۷00نفربودهاست40.درمراجعهبه
سال نامهآماریسال۹0نیزمی خوانیم،درسالمذکور۴۳11۶1هزارسرقتصورتگرفتهکهمنجر
بهدستگیری1۹۴هزارنفرشدهاست41؛همچنین،دراینسالحدود۳۸هزارنفربهعلتجرائمیاز
نوعقتلعمد،مرگ هایاتفاقی،ضرب وجرحوصدمه،تهدید،اجبارواکراه،تظاهربهچاقوکشیو
مسمومکردنعمدیدستگیرشده اند؛بهعالوه،براساسداده هایهمینمنبعآماریحدود۲۷۳هزار
توزیع کننده۸۷۶0۶، قاچاقچی۲0۸۷۳، بهشرح: و موادمخدر به مربوط نیز،دستگیرشدگان نفر
حمل کننده۲۳1۹۶،نگه دارنده1۲0۵۵۸واتباعبیگانه۳۵۸۲نفربوده اند.نیز،درهمینسالحدود

۸۳هزارنفرهممعتادانپذیرش شده یزندان هاواقداماتتأمینیوتربیتیبوده اند42.

تعداد درسال۹0چه نفر بالغ بر۵0۵هزار و پرشمار ایندستگیرشدگان از که نیست ماروشن بر
چه بقیه آمده اند، اگر آمده اند؟ سال همان زندانیان شمار در محکوم شدگان آیا و شده اند محکوم
شده اند؟بهجامعهبازگشته اند؟اکنونچهمی کنندودرآمارهایرسمیدرکجاطبقه بندیشده اند؟
درهیچکجا!واینخودباردیگربی اعتباریآمارهای»نظام«رابهویژه،درحوزه ینیروهایانسانی

نشانمی دهد.

بافت هایفرسودهوحاشیه نشینی

درجازدنبهجستجودرآمارها،موجبسردرگمیاست.کافیاستبهمتنجامعهبرویموبهقصد
دیدنومطالعهمیدانیبهبافت هایفرسوده،بهمحله هایجنوبشهررجوعکنیم؛کافیاستازآن
بهگفته یکارشناسان۳0درصدجمعیتشهرهای اکنون بهحاشیهشهر هاکه فراتررویموگذری
بزرگرادرخودجایدادهاست،داشتهباشیمتااینواقعیت هاراعریان ترببینیم.درحالیکهشمار
عظیمیازساکناناینمحله هاومناطقپرجمعیتدرکارگاه هااعمازرسمیوغیررسمییابهسفارش
یافتهوسنگین اماسازمان نهان و بهکارمشغول اند،حضورآشکار اینکارگاه هادرخانه هایخود
هرچندکمشمارباندهایبزه کارراکهدرحاشیهشهرهاسنگرگزیده اندودرکارگاه هایمخفیبه
تولیدوتغذیهگروه هایتوزیعموادمخدرمشغول اند،حسمی کنیم.درگذاربهحاشیهشهرهامی توان
واکنشعصبیآشکارونهانگروه هایهمبسته ایکهحضورهیچبیگانهرابرنمی تابندوبههرغریبه ای
مشکوک اندوترددآنرازیرنظردارند،حسکرد؛بارهاشنیده ایمکهنیرویانتظامیبرایکشفجرم

ومجرمیدراینمناطقبایددرپوششگروه هایپرشمارحرکتکند.

۴0-براساسآخرینآمارجمعآوریشدهدرتاریخ۵فروردینامسال،تعدادکلزندانیانکشور،۲10هزارو۶۷۲نفراست.اینآمار
نسبتبهآخرینآمارارائهشدهبهسازمانهایجهانیتوسطایرانباکاهشحدود۷هزارنفریروبهروشدهاست.تسنیم،۲۶فروردین۹۳.

۴1-رجوعشودبهجدولهایشماره۶و۷-1۳سالنامهآماریکشوریال1۳۹0.

۴۲-مقایسهاینآمارهابادادهایسال۷0نشانازرشددوبرابریداردکهاینخودنیزناشیازرشدفقروبیکاریدرجامعهاست.
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بافتاصلیشهر باساکنین »حاشیه نشینانکسانیهستندکهدرسکونت گاه هایغیرمتعارفهمراه
زندگیمی کنند.گروه هایمزبوربیشتربراثرنیرویدافعهخاستگاهاصلیخود)چونفقروبیکاري(
وکمترتحتتأثیرعواملجاذبشهریاززادگاهاصلیخویش)ایل،روستا،شهر(راندهشدهوبه
شهرهارویمی آورند.ازآنجائیکهاکثراینگروه هابی سوادبودهومهارتالزمراجهتجذبدر

بازارکارشهریندارندعاملپس رانشهریآن هاراازشهربهحاشیهشهرسوقمی دهد43.«
»طبقیکنمونهبررسیشدهدرایران۶۳درصدازاینخانوارهادریکاتاقبازیربنای۲/۵مترمربع
زندگیمیکنند،درحالیکهطبقمیانگیناستانداردمتوسطزیربناییکاتاق1۸/۵مترمربعاست.
بودن کم دلیل به دیگر ازسوی و کم درآمد داشتن دلیل به یکسو از مردم درمحالتحاشیهنشین
تعدادمراکزدرمانیوبهداشتیونیزبرخورداریازسطحپایینفرهنگیعالقهکمیبهرعایتمسائل

بهداشتیودرمانیازخودنشانمیدهند44.«
»مطالعهدربارهجنبهفضاییـمکانیفقراینتمایزراتائیدمیکند.اینبررسیهانشانمیدهدکهطی
ازکارگران باشدتبیشتری بیمههایاجتماعی از سالهایگذشتهنیرویکارغیررسمیومحروم
رسمیبهحاشیهنشینیواسکانغیررسمیکهیکیازشاخصهایفقرشهریاسترویآوردهاند.
بررسیترکیباجتماعیجمعیتمناطقحاشیهایوغیررسمیاطرافتهراننشانمیدهددرحالیکه
سهمنیرویکاِرخارجازپوششبیمهدرکلمنطقهکمتراز۳۵درصدبودهاستایننسبتدرمناطق

حاشیهایوغیررسمیباالتراز۷0درصدمیباشد45.«
ازوظایففعاالنکارگریاستکهباحضوردراینمحله هاومناطقبهانعکاسواقعیت هایپنهان
شدهاقدامکنند.دشواراست؛وبرایاینکار،بایدازالیه ها یمختلِفسوءظناهالیعبورکرد،اما
اینانبیشازهمهنگرانبازتابعمومی امنیتیاست.چراکه ازنگاهپلیس دشوارتر،پوشیدهماندن
مشکالتحاکمبرحاشیه هایشهرهاهستند46.چاره اینیست.بایدباجلباعتمادنیروهایآگاه تر
ساکندراینمناطقآنانرابهکارآگاه گرانهدرمیاناهالیوانعکاسمشکالتآنانبرانگیخت.غلبه
برسانسورحاکمبرمناطقکارگریوزحمت کشنشیناقتضامی کندکهبههرشیوه یممکنباجلب
اعتمادکارگرانآگاهدراینمناطق،آنانرابهتهیهوارائهگزارشازوضعمحالتوساکناِنعمومًا
کارگرآنبرانگیخت:کارگرانساکندراینمناطقجزئیازطبقهکارگرکشورند.بهعالوه،پدیده ی
ازسویهمه ی پدیده ایویرانگر بهعنوان باید ازجملهمعضالتچندوجهیاستکه حاشیه نشینی
آگاهانوفعاالناجتماعیطرفتوجهباشد.بهعالوه،بروزوظهورچنینپدیده ایآن همدرچنین
سطحگستردهخودگویایرویگردانیعمیق»نظام«ازانجامتعهداتخوددرقبالملتومردماست.

گروهسنی۲0سالوبیش تر

سال نامهآماریجمعیتمردان47رادراینبازهسنی۳1میلیونو۸0۵هزارنفرودرگیرنده یجمعیت

۴۳-منصوریانوآیتالهیازمحققینمرکزجمعیتشناسیدانشگاهشیراز.

۴۴-بهنقلازسایتایراندانش،مقالههایعلمی.

۴۵-اعظمخاتم،نظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی«:باکدامبرنامه؟

۴۶-باحضوردراینمناطقآشکارامیتوانشالقسانسورواختناقوخودسانسوریرابهمفهومهمهجانبهیآنحسکرد.مابرآنیمکهدر
فرصتینهچنداندور،مجموعهمطالعاتومشاهداتخودازاینمناطقراذیلبحث»مسکن«منتشرکنیم.

۴۷-بررسیوضعیتجمعیتزناندراینگروهسنیرادربخشمستقل»زنان«آوردیم.
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شاغالن:1۷میلیونو۸۳۵هزار،بیکاران۲:میلیون۶۹۶هزار،اظهارنشده–حدفاصلجمعیت
فعالوغیرفعال-:۳۲۵هزار،محصالن:۶میلیونو10۵هزار،خانه دار:10۹هزار،دارایدرآمد
بدونکار:۲میلیونو۲۷۵هزارنفر،ذکرمی کند.برماروشننیستکهجمعیت»سایر«باشمار۲

میلیون۴۵۹هزارنفرازچهگروه هاوکسانیتشکیلمی شود.

آمارها، طبقه بندی مقوله در که می دانیم هستند؟ کسانی چه »سایر« این آخر که است این پرسش
همهجا»سایر«دربرگیرنده یآناقالمفرعیوکمشماراست.ازاینرو،دربحثمشخصما،این
درسالنامه که باشند نفر هزار باشماری۹۶۸ نشده« »اظهار از تر بایدکمشمار فرعی گروه های
آماریاز»سایرواظهارنشده«،در»نتایجآمارگیرینیرویکار«تفکیکشده اند.پرسشایناست
کهاگر»سایر«حاصلجمعگروه هایفرعیاست،اینگروه هاکدامند؟کودکانخیابانی،بزهکاران
سابقه دار،محکومانعادیوغیرعادی،متکدیان،معتادانخارجشدهازچرخه یخانواده هاو...؟
و عادی غیر مهاجران ونیز، اجتماعی و صنفی مدنی، فعاالن سیاسی، از اعم غیرعادی زندانیان
دربرگیرنده یهمینطیفکهناخواستهازوطنخارجشده اندوهنوز،ترکتابعیتنکرده اند؟اگر
ایننیستپسایناندرکجادرشمارآمده اند؟کارگرانوتحصیل کردگانبهویژه،درگروهایسنی
۲۴تا۴0سالکهبدونترکتابعیتبرایکاربهکشورهایدیگرمهاجرتکرده اند،کجاطبقه بندی
نیامده اند،ولینمی دانیمکه افراداخیردرزمرهمحصالن آنانچیست؟می دانیمکه شده اند؟شمار
پنهان بهتر عبارت به یا تاریک نقاط دیگر از این هاهم نه. یا آورده اند درشمارشاغالن را آنان آیا
شدهاستکهبایددرآمارهاروشنشوند؛زیراموضوعیاستمهمودرخوردتعمق.کافیاستبه
آمارواظهاراتزیربهعنوانمشتازخروارتوجهکنیم:»خروجساالنه1۵0تا1۸0هزارایرانیبا
تحصیالتعالیازاینکشورمعادلخروج۵0میلیارددالرسرمایهسالیانهازاینکشوراست48.«
حدود۲۵%ازکلایرانیانتحصیل کردههماکنوندرکشورهایتوسعهیافتهزندگیمی کنند49طبق
آمارصندوقبین المللیپول،ساالنهبین1۵0تا1۸0هزارنفرازایرانیانتحصیلکردهبرایخروج
ازایراناقداممی کنندوایرانازنظرفرارمغزهادربین۹1کشوردرحال توسعهوتوسعه نیافتهجهان

مقاماولراازآنخودکردهاست50.

کارگرانسادهونیمهماهر

کار کودکان عبارتی به یا مانده محروم کارگران ماهر نیمه و ساده کارگران خاستگاه که گفتیم
دیروزوامروزند.مابرآننیستیمکههمهمحرومماندگانازتحصیلکارگرساده اند؛امامی دانیمکه
عمده یمحرومماندگانازتحصیلکهبهبازارکارجذبمی شوند،تنهامی تواننددرمشاغلسادهکه
ویژه یکارگرانسادهاست،جذبشوند.اینکارگراناگرتحتپوششآموزشوآموزش هایفنی
قرارنگیرند،درنهایتودراثرتجربه اندوزیمی توانندبهکارگراننیمهماهرتبدیلشوند.هم چنین،
اختصاص بی سوادان به تنها ساده مشاغل کنونی، سامانی به نا و بیکاری شرایط در که می دانیم

48 - ParaPundit: Iran Has Highest Rate Of Emigration Brain Drain

49 - Iran: Coping With The World’s Highest Rate Of Brain Drain - Radio Free Europe / Radio Liberty, 
and BBC NEWS | Middle East | Huge cost of Iranian brain drain.

۵0-درفرارمغزهاهمرکوردزدیم.0۹خرداد1۳۸۸.روشناستکهازپیحوادثمربوطبهانتخاباتریاستجمهوریوفشارهای
اعمالشدهبردانشجویانواستادان،روزنامهنگارانموجدیگریازمهاجرتگستردهرخداد.مطابقبااطالعاتموجوددرسالهایاخیر

درصدبزرگیازنخبگان،دانشجویانواساتیدبرتروبرندگانالمپیادهااقدامبهمهاجرتازکشورکردهاند.
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نداردوبسیاریازکودکانبازماندهازتحصیلدرمقاطعابتداییوراهنماییجذباینمشاغلدر
کارگاه هایمختلفاعمازرسمیوغیررسمیدربخشخصوصیودولتیوتحتعنوانکارگران
روزمزد،فصلیوغیرهمی شوند.متأسفانه،تالشمابرایدست یابیبهآماِربازماندگانازتحصیل
درمقاطعابتداییوراهنماییومربوطبهتمامگروه هایسنیبهنتیجهنرسید؛اماجدولزیرکهاز
کسرآمارباسوادانازجمعیتهرگروهسنیبهدستآمده،گذشتهازبازنمایییکفاجعهاجتماعی

درحوزه ینیرویانسانی،حاکیازفاجعه یدیگریدرزمینهآموزشعمومیاست.

گروهسنی
زنانمردان

بیسوادانباسوادانجمعیتبیسوادانباسوادانجمعیت
۶-۹۲۲۷۴۲0۹۳1۸1۲1۶۴1۹۸۶1۷۸
10-1۴۲۸۸۸۲۸۲۷۶1۲۷۸۳۲۷1۷۶۶
1۵-1۹۳۳۴۷۳۲۵0۹۷۳۲۶0۳1۵۶10۴
۲0-۲۴۴۲0۲۴0۴۲1۶0۴۲1۳۴0۲۳1۹0
۲۵-۲۹۴۳۵۵۴1۵۲۲0۳۴۳1۸۴0۸۲۲۳۶
۳0-۳۴۳۵1۶۳۳۲01۹۶۳۴۵۶۳1۶۶۲۹0
۳۵-۳۹۲۸۵0۲۶0۴۲۴۶۲۷۲1۲۳۴۴۳۷۷
۴0-۴۴۲۴۸۶۲۲۳۲۲۵۴۲۴۲01۹۲0۵00
۴۵-۴۹۲۲0۷1۷۵۵۴۵۲۲00۳1۴1۸۵۸۵
۵0-۵۴1۷۶۵1۴01۳۶۴1۷۶۲10۳1۷۳1
۵۵-۵۹1۳۲۷۹۷۸۳۴۹1۳۵۳۶۳۹۷1۴
۶0-۶۴۸۸1۵۷۴۳0۷۹۸۲۳۴۴۶۳۸

۲1۴۲۸۸۳1۲۵۹۲1۵۵۴001۷۵۵بیشتراز۶۵سال
۲01۵۵1۲۹۳اظهارنشده
۳۴0۸0۲۸0۳۳۳۹۵۳۳۳۶0۲۲۷۲۳۵۶۳۶۷جمع

جدولشماره۷:جمعیتبیسواداندرگروههایسنی-سال1۳۹0

را از۶سالکشور باالتر ازجمعیت نفر میلیون۳00هزار بر10 بالغ دیدهمی شود، همان طورکه
بی سوادان،یعنیمحرومماندگانازتحصیلدرهمه یگروه هایسنیراتشکیلمی دهندوحدود%۶۲
آناننیززنانهستند.آمارهایرسمی،جمعیتکارگرانسادهرا۳میلیونو1۳۸هزاروبهتفکیک۳

میلیونو۸هزارمردانو1۳0هزارنفرزنانهزاراعالمکردهاست51!

و هزار ۲۸1 و میلیون ۲ تنها کشور شاغالن میان در که می گویند ما به رسمی آمارهای طرفی از
دربرگیرنده ی1میلیونو۹۶0هزارمردو۳۲1هزارنفرزناعالمکردهاست.رجوعشودبهجدول

شماره۷-۲.

دراینجدولمی تواندیدکهمشاغلسادهتنهابهبی سوادانتعلقنداردوهمه یگروه هایتحصیلی
وازجملهتحصیل کردگانعالیرادربرمی گیرد؛همان طورکهنمی توانبی سوادانرادرگروه بندی

۵1-رجوعشودبهسالنامهآماریکشور-سال1۳۹0،جدولشماره۳-۲1.
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مقامتعالیرتبه
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جدولشماره۲-۷:شاغالن10سالهوبیشتربرحسبجنس،گروههایعمدهشغلیوسطحتحصیالت-سال1۳۹0)هزارنفر(

درهمهگروه هایعمدهشغلیوازجملهدرمیانمدیرانوقانون گذاراندیدوتنها۵۵1هزاربی سواد
عنوانکارگرسادهبرخوددارند.برایآنکهازبحثخوددورنشویم،تحلیلبیش تراینجدولرابه
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صاحب نظرانوفعاالنکارگریواگذارمی کنیم.
ولیمادیدیمکهازسویدست اندرکاران،شمارکارگرانروزمزدوفصلیبسیبیشازاینوتادو
برابرآمارهایرسمیتخمینزدهمی شود.بهعالوه،ذکرکردیمکهحدود۷میلیوندعوت نامهبر ای
توزیعسهامعدالتدرمیانکارگرانروزمزد،فصلیوساختمانیصادروتوزیعشدهاست.طور؟
واضحاستکهبخشیازاینجمعیتدرآمارهایرسمیازاساسمنعکسنیست؛امانتیجه یدیگری
کهمی توانگرفتایناستکهبسیاریازکارگرانروزمزدوفصلینهکارگرسادهکهکارگرانباسواد
نیز،دیدیمو بازخواهیمگشت. اینموضوع به تادیپلمهستند. ودربرگیرنده یگروه هایتحصیلی
خواهیمدیدکههمهجاحضورزناندرمشاغلسادهوبهویژه،درکارگاه هایغیررسمیودرمشاغل

خانگیزیرگروه بندی»خانه دار«استتارشدهاست.
یادآورمی شویمکهبراساسمفادبهرسمیتشناختهشده یحقوقبین المللی،هیچکارگرینبایدبرای
مدتطوالنیدرمشاغلسادهدرجازند؛ازاینروکارگرانبی سوادبایدبهطوراجباریدرزمان های
کاریخودتحتپوششسوادآموزیدرآیند؛بهعالوه،تمامکارگرانبایدازپوششآموزش هایفنی
وحرفه ایبرخوردارشوند.مقایسههمینآمارهایبزکشدههمنشانمی دهدکهچهدرهعظیمیاست

میانآنهمهادعاهایعوام فریبانهواینواقعیت هایدردناکجامعه.

کارگرانماهروفنیوتوزیعنامناسبکار

ازتحصیلتشکیلمی دهند52،در نیمهماهرراعمدتًاکودکانمحروم اگرخاستگاهکارگرانسادهو
درمقطع ازتحصیل نوجوانانمحرومشده میان از نیز،عمدتًا فنی و ماهر شرایطکنونی،کارگران،
تحصیالتمتوسطه،دارندگاندیپلموفوق دیپلمبازتولیدشدهومی شوند.می دانیمکهشماریازاین
کارگرانماهروفنی،بهدلیلرکودکنونییادستمزدهاینازلمجبورشده انددرساعت های»فراغت«
ورود آورند. روی غیره و ساختمانی کارگاه های یا تعمیرگاه ها در کار به سوم و دوم کار عنوان به
ازنظرشخصیوخانوادگیو تبعاتبسیاریهم برایکاردوم، بازارکار به اینکارگران دوباره ی
همازنظراجتماعیبهدنبالدارد.دروهله ینخستخستگیوفرسودگینیرویکار؛ازدستدادن
ازکودکانونوجوانان،آن بهویژه، ازخانوادهو زمان هایمناسببرایمطالعه،تفریح53؛دوربودن
همدرساعت هاییکهاینحضورضروریاست؛ازدسترفتنفرصت هایشغلیبرایبی کارانو
بهویژه،جوانانبی کار.چراچنیناست؟عدمتوازنمزدوهزینه هایزندگی!می دانیمکهکاردوم،
نمی تواندتماموقتباشد،بنابراینمزدآنکم ترازمزدکارتماموقتاست؛بهویژه،آنکهکاردوماین
کارگرانمشمولحقسنوات،عیدی،بیمهودیگرمزایایشغلینمی شود.اینراهممی دانیمکارگران
ماهروفنیازپیسال هاکاروتجربه،کارهاراباسرعتودقتبیش تریانجاممی دهند؛ازاینرو،
ماهر نیروی این از استفاده به تمایل ومتوسط درکارگاه هایکوچک بهویژه، ازکارفرماها بسیاری

۵۲-میگوییمعمدتًا؛زیراخاستگاهدیگراینکارگران،اضافهجمعیتتهیدستروستاها،ورشکستهشدگانمشاغلسنتیوخردوغیره
است؛اماعمیقترکهنگاهکنیم،میبینیمایناننیز،عمومًادردورانکودکیونوجوانیخودازتحصیلمحرومبودهاند.

۵۳-درکتابدرآمدیبرحقوقکار«گفتیمکهمطابقحقوقبینالمللیکاروازجملهتوصیهنامهشماره۲1سازمانبینالمللیکاردر
توصیهنامه این دیدگاه از معیارهاییتصویبشدهاست. فراغتکارگران« اوقات برایصرف تسهیالت باعنوان»گسترش سال1۹۲۴
»اوقاتفراغت«اوقاتیاستغیرساعاتکارکهکارگرطیآنبتواندبهانجامکارهاییبپردازدکهبهآنهامایلاست.توصیهنامهاوقاتکار
راازاوقاتفراغتتفکیکمیکندوپیشنهادمیکندکهاوقاتفراغتبایدتاحدممکنتداومداشتهباشد.توصیهنامهبرآناستکهبدون
برخورداریازبهداشتومسکنودسترسیبهمؤسساتارزانقیمتدراینزمینه،اوقاتفراغتمفهومیندارد.بااینحال،درتوصیهنامه
تأکیدمیشودکهاستفادهازمؤسساتمربوطبهاوقاتفراغتنباید»آزادیفردیکارگران«رابهخطراندازدوآزادیکارگرانبایددربرابر

روشهایااقداماتیکههدفشتحمیلمستقیمیاغیرمستقیماستفادهازفالنموسسهاست،محفوظبماند.
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درمشاغلفنیکهنیازمندحضورتماموقتافرادنیست،دارند.نیازیبهآننیستکهثابتکنیمکه
اینچنینتوزیعنامناسبکارچهآثارزیانباریدرحوزه یبیکاریبهجامی گذارد.بهعبارتی،کار
دومعمومًاازجنساضافه کاریاست.درکتاب»درآمدیبرحقوقکار«گفتیمکهکارفرمایانباپایین
نگه داشتنمزد ها،تمایلبهازدیادطولزمانکاریعنیاضافه کاریدارندتاازاستخدامکارگرانبیش تر
سرباززنند54.اکنونپرسشایناستکهچهتعدادکارگرماهروفنیدارایدویابیشازدوشغلهستند
وچهتعدادازکارگرانپیش ترشاغلفنی،ماهرومتخصصبیکارند؟سال نامهآماریبهاینپرسش ها
پاسخینمی گوید؛امادر»نتایجآمارگیرینیرویکار«بالغبر۴۵0هزارنفررادربخشخصوصی،
شاغِلدارایکاردوماعالمکرده55،ولینگفتهاستکهاینافرادبهکدامگروه هایعمدهشغلیتعلق
دارند56.اینمنبعهمچنین،بیکارانپیش ترشاغلدر۵سالگذشتهرادرگروه هایعمدهشغلیچنین

-جدولشماره۸-تقویمکردهاست57:

زنمردمردوزنجنسوگروههایعمدهشغلی
1۵۴1۴0۵1۴۶۹1۸۷1۷۲۲1۸مردوزن

قانونگزاران،مقامتعالیرتبهو
۲0۴۲۵10۴۵0۹۹۷۵مدیران

۸۳۸۲۷۳۵۸۳0۳۷۹۹۷متخصصین
۶1۹۴۴۴۸01۹1۳۹۲۴تکنیسینهاودستیاران

۶۵۸۳1۳0۹۴۶۳۴۸۸۴کارمنداناموردفتریواداری
کارکنانخدماتی،فروشندگان

1۶1۵1۵1۴1۵۹11۹۹۲۴فروشگاههاوبازارها

کارکنانماهرکشاورزی،جنگلداری
۴۳۶۶۲۳۹۴۲۵۴۲۳۶وماهیگیری

صنعتگرانوکارکنانمشاغلمربوط،
متصدیانماشینآالتودستگاهها،

مونتاژکارها
۳۳۹۳۳0۳1۲۷۳0۲۶۶00

1۴۸۶۵۵1۴۴۵۹۵۴0۵۹رانندگانوسایطنقلیه
۴0۷۴۹۷۳۸۸۸۶۳1۸۶۳۴کارگرانساده
۳1۸۷1۵۳1۶۷۳۴1۹۸1اظهارنشده

جدولشماره۸:بیکارانپیشترشاغلدر۵سالگذشتهبهتفکیکگروههایعمدهشغلی

همان طورکهدیدهمی شود،بخشعظیمبیکاراندرمشاغلفوقبهاینگروهازکارگرانوکارکنان
آنکه دارند.ضمن تعلق اداریوخدماتی امور وکارکنان ازصنعتگران اعم ومتخصص، ماهر

حدودیکپنجمبیکارانرانیز،»اظهارنشده«تشکیلمی دهد.

۵۴-دربحثبازنشستگانوکارگرانوکارکنانسالمندنیزاشارهکردیمکهحضوراینافراددربازارکارکهعمدتًاناشیازسیاستهای
ضدمردمی»نظام«ناشیمیشود،بارسدبیکاریرابطهمستقیمیدارد.

۵۵-جدولشماره۲۲–ص1۹۸.

۵۶-ولیمامیدانیمکهعمدهیاینافرادراکارگرانوکارکنانماهرومتخصصتشکیلمیدهند.

۵۷-جدولشماره۳۳– ص۲10.
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کارشناسانومتخصصان

سرمایه داریوسرمایه دارانبرایادامه یحیاتخودعالوهبرنیازبهبازتولیدکارگرانساده،ماهروفنی
درعرصهتولیدوتوزیع،بهکارشناسانومتخصصاندرفرآیندهایبرنامه ریزی،تولیدوتوزیعونیز،
کنترلوبازنگریاینفرآیندهاباهدفتوسعهونوسازیبرایحفظموقعیتخوددربازار،نیازمندند
وایننیازمندیهرروزابعادبیش تریبهخودمی گیرد.نظام هاوازجملهنظام هایسرمایه داریازاین

نیازبرکنارنیستند.

»نظام« اما یافت؛ بیش تری انقالب،شدت پی در و می شد احساس دیرباز از نیاز این نیز، ایران در
قرونوسطایی بهحکمساختار منکرشود، را نیاز این نمی توانست که حالی در اسالمی جمهوری
»نظام«،نمی توانستهراسخودراازتحصیل کردگانپنهانکند.بارهادردورانجنگوپسازآن،
اززبانمسئوالنوقتکههنوزهمسکان دار»نظام«هستند،شنیدیمکهبایدبهسمتیرفتکهعرضه ی
با تحصیل کردگانبیشازتقاضایآنباشد.چرا؟»نظام«وکالنسرمایه دارانحاکممی دانستندکه
توجهبهنیازفزایندهجامعهبهمتخصصاِنبرخوردارازتحصیالتعالیدراینبخشتنهانمی توانبه
سیاستسرکوببرایواداشتنآنانبهشرایطتحمیلیکارمتکیبودوبایدارتشذخیره ایازبیکاران
دراینالیهشکلگیرد58.به موازاتهمینسیاست هابودکهناامنکردنموقعیت هایشغلیدرادارات
از پیمانکاریوغیرهودربخشخصوصی ازطریقاستخدامغیررسمی،قراردادی،خریدخدمت،
طریققراردادهایموقترواجوگسترشیافت.پیش ترودرکتاب»درآمدیبرحقوقکار«دراین

بارهبهتفصیلسخنگفتیموازتکرارآنخودداریمی کنیم.

و مردم تا می زند دست ممکن تالش هر به سرمایه داری، نظام های از تبعیت به »نظام« که می دانیم
نیروهایمردمیراازورودبهپست هایمدیریتیکشوربازدارد59.از»مدیران«ارشدکشورکهعمدتًا
درپناه»نظام«رشدکرده اندیاخودازبانیان»نظام«بوده اندودربروزوظهوراینوضعاسفبارحاکم
برکشورنقشاساسیراایفاکردهومی کنندکهبگذریم،بهاعتقادماجمعیتکثیرکارکنانشاغلدر
بخشدولتیودربرگیرندهاستادان،دبیرانوآموزگاراندربخشآموزشوآموزشعالی،پزشکان،
پرستارانوکارکنانشاغلدربخشخدماتدرمانیوبهداشت،کارکنانمتخصصوتکنسین های

شاغلدرخدمات رسانیازنوعآب،گاز،برقوغیرهبهنیرویکارتعلقدارند.

نیروهایمتخصصبه این از باجذببخشی نیز،کالنسرمایه دارانمی کوشند دربخشخصوصی
اضافی ارزش از بخشی پرداخت با عبارتی به یا ازسهام بخشی واگذاری یا پاداش هایکالن ازای
بهمدیرانارشدخود،آنانراتماموکمالدرخدمتخودگیرند.ازاینعدهکهبگذریم،بدنه یاین
جمعیتبهتمامیبهجبهه یکارتعلقدارد؛اماسرمایه داریمی کوشدباترویجگستردهانواعنظریات
فردگرایانه،کم رنگجلوهدادننقشکارگرانیدیوپررنگ ترکردننقشکارفکری،ازیک سومانع
ازاتحاداینبخشازنیرویکاردرمیانخودوازدیگرسو،مانعازاتحادایننیروبادیگرنیروهایکار

۵۸-برخیتوسعهوگسترشمراکزآموزشعالِیخصوصیراازیکسووناموزونیشماردانشجویاندانشگاههابانیازهایجامعهرا
ازدیگرسو،ناشیازبیبرنامگیمیدانند.»نظام«نیز،تمایلداردکهچنینوانمودشود.البته،سودجوییهایسرمایهداریبوروکراتیکدر
تأسیساینمراکزریزودرشتراهمنبایدازنظردورداشت.بهعالوه،یکیازهدفهاهمبهتأخیرانداختنورودجوانانبهبازارکاربودو

هست.ولیایندیگربهدلیلاضافهجمعیتانباشتهشدهطیسالهاکاراییخودراازدستدادهاست.

۵۹-سرکوبپیگیرانههرنوعتشکلمستقلصنفی-طبقاتیومدنی،مهندسیکردنانتخاباتبااتکابهنهادهاییچونشوراینگهبان،
رسانهها،دستگاههایامنیتی،نظامیوانتظامیوشبهنظامیانیکهبهلباسشخصیمشهورشدهاند،پیشوبیشازهرچیزاینخواسترا
دنبالمیکند.اینسیاستیاستکهتمامنظامهایسرمایهداریدنبالمیکنند؛امابستهبهموقعیتهرکشوروتوازنقوادراینجوامعشکل

وشیوههایآنفرقمیکند.
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شودوایندونیرورابهطورتصنعیرودررویهمنهد.بایدازایندامبرحذربود.

می دانیمکهبهرغمتماماینعوام فریبی هاوتئوری هایخوشآبورنگ،بسیاریازاینمتخصصان
بیکاریگسترده، نتیجه در وسرکوب گرایانه، مردمی نتیجهسیاست هایضد در تحصیل کردگان و
تشکیل ازحق مأیوس و ترکوطنشده اند؛سرخورده از ناگزیر نازل دستمزدهای و ناامنیشغلی
خانواده یمستقلمحروممانده اند60؛جمعیتعظیمیکهمی توانبخشیازآنانرادرجمعیتبیکاران
دیدوبخشدیگریراهمهمان طورکهگفتهشد،درجمعیت»غیرفعال«،پنهانکرده اند.ایننیز،نیاز
بهاثباتندارد،آنانکهشاغل اند،درمعرضناامنیشغلیهستندوبامشکلدستمزدهاینازلدست

بهگریبان.

نفرتحصیل کردگان میلیون ازجمعیتحدود10.۵ آماریکشور کهمی دانیم،سال نامه همان طور
دوره هایعالیکشوردرسال۹0،شمارشاغالنوبیکاراندرمیانمردانوزناناینگروه بندیبه
ترتیب،۲میلیون۹۴۸هزارشاغل،۳۶۴هزاربیکار،1میلیونو۳۲۴هزارشاغلو۴0۴هزارنفر

بیکارذکرشدهاست.رجوعشودبهجدولزیر

جدولزیرجمعیتبرخوردارازتحصیالتعالیکشوررادرسال۹0بهتفکیکشاغالنوبی کاران
نشانمی دهد61:

زنمردزنومرد
10۴۹۸۶۷۵۵۴۷۴۶۸۳۵0۲۳۹۹۲جمع

۴۲۷۲000۲۹۴۸0001۳۲۴000شاغالن
۷۶۸000۳۶۴000۴0۴000بیکاران
۵۴۵۸۶۷۵۲1۶۲۶۸۳۳۲۹۵۹۹۲غیرفعال

جدولشماره۹:جمعیتبرخوردارازتحصیالتعالیدرکشور-سال1۳۹0

همان طورکهدیدهمی شود،ازجمعیتتحصیل کردگانکشورنزدیکبه۵0%غیرفعالاعالمشده اند
واگربی کارانرابهآناضافهکنیم،می بینیمکهمحرومماندگانازکاربهحدود۵۵%ودرمیانزنان
بهبیشاز۶0%افزایشمی یابد.اگربپذیریمکهبخشیازاینجمعیتدرسال۹0هنوزبهتحصیل
مشغولبودهباشند،روشناستکهباگذشتاینسال هاغالبآنانفارغ التحصیلشدهوبهصف

بیکارانپیوسته اند62.

۶0-جمعیتمردانهرگزازدواجنکردهدربازهسنی۲0تا۴0سالودرشهرهاوروستاهاحدود۵میلیونو۷۵0هزارنفراست.رجوع
شودبهسالنامهآماریکشوری،سال1۳۹0،جدول۲۴-۲ص1۵1.

۶1-شودبه»نتایجآمارگیرینیرویکارسال1۳۹0،جدولهایشماره10و۲0.«ونیزبهسالنامهآماریکشور،جدولهای۲0-۳و
.۳-۲1

۶۲-آقایروحانیکهخودازعمقفاجعهآگاهاست،برایایجادزمینههایذهنیهشداردادکهبهزودیجمعیتبیکارانکشورازمرز۷.۵
میلیوننفرخواهدگذشت؛مامیگوییمدیررسیدهاید،هماکنونهمجمعیتبیکارانازاینمرزگذشتهاست،کافیاستحتیبهشمار
جمعیتبیکاراندرآمارهایرسمینظربیفکنیموفقطوفقط،شمارتحصیلکردگانعالیبیکاروغیرفعالاعالمشدهوتحصیلکردگان
فارغالتحصیلازراهرسیدهدراین۳سالازپیآمارهایسال۹0رابهآنبیفزاییم.تعدادبیکارانچهتعدادخواهدشد؟شمابگویید؛امااین
هشداربهکیست؟بهمردمکهآمادهباشند؟!درغیراینصورت،اگرذرهایصداقتوشرفوجودداشتهباشد،بایدبگویندکهاینوضع
حاصلچهسیاستهاوسمتگیریهابودهاست؟روشناستکهنخواهندگفت،زیرادراینسیسالهمهازهرگروهوجناحدربروز
⇐



محرومفشدگینفازفحقف»تأمانفاجشمیعی«1۶۴

از اعم درکارگاه هایکوچک، آنان امکانجابه جایی پرواضحاستکهبرخالفکارگرانسادهکه
کارگاه هایرسمیوغیررسمیودرمشاغلروزمزدوفصلیبیشتراست،امکاناینجابه جاییبرای

کارگرانماهر،فنیوتحصیل کردگانکم تراست.

ظرفیت با فعالیت عدم یا تولیدی کوچک و بزرگ واحدهای از بسیاری تعطیلی که است روشن
کامل،کاهشبودجه هایعمرانیوبالتکلیفرهاشدنبسیاریازطرح هاکهبهپروژه هاینیمه تمام
برسند، بهره برداری به که آن از پیش و بلعیده اند63 را کشور سرمایه های از بسیاری و معروف اند
مستهلکوغیرقابلبهره برداریمی شوند،همهدربروزوظهوراینبیکاریگستردهدرکشورسهم

اساسیداشته اند64.

»بهدلیلعدممدیریتکارآمدوپایشمؤثرطرح هاینیمه تمامعمرانیطیسال هایگذشتهوضعیت
بهحالتیدرآمدهاستکهبراساسگزارشمرکزپژوهش هایمجلسشورایاسالمیبافرضثابت
نیمه تمامملیحداقل بهره برداریرساندنطرح هایعمرانی به برای ماندنقیمت ها)فرضمحال!(
مبلغ11۶هزارمیلیاردتومانمنابعمالیموردنیازاستواگرطرح هاینیمه تماماستانیومتفرقهرانیز
بهآنبیفزاییمباروندتخصیصبودجهسال های۹1و۹۲بیشاز1۵سالزمانالزماستتاطرح های
عمرانینیمهتمامموردبهره برداریقرارگیرندواگرتعدادوحجمطرح هایعمرانیتمامشدهرادرهر
کشورییکیازپارامترهایسنجشمیزانتوسعهیافتگیآنکشورتلقیکنیم،نقشتخریبیطرح های

بالتکلیفونیمهتمامدرنمایکلیاقتصادکشوربیشازپیشچشم هاراآزارمي دهد65.«

مانیزباعدممدیریتوعدمپایشمؤثرموافقیم،ولیموافقنیستیمکهاینهمهدرنتیجهندانم کاریبوده
است.می دانیمکهپساینطرح هاینیمهتمامچهکسانیبوده اندوازقبلآنچهسودهایکالنیبردند.
همانآنانکهباتماموجودازورودکارشناسانآگاه،مستقلوشریفبهمناصبمدیریتیجلوگیری
کردهیاآنانراهرروزوبهبهانه هایمختلف،بازنشسته،بازخریدواخراجمی کنند.ازهمینرو،این
»دانمکاری«استکهندانمکاران،بله قربان گویانوچپاولگرانرابهمناصبمدیریتیبرمی کشند.
بهایناظهارات–بخواناعترافات،بهقصدفرافکنی-اززبانمسئوالن»نظام«توجهکنید:»می توان
ازطرحاحداث۹۶بیمارستانبا۸000تختیادکردکهدربرنامهدومگنجاندهنشدهبود؛ولیدر
الیحهبودجه1۳۷0بهتصویبرسیدودهماهپسازتصویببودجه،بایكطرحدوفوریتي،بخشیاز
اعتباراتشتأمینشد؛بدونآنکهتوجیهکارشناسیداشتهباشدحاالپسازپانزدهسالتصمیمبهتغییر
کاربریبیمارستان هاینیمهتماممذکورگرفتهاست.نمونهدیگرتصویباحداثیک صدبزرگراهدر
قانونبودجه1۳۸۳درمجلسششماستکهحتیعناوینآن هانیزبهدرستیمعلومنبود؛اعتباردر

اینوضعسهیمبودهوهستند.

۶۳-»درحالحاضربنابهگزارشهایمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیریاستجمهوري،۲۹0۶طرحعمرانینیمهتماماحصاشده
استکهبافرضزمانبندیمناسب،بودجه۲00هزارمیلیاردتومانیرابرایبهرهبردارینیازدارد،امابااحتسابتأخیر،اینبودجهبالغبر

۴00هزارمیلیاردتومانبرآوردشدهاست.«اعتماد،1۹شهریور۹۳.

۶۴-برآوردهایکارشناسانهکهامکانانتشارندارد،حاکیازبالتکلیفبودنوبههدررفتنصدهامیلیارددالرازدرامدهاوسرمایههای
کشوردربیشاز۳هزارطرحهایناتمامملیاست.گفتهمیشودبخشبزرگیازتولیداتکشوراعمازمصالحساختمانیوغیرهونیز
بخشبزرگیازوارداتکشوراعمازکاالهایمصرفی،واسطوسرمایهایونیز،کارانباشتهدراینطرحهادفنشدهاست.ایننیز،ازجمله

مسائلیاستکهبایدگزارشآنبهطورشفافوکارشناسانهبهملتارائهشود.

۶۵-روزنامهدنیایاقتصاد-شماره۳0۲۶،نقلازخبرگزاریآریا،۲۸مرداد۹۳.
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نظرگرفتهشدهبهازایهربزرگراهیكمیلیاردتومان66!«

واماچرا؟برماروشناست.پشتهرطرحغیرکارشناسی،فشارگروه هاومحافلسیاسیذی نفوذ
»نظام«قراردارد؛مجریاینطرح هاهمیاپیمان کارانخودیهستندکهپسازوصولپیشدریافت های
کالناندکیازکارراپیشمی برندوکاررارهامی کنند؛یاپیمانکارانیهستندکهمطالباتشانپرداخت
نمی شودوناگزیرکارمتوقفمی ماند.چراکهبرایدست هایپشتپردهازاساسروشنبودهاست
کهاینطرح هافقطبایدکلنگآنزدهشود؛تمامشدنیانشدنآنثانویاست.ولیآخرچرا؟زیرا
می دانیمکههنگامیکهطرحیکلیدمی خورد،چگونهبورسبازانزمینومسکندستبهکارمی شوند
ودردوسویجاده هاوبزرگ راه هایدردستاحداث،درحومه هاودرمحدودهشهردستبهکار
می شوند.»۹0درصدطرح هایعمرانیبدونتوجیهکارشناسیبافشارنمایندگان،استانداران،ائمه

جمعه،احزابوسایرعناصرفشارقانونییاغیرآغازمی شود67.«

روشناستکهاینوضعبرآمدهازسیاست هایویرانگروجاه طلبانه»نظام«درداخلوخارجودر
عرصه هاینظامیوامنیتی،بی اعتناییبهتولیداتداخلیوورودگستردهکاالهایخارجیبی اعتنابه
نیازهایداخلیوغیرهاست؛سیاست هایضدملیکهکشورراتاورطه یورشکستگیوفروپاشی
سوقدادهاست؛آیانمی تواندیدکهاینسیاست هایضدملیوالبتهزیربسته بندیمبارزهباآمریکاو
استکبارنتیجه ایجزخدمتبهآمریکاواستکبارجهانینداشتهاست؟سیاستنعلوارونه،ویژگی

ماهوی»نظام«جمهوریاسالمیاست.اینرادرتمامعرصه هادیده ایم!

بیکاری،اشتغالناقصوتوزیعنامتوازنمشاغل

هرچندکهسال نامهآماریکشوریازذکرجمعیتدارایاشتغالناقصخودداریکردهاست،ولیدر
مراجعه»بهنتایجآماریگیریجمعیتنیرویکار«می بینیمکهحدود۵00هزارنفرازشاغالنکشور
دارایاشتغالکاملنیستندوبهعبارتی،پاره وقتکارمی کنند.بایدگفتکهاینعدهنیزعماًلدرمرز
اشتغالوبی کاریهستند.ازطرفیدیدمکههمچنانعدهکثیریازکارگراندرسنینیباالتراز۶0
سالگیبهدلیلعدمبرخورداریازپوششبیمه هایاجباریوشمارکثیریازبازنشستگانبرخوردار
ازمستمری هابازنشستگیبهدلیلنازلبودناینمستمری هابهکارمشغول اند؛همینآمارهاازحضور
نزدیکبه۵00هزارنفرشاغِلدرشغلدومحکایتدارندومی دانیمکهاینحضورهمعمدتًاناشی
ازعدمپاسخ گوییحقوقودستمزدهابههزینه هایزندگیاست.تردیدینیستکهاینمشکالتنیز،
نبایدازنظردورماندوبایدازسویصاحب نظرانوبهویژه،فعاالنکارگریبهنقدوبررسیگرفته

شود.

۶۶-»باطرحهایناتمامچهکنیم؟«،احمدتوکلی.آقایتوکلیبخشازمسئلهرامیگویدکهمانیز،باآنموافقیم؛اماآیشاننگفتو
نمیگویدکهدردولتاحمدینژادچهتعدادطرحهاینیمهکارهیملیواستانیکلیدخوردوناتمامماند.کافیاستبهنمونهایازآناشاره
کنیم:»مسکنمهر«؛کماست؟!بهعالوه،ایشاننگفتونمیگویدکهچهتعدادازطرحهایناتمامپیشازتصدیاحمدینژادبهپایانرسید!

۶۷-خسروسلجوقی:»بررسیمشکالتاجزاییطرحهایناتمامعمرانیدردستگاههایدولتی«سازماناموراداریواستخدامی،دفتر
بهبودروشها،1۳۷0،ص1۴.





فصل۲ زنین

و ستم کش ترین زحمت کش، و کارگر زنان بگذریم، که کار کودکان از
می دهند. تشکیل را کشور کارگری حتی و اجتماعی الیه های محروم ترین
اینانیکباردرواقعیت هایخشنکنونیتحتانواعبهره کشی هاوستم های
طبقاتیواجتماعیهستندوعمدتًامحرومازهرگونهپوششحمایتی؛ازاین
رو،اززمره یآسیب پذیرترینگروه هایاجتماعیبهشمارمی روند؛وازآنجا
کهازهرگونهپوششحمایتیمحروم اند،درمعرضانواعآسیب هایاجتماعی
هستندواززمره یآسیب پذیرترینوآسیب دیده ترینگروه هایاجتماعی؛این
ظلمباردیگردرآمارهارخمی نماید؛امانهازآنروکهاینظلم هادرآمارهای
آمارهای یافته ی انکسار آینه ی در که رو آن از بلکه است، منعکس رسمی

رسمی،بازتابدیگرگونهیافتهومی یابد.

بهجمعیت زنانکشور آمارهاجمعیت این در بازگردیم. آمارهایرسمی به
فعالوغیرفعالچنینگروه بندیشده اند:

همان طورکهمی بینیمبیشاز۶0درصدجمعیتزنانبیشاز10سالذیل
آمارها این یا نیست: خارج حال دو از شده اند. طبقه بندی خانه دار« »گروه
درستاستکهنشانگرعقب ماندگیعمیقمناسباتاقتصادی–کشوراست.
یادرستنیستکهدراینصورتبایدگفت،تالششدهومی شودکهوظایف
وتکالیفدولت هادرقبالآنانمسکوتوپنهانشود.بهاعتقادمادرتحلیل

همهجانبههردویاینوجهصحیحاست؛امانسبتآنفرقمی کند.

بهواقعیت هایجامعهبرگردیم.آیازنانپرشمارکارگردرکارگاه هایکوچک،
درکارگاه هایغیررسمیجنبکارگاه هایبزرگومتوسطیادرمشاغلخانگی
یادرمشاغلیچونپرستارخانگی،نظافتچیوخدمتکاروغیرهنمی بینیم؟اگر
آمارسازاناین هارانمی بینندیابهعبارتیخودرابهتجاهلمی زنند،می دانیمکه
اینسخنانبرایکارگرانوبرایتمامیوجدان هایآگاهبهروشنیمکشوف
ما اختیار ارقامدر آمارو این نیست؛زیرا ارقام آمارو ارائه به احتیاج استو
نیستوبهتمامیدراختیارآناناست؛همهمی دانیمکهآناننیز،آگاهانهدرصدد

پنهانکردناینآماروارقامباهدفپنهانکردن»شاهکارها«یخودهستند!

روشناستکهبرتدوین کنندگانآمارهایرسمیهمروشناستکهمحروم
که خانواده هایی تنگ دستان اند؛ خانواده های از عمدتًا تحصیل از ماندگان
نیستند؛ پرشمار عمدتًا و خود پوشش تحت افراد زندگی تأمین به قادر
همان تحصیل؛ از کودکانمحروم کار؛ کودکان همانخانوارهایخاستگاه
یاتمامیدرآمد ازدرآمد ناچیزهمینکودکانجزئی خانوارهاییکهدستمزد
آناناست68؛خانوارهاییکهسرپرستانشانخودزمانیکودکانکاربوده اند.

۶۸-میدانیمکهدرمیاناینخانوارهاوبهویژه،خانوارهایپرشمارکهتعدادشانهمکمنیست،کمنیستند
خانوارهاییکهناگزیرازواردکردنبیشازیکعضوبهبازارکارشدهاندوچهبسیارند،مادراناینخانوارها
⇐
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که آن از اعم امروز، و دیروز کاِر نوجوانان و اینکودکان که پذیرفت باچنینشرایطیمی توان آیا
ازدواجکردهباشندیانکردهباشند،بنابهتعلقخودبهخانواده هایزحمت کشوتنگدستدرخانه ی
باشند؟پسحضورپرشمارزناندر بهکارصرفخانه داریمشغول تنها یادرخانه یپدری همسر
گروه هایسنیمختلفودرمشاغلیکهپیش ترازآن هایادشد،چهمی شود؟اماآمارسازانبهجای
آنکهخودرابشکنند،آینهرامی شکنندواینآینه یشکستهوانکساریافتهراتحویلمامی دهندوبهما

می گویندبهدیده هاوشنیده هایخودشککنید!
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جدولشماره10:جمعیت10سالهوبیشترزنانبرحسبوضعفعالیت،سالنامهآماریکشور1۳۹0-هزارنفر

جمعیت از نیمی که می شویم یادآور و گفتیم سخن تفصیل به باره این در کار کودکان بحث در
بازماندگانازتحصیلکنونییابهعبارتیکودکانونوجوانانکارکنونیرادخترانباجمعیتیبالغبر

1.۵میلیوننفرتشکیلمی دهند.دراینجاازتکرارآن هاخودداریمی کنیم69.

اینفرآینددهه هاستکه نبودهاستو یادهه ی۸0 بازتولیدکودکانکارویژه یسال۹0 گفتیمکه
تکرارمی شود.گفتیمکهکودکانکاردیروزاعماززنومردکهشمارشانبهنسبتامروز،بهدلیل
رشدبی سابقه ینرخجمعیتبیشازسال هایکنونیبودهاست،بهکارگرانسالمند،میان سالوجوان

کهچهدرمقامهمسریاسرپرستخانوادهناگزیربهکاردرمشاغلسادهامابیبهرهازهرگونهپوششحمایتیهستند.

۶۹-یادآورمیشویم،مطابقآمارهایرسمیازجمعیت۶میلیونیدختران10تا1۹سالدرشهروروستا،بالغبر۵میلیونو۲۸۶هزار
نفرهرگزازدواجنکردهاند.سالنامهآماریکشور-سال1۳۹0.



1۶۹ زنین

امروزبدلشده اندوهمچنانبهعنوانکارگرسادهبهکارروزانهوفصلیدرکارگاه هایعمدتًاغیر
رسمیوفاقدپوششقانونکاروتأمیناجتماعیبهکارمشغول اند.ازهمینرو،بهراحتیمی توانرد

آن هارادرهمه یگروه هایسنیپیداکرد70.

زنانگروهسنی۲0تا۳۹سال

اگرجمعیت میلیونو۷0۷هزاراعالمکردهاست. اینگروهسنیرا1۴ آمارهایرسمیجمعیت
دانشجویان،شاغالنوبیکارانواظهارنشده-مرزمیانفعاالنوغیرفعاالناقتصادی-را۴میلیون
و۲۵۴هزارنفرراازآنکسرکنیم،10میلیون۴۳۵هزارنفرمی مانند.همینمنبع،۵۴۵هزارنفررا
ذیلگروه بندی»سایر«طبقه بندیکردهاست.درباره یگروه بندیسایرکهذیلآنهیچتوضیحیارائه
نشده،پیش ترودربحثمربوطبهمرداناینگروهسنیسخنگفتیم.از۷۶هزارنفراینگروهسنیو
تحتطبقه بندی»دارایدرآمدبدونکار«کارکهبگذریم،پرسشایناستکه10میلیون۳۷۷هزار
نفرچهشده اند؟می گویند»خانه دار«!چنیننیست؛زیرااگربهآمارزنانهرگزازدواجنکردهمراجعه
کنیم،می بینیمکهدراینبازهسنی۳میلیون۹00هزارنفرهرگزازدواجنکرده اند.می دانیمکهزناناگر
همازدواج کردهباشندوشاغلوبیکار،یادارایدرآمدبدونکارباشند،ذیلاینمقوله هاطبقه بندی
کسانی است، آمده گروه بندی هایجمعیتی بر ناظر تعاریف در که همان طور خانه دار پس شده اند.
هستندکهکارنمی کنندودرجستجویکارنیستندودرآمدیهمندارند؛ازاینرو،ناگزیربایدتحت

پوششسرپرستانخانوادهاعمازوالدینیاهمسرانخودباشند.

بگذاریدموضوعراباردیگربررسیکنیم.ازچندحالتخارجنیست:اینزنانیابایدهمانبیکارانی
جزء یا کرده اند طبقه بندی فعال غیر درجمعیت را آنان کار« »عدمجستجوی عنوان زیر که باشند
شاغالندربخش هایغیررسمی اندکهشمارشاندرآمارهایرسمیمنعکسنیست.ازطرفی،در
واکاویبیش ترآمارها،می بینیمکهزنانسرپرستخانوارهاییکنفره71باجمعیتیبرابر1میلیونو
۳۹هزار،چنینطبقه بندیشده اند:1۶۹هزارشاغل،11هزاربیکار،11هزارمحصل،۲۷۹هزار
دارایدرآمدبدونکار،۳۹۴هزارخانه دار!و1۶۲هزار»سایر«.حال،اگرازتناقضاتیکهدرهمین
نیز،آنفاصلهراپرنمی کند.اگربپذیریمکهدر اینآمارها جاقابلبحثاست،درگذریم،می بینیم
خانوارهایمتعلقبهالیه هایمیانیهنوزاینامکانهرروزمحدودشونده تروجودداردکهبیکاران
خانوادهکهعمدتًابیکارانتحصیل کردهراشاملمی شود،تحتپوششخودداشتهباشند72؛نمی توان
اینامکانوجودداشتهباشدکهاعضایپرشمارخانوادهرا پذیرفتکهدرخانواده هایزحمت کش
بی آنکهکارکنند،تحتپوششگیرند.اگرچنینبود،دیگرمحرومیتازتحصیلمعنینداشت!به

۷0-پیشترودربحثکارگرانسادهوجمعیتبیسوادانکشوربهاینموضوعاشارهکردیم.

۷1-روشناستکهبخشیازاینزنانطالقگرفتههستند.

۷۲-بهواقعیتدیگریاشارهمیکنیم.میدانیمکهازجمعیتتحصیلکردگانکشوربهشمار10.۵میلیوننفر،نزدیکبه۷.۸۵0میلیون
نفرآنانبهاینگروهازبازهسنیوحدود۳.۶میلیوننفرآنانبهزناناینگروهسنیتعلقدارند.درحالیکهدرآمارهایرسمیشمارزنان
شاغلوبیکاراندرجستجویکاِربرخوردارازتحصیالتعالیبرایهمهگروههایسنیبهترتیب،حدود1میلیون۳۲1و۴0۴هزارنفر
ذکرشدهاست.آیامیتوانپذیرفتکهچنینجمعیتپرشماریتنهاازسرتفننبهتحصیلرویآوردهورنجتحصیلوهزینههایآنرابر
خودوخانوادههموارکردهباشند؟!روشناستکهنه.ولیهمانطورکهمالحظهمیشود،اینعدهبهبهانهیبیکاریکهدرجستجویکار
نیست،یکجابهجمعیت»خانهدار«خوراندهشدهاند.پیشترودرکتاب»درآمدیبرحقوقکار«بهتفصیلدربارهزنانتحصیلکردهسخن

گفتیمودراینجاازتکرارآنهاخودداریمیکنیم.
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همیندلیلاستکهشمارکثیریازکودکانونوجوانانمردوزنونیز،مادرانخانواده73بهناگزیر
جذببازارکارشده اندوعمدتًادرکارگاه هایکوچکاعمازرسمیوغیررسمیبهکار هایدفتری،
کار به کارگاه ها همین سفارش به منزل در یا غیره، و بافندگی و دوزندگی بسته بندی، فروشندگی

مشغول اند.مشاهده یآناندربطنومتنجامعهدشوارنیست.

زنانسرپرستخانوار74

آیانمی بینیمکهدرمیانزنانکارگروزحمت کش،درطیفگوناگونسنی،بسیاریبهدلیلازدست
دادنیاازکارافتادگیزودهنگامهمسرانوسرپرستانخانوادهیاترکهمسربهدلیلناتوانیدرتأمین
هزینه هایزندگییابههردلیلدیگروازجملهزندانیبودنسرپرستانخانوار،شجاعانه،سرپرستی
خانواده یعمومًاپرشمارخودرابرعهده گرفته اند؟آمارهایرسمینیز،حاکیازآناستکهشمار
زنانسرپرستخانواردرسال1۳۹0درشهرهاودرروستاهابهحدود۲میلیونو۵۵0هزارنفر

افزایشیافتهاست75.

آیامی توانپذیرفتکهاینزنانکاروبی بهرهازهرگونهپوششحمایتیتنهابهکارخانه داریصرف
سردمدارانش که نمایشی کمیته آن امام؟ کمیته می شود؟ آنان از حمایتی چه آخر باشند؟ مشغول
خوددستیدرچپاولمردمدارند؟همانکمیته یگداپرورکهسرانآنازکالنتجارندوازبودجه ی
و مستضعفان به کمک شعار پوشش زیر و عوام فریبانه تبلیغات با می خواهند و می دوشند عمومی
ایتام،»حیثیتی«برایخوددستوپاکنندتابرچپاولگری هایخودپرده یساترکشند؟!همآنانکه
کمک هایچندرغازموردیخودرامشروطبهشرایطیکرده اند76!پسدرودبرآنزنانیکهازپذیرش
اینشرایطخفت بارسربازمی زنندوبهرغمهمه یدشواری هایمردافکندرسنگرکارمانده اندتااز
خانواده یخوددفاعکنند.اگربهدنبالقهرمانمی گردیم،درمیانهمینانبجوییم!واماچهبایدگفت،
دربارهنظامیکهآنهمهدرمنابرومعابرازحرمِت»کیانخانواده«و»کرامتزن«درخانوادهسخن
می گویدواینچنین،اینزنانستمدیدهرا،اینستمدیده ترینزنانرا،اینستمدیده ترینگروه های
کارگریواجتماعیرازیرُسمضربه هایستوراِنکالنسرمایه داراِنمفتخربهلقبخودساخته ی»کار

آفرین«رهاکردهاست؟مانمی گوییم؛شمابگویید!

۷۳-روشناستکهجداازدخترانونوجوانانکاردیروزکهامروزهمچنانبهعنوانزنانکاردرهمهیگروههایسنیمشغولبهکارند،
شرایطنابسامانوفقرروزافزونشمارزیادیاززنانپیشترخانهداربهبازارکارواردشدهاند.

۷۴-دراینجانیزیادآورمیشویمکهبایدازاطالقعنوانزنانبیسرپرستکهساختهپرداختهیکالنسرمایهدارانباهدفتحقیراینزنان
ستمدیدهاماجسوریاستکهعمدتًادربرابرمشکالتمردافکنوانماندهاندوخودشجاعانهباهدفحفظخانواده،سرپرستیخانواررابر

عهدهگرفتهاندپرهیزکرد.دیرترودرادامهیاینبحثبهایننیز،خواهیمپرداخت.

۷۵-سالنامهآماریکشوری،جدول1۶-۲.همینمنبع،جمعیتزنانسرپرستخانوارهارابهترتیبحدود1میلیونو۸۶۸هزاردر
شهرهاوحدود۶۸0هزاردرمیانروستاهاوجمعیتهایغیرساکنذکرکردهاست.

اجتماعی تأمین سازمان وجود با چرا است، »خداجویانه« و خیرخواهانه اقدام کمیته این تشکیل از آنان قصد اگر که میپرسیم - ۷۶
ازچهکسانی،چهپرسشیمیکنیم! اما ما اجباریدرآورند؟و بیمههای و اجتماعی تأمین راتحتپوشش اینزحمتکشان نمیکوشند
میدانیمکهاینکمیتهیبرخوردارازردیفهایبودجهیکیازاندامهای»نظام«براییارگیریازمیانمحرومترینوشکنندهتریناقشاراست

وسردمدارانآنازمخالفانجدیوپیگیرتأمیناجتماعیبودهوهستند.



1۷1 زنین

سرپرستگروهسنی
شمارخانوار

بیشاز۷نفر1۲۳۴۵۷

کمتراز
۲0۸۹۷۳۵۲۵۲۲۵۵۴۷۷۶۲۳۲۹۷۳۹۲0سال

از۲0تا
۲۹110۴۷۲۴00۷1۴0۶۷۶1۹۸۶۹۶۴۴۳۲1۷۸۸۸۶۳۴۹سال

از۳0تا
۳۹۳۶0۳۶1۵۵۳۴0۷۴۵1۴۷۲۹۹۲۳۳۹۹۷1۳۷۲۴۶۳۹۴۳۴۲0سال

از۴0تا
۴۹۴0۶۴۸۷۶۷11۲۹۹۹۷111۴۹۹۴۶۹01۶۳۲۴۳۸1۴۷۹۸1۸۳۸۸سال

از۵0تا
۵۹۵۴۸۸۵۸1۳1۷۷۸1۴۶0۴۶1۲۶۳۹0۷۶۷۶۸۳۸۹0۲1۸۲۹۲10۶۸۸سال

از۶0تا
۶۹۴۲۴۲0۷۲۳۳0۷۲1۳۷1۹۷۸0۳۲۶۴1۵0۵1۹11۳۸۳۷۸۴۶1۶سال

باالتراز
۷0۶۸۸۳۹۶۵0۵۹۴۲11۶۹01۳۹۸۲۳1۵۷۸0۳۶۶۶۲۳۴۷1۲۳۷سال

۳1۸۲1۳۹۹۷۵11۵10۴نامشخص
۲۵۴۸0۷۲10۳۸۵۶۹۶1۷۹۹۸۴۵۵۲۷0۲۴۳۷۹۲11۲۸۳۳۵11۴۴۳۸۷۲۲جمع

جدولشماره11:زنانسرپرستخانوارهایمعمولیبرحسبسنوشمارهافرادخانوار-سال1۳۹0

همان طورکهدیدهمی شود:ازمجموع۲1110۴۸1خانوار،۲۵۴۸0۷۲خانوارتحتسرپرستیزنان
هستند؛حدود۵00هزارخانوارتحتسرپرستیآنانراخانوارهای۴تابیشاز۷نفرتشکیلمی دهند؛
شمارزناِنسرپرستخانوار هادرفاصلهسنی۲0تا۴0سالبالغبر۸۷۷هزارودرفاصلهسنی۲0تا
۶0سال–سنبازنشستگی-بالغبر1میلیونو۴۲0هزارنفربودهاست.بهعالوه،بالغبر1میلیون
نفره راخانوارتک آنان نفر بوده اندکه۷۴0هزار بازنشستگی- ازسن باالتر – باالی۶0سال نفر
تشکیلمی دهند.اکنونبایدپرسیدچهتعدادازاینزنانزیر۶0وباالی۶0سالکارمی کنند؟چه
تعدادتحتپوششقوانینحمایتیازنوعقانونکاروتأمیناجتماعیهستند؟چهتعداددرکارگاه های
رسمیوغیررسمیبیرونازپوششاینقوانینحمایتیهستند؟چهتعدادازآنانبهکارهایفصلیو
روزمزداشتغالدارند؟چهتعدادشانبی کارندودراینصورت،منبعدرآمدشانکداماست؟گذشته
ازسرپرستخانوار،چهتعدادازاعضایخانوادهبرایتأمینهزینه هایزندگیمجبوربهکارند؟چه
تعدادازاعضایاینخانوارهاراکودکانونوجوانانکارتشکیلمی دهند؟متأسفانهآمارهایرسمیبه

هیچیکازاینپرسش هاپاسخنمی گوید77.

از بیش تا یک با را خانوارها سرپرست زنان شمار کشور، آماری سالنامه از برگرفته و زیر جدول
به و ازسرپرستانخانوار نفر هزار کهمی بینیم،حدود۳۷۴ نشانمی دهد.همان طور نفرعضو، نه
عنوانسرپرستخانواریکنفرهباسوادهستند؛امادرعوضحدود۶۸۳هزارسرپرستانخانواریک
نفرهبی سوادند.بهعالوه،روشننیستکهچهتعدادزنانسرپرستدرخانوارهایبیشازیکنفر
باسوادند؛امابراساسمحاسبه یماگذشتهازدوتیپخانوارتکنفرهذکرشده،دربقیهخانوارهابالغ
بر۲میلیوننفربی سوادوجوددارند؛اماباآنکهترکیبسنیبی سواداندراینخانوارهاذکرنشده

ازجمله بهویژه،زنانکارگرسرپرستخانوار ۷۷-همانطورکهمالحظهمیشود،موضوعجمعیتشناسیزنانسرپرستخانوارو
مسائلمهمیاستکهبایدطرفتوجهفعاالنکارگریباشد.ایننیز،ممکننیستمگربامراجعهبهمتنجامعهوازآنمهمتر،برانگیختن

اینزنانبهبازگوییمشکالتخود.بیتردید،حمایتازاینزناننبایدهرگزازنظرهادورشود.
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است،می توانگفتکهبیش ترآنانراکودکانونوجوانانتشکیلمی دهند.بهعالوه،آمارهانمی گویند
نیزروشناستکهعمومًا این اما اینخانوارهاچیست؛ باسوادان میان کهوضعیتسطحسواددر
ازسطحتحصیلیباالبرخوردارنیستند.اگربهتحلیلبیش تراینترکیببنشینیم،بهراحتیمی توان
دریافتکهعمدهجمعیتاینخانوارهاازمحروم ترینخانوارهاهستند.براینمونهبهاینموضوع
توجهکنید:از۲۷۳۵خانوار هاییبابیشاز۹نفرعضوتحتسرپرستیزنان،۲۴۹0خانواردارای۴

یابیشاز۴عضوبی سوادوجوددارند.

زنانسرپرست
خانواروشمار
خانوادههایتحت

پوششآنان

جمع
باسواد

از۴نفر1۲۳ندارد
بهباال

۲۵۴۸0۷۲۷۴۸۴۸۴۶۷۵۹0۴۵0۵۳۹1۳۵۲۷10۲۵۳0۳۳

110۳۸۵۶۹۶۸۲۴۵۴۳۴۷۲۷۴نفره

۲۶1۷۸1۲۴۸۸۸۵۲۸۳۷1۶۲۸۲۸۹۵نفره

۳۴۵۵۲۲010۲۵1۳۴۵0۴1۸۶۸۶۳۲۲۲۶۲0نفره

۴۲۴۳۷۷۲۳۸0۷۷1۸۵۲۷۵0۴10۶۶۳۲۹۸۳۲۴نفره

۵11۲۸۳۳1۵۷۴۲0۴۹۵۷۹01۷۹۵۵۸۵۳۹۴نفره

۶۵1۴۴۴۹۸1۷۸۴1۷۲۳۴۲۹1۴۳۳۴0نفره

۷1۶۷۹۶۲۵۵۲0۸۳۶۷۷۵۸1۵1۷۸نفره

۸۷10۶1۴0۹۹1۵۸۲۷۶۶۴۳۲نفره

۹۲۷۳۵۶۸۳۶۴۸۹۲۲۴۹0نفره

جدولشماره1۲:زنانسرپرستخانوارهاوشمارخانوادههایتحتپوششآنان،تعدادباسوادوبیسواددراعضایخانوار

بهشمار ازمحروم ترینالیه هایاجتماعی اینزنانسرپرست، بهجرئتمی توانگفتکه بنابراین،
می روند.اظهاراتیازایندستکهگاهاززبانمسئوالنآنهمنهبهقصدافشاگری،خودمؤیدتمام
گفته هایماست:»دست کمدرکشورمانبیشازدومیلیونوپانصدهزارزنسرپرستخانواروجود
داردکهکمیتهامدادامامخمینی )ره(ازیكسووبهزیستیبهعنوانزیرمجموعهوزارترفاه،کارو
تأمیناجتماعیازسویدیگرازجملهنهادهایاصلیبرایحمایتازاینقشرجامعههستندکهدر
کنارفعالیت هایخودنقشمهمیدرجهتتوانمندسازیزنانسرپرستخانواردارند.البتهناگفته
نماندکهافرادنیازمندبهویژهزنانسرپرستخانواریکههدفکمیتهامدادراتشکیلمی دهندبرای
احرازخودبایدمراحلیراطیکنندتاموردحمایتکمیتهامدادقرارگیرند...باتوجهبهاینکهکمیته
امدادیکیازبزرگ ترینمتولیانحمایتوتوانمندسازیزنانسرپرستخانواردرکشوراست،در
حالحاضرچیزینزدیکبه۲1هزارخانوارکه۴۸درصدآن هازنانسرپرستهستندتحتحمایت
ایننهادقراردارند.میزانکمک هایماهیانهمابرایافرادمتفاوتاستواز۴0هزارتومانبراییك
نفرتا۷۵هزارتومانبرایخانواده هایبیشازپنجنفراست...معاوناجتماعیسازمانبهزیستیبا
پوششسازمان زنانسرپرستخانوارتحت به تومانی هزار ماهانه۵۴ پرداختمستمری به اشاره
بهزیستي،ازانتظار۳۸هزارزنپشتدرهایبهزیستیبرایپذیرفتهشدندرچترحمایتیاینسازمانو
دریافتمستمریخبرمي دهد...ایندرحالیاستکهاینسازمانتنهابه1۷۴هزارنفرزنسرپرست

خانوارمستمریپرداختمی کند78.«تأکیدهاازماست.

۷۸-مهرخانه،1۷شهریور1۳۹1.
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زنانوکارهایخانگی

تأمین و کار قانون پوشش از بیرون رسمی کارگاه های در زنانشاغل از کهگذشته اضافهمی کنیم
به اززنانزحمت کش اینقوانین،بسیاری به اجتماعیاجباری،کارگاه هایغیررسمِیورودنکرده
عنوانسرپرستخانوادهیابهعنوانعضویازخانوادهبهازایدستمزد هایناچیزناگزیردرخانه هابه
کارخدمتکاری،پرستاریازبیمارانیادرخانه هایخودبهصورتانفرادییاجمعیبهکارپاک
کردنوپوستکندنسبزیجات،دانه هاومیوه ها،تهیهانواعترشیجات،بسته بندی،پختوپزشیرینی
وغذا،دوختودوزوبافندگیبهسفارشآشپزخانه ها،رستوران ها،قنادی ها،کارگاه هایکوچک
در اینان دارند. اشتغال وغیررسمی ودوزندگِیرسمی بافندگی موادغذایی،کارگاه های بزرگ و
کارگر ساده، کارگران از جزئی که را زنان این از عمده ای بخش ما اعتقاد به شده اند؟ تقویم کجا
روزمزدوفصلیهستند،بهجمعیتزنانخانه دارخورانده اند.ولیآیامی توانتصورکردکهدختران
کاردیروزوزنانکارامروزبنابرتعلقخودبهخانواده هایپرجمعیت،اماکمدرآمدترینخانوارها،
پسازازدواجبهخانه داریکهتنهاوظیفه اششوهرداریوفرزندداریاست،تبدیلشدهباشند؟آیا
را این آمارسازان بایدسال نامه آیا رامی گوید؟ این مادرمحیطکاروزندگی مشاهده یروزمره ی
بگویدتاباورشکنیم؟اینواقعیتچنانعریاناستکهگاهدست اندرکارانهمنمی توانندنادیده اش
گیرند:»زنانکارگردرآمارهایرسمیپنجدرصدکلکارگرانراتشکیلمی دهندوچوناغلبدر
بخشغیررسمیشاغلهستند،درآمارهاجایینداشتهونادیدهگرفتهمی شوند.هرچندآناندربخش

رسمینیزازحقوقاولیهقانونیخودکمتربهره مندبوده اند.79«.

روشناستکهدرآمارهایرسمیاینبخشاززنانراهمچونبخشیاززنانتحصیل کرده یبیکار
بهگروه بندی هایدیگروبهویژه،»خانه دار«خورانده اند.

***

ماازبحثتبعیض هایاعمالشدهورایجدرمحیط هایکارنسبتبهزنان،اعمازتبعیضبههنگام
تبعیضدرحوزه یپوشش های برابرو ازایکار به پرداختحقوقودستمزد تبعیضدر استخدام،
و درمی گذریم گفتیم، آن هاسخن درباره تفصیل به کار« برحقوق »درآمدی کتاب در که حمایتی
دربارهجمعیتتحصیل کردگانوگروه بندی»سایر«در بازگوشده تماممسائل یادآورمی شویمکه
بخشپیشینبهتمامیوباابعادگسترده تردربارهزناننیزصدقمی کند؛بنابراین،نیازیبهتکرارآن ها

نمی بینیم.

۷۹-سهیالجلودارزاده،مهرخانه،۸اردیبهشت۹۲.





فصل۳ جمعاتفشیغلفوفکیپگرانفوفکیپکنینفتحتف
روشتفبامه هییفاجبیپی

ازجمعیت ببینیمکه اکنون پیشینگفتهشد، بهآنچهدربخش های باتوجه
اجباری بیمه های پوشش تحت تعداد چه کشور حقوق بگیران و کارگران
هستندوچهتعدادازاینپوششکهحقتأمینزندگیکارگرانوحقوق بگیران
وخانواده هایایشاناست،بهطورغیرانسانیازاینپوششمحرومشده اندیا

بهعبارتبهترآنانراازشمولاینحقاخراجکرده اند.

الف-جمعیتکارگرانوحقوق بگیرانبخشدولتیوبیمه های
اجباری

در دولتی بخش حقوقبگیران و کارگران جمعیت دیدیم، که همانطور
سؤال است. شده اعالم نفر هزار ۳00 و میلیون ۴ بر بالغ آماری سالنامه
ایناستکهازاینجمعیتچهتعدادتحتپوششبیمههایاجباریهستند؟
)۴ و ۳ شماره )جدولهای زیر جدولهای در باید را سؤال این پاسخ
پوششسازمان افراِدتحت و زیرشمارکارگران جستجوکرد.جدولهای
نشان را وسایرصندوقهای بازنشستگیکشوری اجتماعی،سازمان تأمین

میدهد.

سال
صندوقتأمین
اجتماعی

صندوق
بازنشستگی
کشور

صندوقبیمه
روستائیانو

عشایر

سایر
صندوقهای
مستقل

غیراجباری
غیراجباریاجباری

غیراجباریاجباری
غیراجباریاجباری

اجباری

1۳۹0

۸۶
۴۴
۴۲
۹

۲۸
۵۲
۶۶
0

11
۴۷
۵0
0

۹۵
۸۳
0۶

۸۲
۳0
۷1

جدولشماره1۳:تعدادبیمهشدگانصندوقهایبیمهاجتماعیبهتفکیکنوعبیمه

سایرپیمانیغیردولتیدولتیجمعسال
1۳۹0۹۲۳۸۲۲۴10۴۷۲۴۵۴۸۳۸۴0۳۳۲1۶۵۶۸1۳۶00۸

جدولشماره1۴:تعدادبیمهشدگاناجباریبهتفکیکدولتی،غیردولتیوپیمانی

بیمه های باالجمعکارگرانوحقوق بگیرانتحتپوشش مطابقجدول های
اجباریدرسال۹0حدود10.۵میلیونهرهستندکهازاینتعدادسهمکارگران
وحقوق بگیرانبخشدولتیدرصندوق هایمختلف،بازنشستگیکشوری1
میلیونو1۴۷هزارو۵00،سایرصندوق هایمستقل۸۲۳هزارودرسازمان
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برابر۳میلیونو1۷هزارو۵00نفرهستند. تأمیناجتماعی180میلیونو۴۷هزارنفرودرجمع
ناگفتهپیداستکهنزدیکبه1میلیونو۳0۵هزارنفرازیکیازحقوقبنیادینخودیعنیبیمه های
اجباریمحرومشده اند.اینانچهکسانیهستند؟بهباقاطعیتمی توانگفتکهاینانهمانکارگرانو
حقوق بگیرانیهستندکهتحتعنوانغیررسمی81،قراردادی،پیمانی،شرکتیوروزمزدیدرادارات،
نهادهاوشرکت هایدولتیمشغولبهکارهستندودربهترینحالتمشمولبیمه هایاختیاریوخویش
فرماییشده اند.ولیبهدلیلسطحنازلدستمزدهاقادربهپرداخت100درصدتعرفه هایپیش بینی شده
دراینبیمه هانیستندوبنابرایناکثرآنانازهرگونهپوششبیمه ایمحروم اند.درمراجعهبهجدول های

شماره۶،۵و۷موضوعبیمه هایخاصوتوافقی82بهروشنیمی تواناینرادید.

خاصبیکاریتوافقیاجباریجمع
11۴۹۷0۸۹۸۶۴۴۴۲۹۲0۵۸۶۵1۷۴۶۴۴۲۴۷۲1۵1

جدولشماره1۵:تعدادبیمهشدگاناصلیتحتپوششتامیناجتماعی

حرفوجمعسال
کارگراختیاریرانندگانبافندگانمشاغل

سایرساختمانی

1۳۹0۲۴۷۲1۵1۶0۴۳۲۵۳۵۶۷۴۵۷۲۷1۶۹۴۴۶1۸۲۳۳۷۵۷11۵۹
جدولشماره1۶:تعدادبیمهشدگانخاصبهتفکیکنوعبیمه

و )کارفرمایان مشاغل و وشاملحرف بیمه هایخاص ازمجموع کهمالحظهمی شود، همان طور
باید۵0%حق بافندگانخانگیوغیرهکه قالی باف83، بافندگان)شاملکارگران کارکنانمستقل(،
)کارگران ساحتمانی کارگران و بین شهری( رانندگان )شامل رانندگان بپردازند(، خود را بیمه ها
ساختمانیمشمولبیمه هایاجباریکهحقبیمهسهمکارفرمایآناندرتعهددولتاست(تنها۴۴۶

هزارنفردرسال۹0تحتپوششبیمه هایاختیاریبوده اند84.

درتعریفبیمه هایاختیاریآمدهاست:»اشخاصیکهطبقتبصره۸قانونتأمیناجتماعیبهعلتی
غیرازعللمندرجدرقانونمذکورازردیفبیمه شدگاناجباریخارجمی شوند،بهموجبآیین نامهو
مقرراتمربوطهمی توانندباانعقادقراردادبیمهخودرابهطوراختیاریادامهدهند.«درآیین نامهمصوب
۶۴/۸/۸مصوبشورایعالیتأمیناجتماعینیز،گفتهمی شود:»افرادیکهبهعللیغیرازعلل

دردوجدولفوق اجباری بیمههای اختالفجمعکارگرانوحقوقبگیرانتحتپوشش درباره آماریسال1۳۹0- ۸0-درسالنامه
»امکاناشتغالبیمهشدهدربیشازیککارگاه«ذکرشدهاست.شایداینانهمانهاییباشندکهدرآمارهایرسمی،براساسلیستهایبیمه

شاغلدرشغلدومطبقهبندیشدهاند.روشناستکهشاغالندرشغلدومبسیبیشازاینتعدادند.

۸1-سالنامهآماریکارکنانرسمیوغیررسمیدولتدرسال۹0راتفکیکنکردهوبهصورتنقطهچینآوردهاست،ولیذیلسال۸۹
شمارکارکنانغیررسمیدولترا۶۶۳هزارازمجموعحدود۲میلیوننفرذکرکردهاست.یادآورمیشویمکهدرسالنامهازذکرشمار

کارکنانوزارتاطالعاتونیروهایمسلحخودداریشدهاست.

قرار پوشش تحت ذیربط باشخصحقوقی توافقسازمان اساس بر و مزدبگیری رابطه بدون که است فردی توافقی »بیمهشده - ۸۲
میگیرد.«سالنامهآماریکشوری.

۸۳-که»قانونگزار«آنانراازشمولکارگراناخراجوعنوانپیمانکاربهآنان»اعطا«کرد.

۸۴-برایاطالعبیشترازقانونبیمههایاجباریکارگرانساختمانیمصوبسال1۳۸۸.رجوعشودبهبخشچهارم،پیوستشماره1۴.
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مندرجدرالیحه یقانونیتأمیناجتماعیکارگرانمصوباردیبهشت1۳۳۹،قانونتأمیناجتماعی
مصوبتیرماه1۳۵۴وهمچنینمشمولینقانونسابقحمایتکارمندانازردیفبیمه شدگانخارج
ازکارافتادگیوفوت بازنشستگیو بیمه یابشونددرصورتی کهطبققوانینفوق الذکرمشمول شده
قوانینذکر اززماناجرای یامستمرًا متناوبًا بیمه پرداختحق دارای۳۶0روزسابقه بودهوالاقل
شدهبهبعدباشند،می توانندباتوجهبهمقرراتاینآیین نامهبیمهخودرابهطوراختیاریادامهدهند.«

1۳۹0 1۳۸۹ 1۳۸۸ 1۳۸۷ سال
۲0۵۸۶۵ ۲0۵۸۸۹ ۲1۶01۵ 1۷۹۲۶۳ جمع
۸۲۳۴۳ ۷۵0۲۳ ۶۷۹۸0 ۳۹۵۳0 طالبوروحانیونفعال
11۲۸۷ 111۴۴ 111۹1 10۳1۲ رزمندگانوبسیجیانفعال
1۹۹۸ 1۸۷۴ 1۸۸۷ 1۲۷0 مداحانوشاعرانتحتپوششبنیادفرهنگیدعبل
1۳۹ 1۳۴ ۳ 0 اعضاءجامعهراهنمایانجهانگردانوایرانگردانفعال
۲0۷0 1۹۲۳ 1۸0۲ 0 اعضایصندوقنظامپزشکی
۸1۴ ۸۵۲ ۷۵۳ 0 اعضایصندوقنظامدامپزشکی
۸1۲ ۲0۶ 1۵۴ 0 هنرمندانوصنعتگرانصنایعدستی

10۴۳00 ۵ ۸0 1 اعضایانجمنحمایتازمدیرانمزرعه
1۷ ۳0 1۲ 0 اعضایشرکتتعاونیسرویسکارانمجازشرکتبوتان
۹۶۷ ۷۵۷ ۶۶۳ 0 اعضاینمایندهبیمهایران
۷۳۲0۷ ۸۷1۷۸ 10۷1۹۸ 10۷۵۸0 باربران-انفرادی
۴۲۸ ۵۶۳ ۳۶۹1 ۴۲۵۷ باربران-گروهی
۲۷۵۹0 ۲۴۴۲۷ ۲0۶۸0 1۳۷۴۸ خادمینمساجد
۴1۸۸ 1۶۹۸ 0 0 معلمانحقالتدریسی

۲۵۶۶ سایر
جدولشماره1۷:تعدادبیمهشدگانتوافقیبهتفکیکنوعبیمه

درماده۴وتبصرهآندرآیین نامهمی خوانیم:»مشمولیناینآیین نامهباپرداختحقبیمهمقررمی توانند
بازنشستگی بیمه بهره مندگردند:الف- تأمیناجتماعی قانون ازحمایت هایموضوع ترتیبزیر به
)شاملبازنشستگیوفوتبعدازبازنشستگیبانرخحقبیمه1۲%(ب-فوتوبازنشستگی)شامل
بازنشستگیوفوتقبلوبعدازبازنشستگیبانرخحقبیمه1۴%(ج-بیمهبازنشستگیوازکارافتادگی
کلیوفوت)نرخبیمه1۸%(.تبصره1-بیمه شدگانمی توانندعالوهبرپرداختحقبیمهبانرختعیین
شدهدرفوقباپرداختحقبیمهبهمیزانمشخصشدهدرماده۲۹قانونتأمیناجتماعی85وتغییرات
بعدیآنازحمایت هایموضوعبندهایالفوبقانونتأمیناجتماعینیزاستفادهنمایند.«موضوع
اینجاستکهاگربیمهشوندهنتواندبیشاز۶ماهحقبیمهخودراپرداختکند،طبقتبصرهماده۵:
»ارتباطبیمهشوندهباسازمانقطعوادامهبیمهاختیاریموکولبهتسلیمدرخواستمجددوموافقت
پرداختحق ازدهسال بیش ازگذشت بگیریمکهکارگریپس بود.«حال،فرض سازمانخواهد

۸۵-درماده۲۹قانونتأمیناجتماعیآمدهاست:نهدرصدازمأخذمحاسبهحقبیمهمذکوردرماده۲۸اینقانونحسبموردبرایتأمین
هزینههایناشیازمواردمذکوردربندالفوبماده۳اینقانونتخصیصمییابدوبقیهبهسایرتعهداتاختصاصخواهدیافت.«بندالف

وماده۳نیز،دربرگیرندهی»الف-حوادثوبیماریها،ب-بارداری«است.
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بیمه هایاختیاری،بهدالیلیوازجملهبیکارییامشکالتمالیکهبسیاررایجاست،نتواندبیشاز۶
ماهحقبیمهخودراپرداختکند،درآنصورتسازمانچهوظیفه اینسبتبهجبرانپرداختی هایاو

دارد؟آیین نامهدراینبارهساکتاست!

یادآورمی شویمکهطبقآیین نامهمذکورتنهاکارگرانوحقوق بگیرانیمی توانندازبیمه هایاختیاری
برخوردارشوندکهپیش ترسابقه۳۶0روزبیمه هایاجباریراداشتهباشند86.درغیراینصورتودر
بهترینحالتمشمولبیمهخویش فرمایییاهمانبیمه هایصاحبانحرفومشاغلخواهندشد87.از
اینرو،بادرنظرگرفتنآنکهحدود1.۳میلیوننفرکارگرانوحقوق بگیرانبخشدولتیوعمومی
از کرد، اشارهخواهیم آن به دیرتر که بخشخصوصی وحقوق بگیران کارگران از کثیری وشمار
شمولبیمه هایاجباریخارجومشمولبیمه هایاختیاریوخویش فرماییشده اند،می تواندیدکه
تنهاشمار اندکیتوانسته اندتحتپوششاینبیمه هادرآیند؛کهآنهمبهدالیلبسیاروازجملهعدم
امنیتشغلیودستمزدهاینازل،معلومنیستتاکیبتواندادامهیابد.بهویژهآنکهاینکارگرانو

مزدبگیرانازشمولبیمه هایبیکاریخارج اند.

ب-جمعیتکارگرانوحقوق بگیرانبخشخصوصیکشوروشمارکارگرانتحت
پوششبیمه هایاجباری

گفتیمکهسال نامهآماریکشوریسال۹0جمعیتکارگرانکشوراعمازکارگاه هایفامیلیومبتنی
بررابطهاستخدامیراحدود۷میلیونو1۵۳هزارنفرو»اظهارنشده«را۹۶۸هزارنفراعالمکرده
نظری باید ابتدا کارگران، درخصوصجمعیت اعالمشده آمارهای ارزیابیصحت برای است88.
دیده که همان طور کنیم. رجوع فوق( )جدول های اجتماعی تأمین سوی از شده ارائه آمارهای به
می شود،جمعیتتحتپوششبیمه هایاجباریبالغبر۸.۶میلیوننفرذکرشدهاست.اگرجمعیت
آنکسر از بوده اند، اجتماعی تأمین راکهتحتپوششسازمان دولتی مزدبگیرانبخش و کارگران
کنیم،جمعیتکارگرانوحقوق بگیرانبخشخصوصیتحتپوششبیمه هایاجباریبالغبر۷.۶

میلیوننفرمی شود.

حالاگرمبناراهمانجمعیتتحتپوششبیمه هایاجباریبگیریموشمارکارگرانساختمانیو
بافندگانتحتپوششبیمه هایخاص)بالغبر۷00هزارنفر(وبسیاریازگروه هایتحتپوشش
بیمه هایتوافقیوازجملهمعلمانحق التدریسی،باربرانگروهیوانفرادیوغیره)حدود100هزار
نفر(راکهتعلقآنانبهجامعه یکارگرانوحقوق بگیرانمحرزاست،بیفزاییم،می بینیمکهجمعیت
از بیش خود اجتماعی تأمین سازمان در مختلف بیمه های پوشش تحت حقوق بگیران و کارگران
جمعیتکارگرانوحقوق بگیرانبخشخصوصیدرجدوِلجمعیت»فعال«کشور)جدولشماره
1(درسال نامهآماریاست؛اماباتعمقبیش تردرآمارهایارائهشدهمی تواندریافتکهآمارمندرج
درجدولمذکورتاآنجاکهبهکارگرانوحقوق بگیرانبخشخصوصیمربوطمی شود،ساختگی

۸۶-البتهدرسال1۳۸۸اینمدتزمانراتأمیناجتماعیظاهرًابه۳0روزکاهشداد.

ازکارافتادگی، درمانی، خدمات ازای به مشاغل« و حرف »صاحبان بیمههای همان یا خویشفرمایی بیمه به مربوط تعرفههای -۸۷
بازنشستگیوغیرهمشابهتعرفههایبیمههایاختیاریاستوهردوازشمولبیمهبیکاریخارجاند.

۸۸-یادآورمیشویمکهچگونهدرسالنامهآماریکشورازجمعیتکارگرانکشورکاستهوبهجمعیتکارکنانمستقلواظهارنشده
اضافهشدهاست.
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استوبهگونه ایتنظیمشدهکهدرحدودجمعیتتحتپوششبیمه هایاجباریشود.

کارگرانساختمانی،فصلیوروزمزد

در قلمکارگرانساختمانیشاغلچهشده اند؟ دهندکهیک توضیح باید نیست،پس اینطور اگر
است89، شده ذکر نفر هزار ۴۷۳ و میلیون ۲ ساختمان بخش در شاغالن آماریجمعیت سال نامه
ازجمعیت نیزمی دانیمکهدرسال۹0 باشد. تفکیککرده را اینبخش بی آنکهکارگرانشاغلدر
حدود1.۲میلیوننفرکارگرانشاغلدراینبخشکهموفقبهدریافتکارتمهارتشده اند،تنها
حدود۳۳۷هزارنفرتحتپوششبیمه هایاجباریدرآمدند90.اینرانیزمی دانیمکهشمارکارگران
ساختمانیتنهابهشمارکارگراندارایکارتمهارتیاواجداندریافتاینکارتمحدودنمی شود.
با بودن»سبدکاالیخانوارکارگری« فراگیر اعتراضاتکارگریدرخصوصعدم پی در چراکه
دولت آبادی مختاری »اسماعیل می شویم: روبرو کارگران، تسکین هدف با دست این از اظهاراتی
سهام پرداخت وضعیت آخرین درخصوص تسنیم، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با درگفت وگو
عدالتکارگرانفصلیوساختمانیگفت:درحالحاضردعوت نامهاینگروهازمشمولینبه۲۶
باقیمانده استان های ساختمانی و فصلی کارگران دعوت نامه و است شده توزیع و ارسال استان
پایانسالارسالوتوزیعخواهدشد.مدیرکل تا نیز )تهران،خراسانرضوی،فارسوخوزستان(
و کارگرانفصلی که این به اشاره با وعدالتسازمانخصوصی سازی امورسهامتخصیصی دفتر
ساختمانیمشمولسهامعدالتجمعیتیحدود۷میلیوننفرراشاملمی شوندافزود:مشمولیناین
گروهمی توانندبامراجعهبهشرکت هایتعاونیسهامعدالتمستقردرشهرستان هادعوت نامهخود
رادریافتکردهوباانجاممراحلثبت نامبهعنوانسهامدارنهاییشناختهشدهوسهامعدالتخودرا

دریافتکنند91.«همیناظهارنظربرایاثباتادعایماکافیاست.

کارگرانفصلیوروزمزد

می دانیمکهبخشاندکیازکارگرانفصلیشاغلدرکارگاه هایرسمِیومشمولبیمه هایاجباری
کهدیرتربهآناشارهخواهدشد،آنهمدرفصل هایکار،تحتقرارداد هایموقت،مشمولقانون
کارهستندوسنواتکارآنانبهعنوانمبنایمحاسبهازکارافتادگیاحتمالییابازنشستگی،مجموع
فصولیاستکهازپوششاحتمالیبیمهدرایننوعکارگاهبرخورداربوده اند؛امابخشبزرگآنان
کهدرکارگاه هایدارایمجوزفعالیتامامعافازشمولتأمیناجتماعیوقانونکاروبهویژه،در
کارگاه هایفاقدمجوزفعالیتکهازهمینحداقلحمایتنیز،محروم اند،مشغولبهکارند.ازهمین

۸۹-رجوعشودبهجدولشماره10-۳سالنامهمذکور،ص1۸۳.اگرحتینسبت۶0به۴0کارگرانبهکارفرمایانوکارکنانمستقلرا
مالکگیریم،سهمکارگراندرشاغالنمسکنبیشاز1.۵میلیوننفرمیشود.

۹0-رجوعشودبهجدولشماره۶ایننوشتار.یادآورمیشویمکهدرپیتصویبقانونبیمههایاجباریکارگرانساختمانیدرسال
1۳۸۷واصالحیههایبعدیآندرسال۸۸مقررشدکهکارگرانساختمانیبهشرطگذراندنآزمونهایالزمودریافتکارتمهارت،به
تدریجوساالنهبرابر۲00هزارنفرتحتپوششبیمههایاجباریدرآیند.همچنینمتذکرمیشویمکهدرسال۹۲شمارکارگرانشاغلدر
اینبخشکهموفقبهدریافتکارتمهارتشدند،به1میلیونو۸00هزارنفررسیدودرحالیکهسازمانتأمیناجتماعیمدعیاستدر

پایاناینسال،۸00هزارنفرازاینافرادتحتپوششدرآمدهاند.فعاالنکارگریدراینبخشاینآماررانمایشیخواندهاند.

۹1-سامانهکارسیک-۲۶بهمن1۳۹۲.
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روستکهمیانکارگرانفصلیوروزمزدنوعیهمزادیوجوددارد؛زیرابسیاریازکارگرانفصلی
بهویژهدرشهرهایبزرگ بهکارروزمزدیدرشهرهاو ناگزیر درشهروروستادرفصلغیرکار
رویمی آورندتابهعنوانکارگرسادهدربخشساختمانیابهعنوانباربرونگهباندرمراکزتجاری
آنان از قانونکارهیچحمایتی در بیابند؛وکارگرانروزمزد،کارگرانیهستندکه تولیدیکاری و
نیافتنکارودرآمدروزانه ایکهگاه پیش بینینشدهاست.روزانهزندگیکردنوهموارهدرهراس
هستوگاهنیست،جاییبرایطرحپوششبیمه،اضافه کار،پاداش،سنوات،عیدی،حقاوالد،حق
اینحال، با مسکن،خواربارو اندکحقوققانونیدیگرکارگرانمشمولقانونکارنمی گذارد92.
روشناستکهیکیازعمدهمشکالتقریببهاتفاقکارگرانفصلیوروزمزدتحتپوششنبودن

بیمه هایاجباریاست93.
و کارگران جمعیت با غیره، و اجباری بیمه های مشمول کارکنان و کارگران جمعیت مقایسه از
)جدول سال نامه در مهاجر کارگران شدن گرفته نادیده به باید آماری سال نامه در مندرج کارکنان

شماره1(اشارهکرد.

۹۲-»اطرافمیدانهایشهرهمهروزه،محلتجمعکارگرانروزمزدوفصلیاستکهدرسرماوگرمابرایکسبرزقوروزیحاللاز
زمانطلوعخورشیدساعتهاانتظارمیکشندکهشایدکاریبهآنانپیشنهادشودتابادستمزدآننیازخانوادهخودراتأمینکنند؛اماروزهای
بسیارینیزهستکهکاریبهآنهاپیشنهادنمیشودواینبزرگمردانخانوادهباکولهباریازنگرانیدرتأمینمعاش،بهخانهبازمیگردند

وبازهمصبحفردا...«بهنقلازگزارشزهراطاهری،ایسنا۶دی1۳۹1.

۹۳-یکیازکارگرانفصلیدراینزمینهبهخبرنگارخبرگزاریدانشجویانایرانایسنامنطقهمازندران،اظهارکرد:باوجودتالشبسیار،
هماینککهدرسن۵0سالگیهستمهیچگونهمنبعدرآمدیندارمتادردورانسالمندیبهآناکتفاکنم.ویادامهداد:حالتخوشبینانهاین
استکهتا10سالآیندهبتوانمکارکنم،امامابقیعمرخودراچگونهبگذرانمزیراهیچبیمهایندارمتابتوانماموراتزندگیامرابچرخانم.
اینکارگرتصریحکرد:یککارگرفصلیممکناستدرطولیکماهفقطچندروزمشغولبهکارباشدکهاینامرامرارمعاشکارگران
رابامشکلمواجهمیکند.بهدلیلتعدادزیادکارگرانفصلی،آرزومندیمطرحجامعیبرایحلمشکالتبیمهتصویبشود.گزارشاز

خبرنگارایسنامنطقهمازندران.۶دی1۳۹1.
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تأمیناجتماعیدراسنادسازمانمللمتحد
الف(منشورمللمتحد

وشرایط زندگی ارتقایسطح برای تا است داده مأموریت متحد ملل بهسازمان منشور، اصل۵۵
در 1۹۴۲ سال در سازمان اساس، همین بر کند. فعالیت اجتماعی و اقتصادی توسعه و پیشرفت
سانتیاگو،پایتختشیلی،کنفرانسبینالمللیتأمیناجتماعیرابرگزارکردوتوصیههاییبهمنظور

تعمیموتوسعهتأمیناجتماعیارائهداد.

ب(اعالمیهجهانیحقوقبشر

اعالمیهجهانیحقوقبشرکهدر10دسامبر1۹۴۸ازسویمجمععمومیسازمانمللمتحدصادر
جامعه، از عنوانعضوی به »هرکس آن: طبق بر که میدارد مقرر را اصلی ماده۲۲خود در شد،
همکاریهای و ملی تالشهای از استفاده با میتواند و دارد را اجتماعی تأمین از برخورداری حق
بینالمللی،حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیخودراکهالزمهحفظشأنورشدآزادشخصیت
اواستبارعایتتشکیالتومنافعکشورخودبهدستآورد«.بهعالوه،ماده۲۳ایناعالمیهبرحق
کار،حقبهدستآوردندرآمدمنصفانه،حقعضویتآزاددرسندیکاو...ماده۲۴برحقداشتن
مرخصیباحقوق،ماده۲۶برحقآموزشوپرورشوماده۲۷برحقمشارکتاعضادرسرنوشت
جامعهاشارهدارد.ماده۲۵اعالمیهنیز،مقررمیدارد:»هرکسحقداردازسطحزندگیمناسبیبرای
تأمینبهداشتورفاهخودوخانوادهاش،بهویژهازخوراک،پوشاک،مسکن،مراقبتهایپزشکی
ودیگرخدماتاجتماعیمناسببرخوردارباشد.همچنینبههنگامبیماری،بیکاری،بیوگیوپیری
یادردیگرشرایطیکهفردبهعللیخارجازارادهانسانازوسایلامرارمعاشمحروممیشود،بایداز
شرایطآبرومندانهزندگیبرخوردارشود«؛بنابراینبامطالعهاینمادهمیتوانگفتاعالمیهبهدوهدف

عمدهتوجهدارد:

حقبرخورداریازسطحمطلوبزندگی؛--

حقبرخورداریازحمایتهایویژهدرمقابلبرخیازپیشآمدها.--

تأمیناجتماعیوسازمانبینالمللیکار
الف(مرحلهنخست:اززمانتأسیسسازمانتاجنگجهانیدوم

حوزه، این در سند نخستین برمیگیرد. در را 1۹۳۶ تا 1۹1۹ سالهای زمانی فاصله مرحله این
مقاولهنامهشماره۲مربوطبهبیکاریاستکهدرسال1۹1۹تصویبشد.درهمانسال،مقاولهنامه
شماره۳مربوطبهحمایتازکارگرانزنوبرقراریمرخصیدورانبارداریونیزبرقرارینوعی
در مقاولهنامهشماره1۲ بهسال1۹۲1 یعنی بعد، دوسال تصویبگذشت. از نیز بارداری کمک



راوستفهی1۸۴

بهکارگرانکشاورزیتصویبشد1. ازکار خصوصتسریقوانینمربوطبهجبرانحوادثناشی
سرانجامدرسال1۹۲۵سهمقاولهنامهبهشمارههای1۷،1۸و1۹دربارهجبرانحوادثناشیاز
درباره مقاولهنامههایشماره۲۴و۲۵ درسال1۹۲۷ بهتصویبرسید. بیماریهایشغلی و کار
بیمهبیماریمستخدمینمنازلوکارگرانصنایعبازرگانیوکارگرانیکهدرخانهخودکارمیکنندو
دربارهکارگرانکشاورزیتنظیموتصویبشد.درسال1۹۳۲ششمقاولهنامهمشابه)شماره۳۵تا
۴0دربارهبیمهپیری،بیمهازکارافتادگیوبیمهفوتسرپرستخانواده(بهطورجداگانهبرایدودسته
ازکارگرانیادشده)صنایعوکشاورزی(بهتصویبرسید.بههمراهاینششمقاولهنامه،توصیهنامهای
نیزتهیهشد2.درسال1۹۳۴درمقاولهنامهشماره1۸مصوب1۹۲۵ومربوطبهبیماریهایشغلیبه
موجبمقاولهنامهشماره۴۲تجدیدنظرشد.درهمینسالمقاولهنامهشماره۴۴وتوصیهنامهشماره
۴۴ازتصویبگذشتکهموضوعآنهابرقراریغرامتمزدیامستمریدربارهکارگرانیبودکهبه
طورغیرارادیبیکارمیشدند.درسال1۹۳۵مقاولهنامهشماره۴۸تصویبشدوطبقآن،کارگر
مهاجرمیتوانستحقوقخودرانسبتبهمستمریهاییکهدرکشوردیگربهدستآوردهبود،در

کشورمحلمهاجرتحفظکندوازمزایایآنبرخوردارشود.

وامادربارهدریانوردان،مقاولهنامهشماره۸0مصوبسال1۹۲0مقررداشتکهدرصورتنابود
یاغرقشدنکشتی،غرامتبیکاریبهدریانوردانپرداختشود.مقاولهنامهشماره۵۵درخصوص
مقاولهنامهشماره۵۶ نیز و او، برای یاوقوعحادثه دریانورد بیماری مالککشتیدرصورت تعهد
مصوبسال1۹۳۶درخصوصبیمهبیماریدریانوردانموازینیرادرنظرگرفتهبود.همانطورکه
مالحظهمیشوددرایندوره1۵سالهمقاولهنامههاوتوصیهنامههایمصوبسازمانبهطورجداگانه
بهبرخیازمهمترینمسائلمربوطبهبیمهکارگرانپرداختند.درسالهایجنگجهانیدوم،فعالیت
بهشمار فعالیتهایسازمان آغازدومینمرحله ازسال1۹۴۴که متوقفشد؛ولی تقریبًا سازمان
میرود،مقاولهنامهومصوبههایآنبااتکابهکارپایهاعالمیهفیالدلفیادامنهگستردهتریبهخودگرفت.

ب(مرحلهدوم:گرایشبهسویتأمیناجتماعی

کنفرانسبینالمللیکارکهدرسال1۹۴۴درفیالدلفیامنعقدشدباصدوراعالمیهمعروفبه»اعالمیه
سازمان گرایش خسارت، جبران حوزه در را آن میتوان که نهاد راهی در گام هدفها« و اصول
بینالمللیکاربهمفهومتأمیناجتماعینامید3.دراجالسیه1۹۴۴دوتوصیهنامهنیزتصویبشدکهدر
آنهابرخالفاسنادمصوبدرمرحلهپیشین،مسائلمربوطبهتأمیناجتماعیبهصورتجامعتری
اقداماتوفعالیتهایبعدیسازماندر بهکارپایه ایندوسند، مطرحشدهبود4.اصولمندرجدر

1-تااینسالسازمانهنوزهیچمعیاریدربارهجبرانحوادثناشیازکارتصویبنکردهبود.ازاینرو،مقاولهنامهدولتهایملحقشده
بهاینمقاولهنامهرافرامیخواندکهدرصورتوجودمقرراتیدرزمینهجبرانحوادثناشیازکاردراینکشورها،کارگرانکشاورزیرا

هممشمولاینمقرراتکنند.

۲-توصیهنامهشماره۴۳مصوب1۹۳۳حاویاصولکلیمربوطبهبیمهپیریوازکارافتادگیبود.

۳-دراعالمیهاصولوهدفهابرچندنکتهازجملهمیزانخسارتناشیازنظرهایاجتماعیوتأمینیکدرآمدحداقلبرایکلیهافراد
جامعهبهمنظورمبارزهبانیازهاتأکیدشد.همچنینتأکیدشدهبودکهتدابیرمربوطبهتأمیناجتماعیبایدگسترشیابدتابرایکسانیکهنیاز
بهحمایتدارند،درآمدپایهایتضمینوخدماتکاملپزشکیفراهمشود.یادآورمیشویمکهفدراسیونجهانیسندیکاییکارگریبهمثابه

یگانهسازمانکارگریجهانیدرتصویبایناعالمیهنقشارزندهایایفاکرد.

۴-درتوصیهنامهشماره۶۷ازجملهگفتهمیشود،برایکسانیکهبهسببناتوانیازانجامکاربهدالیلیچونپیریوکهولت،یانیافتن
⇐
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به مربوط مقاولهنامهشماره10۲ آن، بازتاب مهمترین و نخستین بدلشدکه اجتماعی تأمین زمینه
حداقلضوابطتأمیناجتماعیاست.اینمقاولهنامهکهدرسال1۹۵۲بهتصویبرسیدوپایهواساس
معیارهایسازمانبینالمللیکاردرزمینهتأمیناجتماعیمحسوبمیشود؛اماضوابطمندرجدرآن،
جنبهحداقلدارند،بهاینمعنیکهموازینتأمیناجتماعیکشورهانبایدازاینموازینحداقلپایینتر
راه یک عنوان به را اجتماعی تأمین بار، نخستین برای که است آن در مقاولهنامه این اهمیت باشد.
حلکلیوجامعبرایرویاروییومقابلهباخطرهایگوناگونیکهافرادهرجامعه،بهویژهکارگران
ومزدبگیرانراتهدیدمیکند،مطرحکرد.تفاوتمقاولهنامهشماره10۲بامقاولهنامههایدیگردر
ایناستکهضوابطمندرجدرمقاولهنامههایپیشینضوابطبخشیازبیمههایاجتماعی،مثلبیمه
درمانییارشتهخاصیازفعالیتاقتصادی،نظیرصنعترادربرمیگرفت؛درحالیکهمقاولهنامه
باهمهحوادثوپیشآمدهامقابله شماره10۲بهعنوانیککل،درصدداستقرارنظامیاستکه
برقراری و مقاولهنامهشماره10۲ تصویب از پس گیرد. بر در را مردم همه آن وحمایتهای کند
پایهوضوابطحداقلدرزمینهتأمیناجتماعی،مقاولهنامههاوتوصیهنامههای معیارهاییبهصورت
چندیبهتصویبرسیدکههدفازآنهاتکمیلمقاولهنامههایپیشینویاتجدیدنظردرآنهابود.به
اینترتیب،کنفرانسبینالمللیکاردرسال1۹۶۲،مقاولهنامهشماره11۸راباهدفیکسانسازی
در کرد5.همچنین تصویب داخلی اتباع و بیگانه اتباع به نسبت اجتماعی تأمین اِعمالحمایتهای
سال1۹۶۴مقاولهنامهشماره1۲1وتوصیهنامهمکملآندربارهبرقراریمستمریدرصورتوقوع
توصیهنامه و 1۲۸ شماره مقاولهنامه رسید. تصویب به شغلی بیماریهای و کار از ناشی حوادث
سرپرست مرِگ و پیری ازکارافتادگی، مستمریهای درباره نیز، 1۹۶۷ سال مصوب 1۲1 شماره
خانوادهاست.مقاولهنامهشماره1۳0وتوصیهنامهشماره1۳۸سال1۹۶۹مربوطبهخدماتدرمانی
وغرامتبیماریاست.مقاولهنامهشماره1۵۷سال1۹۸۲ضوابطیرادرخصوصچگونگیحفظ
مزایاوحقوقناشیازتأمیناجتماعیپیشبینیکردهاست6.مقاولهنامهشماره1۶۵سال1۹۸۷نیز
بهتأمیناجتماعیدریانورداننظردارد.مقاولهنامهشماره1۶۸وتوصیهنامهشماره1۷۶سال1۹۸۸
۲000 سال مصوب 1۹1 شماره توصیهنامه و 1۸۳ شماره مقاولهنامه بیکاریاند. مستمری درباره
دربارهحمایتهایدورانزایمانوباردارینیز،ازجملهآخرینمصوبههایسازمانبینالمللیکاردر

زمینهتأمیناجتماعیمحسوبمیشوند7.

کاروشغلویاازدستدادنسرپرستخانواده،ازدرآمدپایهایمحرومشدهاندبایددرآمدیدرنظرگرفتهشود.دومینتوصیهنامه،یعنی
توصیهنامهشماره۶۹،مربوطبهخدماتپزشکیاستکهتوصیهمیکندخدماتپزشکی،اعمازدرمانییاپیشگیریبرایهمهافرادجامعه

فراهمشود.

۵-منظورازاتباعبیگانهدراینمقاولهنامهاتباعیهستندکهکشورمتبوعآنانبهاینمقاولهنامهملحقشدهاست.

۶-توصیهنامهشماره1۶۷مصوب1۹۸۳درخصوصتأمیناجتماعی،مکملمقاولهنامهشماره1۵۷است.

۷-یادآورمیشودکهدرمقاولهنامههایمصوبیادشده،سعیشدهراهحلهایارائهشده،قابلیتانعطافبسیارداشتهباشندتاکشورهای
اینمنظور،میزانمستمریبهصورت انتخابکنند.برای اقتصادیواجتماعیخود،روشمناسبرا باتوجهبهشرایط بتوانند مختلف
درصدیازدستمزدهاتعینشدهاستتاشرایطهرکشوردرآنملحوظشدهباشد.تردیدینیستکهباتحولیکهدرزمینهتأمیناجتماعی
یعنیتحولازبیمههایاجتماعیپراکندهبهنظامکلیوواحدتأمیناجتماعیرخدادهاستوباتوجهدگرگونیهایاجتماعیرخداده،تجدید

نظردرمعیارهایپیشینباهدفتعمیقآنضروریاست.





پیوست
۲ راشانه

تأمانفاجشمیعیفدپفایران۸

سرمایهداری مناسبات استقرار نتیجه در کارگری جنبش آغازشکلگیری همان از تاریخی، نظر از
بهشمارمیرفت9. بیمههایاجتماعیدرشمارمهمترینخواستهایکارگران درکشور،موضوع
حرکتاعتراضیکارگرانراهآهندرسال1۳0۹نمونهبارزیازطرحاینخواستبهشمارمیرود.
آهن، خطوط ساختمان جریان در شده متحمل سنگین تلفات دلیل به راهآهن کارگران سال آن در
دستبهاعتراضزدندوسرانجامموفقشدندبهبرخیمزایایبیمهدستیابند.تصویبنامهمورخ
1۳0۹/1۲/۲۷هیئتوزیرانبرایاولینباردرایران،صندوقیراباعنوان»صندوقاحتیاططرقو
شوارع«ایجادکرد.اینصندوقکارگرانیراکهدروزارتطرقوشوارعکارمیکردندوهمچنین
گرفت. حمایت تحت کار از ناشی بیماریهای و حوادث مقابل در محدود طور به را آنان وراث
نظامنامهاینصندوقکهدرتاریخ1۳10/۵/۹بهتصویبرسید،حاویمقرراتیدرخصوصنحوه
ارائهخدماتدرمانیوپرداختمبالغمقطوعبهکارگرزیاندیدهدرصورتنقصعضووازکارافتادگی
ویونیز،پرداختمبالغمقطوعبهوراثکارگرانیکهدرنتیجهحادثهناشیازکارفوتمیکردند،
بود.مقرراتحمایتیتصویبنامهونظامنامهیادشدهسپسبهموجبتصویبنامه۸شهریور1۳1۲
متمم قانون ۲۲ و ۲1 مواد طبق دادهشد. تسری نیز فالحت و کلصناعات اداره تابع کارگران به
کارگرانی وراث به شد داده اجازه مالیه وزارت به )1۳10/1۲/۲۸ )مصوب 1۳11 سال بودجه
کهدرحیناشتغالبهامورساختمانیدولتیوامورمشابه،دچارصدمهجانیمنجربهازکارافتادگی
آنها یکسال تا روز ده اجرت معادل مقطوعی، مبلغ فوت، درصورت یا و دائمشوند، یا موقت
کارگاهها وگسترش توسعهصنایع از ناشی بیماریهایحرفهای و افزایشحوادث پرداختشود.
دولتراوادارکردتاتنهابهفکرجبرانخسارتوحمایتنباشد،بلکهبهمنظورکاهشحوادثو
بیماریهایحرفهای،مقرراتیرانیزبرایایمنیوبهداشتمحیطکاروضعکند.ازاینرو،درتاریخ
بهتصویب بهموجبتصویبنامههیئتوزیران،نظامنامهکارخانجاتومؤسسات 1۳1۵/۵/1۹
رسیدکهدرآن،مقرراتیدرخصوصشرایطوضوابطتأسیسکارخانه،ایمنیوبهداشتمحیطکار
وتکالیفکارفرمایانوکارگراندراینزمینهوبازرسیکاروضعشدودرماده۴۸آن،صندوقیبه
نام»صندوقاحتیاطوصرفهجویی«برایجبرانخساراتوارائهخدماتدرمانیبهکارگرانیکهدر
نتیجهبیماریوحادثهناشیازکاردچارازکارافتادگیموقتیادائمشدهیافوتمیکردند،پیشبینی
شدتاازوجوهآنکهازکسردرصدیازدستمزدکارگرانتوسطصاحبانکارخانجاتومؤسسات
یاوارثشانپرداختشود. آنان به بهنسبتآخرینحقوقشان تأمینمیشد،مبالغمقطوعی صنعتی
نزدمؤسسههای را کارگرانخود ارتش، و دولتی ازمؤسسههایخصوصی، بعضی ازسال1۳1۸
بیمهخصوصیدرمقابلحوادثناشیازکاربیمهکردند.ازحقوقکارگرانوکارمندانیکیایک

۸-منظورمادرایننوشتهازتأمیناجتماعیهمهجاتأمیناجتماعیبرآمدهازمناسباتکاروتابعقوانینکاراستونبایدآنرابادیگر
صندوقهاوسازمانهایبیمههایاجتماعیپیشبینیشدهدرقوانینیکیدانست.هرچندکهتأمیناجتماعیبهمفهوموسیعآنتماماین

صتدوقهاوسازمانهارانیزدربرمیگیرد.

۹-رجوعشودبهروزنامه»حقیقت«واسنادشورایمتحدکارگرانکشوردردههنخستهزارسیصدخورشیدی.روزنامهحقیقتو
شورایمتحدهاتحادیههایکارگریدرپیتصویبقانونموسومبه»قانونسیاه«درسال1۳10تعطیلوباسرکوبگستردهروبروشدند.
همچنین،بایدتوجهداشتکهعضویتایراندرسازمانبینالمللیکاروتعهدناشیازاینعضویتنسبتبهاجرایمقرراتوقواعدکار

وتأمیناجتماعی،دولتهاراواداشتگامهاییدرجهتاجرایمقاولهنامههاوتوصیهنامههایآنسازمانبردارد.
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ونیمدرصدبابتپرداختحقبیمهبهشرکتبیمهکسرمیشدودرمقابل،درصورتفوتیانقص
عضوکلیودائمی،شرکتهایبیمهمعادلسهسالآخرینحقوقیادستمزدکارگربهاویاوارثانش
پرداختمیکرد.وزارتراهدرسال1۳۲0آییننامهصندوقاحتیاطراتدوینکردکهبرطبقآن،باید،
درصورتیکهحادثهناشیازکاردرنتیجهتقصیرکارگریاکارفرمانبود،خساراتکارگرزیاندیده
ازمحلصندوقجبرانشود.درماده1۶قانونکار)مصوب1۳۲۸(صندوقیبهنام»صندوقتعاون
مواد دهد. قرار پوشش تحت را کار از ناشی امراض و کهحوادث شد پیشبینی کارگران« بیمه و
۴۶تا۵۵الیحهقانونیبیمههایاجتماعیکارگران)پیشنهادیدولتدکترمصدقومصوببهمن
1۳۳1(نیزدربردارندهمقرراتکاملیدرخصوصحوادثوبیماریهایحرفهایاست10.دراین
قانوننخستینبارتهیهجدولیبرایبیماریهایحرفهایپیشبینیشدوحادثهمربوطبهمسیرکارنیز
درحکمحادثهناشیازکاردرآمد.الیحهقانونیاخیرکهجایگزینالیحهقانونیبیمههایاجتماعی
کارگران)مصوب1۳۲۴/۴/۲۴(شد،درمواد1،۴۴،۴۵،۴۹،۵0،۵۳،۵۴،۵۸،۵۹،۶0و...
سازوکارجبرانخساراتناشیازحوادثکار،بیماریهایحرفهایوحوادثمربوطبهمسیررا
پیشبینیکردواینرو،میتوانگفت،اینالیحهنسبتبهقوانینقبلی،بهمقولهپیشگیریازحوادث
اجتماعی بیمههای قانون است.سرانجام کرده بیشتری توجه اجتماعی تأمین قلمرو در بیماریها و
کارگراندرتاریخ1۳۳۹/۲/۲1بهتصویبرسیدکهمواد۴۲تا۵0آندربارهخطرهایشغلیاست.
معتبر و نافذ نیز، درحالحاضر که اجتماعیمصوب1۳۵۴/۴/۳ تأمین قانون از عمدهای بخش

است،ازاینقانوناقتباسشدهاست.

البتهبسیارمحدودآنبهسال1۳۲۲ همانطورکهگفتهشد،شکلقانونیبیمهواستقراررسمیو
ایران« بیمه بهتصویبرسیدو»شرکتسهامی آبانماههمینسال بازمیگردد.طبققانونیکهدر
مأموراجرایآنشد،نوعیبیمهاجتماعیباپوششیبسیارمحدودوبانرخحقبیمهمحدود)۲.۲۵
که0.7۵%آنرابیمهشدهو1.۵%آنراکارفرمامیپرداخت(برقرارشد.درمرداد1۳۲۵باتشکیل
قرار پوشش تحت کارگران از بیشتری تعداد کارگران« اجتماعی رفاه »بنگاه ایجاد و کار وزارت
گرفتند.درقانونکاریکهدرهمینسالمطرحشدایجاد»صندوقهایتعاونیبهداشت«پیشبینی
شدهبود.برپایهقانونکارمصوب1۳۲۸»صندوقتعاونبیمهکارگران«تأسیسشدونرخحقبیمه
نیزافزایشیافت.تأمیناجتماعیباالیحهبیمههایاجتماعیکارگران،پیشنهادیدولتدکترمصدق
درسال1۳۳1،شکلجامعتریبهخودگرفت.سپسدرسالهای1۳۳۷،1۳۳۴و1۳۳۸،بهتدریج
نرخحقبیمهافزایشیافتوبه1۸%)۵%بیمهشدهو1۳%کارفرما(رسید.درسال1۳۳۹»قانون
بیمههایاجتماعی«ازتصویبگذشتوبهدنبالآن،گروههاینسبتًابیشتریازکارگرانتحتپوشش
قرارگرفتندوایندرواقعاولینقانونتأمیناجتماعیباپوششظاهرًاگسترهبود.ازهمینسال،رژیم
شاهبهمنظورفریببیشترکارگرانواثباتاینادعاکهبخشبزرگیازکارگرانراتحتپوششبیمه
درآوردهاست،حیلهجدیدیرابهصورتاستقراربیمهناقصیا»بیمهجزئی«بکاربست.طبقاین
بیمه،برخالف»بیمهکامل«بهجایپرداخت1۸%سهمبیمهبرایبیمهشدگانواستفادهآنهاازتمامی
پرداخت با میتوانستند بیمهشدگان که بود تعیینشده آنها برای تنها%۹ اجتماعی، تأمین خدمات
آن،تنهاازخدماتدرمانیاستفادهکنند.بهاینترتیبظاهرًاتعدادبیشتریازکارگرانتحتپوشش
بخشیازخدماتبیمهقرارگرفتند11.درسال1۳۵۴،همراهباتأسیسسازمانتأمیناجتماعیقانون

10-درنتیجه،درسال1۳۳۲»سازمانبیمههایاجتماعیکارگران«بهجایصندوقتعاونتشکیلشدونرخحقبیمهنیزبه%1۲)%۴
بیمهشده،۸%کارفرما(افزایشیافت.

11-همینحیلهاکنوننیز،مشمولکارگرانیکهدرتصویبنامهها،آییننامههاومقرراتناظربرکارگاهقالیبافی،کارگاههایزیردهنفر،
مناطقآزادوویژهو...کهدرآنهابسیاریازکارگرانپیمانکار،خویشفرماویاکارگرانمشمولبیمههایتوافقیشناختهشدهاند،بهکار
بستهمیشود.رجوعشودبه»درآمدیبرحقوقکاردرایران«وبهویژه،فصل»شمولوپوششقانونکار«آن.مادرادامهایننوشتارنیزبه
⇐



1۸۹ راشانهفتأمانفاجشمیعیفدپفایران

جدیدیتحتعنوانقانونتأمیناجتماعیجایگزینقانون1۳۳۹شد.

پسازپیروزیانقالبازمهمترینخواستهایکارگرانوتشکلهایمستقلکارگریاصالحقانون
پیشگفتهوتدوینوتصویبقانونجامعتأمیناجتماعیباهدفاستقرارنظامتأمیناجتماعیفراگیر
وهمهجانبهبود.اینخواستتاحدودیدرقانوناساسیجمهوریاسالمیودراصلبیستونهم
آنتجلییافتوقانوناساسی»برخورداریازتأمیناجتماعی،ازنظربازنشستگی،بیکاری،پیری،
ازکارافتادگی،بیسرپرستی،درراهماندگی،حوادثوسوانحونیازبهخدماتبهداشتیودرمانیو
این در اقدامعملی تنها نه متأسفانه، اما دانست؛ »حقهمگانی« عنوان را »... پزشکی مراقبتهای
زمینهصورتنگرفتکهدرنتیجهسیرفزایندهانحطاطجمهوریاسالمیورویگردانیروزافزونآن
ازشعارهایانقالب،دولتهاونهادهایمسئولباتصویبمجموعهایازآییننامهها،تصویبنامهها،
مادهواحدههایاصالحیدرقوانینمختلفوگاهمتناقضدرمسیرتحدیدکمیوکیفیهرچهبیشتر
تا دولتکوشید درشهریورماهسال1۳۵۹ نمونه، برای برآمدند. اجتماعی تأمین پوشش و شمول
ماده از11۹ که حالی در کند، عرضه »قانونجدید« عنوان به را سال1۳۵۴ قانونمصوب همان
قانونمذکور،حدودیکصدمادهبدونتغییرماندهبودوسایرموادنیزعمدتًابهنفعسرمایهدارانتغییر
دادهشدهبود.اینالیحهدرنتیجهواکنشمنفیکارگرانونیروهایمترقیکشورازدستورکارخارج
شد.درتیرماهسال1۳۶1نیز،الیحهدیگریتحتعنوان»الیهاصالحقانونتأمیناجتماعی«پس
ازتصویبدولتبهمجلسفرستادهشد.الیحهمذکوردر1۵مادهوباتغییراتیجزئیکهمطلقًابه
نفعکارگراننبود،کوششدیگریبراینادیدهگرفتنحقوقکارگرانبودکهخوشبختانهبااعتراض
جنبشکارگریازسویمجلسشورایاسالمیردومتعاقبآن،ازدولتخواستهشدکهقانونجدید
تأمیناجتماعیراظرفمدت۶ماهتدوینوبهمجلسارسالدارد؛کاریکههرگزصورتنپذیرفت
ودرعوض،همانقانونسال1۳۵۴بابرخیاصالحاتجزئیهمچنانحفظشد.افزونبرآنکه
آییننامههای بادورزدنهایمکررازطریققوانین،مادهواحدهها،تصویبنامههاو نیز همینقانون
»بیمههمگانیخدمات قانون درسال1۳۷۳ ازطرفی، بودهاست12. روبرو کننده ومحدود ناقض
پی از و رسید مجلس تصویب به درمانی پوششخدمات گسترشسطح ادعای با کشور« درمانی
اجرای وظیفه با را درمانی« بیمهخدمات سازمان »اساسنامه سال همین پایان در دولت هیئت آن،
مفادپیشبینیشدهدرقانونفوق،تصویبکرد13.پسازآننیز،درسال1۳۸۳»قانونساختارنظام
جامعرفاهوتأمیناجتماعی«ازتصویبمجلسگذشتکهتبصره۲ماده1۲آنبهرغممخالفتهای
گستردهکارگری،دستاویزدولتدهمدرتغییراساسنامهسازمانتأمیناجتماعیوتنزلاینسازمانبه
صندوقتأمیناجتماعیشد14.مهمترازآن،دولتباتمسکبهماده1۷اینقانون،ادارهسازمانتأمین
اجتماعیراکهبهصندوقتنزلیافتهاست،بههیئتامنایصندوقهایبیمهواگذارکرد.بهعبارتی،
بااصالحاساسنامهدولتبرآنحداقلمشارکتونظارتیهمکهدرقانونتأمیناجتماعیمصوب

هریکازاینبحثهابازخواهیمگشت.

1۲-برایاطالعبیشترازاینمصوباتناظربرتحدیدشمولتأمیناجتماعیرجوعشودبهفصلهایپیشینایننوشتارونیزبهفصل
»شمولوپوششقانونکار«درکتاب»درامدیبرحقوقکاردرایران«.

1۳-درماده۴اینقانونازجملهآمدهاست:»دولتموظفاستشرایطالزمرابرایکلیهگروههایمشمولاینقانونحداکثرظرفپنج
سالپسازتصویباینقانونباالویتنیازمندانوروستائیانطبقموازیناینقانونانجامدهد.«همچنیندرماده۵آننیزگفتهمیشود:»به
منظورموجباتوامکاناتبیمهخدماتدرمانیکارکناندولت،افرادنیازمند،روستائیانوسایرگروههایاجتماعیسازمانبیمهخدمات

درمانیتشکیلوبهصورتدولتیادارهخواهدشد...«

1۴-دراینتبصرهآمدهاست:»باتوجهبهماهیتاموربیمهایکلیهیعناوینتشکیالتیوسازمانینهادهایفعالدرقلمروبیمهاجتماعیو
درمانیبه»صندوق«تغییرنامخواهندیافت.«
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سال1۳۵۴برایکارگرانپیشبینیشدهبود،خطبطالنکشید.حالآنکهسازمانتأمیناجتماعی
نمیتوانستمشمولقوانینبرشمردهباشد؛زیراساختار،کارکردووظایفتأمیناجتماعیبرآمدهاز
مناسباتکارومتفاوتازصندوقهایحمایتی،توانبخشیوامدادیاستتاچهرسدبهشرکتهای
بیمهخصوصی.ازاینرو،جایتعجبنیستکهدرخصوصاهدافووظایفحوزهبیمهای،دربند
»ح«ماده۳قانونفوقآمدهاست:»پیگیریاصالحاساسنامههایشرکتهاوصندوقهایبیمهایبه
نحویکهاصلبنگاهداریبرایشرکتهاوصندوقهایبیمهایلحاظشود15.«دیرتر،بهتفصیلباز

همبهنقدقوانینموجودبازخواهیمگشت.16

بنابراین،میتوانگفتکهنظامتأمیناجتماعیکشورطیهفتدههگذشته۴دورهرابهشرحزیر،
سپریکردهاست:

دورهاولودربرگیرندهسالهای1۳0۹تا1۳۲۷:درایندورهنسلاولبیمههایاجتماعیبهصورت
نداشتند. مشخصی تکلیف و تعهد خود کارگران بیمه قبال در کارفرمایان گرفت. شکل صندوق
تعهداتبیمهتنهابهحوادثوبیماریهایناشیازکارمحدودوپرداختهایمقطوعفقطمزایای

صندوقبیمهبود.

دورهدومازسال1۳۲۸تاسال1۳۵۸:بهپیرویازپیدایشنظامهایفراگیرتأمیناجتماعیدرمقیاس
اولویتهایجنبشکارگریکشوربدلشد.هستههای از بهیکی تأمیناجتماعی جهانی،خواست
نظامتأمیناجتماعیبهشکلامروزینآندرایندورهبود.تصویبقانونتأمیناجتماعیمصوبسال
۵۴بهرغمتمامکاستیهایآنازجملهدستآوردهایجنبشکارگریکشوردرآنسالهابهشمار

میرود.

دورهسومودرفاصلهسالهای1۳۵۸تا1۳۷0:درپیپیروزیانقالبوتحتفشارهایمردمیاگر
چهدرسالهاینخستینگرایشبهمحرومیتزداییوتوسعهخدماتحمایتیدولتشدتگرفت،اما
بهتدریجروبهافولنهاد.درایندوره،سازمانهاونهادهایمختلفیباماهیتحمایتیوخیریهتشکیل
شدندکهاگرچههرکداممسئولیتخدمترسانیخاصیرابهعهدهداشتاماهمپوشانیهادرعین

خالءها،ناکارآمدیسازمانیایننهادهاونیزتوزیعنامناسبخدماتغیرقابلانکاربود.

دورهچهارم،ازآغازدههی۷0تابهامروز:درایندورهتفکیککاهشروزافزونپوششهاوسطح
بیمههایاجتماعیوتقویتبیمههایخصوصیدردستورکاردولتمردان»نظام«قرارگرفتواجرایی
شد.اصالحقوانینومقرراتبیمهاجتماعیو»هدفمندسازی«خدماتحمایتیازجهتگیریهای
ضدمردمیایندورهاستکههدفآنمحوریتبخشیدنبهبیمههایخصوصیومحدودکردننظام
تأمیناجتماعیبود.ایناقدامسرآغازخیزدیگربرای»خصوصیسازی«و»آزادسازی«هرچهبیشتر
وواردکردنتمامسازمانونهادهایبرکنارماندهازاینسیاستوازجملهتأمیناجتماعیبهایندایره

بود.باچنینرویکردیبودکهدرسال1۳۷۳قانونخدماتدرمانیهمگانیبهتصویبرسید17.

»درایندوره– سالهای۷۳تا۷۷-تفکیکاموربیمهایازخدماتحمایتیموردتأکیدقرارگرفت.

1۵-بهعبارتی،بااینبندوبا»اصالح،اساسنامهسازمانسعیشدهاستتابهدستبردهادرصندوقهایسازمانتأمیناجتماعیکهپیشتر
مخفیانهانجاممیشد،صورتقانونیبخشند.

1۶-زیرا،ازجملههدفهایاینگفتار،افشایمفادواقداماتضدکارگریازایننوعباهدفتحدیدنظامتأمیناجتماعیکشوراست.

1۷-نقدوبررسیاینقوانینرادرفصلهایاتیپیخواهیمگرفت.
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اصالحقوانینومقرراتبیمهاجتماعیو»هدفمندسازی«خدماتحمایتیازجهتگیریهایمهم
ایندورهاستکهباهدفمحوریتنظامبیمهایومحدودسازیخدماتغیربیمهایانجامگرفت.
ایناقداماتاگرچهچندانهماثربخشنبود،اهمیتیکپارچگیوهمسوییدرنظامتأمیناجتماعی
راروشنکرد18.«وذیلتوضیحاتایننظامگفتهمیشود:»بند۸1-نظامرفاهاجتماعیازدوبخش
همگانیومکملتشکیلمیشودودرطولبرنامهسوم،بخشهمگانینظامرفاهوتأمیناجتماعیبه
تمامیآحادجامعهتعمیمیافتهوبخشمکملنظامرفاهوتأمیناجتماعی،بهمنظورپوششداوطلبانه
افرادجامعهگسترشمییابد.بند۸۲-تمهیداتالزمبهمنظوراعطایاختیاربهبیمهشوندگان،در
انتخابنوعبیمهومؤسساتبیمهایدولتیوخصوصیفراهممیشود.بند۸۳– درجهتخودکفایی
دستگاههایبیمهایتأمیناجتماعی،بنیهمالیومدیریتاقتصادیآنهاتقویتمیشودوقوانینمربوط

اصالحمیشود19.«

بهتبعفرمانرهبری»نظام«و»قانونتوسعهسوم«،»قانونساختارجامعرفاهو نیز، درسال1۳۸۳
و همپوشانیها ّ »رفع« ادعای با و کارشناسی« »مطالعه بهاصطالح سال ۵ از پس اجتماعی« تأمین
خالءهادربهپوششدرآوردنجمعیتکشوروافزایشکارآمدیدرتوزیعمنابعدولتی،بهتصویب
مجلسرسید20.ایندورهرامیتوانسرآغازتهاجمهمهجانبه»نظام«بهدستآوردهایکارگرانکشور
دانستکهدرآن،راهزنانوجنایتکارانیچونمرتضویبرمسندتأمیناجتماعینشستندوبهغارت
منابعاینسازمانودیگرصندوقهایمتعلقبهحقوقبگیرانپرداختندوتابهآنجاپیشرفتندکهباارائه
پیشنویساصالحقانونتأمیناجتماعیدرصددبرآمدندتااینسازمانمتعلقبهکارگرانوقوانینناظر
برآنرابهتمامیوبهشرحیکهپیشترآمد،مثلهکنندوآنرادرزیرپایکالنسرمایهدارانقربانی؛
بنابراین،بهاختصارمیتوانگفت»نظام«صرفنظرازجناحبندیهایدرونیآن،درپیپایانیافتن
جنگهشتسالهواتخاذسیاست»بازسازی«و»سازندگی«،بهمحدودکردندامنهیتأمیناجتماعی
برآمد.تأکیدبراینبودکهیارانهها»هدفمند«شود21وسازمانهایخدماتیوازجمله،سازمانهای
مسئولدرحوزههایبهداشتودرمانتاحدممکنبهدرآمدهایاختصاصیخودمتکیشوند.بهاین
ترتیب،حوزهتأمیناجتماعیکشوربهسویگسترشپوششبیمههایخصوصیوتحدیداقدامات
حمایتیسوقدادهشد.اکنونبایدبرایکارگرانروشنباشدکهچراکارگزاران»نظام«وتحلیلگران
بهظاهر»مستقل«امامردمفریبووابستهمحافلحکومتیدرپوشششعارهایگمراهکنندهبهتوجیه
تفکیکاموربیمهای– بخوانبیمههایخصوصی-ازبیمههایاجتماعیوتنزلاینآخریبرخاستهاند؛
زیراهدف،تبدیلبهداشتودرمانبهکاالوگشودنبازارهایهرچهگستردهتربهسویآناست؛و
ازهمینروستکهمقدراتبهداشتودرمانکارگرانوزحمتکشان،هرروزبیشازپیشبهکالن

سرمایهداران-بخوانسوداگرانمرگ-سپردهمیشود.

***

دفترمطالعاتاجتماعیمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیصفحهی بهکتاب»نظامرفاهاجتماعیدرجهان- 1۸-رجوعشود
۴۴.زمستان1۳۸۸.

1۹-همانمنبع،صفحهی۴۶.

۲0-شگردشناختهشدهجمهوریاسالمیاستکهطرحوقوانینارتجاعیخودرادرپوششیازشعارهایمردمفریبوگمراهکننده
ارایهکندوالبته،دراینراهازحمایتسرمایهداریجهانیوکارشناسانوتحلیلگراِنوجیهالمللهینهانشدهدرارگانهاونشریاتیچون

»مهرنامه«وکذاوکذابرخورداراست.

»هدفمندسازی ماهیت از اطالع برای است. اسالمی ذاتیجمهوری ویژگی اجتماعی مفاهیم قلب برای الفاظ با بازی که گفتیم - ۲1
یارانهها«رجوعشودبهفصلششمهمیننوشتار.
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بهاینترتیب،همانطورکهمالحظهمیشود،رسمیتیافتنخواستومطالبهکارگریمبنیبرحق
برخورداریازتأمیناجتماعیدرقانوناساسیمانعازآننشدکهنمایندگانکالنسرمایهدارانالنه
کردهدرنهادهاوارگانهایحکومتیوبرخوردارازحمایتسرمایهداریداخلیوخارجیبابهراه
انداختنشانتاژهاوجنگهایروانیخواهانلغوقوانینحمایتیوآزادیتماموکمالسرمایهنشوند؛
پیش از نیرومندتر نتیجه،جنبشکارگریکشور در و ناکامیروبروشد با اینتالشها بار ولیهر
اعتراضیسراسریکارگریعلیهپیشنویس اینجنبشرادرجنبش اوج نهاد. بهعرصهیمیدان پا
قانونکاردرسال۶1موسومبه»قانونکارتوکلی«میتواندید.نقدهاواعتراضاتگستردهدرمراکز
انجامیدوزمینه کارگریدرسراسرکشوربهرشدآگاهیبیسابقهایدرالیههایمختلفکارگران
رابرایحضورقدرتمند،متشکلوسراسریجنبشکارگریفراهمآورد.زنگخطربهصدادرآمده
بود.دستگیریوسرکوباحزاب،سازمانها،آگاهانوصاحبنظرانمردمیوفعاالنوپیشکسوتان

کارگریدردستورکارقرارگرفت.

تأمین دورانجنگ در که داریم یاد به بهعالوه، بود. یورشهمهجانبه این بهتریندستآویز جنگ
اجتماعیعماًلتعطیلشدهبودوبهبهانهتأمینکسریبودجهوتأمینیارانهوهزینههایاجتماعیوزیر

عنواناستقراض،تأمیناجتماعیراازپشتوانههایمالیآنتهیکردند.

باپایانیافتنجنگاگرچهقانونبیمهبیکاریوقانونکارپسازرفتوبرگشتبسیاربهتصویب
رسید،روشنبودکهدرشرایطآنروزتغییریدراوضاعنخواهدداد؛بهویژهآنکهدرقانوناخیربا

حذفحقتشکلهایسندیکاییمستقلکارگریضمانتاجراییازآنسلبشدهبود.

تغییردرترکیبحاکمیتسیاسی،کهبهحذفپستنخستوزیریانجامید،سرآغازتصفیهآخرین
الیههادرحکومتبودکههرچندبیبرنامهوناپیگیرهنوزدغدغهیاستقاللاقتصادیودخالتدولت

درتنظیمبازارراداشتند.

رخدادهایبعدیاینپیشبینیراتأییدکرد.باانتخابعلیخامنهایبهعنوانرهبری»نظام«ازیکسو
وانتخابرفسنجانیبهعنوانرییسجمهورازدیگرسو،شرایطبرایتثبیتراه»رشد«سرمایهداری
ازهمهسوفراهمشد.میدانیمکهخامنهایدرتمامسالهایپسازانقالبنقشپرچمدارنیروهای
واپسگرایمدافعبازارآزادبهدورازهرگونهدخالتدولتراایفامیکرد.رفسنجانیهمکهدرتمام
سالهایپسازانقالببهدودوزهبازیمشغولبود،اینکتمامقدبهدفاعازسیاستهاینولیبرالی
از بهمدافعانآشکارراه»رشد« به»اصالحطلب«معروفشد،خود برآمد.گروهبندیای،کهدیرتر
فضای و سیاسی فضای نسبی شدن باز که هرچند شدند، بدل وخصوصیسازی آزادسازی طریق
رقابتیراشرطتحققآنمیدانستند.گروهنخست،بازشدنفضایرقابتیرامخلانحصارگراییخود
میداندوازاینرو،بازشدنهرگونهفضایرقابتیوسیاسیرابرنمیتابد.گروهبندیرفسنجانینیز،
بستهبهشرایطوفشاریکهازسویگروهنخستوازسویجامعهمیآید،درمیاندوگرهذکرشده
درنوساناست.بههرحال،صرفنظرازاینتضادهایفرعی،هرسهگروهدرباره»مقرراتزدایی«
در بهمصوباتمجلس دارند.کافیاست وکلی توافقضمنی »آزادسازی«و»خصوصیسازی« و
یادداشتهباشیمکهخروجکارگاههایزیر به مقاطعیکههریکدستباالراداشت،مراجعهشود.
که گرفت صورت دورانی در »ویژه«، و »آزاد« مناطق قانون توسعه کار، قانون شمول از نفر 10

اصالحطلبانبیشازدوسوممجلسرادراختیارداشتند.

بااینحال،نبایدفراموشکردکهدربدنهیاجتماعیاصالحطلبانهستندکسانیکهدغدغهمسائل
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ملیومردمیرادارند22ولیپراکندگی،مانعازحضورمستقلآنانشدهاست.بهعالوه،بیبرنامگی
وبخشینگریدرحوزههایتخصصیمانعازآنشدهاستکهدراینجاوآنجابتوانندخودرااز

شانتاژهایجمهوریاسالمیوازتوهماتنولیبرالیستیرهاکنند.

۲۲-اینکهآیاهنوزهممیتوانآنهارادرطیفاصالحطلباندیدیابهتراستآنهارادرطیفنیروهایملیببینیمنیازبهبحثوتعمق
بیشتردارد.درهرصورتاینتقسیمبندیتغییریدرماهیتبحثمانمیدهد؛بایدآنانرادید؛هرچندکهعمومًاازتماممناصبحکومتی

برکنارشدهاند.





قینونفرنگمفتوسعه
وف»اصالح«فقینونفتأمانفاجشمیعی

پیوست
۳
همانطورکهدرپیشگفتارنیز،اشارهشدقانونپنجمتوسعهمصوبسال۸۹وبرایدورهیسالهای

۹0تا۹۴،ذیلمواد۲۶تا۳1بهدولتتکلیفکردهاستاقدامتزیررابهعملآورد:

»ماده۲۶ـبهدولتاجازهدادهمیشوددرراستایایجادثبات،پایداریوتعادلبینمنابعو
مصارفصندوقهایبازنشستگینسبتبهاصالحساختاراینصندوقهابراساساصولزیر

اقدامقانونیرابهعملآورد:

١ کاهـشوابستگیاینصندوقهابهکمكازمحلبودجهعمومیدولتبهاستثناءسـهم.
قانونیدولتدرحقبیمهدرطولبرنامهازطرقمختلفازجملهتنظیمعواملمؤثربرمنابع
ومصارفصندوقهامنطبقبرمحاسباتبیمهای،کاهشحمایتهایغیربیمهایصندوقها
تقویت و بیمهها بهموقعحق تقویتسازوکارهایوصول نهادهایحمایتی، به آن انتقال و
و پول بازار در سرمایهگذاری اولویت با سودآور سرمایهگذاری و اقتصادی فعالیتهای
سرمایه،بهنحویکهسودسرمایهگذاریموردنظرکمترازسوداوراقمشارکتبانکینباشد.

٢ انجامهرگونهفعالیتبنگاهداریجدیدبرایصندوقهایدولتیممنوعاستوموارد.
قبلیوموجودونیزسهاممدیریتیکهدرازایمطالباتبهصندوقهاواگذارمیشودبایدطی
بارعایت برنامه پایاناجرای تا بهتصویبهیئتوزیرانمیرسد برنامهزمانبندیشدهایکه

مقرراتبهبخشهایخصوصیوتعاونیواگذارشود.

ماده۲۷ـدولتمجازاستنسبتبهبرقراریواستقرارنظامجامعتأمیناجتماعیچندالیه
بالحاظحداقلسهالیه:

مساعدتهایاجتماعیشاملخدماتحمایتیوتوانمندسازی--

بیمههایاجتماعیپایهشاملمستمریهایپایهوبیمههایدرمانیپایه--

ساختاری،-- انسجام یکپارچگی، رعایت با درمان و بازنشستگی مکمل بیمههای
همسوییوهماهنگیبیناینالیههادرکشوراقدامنماید.

آئیننامهاجرائیاینمادهبهتصویبهیئتوزیرانمیرسد.

ماده۲۸ـالفـبهمنظورفراهمنمودنشرایطرقابتیوافزایشکارآمدیبیمههایاجتماعی
از اعم بازنشستگی صندوقهای برای ویژه امتیاز یا انحصار هرگونه ایجاد از جلوگیری و
خصوصی،عمومی،تعاونیویادولتیاجازهدادهمیشودصندوقهایبازنشستگیخصوصی
بارعایتتضمینحقوقبیمهشدگانوبازنشستگانصندوقمربوطهحداقلبهمدتدهسالبر

اساسآئیننامهایکهبهتصویبهیئتوزیرانمیرسدایجادگردد.

نسبت مجازند اجتماعی بیمه بازنشستگی،صندوقهای تکمیلی بیمه برقراری منظور به ـ ه
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اقدام بیمهشده فرد مشارکت با بیمهشدگان جهت انفرادیخصوصی حسابهای افتتاح به
نمایند.«

همانطورکهمالحظهمیشود،دراینبرنامهگامدیگریدرجهتهرچهبیشتربیمههایخصوصی
بخواهیم اگر است. شده برداشته اجتماعی تأمین سازمان ویژه، به و اجتماعی بیمههای تضعیف و
دولت کمک به را وابستگیصندوقها باید میشود: چنین کنیم، راخالصه دستورالعمل این مفاد
کاهشداد؛تأمیناجتماعیبایدداراییهایخودرابهبخشخصوصیبفروشدووجوهحاصلازآن
رادربازارسرمایهوپولبهکاراندازد؛اگردربرنامهپیشینخدماتدرمانیمشمولبیمههایتکمیلی
شدهبود،دراینبرنامهمستمریهایازکارافتادگیوبازنشستگیهممشمولشدهاست؛ازاینرو،
مجوزورودبیمههایخصوصیبهبیمههایبازنشستگیبهطورکلصادرشدهاستوبهصندوقهای
بیمههایاجتماعیاجازهدادهشدهاستکهبهطوریکسویهنسبتبهبرقراریبیمهتکمیلیافرادبا

شرکتهایخصوصیاقدامکند.

درپیهمینقانونبودکهاحمدینژادوشرکایعنیشیخاالسالمومرتضویپیشنویسالیحهایرا
بهمجلسبردندکهبهگفتهیصاحبنظراندراینحوزه،بسیاریازاصولناظربرتأمیناجتماعیو
ازجملهبازنشستگیهازیرپانهادهبود.خوشبختانهاینالیحهدرنتیجهواکنشاعتراضیکارگراناز
دستورکارمجلسخارجشد؛اماآیاتهدیدوتحدیدتأمیناجتماعیازدستورکار»نظام«خارجشده
است؟خیر!ندیدیمکهچطورحتیبدونارائهالیحهیقانونی،بخشیازایندستورالعملاجراشده

است؟بایدهشیاربود.

میدانیمکهدولتدربرنامهسوم»توسعه«،مکلفبهارائهپیشنویسالیحهیسندملیکارشایسته
بارعایتمفادحقوقبنیادینکارشدهبود؛میدانیمکهاینمضموندربرنامههایچهارموپنجماما
نکردندومجلس زمینه این در اقدامی تکرارشدهاست23؛پسچگونهاستکهدولتها کمرنگتر
سکوتاختیارکرد؟موضوعروشناست.دفعالوقتازیکسوومحرومکردنکارگرانازدیگر

حقوقخود.

۲۳-ماده۲۵قانونبرنامهتوسعهسوممیگوید:»ماده۲۵ـوزارتکارواموراجتماعیمکلفاستحداکثرتاپایانسالاولبرنامه،سند
ملیکارشایستهراحسبمصوباتسازمانبینالمللیکاروحقوقکاروحقوقکارگرانوکارفرمایاندرجهتتثبیتحقوقبنیادینکارو

برایبهبودروابطکارگروکارفرمابهشکلسهجانبهوبامشارکتتشکلهایکارگریوکارفرماییتنظیمنماید.«



معرفیفاجمیلی
اتحیدیهفبانفالمللیفتأمانفاجشمیعی

پیوست
۴
تأسیس اجتماعی بیمه بینالمللی کنفرانس )بلژیک( بروکسل شهر در سال1۹۲۷ اکتبر چهارم در
تأمین بینالمللی به»اتحادیه نامآن باهمینعنوانفعالیتداشت.درسال1۹۴۷ شدوبیستسال
تأمین توسعه و ارتقاء اتحادیهحمایت، این اعالمشدهی ازجملههدفهای یافت. تغییر اجتماعی«
اجتماعیدرسراسرجهاناست.ایناتحادیهدرآغازسازمانیاروپاییبهشمارمیرفت،ولیدرادامه
مرکز کند. دایر منطقهای دفترهای قارههاگسترش دیگر در توانست و یافت توسعه آن فعالیتهای
»اتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعی«درشهرژنو)سوئیس(ودرمحلدفتربینالمللیکارواقعاست.
اتحادیهازروابطنزدیکیباسازمانبینالمللیکاربرخورداراستودرشورایاقتصادی-اجتماعی
سازمانمللمتحددارایکرسیمشورتیاست.اعضایاتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعیبهدودسته

تقسیممیشوند:الف(اعضایوابستهب(اعضایپیوسته.

الف(اعضایوابستهراسازمانهایدولتی،نهادهایمرکزی،فدراسیونهایملیمتشکلاز
نهادهایاجراییکهمتصدییکشاخهیاتمامفعالیتهایتأمیناجتماعیراعهدهدارهستند؛

اتحادیههمسویی اهداف با که ملی غیرانتفاعی نهادهای از: عبارتاند پیوسته اعضای ب(
دارند.

اتحادیهحضوردارندونشریاتآنرادریافتمیکنند.براساس اعضایپیوستهدرگردهماییهای
آخریناطالعات،اتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعیدر11۲کشوردارایعضواست.

ارکاناتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعیعبارتانداز:مجمععمومی،شورا،هیئترئیسه،دبیرخانه
عمومی.

فعالیتهایاتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعی

منطقهای -۲ مرکزی فنی -1 میشود: تقسیم اساسی گروه سه به اتحادیه فعالیتهای بهطورکلی
۳-پژوهشواسناد.

فعالیتهایفنیمرکزی

دهکمیتهفنیدائمیهرسالیکبار،تشکیلجلسهمیدهند.کمیتههایفنیعبارتانداز:

کمیتهدائمیبیمهبیکاریوحفظاشتغال--
کمیتهدائمیمراقبتهایپزشکی--
کمیتهدائمیمزایایخانواده--
کمیتهدائمیبیمهدرمقابلحوادثکاروبیماریهایحرفهای--
کمیتهدائمیکهولت،ازکارافتادگیوبیمهبازماندگان--
کمیتهدائمیآمارگرانوآماردانان--
کمیتهدائمیجوامعمشترکالمنافع--
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کمیتهدائمیتشکیالتوروشها--
کمیتهدائمیجنبههایحقوقیتأمیناجتماعی--
کمیتهدائمیپیشگیریازخطراتکار--

از پیچیدگیخاص، دارای مسائِل برخی درخصوص اجتماعی تأمین بینالمللی اتحادیه عالوه، به
نهادهایعضوخودمیخواهدکهگزارشهاِیکشوریمعروفبه»تکنگاریهایملی«تهیهکنند.
گزارشهایتهیهشدهبهبحثگذاشتهمیشودودرصورتتصویبنشستآتیمجمععمومیبهاین

مجمعارائهمیشود.

فعالیتهایمنطقهای

یکیازاهدافعمدهاتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعیآناستکهبهکشورهایدرحالتوسعهدرکلیه
مناطقجهانکمککندتابهتدریجطرحهایتأمیناجتماعیخودراارتقاءبخشیدهونیازهایفوری
قرار نیازهایخاصاعضایخود بر را اتحادیهاساسکارخود اینزمینهمرتفعسازند. در را خود
دادهوهموارهفعالیتهایمنطقهایراضمنایجادروابطنزدیکبانهادهایعضوخودافزایشداده
است.بهمنظوردستیابیبهبرنامهریزیسیستماتیکدرفعالیتهایمنطقهایوتمرکزبرمقتضیاتهر
منطقه،دوساختارتشکیالتیایجادشدهاستکهعبارتانداز:»دفاترمنطقهای«،درسطحدبیرخانه
و )دهلینو( اقیانوسیه و آسیا برای آیرس(، )بوینس التین آمریکای برای منطقهای دفاتر عمومی.
برایآفریقا)لومه(،مسئولارتباطباستادوهماهنگیفعالیتهادرسطحقارهمیباشندومسئولیت
برنامهریزی »کمیتههای است. ژنو در اتحادیه دبیرخانهعمومی برعهده اروپا منطقهای فعالیتهای
به اتحادیهمیتواندوظیفهخود آنهاهیئترئیسه ازطریق ارگانهایمشورتیهستندکه منطقهای«،
ارگانهای اساسی نقش ایفاکند. را منطقهای فعالیتهای بینمنطقهاِی«کلیه عنوان»هماهنگکننده
یادشدهعبارتاستازبررسینیازهایخاصنهادهایعضواتحادیهبینالمللیتأمیناجتماعیدر
هرمنطقه،مطالعهروشهایعملیمناسببهمنظورتأمینآننیازهاوتعییناولویتدرچهارچوب
برنامههایمنطقه.کمیتههایبرنامهریزیمنطقهایدربرگیرندهیاعضایهیئترئیسهاتحادیهدرمنطقه
مربوطاست.گروههایکارتخصصیجزوتشکالتاصلیهستندکهبهمنظورانجامفعالیتهایفنی
درسطحمنطقهایایجادشدهاند.اینگروههانتایجکارخودرابهکنفرانسهایمنطقهایکههرسهسال
یکباردرفاصلهمیاندومجمععمومیاتحادیهبرگزارمیکند،ارائهمیکنند.درحالحاضرچهار
انجاممیشود:اجالسهایفنیمنطقهای،دورههایآموزشی، نوعفعالیتعمدهدرسطحمنطقهای

پژوهشواسنادتأمیناجتماعی.
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پیوست
۵
همانطورکهمیدانیمبیمههایاجتماعیدرتقابلبابیمههایخصوصیپاگرفت،دوامیافتوبهنظام
تأمیناجتماعیفرارویید؛بنابراین،ضروریاستکهبرایآگاهیکارگرانجوانبهاینتفاوتهااشاره
کرد؛بهویژهکهاینکباترفندهایمختلفسعیمیشودبیمههایاجتماعییابهعبارتدقیقترتأمین

اجتماعیرابهسمتبیمههایخصوصیسوقدهند.

میدانیمکهواژه»بیمه«درمحتوایخودبهحوزهحقوقخصوصیتعلقداشتهودارد،اما»بیمههای
ماده در میشود. وارد عمومی حقوق حوزه به و شده خارج حقوقخصوصی حوزه از اجتماعی«
یکمقانونبیمهایرانمصوباردیبهشتماه1۳1۶کهناظربرتعریفبیمههایخصوصییابازرگانی
است،چنینآمدهاست:»بیمهعقدیاستکهبهموجبآنیکطرفتعهدمیکندکهدرازایدریافت
وجهیاوجوهیازطرفدیگردرصورتوقوعیابروزحادثه،خسارتواردهبراوراجبراننموده
یاوجهمعینیرابپردازد،متعهدرابیمهگر،طرفتعهدرابیمهگذار،وجهیراکهبیمهگذاربهبیمهگر

میپردازد،حقبیمهوآنچهراکهبیمهمیشود،موضوعبیمهمینامند.«

بنابرایندربیمههایخصوصیباچهاررکن:بیمهگر،بیمهگذار،حقبیمهوخسارتیاغرامتروبرو
هستیم.بیمهگرمتعهدقرارداداستوبایدخساراتواردراجبرانکند؛بیمهگذارطرفدیگرقرارداد
استکهمیتوانددرقبالپرداختحقبیمهخواستارغرامتشود.حقبیمهمبلغیاستکهبیمهگذار
بهبیمهگرمیپردازدومیزانآنباتوجهبهاحتمالوقوعحادثهوارزششیءبهمثابهموضوعبیمهتعیین

میشود.

بیمههای بازرگانی بیمههای برخالف ولی هستیم، روبرو ارکان همین با نیز اجتماعی بیمههای در
اجتماعیمبتنیبرقراردادنیستندواجباریهستند؛چراکهدراینجادولتنیز،واردمیشود؛ورود
دولتبهبیمههایاجتماعیموجبآنشدهاستکهمناسباتازبیندوفردیادوطرفخارجشود؛به

همینسبباستکهبیمههایاجتماعیراجزءحقوقعمومیمیدانند.

اقسامبیمههایبازرگانی

میدانیمکهموضوعبیمههایتجاریممکناستدارایییاشخصباشد؛ازاینرو،بیمههایبازرگانی
دردوبخش»بیمههایزیان«و»بیمههایاشخاص«طبقهبندیمیشوند.

1(بیمههایزیان

درایننوعبیمههاهدفجبرانخساراتواردبهداراییبیمهگذاراست؛بنابراینبیمهگذارنمیتواند
غرامتیبیشازخسارتواردبهداراییخود،دریافتدارد.

بیمههایزیانخودبهدوبخش:»بیمهاموالیااشیاء«و»بیمهمسئولیت«تقسیممیشوند.
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از شود؛ جبران بیمهگذار دارایی و اموال به وارد بایدخسارات آن طی که است بیمهای اموال بیمه
رایجتریننوعبیمههایاموالمیتوانبهبیمهآتشسوزی،بیمهدزدیوبیمهاتومبیلاشارهکرد.

بیمهمسئولیتبیمهایاستکهبراساسآنبایدخسارتهایواردبهشخصثالث،ازپیطرحدعوای
بیمهجبرانخسارت نوع این در میشود. پرداخت زیاندیده به - مسئول بیمهگذار- علیه زیاندیده
مستقیمبهاموالوداراییشخصبیمهگذارمطرحنیست،بلکهموضوعجبرانغیرمستقیمخسارات
بیمهگذاراست.بیمهمسئولیتدارندگانوسایلنقلیهموتوریزمینیدرمقابلاشخاصثالث،بیمه
شمار به مسئولیت بیمههای جمله از مالک مقابل در مستأجر مسئولیت بیمه پزشکان، مسئولیت

میروند.

۲(بیمههایاشخاص

بلکه نیست، بیمهجبرانخسارات نوع این بیمهگذاراست؛ بیمههایاشخاصموضوع،شخص در
پرداختمبلغمقطوعیاستکهدرقراردادبیمهتوافقشدهاست؛بیمهگرنمیتواندازپرداختمبلغ
توافقشدهدرقراردادبهبیمهگذارسرباززند؛چراکهایننوعبیمههامبتنیبرجبرانخساراتنیستند؛
چوناصوالًممکناستخسارتیبهوقوعنپیوندد،ولیبیمهگرملزمبهپرداختمبلغمقطوعذکرشده

درقراردادبیمهاست.

ایننوعبیمههانیزبهدودستهعمده1(بیمهزندگییاعمرو۲(بیمهحوادثبدنی)دربرابرحوادث
بدنی(تقسیممیشوند.

بیمه، دریافتحق درازای و قرارداد اساس بر بیمهگر که میشود گفته بیمههایی آن به زندگی بیمه
متعهدپرداختمبلغیبهبیمهگذاردرصورتحیاتاویاپرداختمبلغآندرصورتفوتبیمهگذار
بهاشخاصیاستکهاوتعیینمیکند.قسمنخسترابیمهبهشرطحیاتوقسمدومرابیمهبهشرط

فوتمیگویند.نامدیگراینبیمههابیمهعمراست.

تأمین و اجتماعی بیمههای در که است بازماندگان مستمری مانند حقیقت در فوت شرط به بیمه
اجتماعیبهعنوانیکیازمزایایمطرحاستوبیمهبهشرطحیاتنیزهمچونمستمریبازنشستگی

دربیمههایاجتماعیاست.

بیمهحوادثبدنیکهبراساسآنخسارتهایناشیازحادثهبدنیدرطیمدتقرارداد،بایدجبران
شود؛مبلغخسارتمقطوعاست.ازکارافتادگیکلییاجزئی،نقصعضوو...ازجملهنتایجحوادِث

موضوعایننوعبیمههستند.

بنابراین،همانطورکهدیدهمیشوددراینبیمهها

مبنایحقوقیقرارداداست؛--
وقوعخطر-- احتمال دارد.هرچه اساسی نقش بیمه میزانحق تعیین در وقوعخطر، احتمال

بیشترباشد،میزانحقبیمهنیزافزایشمییابد؛
موضوعقراردادبیمهاموالواشیاءاست؛--
پرداختحقبیمهازسویبیمهگذاربایددرمهلتتعیینشدهانجامگیرد،حالآنکه،تعهد--

بیمهگرمنوطبهوقوعحادثهیاتحققشرطقرارداداست24.

۲۴-یادآورمیشویمبنابرضرورتحفظنظمعمومیومصالحاجتماعی،بیمهتقصیراتعمدیوسنگین،ممکننیست.
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ممکناستاینتصورپیشآیدکهاقسامبیمههایبازرگانیمیتوانندهدفهایبیمههایاجتماعی
راتأمینکنند؛پسدیگرچهنیازیبهبیمههایاجتماعیاستوچرابایددولتدراینحوزهدخالت
کرده،آنراازرابطهفردبافردیابیمهگروبیمهگذارخارجکند؛بهعبارتیاینبیمههاراازحوزهحقوق

خصوصیبهحوزهحقوقعمومیواردآورد؟

واقعیتایناستکهبیمههایخصوصیهمانطورکهگفتهشد،قادربهتأمیناهدافبیمههایاجتماعی
نیست؛زیرابیمههایاجتماعینظامیاستکهدرآنازکارگرانوشاغالن،دربرابربرخیازحوادث
ووقایعاحتمالیحمایتمیشود.ایندرستاستکهدرایننظامنیز،بیمهگذار،بیمهگروحقبیمه
وجوددارند،ولیدرایننظام،بهدلیلوضعیتخاصبیمهشدگانبیمهگذارمفهومتازهاییافتهاستو
کارگران،کارفرمایان25ودولت26رادربرمیگیرد؛اماهدفازبیمههایاجتماعی،حمایتازکارگران
دربرابرخطرهایگوناگوناست؛بههمیندلیلاگرچه،کارگرانوکارفرمایانبیمهگذارمحسوب
میشوند؛ولیمزایایایننوعبیمهتنهابهکارگرانتعلقمیگیرد؛بنابراین،ویژگیهایااصولحاکمبر

بیمههایاجتماعیرابهعنوانیکنظامحمایتیمیتوانچنینتبیینکرد:

مبنایحقوقیایننوعبیمههاقراردادنیست؛قانوناست.اجباریاست،نهاختیاری؛مزایای--
مقررونیزمشموالنآنتابعقانوناست؛

دربیمههایاجتماعیتفکرحقوقعمومیحاکماست.ازاینرو،درتفسیرمقرراتبیمههای--
اجتماعینفعبیمهشدهدرنظراست؛چراکهعلتوجودیآن،ایناست؛

دربیمههایاجتماعی،هدف،کسبسودنیست،حفظشخصیتاجتماعیانسانیکارگران--
بهمثابهعضویازجامعهاست؛

موضوعبیمهدربیمههایاجتماعی،انساناستنهاموال؛--

درنظامبیمههایاجتماعی،مبلغحقبیمهبراساسسطحومیزاندرآمدفردبیمهشدهتعیین--
میشود27.

بیمهشدگانوجود-- برای بیمهای مزایای از بهرهمندی لحاظ از محدودیتی هیچ نظام، این در
بنابراین،افرادکمدرآمدباآنکهحقبیمهکمتریمیپردازند،نسبتبهافراِدبادرآمد ندارد؛
بیشترکهحقبیمهبیشتریمیپردازند،دروضعیتمطلوبتریقرارمیگیرند.ازاینرو،

ایننظامراگامیبهسویتحققعدالتاجتماعیدانستهاند.

۲۵-کارفرمایانبهدلیلمنافعحاصلازکارکارگرانونیزفبهدلیلزیانوصدماتواردازفعالیتصنعتیآنهابهکارگرانبایدعهده
داربخشیازحقبیمهباشند.

۲۶-دولتهانیز،بنابروظیفهیخودمبنیبرحمایتاجتماعیازگروههایمختلفجامعهبایدسهمیازحقبیمهرابرعهدهدارشوند.

۲۷-تعمیمنرخحقبیمهیکسانبرایهمهافرادوگروههایتحتپوشش،براساسدرآمدآنها،ازویژگیهاینظامبیمههایاجتماعی
است.





پیوست
۶ راشانٔه

بامهفهییفاجشمیعیفدپفجهین

حتی و مسئولیت همیاری، پسانداز، همچون سنتی، سیستمهای شد، بیان پیشتر که همانطور
کمکهایمتقابلقادربهفراهمآوردنبرخورداریافرادازمزایاییچونمستمریپیری،بازنشستگی
و...کهاکنوندرحوزهتأمیناجتماعیوبیمههایاجتماعیاست،نبود.اصولسنتیحقوقی،مانند
مسئولیت،درسهحالتکارایینداشتند:1(ناتوانیعاملخسارتازپرداختخسارت؛۲(نامعلوم
بودنعلتحادثه؛۳(هنگامیکهحادثهناشیازخطایخودزیاندیدهاست.ازاینرو،دورویکرد،

طرفتوجهقرارگرفت:

مسئولدانستنکلجامعهدرایجادیکتضمینجمعیبرایزیاندیدهناشیازپیشرفتهای--
صنعتی؛

از-- ناشی نفع از مستقیم که صنایع و کارخانجات صاحبان و تولیدکنندگان دانستن مسئول
فعالیتوکاربردابزارتولیدبرخوردارند.

آلمانرویکرداول،یعنیبیمههایاجتماعی)قانونبیمهبیکاریمصوب1۸۸۳،قانونبیمهحوادث
ناشیازکار،مصوب1۸۸۴وقانونبیمهازکارافتادگیوپیری،مصوب1۸۸۹(وفرانسه،راهحل
بنابراینازآلمانبهعنواننخستینکشوِرمؤسسبیمههای دوم)قانون۹آوریل1۸۹۸(رابرگزید؛
اعتراضیگسترده باجنبش بحرانسال1۸۷۴ بردهمیشود: نام زیر نتیجهیعوامل در و اجتماعی
کانون نوزدهم قرن آلمان گرفت. نادیده را آن نمیشد دیگر که بود همراه کارگران سازمانیافته و
تشکیلحزب بود. مارکس کارل اندیشمندانیچون اندیشههای تأثیر تحت و اجتماعی اندیشههای
سوسیالدموکراتآلماندرسال1۸۶۹وکسبدوازدهکرسیپارلمانآلمانتوسطاینحزبدرسال
بیسمارک انداخت. بهوحشت را بیسمارک اجتماعی، رفاه برقراری تحتشعارهاییچون 1۸۷۷
برایمقابلهبااینحزب،بهموازاتسیاستسرکوب،سیاستاصالحاتاجتماعیراباهدفکاهش
ازجملهدر آلمانو از قانونگذارانکشورهایدیگر پیروی نفوذسوسیالیستهادرپیشگرفت28.
هلند،اتریش،نروژولوکزامبورگبهتدریجموجبگسترشبیمههایاجتماعیدردیگرکشورهای

اروپاییشد29.

۲۸-سهقانونمهمبهنفعکارگرانصنعتیکهمزدآنهاازحدمعینیکمتربودبهتصویبرسید.اینسهقانونعبارتنداز1(قانونبیمه
بیکاریمصوب۲1۸۸۳(قانونبیمهحوادثناشیازکارمصوب۳1۸۸۴(قانونبیمهازکارافتادگیوپیریمصوب1۸۸۹.بهدنبال
تصویباینقوانین،قوانیندیگردرموردبیمهازکارافتادگیوسالمندیبرایکارگران)صنعتیوغیرصنعتی()مصوب1۹11(وبیمه
بیکاری)مصوب1۹۲۹(نیزبهمجموعهقوانینبیمههایاجتماعیآلمانافزودهشد.آنچهبیمههایاجتماعیراازبیمههایتجاریجدا
میکردسهویژگیبود:اجباریبودنآن؛تثبیتحقبیمه،یعنیبهجایمحاسبهحقبیمهبراساسارزششیءبیمهشده،تعیینحقبیمهبه

تناسبمزداعضا؛تقسیمتعهدومسئولیتمیانکارگر،کارفرماودولت.

۲۹-تحوالتبیمههایاجتماعیدرفرانسهوانگلستانبهشدتتحتتأثیرتحوالتآلمانبودوایندوکشور،هردو،پسازآلمانبهفکر
بیمههایاجتماعیافتادند.





پیوست»هدفمندی«فییپانهفهیفییففقرفزایی
۷

یارانههاوالگوهایاقتصادینولیبرالی

پیشترهمگفتیم،تأمیناجتماعیبهمفهومعامآن،دربرگیرندهیمفاهیمیچونامنیتشغلی،تضمین
مفهوم به مبتنی اجتماعی )تأمین زندگی تداوم حق تضمین انسان، خورد در بازندگی متناسب مزد
خاصآن(،برخورداریازسالمت،حقبرخورداریازمسکن،آموزشوپرورشهمگانی،اجباریو
رایگان،حقبرخورداریازامکانتحصیلحینکار،مطالعه،فعالیتهایفرهنگی،ورزشیوتفریحی

ونیز،تضمینامنیتسیاسی،قضاییفردیواجتماعیاست.

پرسشایناستکهچرادرالیحه»ساختارجامعرفاهوتأمیناجتماعی«کهازآنبهعنوانالیحهی
تحققاصول۲۲و۲۹قانوناساسیکهبهحقوقوتعهداتدولتدرحوزههایفوقنظردارد،این
تعهداتدولتمسکوتماندهاستوتنهابه»درمانهمگانی«و»هدفمندییارانهها«آنهمبهصورت
ناقصوناقضاشارهمیشود؟اگربگوییماینمسائلشاملتأمیناجتماعیبهمفهومخاصآننمیشود
وبایددرجایدیگریآنهاراطرحوبحثکرد،میگوییمبهموضوعرفاهکهمربوطمیشوند؛پس
چرادراینالیحهکهباعنوانالیحه»ساختارجامعساختارتأمیناجتماعیرفاه«صورتقانونبهخود
گرفت،ازتماممفاهیمبرشمردهیفوقتنهادومقولهگزینششدهاست؟زیراهمانطورکهگفتیم،
هدفسرباززدنازدیگرتعهداتنظاماستوبامثلهکردنایندومقوله،تحمیلالگوهای»گزینشی،
ایناستکه اینالگوها محدودوپسماندی«بهجامعهاست.پیشترگفتیمکهمضمونومحتوای
کاربه»کاال«تبدیلشودوباحذفتماممقرراتوقوانینحمایتینیرویکارتابععرضهوتقاضاو
نوساناتبازاررقابتیشود.دراینالگوهابهمامیگویندتازمانیکهامکانکاردارید،بایددربازار
رقابتیتنهابهنیرویکارخودمتکیباشیدوآنگاهکه»پسماندید«وبه»پسماند«بدلشدید،ما
بهروشهایمحدودو»موردی«– بخوانازطریقصدقه-بهیاریشماخواهیمآمد!حالآنکهدر
اینالگوهاینگرشی،امنیتکالنسرمایهدارانکهاینکبهلقبخودخواندهی»کارآفرینان«مفتخر
شدهاند،بایدازهرطریقممکنتضمینشود.همانطورکهدیدهمیشود،تولیدوبازتولیدفقروارتش
ذخیرهیبیکاریجزءسرشتیاینالگوهای»رشد«-بخوانضدرشد-اقتصادیواجتماعیازمسیر
قوانینومقرراتمصوب تعمقیدر آناست.کافیاست نولیبرالیستی نوع از آنهم سرمایهداری،
»نظام«بهویژه،ازسال1۳۷0کردهباشیمتااینسمتگیریونگاهحاکمرادرمجموعهمصوبات

»نظام«ببینیم30.

۳0-ازاینرو،برخالفادعایکسانیکهزیرفشارمردمیابرایایذگمکردممدعیاندکهدراینجایاانجااشتباهیرخدادهاستکه
بایداصالحشود،میگوییم،آنچهباید»اصالحشود"،اصالحساختارینظامحاکمبرکشورونگاهضدمردمیمسلطبرتمامارکاناداری،
مردمی و دموکراتیک ملی، گیری باسمت اجتماعیکشور و اقتصادی رشد بر مبتنی نظام استقرار باهدف آن، گذاری قانون و قضایی
است.بهعبارتی،تمامتالش،ایناستکهبااتکابهرسانههایعمومیودراختیارخود،درقالبانواعتئوریهایخوشوابورنگ،
جنگهایروانیراعلیهزحمتکشانسازماندهندوآنانرابهجزیینگریسوقدهند؛میگویند:»درختراببینیدوجنگلرافراموش
کنید.»میگویندراههمیناستوجزایننیست،حتااگراینجاوآنجااشتباهشدهباشد.مارکسنوشت:سیاستچکیدهیمناسبات
طبقاتیوحقوقچکیدهیسیاستاست.هم،اوگفت:معیارارزیابیاحزابودولتها،نهشعارهاوادعاهاکهسمتگیریهایاقتصادی
– اجتماعی،عملکرد،برنامهها،مقرراتوقوانینمصوبآنهااست.گرفتارشدندرشعارهاوادعاها،رهگمکردناستوغرقشدندر

تماشایدرختوندیدنجنگل.



راوستفهی۲0۶

میتوان خوبی به یارانهها هدفمندی قانونمصوب در و یارانهها بحث در روشنی به را نگرش این
دید.همانطورکهگفتیم،بیتردید،قانونگذارمیدانستهاستکهبحثسوبسیدیایارانههاازجمله
و میشود طبقهبندی مصرفکنندگان از حمایت مقولهی ذیل که است اجتماعی« »رفاه مقولههای
بایدهمچونمقولههایمسکن،آموزشوپرورشو...بهعنوانجزئیازهدفکلی»رفاه«،بهطور

مستقل،امادرامتداددیگرمقولههایمرتبطبارفاهاجتماعیطرفتوجهباشد.

میدانیمکهبهلحاظتاریخیخاستگاهنظریپرداختیارانههابهکاالهایاساسی،ضرورتحمایت
ازمصرفکنندگاندربرابرحوادثورویدادهایناگواراقتصادیوازجملهدربرابرتورمباهدف
حفظسطحزندگیمصرفکنندگانوعمومًادربرگیرندهیکارگران،حقوقبگیرانوزحمتکشان
شهروروستااست.میدانیمکهمهارتورموثباتقیمتهاازجملهمباحثعمدهسیاستهایکالن
اجتماعیاستوسیاستهایکالناقتصادیدرحیطهیعملواختیاراتدولتهاست.روشناست
آنخطر تداوم و رشد و است همراه مردم خرید قدرت کاهش با نشود، مهار تورم که درصورتی
سقوطتودههایوسیعمردموبهویژهکارگرانوحقوقبگیرانرابافقرروزافزونروبروخواهدکرد.
ازاینرو،پرداختیارانههابهکاالهایاساسیعالوهبرجبرانعواقبناگواررویدادهایاقتصادی
واجتماعیباهدفحمایتازقدرتخریدمردمیابهعبارتیحفظسطحزندگیآنان،نوعیسیاست
پیشگیرانهدربرابرخطرفقرزاییهمهست.بهعبارتی،مادامکهدولتهابهمهارتورمنائلنیامدهاند،
بایدبرایجیرانآثارسوءتورموگرانیبهاشکالمختلفوازجملهپرداختیارانهبهکاالهایاساسی

وضرورزندگیبرآیند.

میدانیمکهدراوایلدههیپنجاهشمسیبهدلیلجهشهایناگهانیقیمتهادولتوقتباتأسیس
سازمانحمایتازمصرفکنندهتصمیمبهپرداختیارانهبهکاالهایاساسیوضروریگرفت.این
سیاستبهدلیلتداومتورمتاانقالبادامهیافت.پسازانقالبوتاپایاندههی۶0همدولتهابه

پرداختیارانههابهکاالهایاساسیادامهدادند.

سیاست »نظام«، حاکمیت در رفسنجانی  – خامنهای گروهبندی تحکیم پی در و ۷0 سال از ولی
ایندورانبودکه بهسمتگیریغالب»نظام«بدلشد31.همدر »آزادسازی«و»خصوصیسازی«
حذفیارانههابهکاالهایاساسیدردستورکارقرارگرفت.ریاستدولت،مدعیبودکهباحذف
یارانهبهکاالها،درآمدحاصلازآنبهتولیدکنندگانباهدفحمایتازتولیدپرداختخواهدشد.
درحقیقت،دولتمذکوراجراییکیدیگرازتعهداتخودرامشروطبهحذفوقربانیکردندیگر
وظیفهوتعهدخودمیکرد!آنیکیقربانیشدامااینیکیهمبهبوتهیفراموشیسپردهشد.هدف

همهمینبود!

باجهشسرسامآور که قیمتها  »آزادسازی« ازجمله و »آزادسازی« که نکشید میدانیمکهطولی
تورمهمراهبود،نارضایتیگستردهتودههایمردموازجملهکارگرانرابهدنبالداشت.بههمیندلیل،
مجلسناگزیرشدبهرغمتمامسیاستهایکالن»نظام«مبنیبر:»خصوصیسازی«و»آزادسازی«
کهدربرنامهسومتوسعهنیزمنعکساست،برایآرامکردنفضایجامعهدربندهمینبرنامهتأکید
کندکهپرداختیارانههابهکاالهایاساسیادامهیابدو،مصوبشدکه۳۲قلمکاالمشمولپرداخت

یارانهشوند.

۳1-فراموشنکردهایمکهخامنهایدرحمایتازدولتمنصوبخودگفت:»اینهدفمندکردنیارانههاکهمطرحشده،واقعایكامرمهمى
است.سالهااستکهاینجزوآرزوهااست،جزوکارهااست.بندهدردولتهاىقبل،دوسهمرتبهکتباوشفاهابهدولتهاگفتهام،منتهادنبال
ایننمىرفتند،کارسختىاست،کارپردردسرىاست.همینطورترجیحمىدادندکهبماند.حاالایندولتدنبالاینکاررفته.باالخرهباید

اینرادنبالکنید،کارظریفىهمهست.«



۲0۷ »هدفمندی«فییپانهفهیفییففقرفزایی

را اجتماعیسالهاینخستیندههی۷0 اعتراضِی درشکلگیریجنبش را پررنگکارگران نقش
کهمنجربهرویکارآمدندولتاصالحاتشد،فراموشنکردهایم.اینرانیز،فراموشنکردیمکه
دولتاصالحاتوبهتبعآنمجلساصالحاتدرحالیکهبیشازدوسومکرسیهایمجلسرادر
اختیارداشت،بهوعدههایانتخاباتیخوددرقبالکارگرانعملنکردوقراردادهایموقتکاررواج
گستردهیافت،بهمادهقانونکارناظربرچگونگیافزایشدستمزدهاعملنشد،ازبهرسمیتشناختن
سندیکاهایمستقلکارگریسرباززدهشد؛بردامنهی»مناطقآزاد«و»ویژه«افزودهشد؛مصوبهی
خروجکارگرانکارگاههایزیر۵نفرازشمولقانونکارنهتنهالغونشدکه،کارگاههایزیر10نفر
راهمشاملشد.درهمیندوران»آزادسازیقیمتها«ادامهیافتو،دربرنامهچهارممصوبسال
انرژیصادرشد32.فراموشنکردهایمکه یارانهها،یعنیحاملهای نیز،فرمانحذفآخرین 1۳۸۳
درپیتصویباینقانونخاتمیاظهارداشتکهباآزادسازیتدریجیقیمتحاملهایانرژی،منابع
تشکیلخواهد بینشهری و توسعهحملونقلشهری از برایحمایت بهصندوقی ذخیرهشده مالی
شد.بازهم،تحققوظیفهدیگرمشروطبهقربانیشدنوظیفهدیگرشد.چنینصندوقیتشکیلنشد
وحملونقلعمومیشهریوبینشهریتوسعهنیافتو،آنچهدربرنامهسوموعدهدادهشدهبود،
صورتواقعیتبهخودنگرفت.آخر،هدفاینهانبود،هدفحذفروزافزونتعهداتدولتهاست!

بهتصویبرسد. برنامهسوم از تبعیت به  یارانهها« »قانونهدفمندسازی میدانیمکه۸۸/10/۲۳
دراینقانونازجملهمیخوانیم:»ماده۷-دولتمجازاستحداکثرتاپنجاهدرصد)۵0%(خالص
وجوهحاصلازاجرایاینقانونرادرقالببندهایزیرهزینهنماید:الف-یارانهدرقالبپرداخت
نقدیوغیرنقدیبالحاظمیزاندرآمدخانوارنسبتبهکلیهخانوارهایکشوربهسرپرستخانوار
و قبیل:1-گسترش از برایجامعههدف اجتماعی تأمین نظامجامع اجرای - پرداختشود.ب
تأمینبیمههایاجتماعی،خدماتدرمانی،تأمینوارتقاءسالمتجامعهوپوششداروییودرمانی
تأمینهزینهمسکن،مقاومسازیمسکنواشتغال.۳- به بیمارانخاصوصعبالعالج.۲-کمك

توانمندسازیواجرایبرنامههایحمایتاجتماعی.

اینقانونرابرای ازاجرای ماده۸-دولتمکلفاستسیدرصد)۳0%(خالصوجوهحاصل
زیر موارد اجرای برای ادارهشده یاوجوه و تسهیالت یارانهسود یا بالعوض، پرداختکمکهای
به انرژیدرواحدهایتولیدی،خدماتیومسکونیوتشویق بهینهسازیمصرف هزینهکند:الف-
صرفهجوییورعایتالگویمصرفکهتوسطدستگاهاجرائیذیربطمعرفیمیشود.ب-اصالح
از برق تولید توسعه و آب انرژی، بهرهوری افزایش جهت در تولیدی واحدهای فناوری ساختار
ارائهدهندهخدماتآبوفاضالب،برق، اززیانشرکتهای منابعتجدیدپذیر.ج-جبرانبخشی
گازطبیعیوفرآوردههاینفتیوشهرداریهاودهیاریهاناشیازاجرایاینقانون.د-گسترشو
بهبودحملونقلعمومیدرچهارچوبقانونتوسعهحملونقلعمومیومدیریتمصرفسوخت
بخش تولیدکنندگان از حمایت - ه مذکور. قانون )۹( ماده اعتبارات تاسقف حداکثر پرداخت و
کشاورزیوصنعتی؛و-حمایتازتولیدنانصنعتی.ز-حمایتازتوسعهصادراتغیرنفتی.ح-

توسعهخدماتالکترونیکیتعاملیباهدفحذفویاکاهشرفتوآمدهایغیرضرور.

۳۲-درماده۳قانونمذکورذیلبندالفآمدهاست:»نسبتبهقیمتگذارینفتکوره،نفتگازوبنزینبرمبنایقیمتهایعمدهفروشی
خلیجفارس،اقدامکردهوازمحلمنابعحاصلهاقداماتذیلرابهعملآورد:1ـکمكمستقیموجبرانیازطریقنظامتأمیناجتماعیبه
اقشارآسیبپذیر.۲ـمقاومسازیساختمانهاومسکنشهریوروستائیدرمقابلزلزلهوبهینهسازیساختوسازهادرمصرفانرژی.
۳ـکمكبهگسترشوبهبودکیفیتحملونقلعمومی)درونشهریوبرونشهری،راهآهنوجادهای(،تولیدخودروهایدوگانهسوزو
همچنینتوسعهعرضهگازطبیعیفشردهباقیمتهاییارانهایبهحملونقلعمومیدرونشهری.۴ـکاهشنقاطحادثهخیزجادهایوتجهیز

شبکهفوریتهایپزشکیپیشبیمارستانیوبیمارستانیکشور.«
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ماده11-دولتمجازاستتابیستدرصد)۲0%(خالصوجوهحاصلازاجرایاینقانونرابه
منظورجبرانآثارآنبراعتباراتهزینهایوتملكداراییهایسرمایهایهزینهکند.«

همانطورکهمالحظهمیشود،دراینقانونگفتهشدهاستکه۵0%بهیارانهنقدیوگسترشتأمین
اجتماعیوغیره،۳0%بهبهینهسازیدرواحدهایتولیدیو۲0%بهطرحهایعمرانیبرایجبران
آثارهدفمندسازییارانههااختصاصیابد؛یعنیبازهماجرایبرخیتعهداتنظاممشروطبهقربانی

شدنتعهدهایدیگرشدهاست.

وامادرعملچهاتفاقیافتاد.میدانیمکهتخصیصیبههدفهایماده۸و11صورتنگرفتواز
اثباتآنرانداریم،چوناظهر یارانههاینقدیصورتپذیرفت.قصد تنهاپرداخت اهدافماده۷
اقتصادِی بهگزارشکمیسیونویژهطرحتحول منالشمساست.راهدورینمیرویم،کافیاست
مجلسرجوعکردکهدرآنبه1۳تخلفدولتدراجرایهدفمندییارانههاوازجملهعدمپرداخت

تخصیصهاییادشده،اشارهشدهاست33.

آیااجرای»هدفمندییارانهها«آنچنانکهادعامیشد،بهکاهشفقرمنتهیشدهاست؟بازهمما
نمیگوییم،اززبانکارشناسانمرکزپژوهشهایمجلسبشنویم:»کارشناساناینمرکزمعتقدندکه
بااجرایهدفمندییارانهها،خانوارهابهصورتماهانهدریافتیداشتهاند،اماازدوطریق،هزینههای
قانون این قیمتکاالهایمشمول افزایش دلیل به بهطورمستقیم است.نخست یافته افزایش آنها
افزایشقیمتکاالهایواسطهایکه انرژیودومبهصورتغیرمستقیموبهسبب نظیرحاملهای
درتولیدسایرکاالهامورداستفادهقرارمیگیردوموجبافزایشقیمتتمامشدهکاالهامیشود34.«
قانونصورت این ۷ ماده اهداف از وبخش 11، ۸ ماده اهداف به مربوط پرداختهای اماچرا و
نگرفت.میگویندچوندرآمدهایپیشبینیشدهدراینقانونتحققنیافتهاست!ببینیمچنینچیزی
ممکناست؟آیادولتازتعدادمشترکینآب،برقوگازودیگرکاالهایمشمولاینقانونبیاطالع
بودهاست؟آیامردمازپرداختتعرفههایپیشبینیشدهسرباززدهاندو،مثاًلدرپمپبنزینهاوجهآن
رانقدنپرداختهاند؟میدانیمکهچنیننیستومیدانیمکهاگرپرداختاشتراکآب،برق،گازوغیره
بیشازیکماهبهتعویقافتد،اشتراکآنهاقطعمیشود.بهطرفدیگرمعادلهنگاهکنیم:آیاقانونگذار
ازشمارجمعیتکشوربیاطالعبودهاستکهپرداختیارانههاینقدیازمحلدرآمدهاراحدود
نمیتواند که درآمدهاست معادله یکطرف که گفتیم نه! که است معلوم است؟ کرده تقویم %۳0
تحققنیافتهباشد؛اما۷0%سهمهزینههاازطرفدیگرمعادلهتحققنیافتهاست.حالچهطورمیشود
که۳0%پرداختیهایپیشبینیشدهاز100%درآمدهایپیشبینیشدهوتحققیافتهبیشترمیشود؟!
اینهمازعجایبومعجزاتجمهوریاسالمیاستکهمیتواندمعادالتریاضیراهمقلبماهیت

کند35!

پسهدفچیست؟هدفهمانسرباززدنهرچهبیشتر»نظام«ازتعهداتخوددرقبالملتاست.
دریافت باید پس است، نگرفته دیگرصورت تخصیصهای و نیافته تحقق درآمدها میگویندچون
کنندگانیارانههارافیلترکردو،مرزیراهمکهپیشنهادکردهاند،درآمدهایباالیدومیلیونتومان

۳۳-گزارشکمیسیونویژهطرحتحولاقتصادِیمجلس:جزئیات1۳تخلفهدفمندیدولت1۷اردیبهشت1۳۹1.

۳۴-»پرداختیارانهنقدی،خانوادههایکمدرآمدرافقیرترکرد«گزارشمرکزپژوهشهایمجلس۳1اردیبهشت1۳۹۳.

۳۵-بارهانشاندادیمکهبرخیموادقانونیمصوبوبرخیادعاهایسران»نظام«تنهاجنبهنمایشیدارند؛ازهمینرو،قانونگذارانو
مجریانمیدانندکهکدامموادبایداجراشودوکدامموادکهفاقدضمانتاجراییاست،نه!بایکنگاهبهقوانینومضامینآنمیتوانبهاین

نکتهپیبرد.بهعالوه،دودوزهبازیعرفجمهوریاسالمیاستو،اینهمدرانحصارهیچجناحینیست.
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است.مالکتشخیصآنراهمحسابهایبانکیاعالمکردهاند.میدانیمکهکنترلدرامدهایکالن
میدانیم نیست36؛ ممکن تداخلگردشحسابها دلیل به بانکی ازطریقحسابهای سرمایهداران
الکترونیکیصورت طریقحسابهای از وحقوقبگیران کارگران پرداختحقوق است دیری که
»محدود، مدلهای است. ماهر و متخصص حقوقبگیران و کارگران درآمد هدف پس میگیرد؛
جناحهای روبنایی و جزئی اختالفات از است! همان این دارید؟ یاد به را  پسماندی« و گزینشی
حکومتیکهدرگذریم،میبینیمکههدفدراین»دویامدادی«تحققتمامکمالهمینمدلهاست
قربانی داخلی و منافعکالنسرمایهدارانجهانی پای در ملت منافع و کهچطورحقوق میبینیم و،

میشود37.

کافیاستکمیتعمقکنیم؛بیشازدوسالاستکهگوییدراینکشورمسئلهیمهمتریازهدفمند
کردنیارانههاوجودندارد.بحثاشتغال،بحثمهارتورم،بحثفرورفتنگروههایهرچهبیشتربه
زیرخطفقروبسیاریمقولههایاجتماعیدرتعهددولتبهسایهراندهشدهاند؛کافیاستیکبررسی
آماریصورتگیردتادریابیمکهدرچندسالاخیرچهحجمعظیمیازبحثهایدولتمردانرابحث
یارانههاوچگونگیپرداختآنتشکیلدادهاست.نیزمیدانیمکهبرخالفادعایکاهشهزینههای
دولتسازمانعریضوطویلیازمحلبودجههایدولتیبانامسازمان»هدفمندسازییارانهها"پی
افکندهشد؛باکداموظیفه؟کهدائمجمعوتفریقکندکهچگونگیمیتوانمردمراازاینحقخود
محرومکرد!بهنمونهیکوچکیازآناشارهمیکنیم:اینسازمانبرایدرآخریندورثبتنامجدول
زمانیراپیشبینیبافرصتهایکوتاهاعالمکردهبود؛عدهزیادیازحقوقبگیرانوکارگراندراین
فرصتکوتاهوبهدلیلسرعتکماینترنتوترافیکثبتنامکنندگانموفقبهثبتنامنشدهاند.این
بازماندگانازثبتنامرابهحسابصرفنظرکردنداوطلبانهازیارانههامنظورکردهاند.اگرایننوع

رفتار،رفتارراهزنانهنیست،چیست؟شمابگویید!

میگوییماگرواقعًابهدنبالهدفمندکردنیارانههاباهدفبرقراریعدالتهستید،نیازیبهتأسیس
چنینسازمانعریضوطویلنبود،کافیاستوکافیبود،تعرفههایاستفادهازآب،برق،گازو
دیگرخدماتمبتنیبراشتراکراپلکانیکردو،آنبخشراهمکهازاینطریقممکننیستمیتوان
باتعدیلمالیاتبهصورتتصاعدیتأمینکرد.سادهترینوعادالنهترینراههمیناست.دنبالچه

میگردیدوچراشیپورراازدهانهیگشادهآنمینوازید؟

آیاقانونگذارومجریان»نظام«نمیدانستندونمیدانندکهبهدلیلفقرروزافزون،پرداختیارانههای
نقدیعمومًابهسمتتأمیندیگرهزینههامنحرفمیشودو،آیااینموجبنخواهدشدکهدرآیندهی
نهچنداندوربخشهایعظیمیازجامعهازدسترسیبهبرق،گازوآبآشامیدنیودیگرخدمات
اساسیمحرومشوند.ندیدیمکهچطورتأسیسوراهاندازیوگسترشمدارسغیرانتفاعی– بخوان
مدارسخصوصی-بهمحرومشدنمیلیونهانفرازتحصیلمنتهیشدتاآنجاکهامروزبیشاز10
 – اقتصادی »رشد آنید، پی در آنجهشما آیا هستند؟ مطلق بیسواد ازجمعیتکشور نفر میلیون
اجتماعی«است؟آیااینهمانرشد– اقتصادی– اجتماعیاستکهملتمیخواهد؟روشناست

کهنه!

۳۶-بهعالوه،بهیادداریمکهبههنگامکنترلحسابهایبانکیبهسرعتاعتراضکالنسرمایهدارانرابرانگیختوصاحبمنصبان
قوهیقضاییآنراخالفقانوندانستند؛اماهیچکساینرادربارهیکارگرانوحقوقبگیراننگفت؛نیازینبود،زیراحسابهایبانکی

آنهابهراحتیوبهسرعتدردسترساست.

بانکجهانیو اینسازمان، بهدستورالعملهای ازجملهشروطعضویتدرسازمانتجارتجهانی،عمل باشیمکه یادداشته به -۳۷
صندوقبینالمللیپولاست.
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ازهمینرو،میگوییموبرآنپایمیفشاریمکهباید:

تمامقوانینناظربرحذفیارانههابهکاالهایاساسیوپرداختیارانههابهصورتنقدیلغو--
شوند؛اما،مادامکهتورممهارنشدهاست،بایدپرداختیارانههابهکاالهایاساسیوضرور

زندگیبهطورغیرمستقیمادامهیابد؛

تمامآحادکشوربدوناستثنامشمولدریافتیارانهشوند،اماعدالتاقتضامیکندکهبرخی--
تعرفههاپلکانیشوند؛

هدفمندییارانههااقتضامیکندکهبرخیازپرداختهاازطریقاعمالمالیاتتصاعدیبر--
درآمدهاجبرانشوند؛

سازمانهدفمندسازییارانههابایدمنحلشود؛نظارتبرحسناجرایپرداختیارانههابه--
را اکثریتمصرفکنندگان که جا آن از و واگذارشده ازمصرفکنندگان سازمانحمایت
کارگرانومحرومانجامعهتشکیلمیدهند،بایدحضورنمایندگانسازمانسندیکاییمستقل

آناندرایننهادتضمینشود.



حقفهمگینیفبهداشتفوفدپمین،فوفنقدفقینونف
»سیخشیپفجیمعفتأمانفاجشمیعیفوفپفیه«

پیوست
۸
گفتیمکهمقولهتأمیناجتماعیبهمفهومخاصآنکهبرروابطکارمبتنیاست،جزئیازحقوقکار
تأمین بر ناظر وضوابط مقررات بینالمللی،وضع درحقوق که ازهمینروست میرود. بهشمار

اجتماعیدرحیطهیعملسازمانبینالمللیکارتعریفشدهاست.

نیزاشارهکردیمکهحقدرمانهمگانیکههمهآحادمردمرادربرمیگیرد،جزئیازمقولهی»سالمت«
استکهدرحقوقبینالمللیوضعمقرراتوضوابطناظربرآندرعهدهسازمانبهداشتجهانی
است.ازاینرو،حقبرخورداریازبهداشتودرمانبهعنوانجزئیازمقولهی»سالمت«ازآنجاکه
همگانیاستشاملکارگراننیز،میشود.تأکیدکردیمکهمطابقحقوقبهرسمیتشناختهشدهکار
درحقوقبینالمللی،مادامکهحق»سالمتهمگانی«تحققنیافتهاست،تحتهیچشرایطینمیتوان

ونبایدحقدرمانکارگران،ذیلمقولهیتأمیناجتماعیومبتنیبررروابطکاررامخدوشکرد.

اماازآنجاکه»حقدرمان«جزئیازتأمیناجتماعیاستودرعینحال،جزئیاز»حقسالمت«،
ارتباط تأمیناجتماعی«و»حقسالمت«که تأمیناجتماعیورفاه«،»حق در»قانونساختارجامع
تنگاتنگیبارفاهفردیواجتماعیدارند،بهموضوع»درمان«و»درمان«نیز،بهسطحنازلحقسرانه
خالصهشدهاست38؛بهعبارتیدراینبهاصطالح»قانون«ذیلواژهیدهانپرکن»رفاه«اینمرزها
این تعبیردیگر، به یا اینحوزههاپاسخنگوید ازوظایف»نظام«در بههیچیک تا مخدوششدهاند

تکالیفراازسربازکند.

دربارهی»تأمیناجتماعی«بهتفصیلسخنگفتیم.اینکبرایروشنشدنموضوع،الزماستنگاهی
به»حقسالمت«وارتباطآنبامقوله»رفاه«،بیفکنیم39.

میدانیمکهسازمانبهداشتجهانیبهمثابهاندامتخصصیسازمانمللمتحدعهدهدارتبیینووضع

۳۸-ازدالیلتمرکزبربربعدبیولوژیک»سالمت«،تحوالتیاستکهدرطیدهههایاخیردرفناوریپیچیدهپزشکیوداروسازیرخداده
استوسرمایهگذاریهایمیلیاردهادالریرادراینصنایعبهدنبالداشتهاست.شرکتهایسازندهتجهیزاتپزشکیوکارخانههایتولید
کنندهداروهایتجاریگرانقیمتونیزنمایندگیهایآنهابرایفروشهرچهبیشترمحصوالتخودازهرگونهروشتبلیغی،ازشیوههای
معمولیتاروشهایکاماًلغیراخالقیوغیرمشروعاستفادهمیکنند.ازمؤثرترینروشهایتبلیغ،قانعکردنپزشکانبرایاستفادهازاین
محصوالتاست.طبیعیاستکهتمامهزینههایتبلیغاتیآنهمازجیبمصرفکنندگانتأمینمیشود.درعملوبرخالفتصورمردم
وحتیپزشکان،اینشرکتهایسازندهونمایندگیهایتجهیزاتپزشکیوداروهایتجاریگرانقیمتهستندکهدربارهیاستفادهاز
تجهیزاتپزشکیدرکشورهایمختلفتصمیممیگیرندنهمردمیاحتیجامعهیپزشکی.طبقمطالعاتعلمیصورتگرفتهدرکشورهای
غربی،بهرغمتمامتبلیغاتگستردهوهزینههایطاقتفرسا،نقشفناوریپیچیدهپزشکیدرسالمتکمتراز۴%است؛اماهمانطوریکه

گفتهشد،نقشعواملاجتماعیموثربرسالمتکهدیرتربهآنهااشارهخواهیمکرد،بیشاز۵0%برآوردمیشود.

۳۹-دراینگفتارقصدماآننیستکهبهطورتمامکمالبهموضوعسالمت،بهداشتودرمانبهمثابهسرفصلیعمدهدرسیاستهای
کالناقتصادی– اجتماعیبپردازیم؛درصددیمکهاینبحثرادرکتابدردستتهیهخودباعنوان»بررسیانتقادیاوضاعکنونیاقتصادی

-اجتماعیکشور«پیگیریم.
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حداقلشاخصهایناظربرسالمتدرمقیاسجهانیاست40.دراساسنامهاینسازمانآمدهاست:
»بهپیرویازمنشورمللمتحد،دولتهایعضوایناساسنامهاعالممیدارندکهاصولزیربرایهمه

ملتهادردستیابیروابطیهماهنگ،بهسعادتوامنیتاساسیاست:
نیز،-- را اجتماعی و آسایشجسمی،روحی بلکه نیست، ناتوانی یا بیماری نبود تنها سالمتی

شاملمیشود؛

سالمتیجزءضرورصلحوامنیتاستوتحققآنبستگیکاملبههمکاریهمهیاشخاص--
ودولتهادارد؛

پیشرفتناموزونکشورهادرترویجبهداشتومهاربیماریهاوبهویژه،بیماریواگیردار،--
خطریاستعمومی؛

رشدسالمکودکانازجملهاصولبنیادیاست؛تواناشدنبهزیستنمتعادلدرمحیطدائمدر--
حالتغییرالزمهیچنینرشدیاست؛

ضرورت-- ملل دیگر علوم دیگر و روانشناسی پزشکی، یافتههای از بهرهگیری در توسعه
دستیابیبهسالمتکاملاست؛اظهارنظر،مشارکتوهمکاریعمومیدربهداشتمردم

دارایاهمیتاساسیاست؛

مسئولیتتأمینبهداشتوسالمتیمردمازجملهمسئولیتهایحکومتهاست؛تحققاین--
مسئولیتبابرنامهریزیوتدارکواقدامهمهجانبهقابلحصولاست...41«

دربیانیهمأموریتسازمانجهانیبهداشتنیز،آمدهاست:
سالمت ممکن سطح باالترین به مردم آحاد همه دستیابی بهداشت جهانی سازمان »هدف

است.«

ودرماده1۹ایناساسنامهآمدهاست:
سازمان صالحیت حوزهی در موضوعى هر در که دارد را اختیار این بهداشت »مجمع
یاموافقتنامهها اینمقاولهنامهها یاموافقتنامههاییراتصویبکند.تصویب مقاولهنامهها
مستلزمدوسومآراءمجمعبهداشتاستوآنگاه،برایهرعضوالزماالجراءخواهدشدکه
مطابقباتشریفاتپیشبینیشدهدرایناساسنامهمفادآنرادرقانوناساسىخودبگنجاند.«

ازجمله رایگان، و اجباری تعمیم براصل مبتنی و درمانهمگانی و بهداشت میدانیمکهخواست
خواستهایاساسیمردمدرسالهایپیشوپسازانقالببودهوهست؛اصلیکهبهنوعیدرقانون
اساسیتجلییافتوتحققاینحقراازجملهتکالیفدولتهابرشمرد.میدانیمکهدرپیتصویب
اینحقدرقانوناساسیازالزاماتجهانیجمهوریاسالمیاستکهبهطورادواریومطابقبامفاد
اساسنامهسازمانبهداشتجهانیگزارشپیشرفتکارخودرادرحوزهی»بهداشتوسالمت«به

مجمععمومیاینسازمانارائهدهد42.

۴0-کشورماازنخستیناعضایاینسازمانبودهاست.

۴1-تأکیدهاازماست.

۴۲-دربحثمربوطبهجمعیتتحتپوششبیمههایاجباریازهمینگفتار،گفتیمکهیکیازدالیلآمارسازیدرجمهوریاسالمی،
⇐
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سالمتوعدالتدرسالمت

همانطورکهگفتهشد،مطابقباتعریفاساسنامهسازمانجهانیبهداشت،سالمتتنهابیمارنبودن
نیست،بلکهباالترینحدرفاهجسمانی،روانیواجتماعیاست.بهعالوه،دردهههایاخیرودرپی
مطالعاتگستردهدرجوامعوکشورهایمختلف،عدالتدرسالمتبهعنوانشاخصیبرایسنجش
بهمردمکشورخویشدرنظرگرفتهمیشود.مفهوم دولتهادراجرایتحققتعهداتخودنسبت
عدالتدرسالمت،برخورداریآحادمردمازحداعالیسالمتاستکههمهابعادجسمانی،روانی،
معنویورفاهاجتماعیراشاملمیشود.مطالعاتبینالمللینشانگرآناستکهدربرقراریعدالت

درسالمتبایدبهسهمؤلفهمهمتوجهداشت:
1-تولیدمنابع۲،43-تخصیصمنابع۳،44-مدیریتمنابع45

منظورازمنابع،منابعمالی،نیرویانسانیوامکاناتوتجهیزاتاست.متأسفانهبایدگفتکهکشور
مادرتماماینزمینههاباسوءمدیریتروبروست.میزانمنبعمالیازدرآمدناخالصملیحدود۲.۶
درصداستکهبایدحداقلبه۸درصدافزایشیابد.نیرویانسانیکارآمدومولددانشدرحدنیاز
درکشوروجودندارد؛نیرویکارآمدموجودهمبهکارگرفتهنمیشوندیابهدلیلسیاستسانسور،
ناامنیشغلیراهیخارجمیشوند.میانگینسواددرکشورحدود۶سالاستکه انحصارگریو
دستکمبایدمطابقبااستانداردهایبینالمللیبهدوبرابرافزایشیابد.سرمایهگذاریدربخشهای
نیازهایهمگانی تأمین بههدف بایدمعطوف امکانات از بهینه استفاده و ودرمان زیربناییسالمت

بهداشتباشد.

ابعادسالمتوعواملاجتماعیمؤثربرآن

درپیتالشهاینظریوعملیجهانیدرحوزههایتأمین،حفظوارتقاءسالمت،مفهوم»سالمت«
بیولوژیکدرگذشتهوبهحوزههای ازبحث سیرتکاملیداشتهاست.امروزدیگرموضوعسالمت
خانوادهوجامعهفراروییدهو،بهمقولههایپیشگیری،درمان،توانبخشیوغیرهتقسیممیشود؛امادر
همهحال،پیوستههدف»سالمت«،»جامعیت«و»کفایت«است.ولی،متأسفانهدرکشورماسالمت
توزیع و تأمین پژوهش، پزشکی، آموزش حوزههای تمام در درمان و است شده درمانخالصه به
اعتباراتمعطوفبهبعدبیولوژیک،آنهمدرقالببیماریهاوازدیدگاهفوقتخصصیاست.حال
آنکهمطالعاتصورتگرفتهبینالمللیمؤیدایناستکهدرمیانعواملاجتماعیمؤثربرسالمت،
نقشعواملبیولوژیکوژنتیکفقطدرحد1۵%وسهممجموعخدماتپزشکان،گروهپزشکی،
وزارت و دانشگاهها دولتی، و خصوصی از اعم کشورها بهداشتی-درمان خدمات ارائه سیستم

بهداشتحدود۲۵%ونقشعواملاجتماعیدرسالمتانسان،متجاوزاز۵0%است46.

همینالزاماتجهانیاست.

43-Resource Generation.

44-Resource Allocation.

45-Resource Management.

۴۶-منظورازعواملاجتماعی،شرایطیزندگیانساناعمازشرایطاقتصادی،فرهنگی،زیستمحیطی،اجتماعیوسیاسیازبدوتولد،
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معلولیت، جنسیت، قومیت، نژاد، سن، چون: هم دیگری موضوعات که شویم یادآورمی نیز
وضعیتاجتماعی-اقتصادیبربهداشتافرادوتوسعهبهداشتوسالمتاثرگذاراستوبایددر

برنامهریزیهابهآنهاتوجهاساسیداشت.

گفتیمکهسالمتتنهابهبعدجسمانیخالصهنمیشودوآرامشروحیوروانیرانیزدربرمیگیرد.
ازجملهمسائلیکهاینآرامشرابهخطرمیاندازد،نگرانیهاودلشورهایابهعبارتیاسترسهاست.
استرس47یافشارروانیازعواملمؤثردرایجادبیماریهااست.تداومآنمیتواندبهکاهشاتکابه
نفسدرفردیابهافسردگیبینجامد.آمارهادرکشورمادراینبارهبسیاروحشتناکاست.خاستگاه

استرسرادرسهمقولهیزیرطبقهبندیمیکنند:

٣ کهموجب. دیگر یاگرفتاریهای و بیماری به مبتالشدن مانند فردی: درون خاستگاه
تعارضبیندوموقعیت،همچونتعارضوظایفمادریونیازبهکاردرتأمینمالیبرای

نگهداریازفرزندکوچکششود.

٤ خاستگاهدرونخانوادگی:مانندطالق،گذرازمراحلرشد،خانواده،مسائلمالی،از.
دستدادنعزیزان.

٥ خاستگاهاجتماعی:مانندمشکالتشغلی)بازنشستگی،حجمکارزیاد،بیکارشدن(یا.
موقعیتهایمحیطی)زندگیدرمحلهپرسروصدا(یارقابتباگروههمساالن)مثلرقابت

تحصیلیوورزشیدرمدرسه(.

ولیهمانطورکهدیدهمیشود،دوعاملنخستنیزمتأثرازعواملاقتصادیواجتماعیاست.رنج
ناشیازفقر،دغدغهامنیتشغلی،سیاسیواجتماعی،نوساناتدرآمد،زندگیدرمناطقمحرومو
فشارهایروزمرهوغیرهنقشبسیاراساسیدربیثباتیروحیایفامیکنندکهخودبهنوبهیخویش

میتوانددربروزبیماریهایاتشدیدآنهانقشمخربیایفاکنند.

کنتنول48ازمدیرانسازمانجهانیبهداشتدرکتاب»سالمتمردم49«کهدرسال1۹۷۶منتشر
ازسویسازمان که و آسیا آفریقا، در درحوزهیسالمت انجامشده مطالعهی با »ما نوشت: شد،
بهداشتجهانیانجامشد،نشاندادیمکهبسیاریاز»عوامل«مشکالترایجدرحوزهیسالمت،به

معضالتاجتماعیبرمیگرددکهازعهدهیبخشبهداشتبهتنهاییخارجاست.«

درهمانسالسازمانهایبهداشتویونیسفنشریهایدرزمینهراههایجایگزینیبرایرسیدگی
نقاطضعف به توجه آن در که کردند منتشر درحالتوسعه کشورهای در سالمت اولیه نیازهای به
برنامههایعمودیمربوطبهبیماریهایمعطوفبود.درایننشریهتأکیدمیشودکهعواملاجتماعی

سنینرشدوتابهایامپیریاست.ازجملهعواملاجتماعیمیتوانازتکاملسالهایاولزندگی،میزانتحصیالت،اشتغال،درآمد،محیط
کار،جنسیت،فقر،تغذیه،مسکن،محلسکونت)محله،روستا،شهر،حاشیهشهر(،محیطزیست،حملونقل،آمدوشد،تفریح،میزان

نفوذاجتماعیو...نامبرد.

Stress(-۴۷(ازقرن1۳درزبانانگلیسیبهمعنایفشارومنابعفشاربهکاررفتهاست.استرسیافشارروانیازعواملموثردرایجاد
بیماریهااست.

48-KENNETH NEWELL.

49-HEALTH BY THE PEOPLE.
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نظیرفقر،مسکننامناسبوفقدانآموزش،ریشههایواقعیمعضالتمربوطبهسالمتدرکشورهای
درحالتوسعهاستو،سالمتارتباطتنگاتنگومتقابلیباشرایطاقتصادیدارد.افرادسالمقدرت
فراگیریبیشتریدارند؛کسبدرآمدبرایآنانآسانتراست؛بهجامعهبیشترمنفعتمیرسانند؛بهتر
باشند.طبیعی اززندگیسالمتریبرخوردار و ازکودکانمراقبتکنند و افرادسالمند از میتوانند
استکهافرادبادرآمدباالتر،دسترسیبیشتریبهاطالعاتبهداشتی،مراقبتهایبهداشتی،درمانی،
غذاهایمغذی،آبآشامیدنیسالمودفعبهداشتیفضوالتدارندو،درمحیطهایسالمتر،زندگی
میکنند؛بههنگامبیمارییادرآستانهیبیماریبهمراقبتهایالزمپزشکیوفناوریباالیتشخیصی
اینرو، از یاهیچاست. امکاناتمحدود این به فقیر افراد اما،دسترسی دارند؛ درمانیدسترسی و
با یا محدود بهصورت درمانی بهداشتی- خدمات به آنان دستیابی و دسترسی بیماری، هنگام به
به را خانواده درآمد از بیشتری بسیار درصد درمان، و تشخیص هزینههای میگیرد؛ تأخیرصورت
خوداختصاصمیدهدو،درنتیجهآمارمرگومیرافرادفقیربسیارباالتراست؛دربسیاریازنقاط
جهانیکبیماریفاجعهبارمیتواندخانوادههایکمدرآمدیراکهبازحمتقادربهادارهیزندگی
خانوادهیخودهستند،بهورطهفقرسوقدهدواینمختصکشورهایدرحالتوسعهنیست.سالمت
بهداشتی-درمانی، مراقبتهای ارائه ازسیاستها. بسیاری کلیدی وعنصر استسیاسی مسئلهای
گراناستوتأمیناعتباراتآنپیوستهکاریاستمشکل.صرفنظرازمقدارتولیدناخالصملی،
بیعدالتیدردسترسیبهخدماتبهداشتی-درمانیمنجربهتهدیدسالمتافرادمیشود.آنانکهاز
ازحمایتهایدیگر افرادیهستندکه نفوذکمتریدارند،همان اقتصادی،اجتماعیوسیاسی نظر

اجتماعیهمبرخوردارنیستندوکمتریندسترسیراهمبهخدماتبهداشتیدرمانیندارند.

مطالعاتوبررسیهایجهانینشانمیدهدکهکشورکوبابهرغموضعاقتصادینامناسبتوانسته
متمکن کشورهای از بهتر زمینهها، برخی در حتی و مقایسه قابل بهداشتی شاخصهای به است
وقوی فعال ارتباطات ایجاد مردمی، اینکشور،سمتگیری پیشرفت دلیل یابد. توسعهیافتهدست
دستگاههایاجراییبرایرسیدگیبهعواملاجتماعیمؤثردرحوزهسالمتاست؛زیراتنهاازاین
طریقاستکهمیتوانشاخصهایسالمتجامعهراارتقابخشیدوپاسخگوینیازهایگروههای
آسیبپذیربود.فقرزدایی،اشتغالزاییمولد،رفعتبعیضهاازجملهرفعتبعیضعلیهزنانودختران،
اجباریکردنتحصیالتوسوادآموزیهمگانیبهویژه،برایدخترانوزنان،آموزشفراگیرمسائل
مربوطبهسالمتدرطولدورانتحصیالت،گسترشوهمگانیکردنخدماتبهداشتیودرمانی
باتأکیدخاصبراستفادهبرابروبدونتبعیضافرادفقیروغنیازکلیهخدماتوامکاناتبهداشتی،
تشخیصیودرمانی،مشارکتجامعهدرتصمیمگیریمسائلمربوطبهسالمتوازهمهمهمترتعهد
واقعیمسئوالنبهسالمتبهعنوانیکهدفاجتماعیورکنمهمتوسعه،ازعللموفقیتاینکشور
واینگروهازکشورهاست.موضوعایناستکهپیشرفتوتوسعهبایدبرایانسانباشد؛انسانخود،
محورتوسعهاستو،سالمِتانساننقشبسیارمؤثریدرشتابگرفتنتوسعهدارد.اگردروضعیت
توسعه اهداف به دررسیدن پیشرفتی نیاید، بهوجود افرادجامعهاصالحاتالزم فقیرترین سالمت
وجودنخواهدداشت.سالمتتحتتأثیروضعیتاجتماعیاستوحتیدرثروتمندترینکشورها،
بهطورقابلتوجهیمردمفقیرترطولعمرشانکوتاهتروبیماریهایشانبیشترازافرادثروتمنداست.
اینتفاوتها،حساسیتسالمترانسبتبهمحیطاجتماعینشانمیدهد.درحقیقتسالمتمردم،
امنیت بهعواملوپدیدههایاجتماعینظیر باشد بهمراقبتهایپزشکیمتکی ازآنکه بسیاربیش
غذاییوتغذیه،دسترسیبهآبسالمودفعبهداشتیفضوالت،محیطوشرایطزندگیبهویژه،در
درآمد،حمایت کار،سطح ووضعیت اشتغال زندگی،حملونقل، محل و مسکن کودکی، دوران
ارتباطدارد.وضعیتمردمدرسلسلهمراتباجتماعی اجتماعی،تنشهایاجتماعی،جنگوغیره
کهبرپایهثروت،تحصیالت،جنس،نژاد،محلسکونت)شهر،روستا،محله،حاشیهشهرها(وغیره
آناندارد.برایمثالزنان،نوجوانانو استواراست،نقشبسیارمؤثروجدیدروضعیتسالمت
تبعیضاجتماعیوعدم نازلتریبرخوردارندکهعلتآن ازسالمت کودکاندرجهاندرمجموع
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برابریامکاندسترسیآنانبهخدماتبهداشتی-درمانیاست.زنومردازنظربیولوژیوازنظر
نقشومسئولیتیکهجامعهبهعهدهآنانمیگذاردونیزازنظرجایگاهآناندرخانوادهوجامعهباهم
تفاوتدارند.ایننقشهاومسئولیتهاتأثیربسیارزیادیبرعلل،عواقبوسیربیماریهاوسالمت

افراددارندوپیوستهبایدطرفتوجهباشند.

سالمتبرایهمه
نشستسازمانجهانیبهداشتدرآلماآتابهسال1۹۷۸بااعالم»سالمتبرایهمهتاسال۲000«به
مثابهجزءضرورحقوقانسانها،منجربهتغییربینشهانسبتبهسالمتشد.درایننشستاستراتژی
را اقتصادیوسیاسیکهسالمت اجتماعی، آنعوامل با مقابله و بهداشتی اولیه تأمینمراقبتهای
توانمندکردنمردم بهمعنی ارتقاءسالمت بهعالوه، قرارگرفت. بهخطرمیافکند،دردستورکار
همه« برای »سالمت به دستیابی راهبردهای جمله از خود بیشتِرسالمت چه هر بهبود و کنترل در
ازبیماریها،پیشگیریو عنوانشد.هرچندسالمتهمیشهیکبحثتکنیکیاستوفهمماهم
درمانآنهابرعلومطبیعیاستواراست،امانبایدتأثیرعواملینظیرمسائلاقتصادی،سیاسی،حقوق
انسانها،توسعهوحتیامنیتملیوجهانیرادرسالمتانسانهاازنظردورداشت50؛زیرا،سالمت
نقشمؤثریدرتأمینامنیتشخصیوجمعیایفامیکند.مسئلهامنیتفقطبهتهدیدهایبیولوژیک،
سایر مساعدگر خود میکند، تهدید را بسیاری افراد که آن بر عالوه شدید فقر نمیشود؛ محدود

تهدیدهانظیرجنگ،تروروخشونتاست.

مراقبتهایاولیهسالمت
اشارهکردیم،درسال1۹۷۶درشهرآلماآتایقزاقستانباحضورهزاراننفرکارشناسونیزوزرای
بهداشتهمهکشورهاوسپسدراجالسسازمانجهانبهداشتدرسال1۹۷۹مسئلهسالمتبرای
همهتاسال۲000میالدی51مصوبشدوارائهمراقبتهایاولیهسالمت52بهعنوانکلید»سالمت
PHCبرایهمه«بهتصویبرسید.مطابقبااینمصوبه،ازجملهاصولودرحقیقتارکاناصلی
مشارکتفعالمردموجامعهازبرنامهریزیتااجراونظارتاست.ازدیگراصولPHCهمکاریها
وهماهنگیهایبینبخشیاست،زیراباتوجهبهگستردگیعواملاجتماعیسالمتوارتباطآنبا
وزارتخانهها،نهادهاوارگانهایگوناگون،نیلبهاینمقصودبدونمشارکتوهماهنگیهمهآنها
نظر از که فنآوریها از دسته آن یعنی است، مناسب فناوری از استفاده دیگر، اصل نیست. ممکن
پرداخت،ساخت،راهاندازییابازسازیوتعمیرفوریبرایجامعه،قابلدسترسیوبهرهبرداریباشد.
رکندیگر،توسعهپژوهشهایکاربردی53است.برایاینکهمراقبتهایاولیهسالمتهرچهفراگیرتر
وکاملترارائهشوندوآحادجامعهازآنبرخوردار،بایدعواملاجتماعیسالمتبهخوبیدرمراقبتهای
پزشکیمنظورشدهباشند.ازهمینروستکهدر»بیانیهیهزاره«مصوبمجمععمومیسازمانملل

متحددرسال۲000باردیگربهتوجهبهاینعواملدربرنامهریزیکشورهاتأکیدشدهاست.

HIV/۵0-هنگامیکهبیماریفلجاطفالدرنیجریه،کشورهایعاریازفلجاطفالرادرفواصلدورونزدیکبهتهدیدمیافکندیاوقتی
AIDSثباتکلقارهایرادرنعرضخطرقرارمیدهد،دیگرنمیتوانتنهابهتعاریفبیومدیکالسالمتتکیهنمودیابهراهحلهاییکهاز

اینطریقارائهمیشودبسندهکرد.

51- HEALTH FOR ALL) BY 2000. (HFA)

52-PRIMARY HEALTH CARE (PHC).

53- HEALTH SYSTEM RESEARCH.
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مراقبتهایاولیهبهداشتیکهدرنشستآلماآتا،»سالمتبرایهمهتاسال۲000«نامیدهشد،متکی
بهاصولمهمیاستکهازآنجملهمیتوانبهاستفادهازفناوریمناسباشارهکرد؛یعنیآنفناوری
کهتأمین،نگهداریوتعمیرآنهابرایکشوربهراحتیمیسرباشد؛بهنیازهایهمگانپاسخگویدنه
اینکهتنهاقشرهایمتمکنوصاحبنفوذجامعهبهآنهادسترسیداشتهباشند.اصلاساسیدیگر،
مراقبتهایاولیهبهداشتیوبرقراریرابطهایروشنوجدیبینسالمتوتوسعهاجتماعیاست.
زیرااصالحوضعیتزندگیمردم نگاهکرد، بهعنوانمداخلهیزودگذر نباید بهداشتی بهخدمات
پدیدهایاستدرازمدتومستمر؛بههمیندلیلهمکاریدستگاههایاجراییذیربطازارکانمهم
سالمتومراقبتهایاولیهبهداشتیدرپرداختنبهعواملاجتماعیوزیستمحیطیسالمتاست.
اصلاساسیدیگریکهدرکشورمابهطورکلینادیدهگرفتهشده،مشارکتمردماست؛مشارکت
تنهامشارکتمالینیستبلکهمشارکتدربرنامهریزی،اجراونظارتیابهعبارتیمشارکتدرتمام

مراحلفرآیندهایمدیریتیواجراییاست.

آموزشپزشکی
هدفبهبودمراقبتهاوارتقاءسالمتجامعهوبهخصوصتوفیقدردستیابیبهتحولزیربناییدر
اینحوزه،توجهبهنحوهوکیفیتآموزشپزشکیراضرورکردهاست.آموزشپزشکیبایدبرپایهی
مراقبتهایاولیهسالمتتحولیابد54.درآموزشپزشکیبایدتأکیداصلیبرارتقاءسالمتجامعه،
پیشگیری،بهداشت،آموزشبهداشتوشیوهزندگیاخالقپزشکی،باتوجهبهبعدمعنویسالمت
باشد.ازآنجاکهامروزه،عمدهعواملمرگومیربیماریهایغیرواگیر،سوانحوحوادثاست،
تمرکزآموزشهمبایدبیشازپیشبهآنهامعطوفشود.ازجملهدیگرتحوالتضروردرآموزش
انسانی، و اجتماعی خدمات ارتباطی، مهارتهای رفتاری، علوم بر تأکید و توجه کشور، پزشکی
آموزشمدیریتواقتصادسالمت،فناوریاطالعاتوآموزشکارگروهیاست.دراروپاوبهویژه
آمریکاکهتاهمیناواخر،ارائهخدماتسالمتعمدتًابرخدماتفوقتخصصیومراقبتهایویژه
متمرکزبود،مدتیاستکهاینتمرکزبهمراقبتهایاولیهسالمتمعطوفشدهاست.درکشورهای
اعمالمیشود.داروهایتجاریگرانتر اروپاییمقرراتجدیدوجدیدرخصوصدارووضعو
جایخودرابهداروهایژنریکمیدهند.تربیتتعدادپزشکانخانوادهدرحالافزایشوتعدادفوق
تخصصهادرحالکاهشاست.آموزشسالمتدرجامعهجدیتروفراگیرترشدهاستوبرخود
مراقبتی55ومراقبتهایخانگی56تأکیدبیشتریمیشودوجایگاهایننوعازمراقبتهادرسیستمارائه
خدماتاستحکامبیشترییافتهاست.درآمریکاراهاندازیمراکزمراقبتروزانه57درسالهایاخیر،

موجبکاهش۲0%ازتختهایبیمارستانیشدهاست.

مصوباتسال۲00۸اجالسسازمانجهانیبهداشت

دراجالسسال1۳۸۸سازمانجهانیبهداشت58نیز،وزرایبهداشتتصویبکردندکهدستورکار

۵۴-پیشترگفتهشدکهدرآمریکاواروپایغربیاینتغییروتحولاتفاقافتادهودرحالشکلگیریاست.

55-SELF CARE.

56-HOME CARE.

57-DAY CARE.

۵۸-میدانیمکهاجالسسازمانجهانیبهداشتکههمهسالهدرماهمهدرمقراینسازمانواقعدرشهرژنو)سوییس(وباحضوروزرای
⇐
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تمامدولتهابایدتحتپوششدرآوردنهمهیآحادمردمبهمراقبتهایاولیهسالمتباهدفنیلبه
عدالتدرسالمتو،پرداختنبهعواملاجتماعیسالمتکهدستکم۵0%ازسالمتجامعهوافراد
بهآنوابستهاست،باشد59.اجالس،همچنینتصویبکردکهتالشدولتهابایدمعطوفبهنوعو
نحوهارائهمراقبتهامتناسببانیازجامعهباشد؛دولتهابایدپاسخگویمردمباشندوبکوشندبه
جایاعمالمدیریتعمودی،مسائلسالمترابامشارکتمردمراهبریکنند؛همچنین،مطابقبا
اینمصوبهدولتهامکلفشدندتاموضوعسالمتجامعهرادرهمهسیاستهاومصوباتدولت

لحاظکرده،اعمالکنند.

نتیجه
است. مردم کار و زندگی در شرایط بر اثرگذار عوامل عمدهترین، اقتصادی و اجتماعی عوامل
وضعیتسالمتمردمدرپلههایمختلفنردباناجتماعیبازتابعواملاجتماعیمؤثربرسالمت
وازجملهشرایطکارودرآمدآناناست.ازاینرو،اگرسالمتانسانبهمرکزتوجهسیاستهای
اجتماعیبدلشود،منجربهسالمتبهترونابرابریکمتردرحوزهیسالمتخواهدشد.«نتیجهآن
کهتحققعدالتاجتماعیباهدفریشهکنسازیفقر،تنهاباتوسعهوگسترشتأمیناجتماعیناظر
برارائهخدماتبهداشتی-درمانیهمهگیرورایگان،اصالحالگوهایمصرفدرکشورو،پرداختن

هرچهبیشتربهعواملاجتماعیسالمتمیسرخواهدبود.

بنابراینمیتوانگفت،هدفباید:
برخوردبانابرابریهایسالمت،کنترلبیشتربیماریهایکشندهواصالحسیستمسالمتباشد؛--
دستیابیبهاینهدفممکننیستمگرآنکهفقرمهارشود؛--
مهارفقراگرچهالزماست،امابسندهنیست،بلکهبایدبهبهبودشرایطعواملاجتماعیمؤثر--

برسالمتیعنیبایدبهایجاداشتغالمولدوافزایشدرآمدهارویکرد؛
برخورداری-- رایگان؛ و اجباری همگانی، پرورش و آموزش از جامعه عموم برخورداری

همگانازمسکنمناسب؛تأمیناجتماعی؛امکاناتعمومیمطالعهوفعالیتهایفرهنگی،
تفریحیوغیره،جزءضرورتوسعهاقتصادی،اجتماعیاستکهانسانوسالمتانساندر

مرکزتوجهآناست؛
تحققایناهدافنیز،درگرومشارکتعموممردمدرفرایندهایتصمیمگیری،مدیریت،اجرا--

ونظارتاست؛بهعبارتی،توسعهاقتصادیواجتماعیانسانمحوربدونتوسعهسیاسییعنی
تأمینسیاسیوقضاییممکننیستویاابتراست.

***

اکنونببینیماین»حق«درقوانینکشورماچگونهبازتابیافتهاست.

درسال1۳۷۳مجلسبهپیرویازسیاستهایعمومی»نظام«ودرامتداد»برنامهسومتوسعه«با
هدففراهمآوردنتسهیالتبرایورودبیمههایخصوصیبهحوزهیدرمانقانون»بیمهیخدمات
درمانیهمگانیکشور"راتصویبکردومدعیشدکهبااینقانونشرایطرابرایهمهیگروههاو

بهداشتهمهکشورهایجهانبرگزارمیشود،بهمهمترینمسائلسالمتدرسطحجهانمیپردازدوتصمیماتناظربرآنبخشازمسایل
کهاتفاقنظروجوددارد،مصوبمیکند.

۵۹-پیشتردربارهعواملموثربرسالمتوازجملهاشتغالمولد،امنیتشغلیوافزایشوثبیتدرآمدهاوحقبرخورداریازآموزش
رایگانواجباری،مسکنو...صحبتکردیم.
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افرادجامعهو»متقاضی«برخورداریازبیمهخدماتدرمانیفراهمآوردهاست.درماده۴اینقانون
آمدهاست»دولتموظفاستشرایطالزمرابرایتحتپوششقراردادنتمامگروههاوافرادجامعه
کهمتقاضیبیمهخدماتدرمانیهستند،فراهمنماید.پوششوتعمیمبیمهخدماتدرمانیبرایکلیه
گروههایمشمولاینقانونحداکثرظرفپنجسالپسازتصویباینقانونبااولویتنیازمندانو
روستاییانطبقموازیناینانجامخواهدشد.«برایاینمنظور،ماده۵اینقانوننیز،دولترامکلف
میکندکهسازمانیرابرایتحتپوششدرآوردنکارکناندولت،افرادمتقاضی60،روستاییانودیگر
گروههایاجتماعیتأسیسکند.ودرتبصرهیهمینمادهگفتهمیشودهریکازگروههایمذکوردر

اینمادهدارایصندوقجداگانهخواهندبود.

درماده۶نیز،میگوید:»کلیهشرکتهایبیمهمجازندبراساسموازیناینقانونوبارعایتحق
سرانهمصوبدراموربیمهخدماتدرمانِیگروههایمختلفهمکاری،مشارکتوفعالیتمیکند.
بیمههای امور در درمانیمجازند بیمهخدمات در فعالیت بر بیمهعالوه کلیهشرکتهای تبصره-
مضاعف)مکمل(براساسموازینقانونیخودازطریقعقدقراردادهایتکمیلی)خاص(ومطابق

اینقانونهمکاریمشارکتوفعالیتنمایند.«

مطابقاینقانون،بیمهخدماتدرمانیبهدوبخشپایهوتکمیلیتفکیکمیشود.دربخشبیمههای
دفترچه و درآید پوشش تحت بتواند تا بپردازد را سرانهساالنه سهم از بخشی باید بیمهشونده پایه،
خدماتدرمانیدریافتکند؛دراینصورتپرداختبخشدیگرحقسرانهبرعهدهدولتخواهدبود.

درماده1۳اینقانوننیز،اینسهمبهصورتزیرتقویمشدهاند:

»ماده1۳-سهممشموالناینقانونازحقبیمهسرانهخدماتدرمانیبرحسبگروههایشغلیبه
ترتیبزیرخواهدبود:

١ با. مزایا و باحقوق متناسب که بیمهسرانه تایكسومحق پنجم یك دولت، کارکنان
تصویبهیئتوزیرانتعیینمیشود.

٢ مشموالنقانونتأمیناجتماعی:برطبقمقرراتقانونتأمیناجتماعی..
٣ روستاییانبراساسمصوباتهیئتوزیران..
٤ و. عالی پیشنهادشورای به ، سرانه بیمه تا100%حق آزاد: مشاغل و صاحبانحرف

تصویبهیئتوزیران.«
طریق از روستاییان به درمانی خدمات »ارائه میگوید: روستاییان بیمه درخصوص و 1۲ ماده در
شبکههایبهداشتی،درمانیوسیستمارجاعبودهومیزانحقبیمهسرانهخدماتدرمانیروستاییان
درشروعبرنامهمعادل۴0درصدحقسرانهتعیینشدهشهرنشینانخواهدبود.بهمنظورحمایتاز
روستاییانوتعمیمبیمهخدماتدرمانیدرجوامعروستاییوعشایری،دولتموظفاستبخشی
و تأمین بودجهعمومی ازمحل و تقبل را بیمهشده روستاییان درمانی بیمهخدمات هزینهسرانه از
بهصورتردیفیمستقلدرقانونبودجهساالنهمنظوروبراساسموافقتنامهیشرحفعالیتهای
جاریجهتحقبیمهسرانهخدماتدرمانیافرادمشمولاینمادهوانعقادقراردادباسازمانهایو

شرکتهایبیمهگربهمصرفبرسانند.«

درماده1۴ذیلبیمهگروههاییکهقادربهپرداختحقبیمهسهمسرانهیخودنیستند،گفتهمیشود:

۶0-ماده۴قانونخدماتدرمانیمیگوید:»ماده۴-دولتموظفاستشرایطالزمرابرایتحتپوششقراردادنتمامگروههاوافراد
جامعهکهمتقاضیبیمهخدماتدرمانیهستند،فراهمنماید.«
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»تأمینحقبیمهسرانهخدماتدرمانیافرادنیازمندجامعهکهفاقدتواناییپرداختهستندبهپیشنهاد
مشتركکمیتهامدادامامخمینی)ره(وسازمانبرنامهوبودجهتوسطدولتتعهدشدهوبهصورت
اساس بر تا قرارمیگیرد یادشده اختیارکمیته در و منظور بودجههرسال قانون در ردیفیمستقل
انعقاد و مذکور افراد درمانی خدمات سرانه بیمه حق جهت جاری فعالیتهای شرح موافقتنامه

قراردادباسازمانهاوشرکتهایبیمهگربهمصرفبرساند.«

برایناساس،بیمهشوندهپسازدریافتدفترچه،بههنگاممراجعهبهمراکزدرمانیوبرایدرمان،باید
فرانشیزیعنی۳0درصدحقبیمهپایهکهدرنازلترینسطحتعریفشدهاست،بپردازدواگرخواهان
پوششبیشتربیمهاست،بایدبهطورگروهیوازطریقصندوقهایمذکوربهعقدقراردادبابیمههای

خصوصیبرایدریافتبیمههایتکمیلیاقدامکند.

برایارائهتصویرعینیترازآنچهگفتهشد،بهحقسرانهبیمهمصوبسال۹۳نظرمیاندازیم61.

بیمه برایسایرگروهها)صندوقهای درمانیدرسال1۳۹۳ بیمهخدمات »نرخسرانهحق
ایرانیان،کارکنانوظیفه،سایراقشارازجملهبنیادشهیدوامورایثارگران،طالب،بسیجیان،
دانشجویان،وکالونظامپزشکی(برابردویستوپانزدههزار)۲1۵000(ریالتعیینمیشود
) پنجاهدرصد)%۵0 معادل ایرانیانهریك بیمه ودولتدرصندوق بیمهشدگان کهسهم
سرانهمصوباست.براساساینمصوبه،درموردگروههاینیازمندموضوعتبصرهبند)۲(
سهم بخشودگی میزان ،1۳۸۷/۵/1۳ مورخ ۷۴۵1۵/ت۴0۳0۲ك شماره تصویبنامه
مشارکتبیمهشده)مازادبرپنجاهدرصد(براساسدستورالعملمشتركسازمانبیمهسالمت
ایران،کمیتهامدادامامخمینی)ره(،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیومعاونتبرنامهریزی
ونظارتراهبردیرئیسجمهورویارأسًاتوسطسازمانبیمهسالمتایرانتعیینمیگردد62.
حداقلمشارکتبیمهشدگانفوقازنرخسرانهحقبیمهخدماتدرمانی،معادل1۵درصد
است.همچنینحداکثرمدتاعتبارمیزانبخشودگیبرایسهممشارکتبیمهشدهمعرفیشده
ازسویکمیتهامدادامامخمینی)ره(یاسازمانبهزیستیکشوردوسالهاست63.براساساین
مختلف سنوات طی که نفر )۲0000( از کمتر باجمعیت ساکنینشهرهای برای مصوبه،
بیش باجمعیت بهشهرهای که روستاهایی و رسیدهاند نفرجمعیت )۲0000( از باالتر به

۶1-تاریخاجرااز1۳۹۳/0۲/01.

۶۲-اینبخشودگیبهشرحجدولزیر)جدول1(تقویمشدهاست:

درصد
تخفیف
دولت

درصدتایید
تخفیف
کمیتهامام

درصد
پرداخت
بیمهشده

مبلغقابل
پرداخت

۵01۲0000عدمتایید۵0
۵010۴010۳۲000
۵0۲0۳0۷۷۴000
۵0۳0۲0۵1۶000
۵0۳۵1۵۳۸۷000

۶۳-تأکیدازماست.
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از)۲0000(نفرملحقگردیدهاند)براساستقسیماتکشوری(ازصندوقبیمهاجتماعی
کشاورزان،روستاییانوعشایرخارجوبهصندوقبیمهایرانیانملحقمیشوند.افرادتحت
پوششکمیتهامدادامامخمینی)ره(ازطریقایننهادبیمهمیشوند.همچنینصددرصدنرخ
سرانهحقبیمهخدماتدرمانیدرسال1۳۹۳برایبیمارانخاصتحتپوششصندوقبیمه

ایرانیانتوسطدولتتأمینمیشوند64.

،65)۲( درجه تبعی افراد بیمه حق مصوبه، این اساس بر ۳ و ۴ درجه افراد تبعی بیمه حق
بیمه حقوق از مصوب سرانه حق معادل صندوق، هر عمل مورد جاری ضوابط طبق
خواهر مادر، و )پدر صندوق هر 66)۳( درجه تبعی افراد بیمه حق و کسر اصلی شده
مازاد )۲.۹( معادل ) صندوقها ضوابط حسب موارد سایر و داماد و عروس برادر، و
اتباع درمان بیمه پوشش میشود. کسر اصلی شده بیمه حقوق از مصوب، بیمه حق بر
است67. توسعه پنجم برنامه قانون ماده)۲۸( بند)د( مفاد اساس بر ایران مقیم بیگانه
برایناساس،پوششبیمهایاتباعبیگانه68سایراقشار)دانشجویان،طالبوخانوادهشهدا(

درصورتدرخواستبیمهگذارمربوطبالمانعاست69.«

بامطالعهیاینمصوبهمیبینیمکه:درپیتقسیماتشهریصورتگرفته،کسانیکهپیشترتحت
درمان سرانهی درصد ۵0 باید شدهاند، خارج آن از اینک و بودهاند روستایی بیمه پوششصندوق
آنانحاصلشده درآمدهای در افزایشی تقسیماتشهری این با نمیگوید مصوبه ولی بپردازند؛ را
است؟!بهعالوه،معلومنیستبااینمصوبه،چهتغییریدربافتصندوقبیمهروستاییانرخمیدهد
و،چهجمعیتیازشمولبیمههایروستاییانخارجمیشوند!زیرا،میدانیمکهحقبیمهصندوقهای
روستایی1۵درصدسطحدرآمدانتخابیبیمهشدهاستکه۵درصدآنرابیمهشدهپرداختمیکند
و10درصدآنبرعهدهدولتاست.نیز،بهیادداشتهباشیم:»کسانیکهمیخواهندتحتپوشش
بیمهروستاییقرارگیرندمیتواننددرهشتتا10سطحدرآمدی،بین1۵0تا۴00هزارتوماندرماه
پرداختکنندکهپنجدرصداینمبلغراروستاییانودوبرابرآنرادولتپرداختمیکند...مدیرعامل
صندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستاییانوعشایرگفت:ازمیان1۴میلیونجمعیتدارایشرایط
اینکه1۵0هزارنفرتحت بیان با اینصندوقهستند.وی بیمه،فقطیکمیلیوننفرتحتپوشش
بیمهروستاییان بهصندوق بیمهآنها بهپرداختحق نهادموظف این امدادهستندکه پوششکمیته
وعشایراستاظهارکرد:ازسال۸۶کهاینقراردادفیمابینکمیتهامدادوصندوقبیمهروستاییو

۶۴-بیمارانخاصعبارتنداز:1-تاالسمی۲-دیالیز۳-هموفیلی۴-پیوندکلیه۵-اماس)MS(.توجه:بیمارانسرطانی)کانسر(،بیمار
خاصمحسوبنمیگردندوبههیچعنواندفترچهبیمهخدماتدرمانیبیمارخاصدریافتنخواهندکرد.ادارهکلامورسالمتاستان

تهران.

۶۵-۲1۵000ریالحقسرانهبابتهرنفردرماه

۶۶-۲۶۲،۷۷۸ریالحقسرانهبابتهرنفردرماه

۶۷-»بنددـکلیهاتباعخارجیمقیمکشور،موظفبهدارابودنبیمهنامهبرایپوششحوادثوبیماریهایاحتمالیدرمدتاقامتدرایران
میباشند.تعیینمیزانتعرفهمطابقمقرراتبرعهدهبیمهمرکزیایراناستکهبهتأییدمعاونتمیرسد.«

قانونمدیریت ماده)۵( بیمههایدرمانیکلیهصندوقهایموضوع دادهمیشودبخشهای اجازه بهدولت ـ ماده۳۸ـب »بندب- -۶۸
خدماتکشوریوماده)۵(قانونمحاسباتعمومیکشوررادرسازمانبیمهخدماتدرمانیادغامنماید.تشکیالتجدید»سازمانبیمه

سالمتایران«نامیدهمیشود.کلیهامورمربوطبهبیمهسالمتدراینسازمانمتمرکزمیشود.«

۶۹-نقلازمصوبهمورخ1۳۹۳/۲/۳0معاوناولرئیسجمهوراسحاقجهانگیری.
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عشایرامضاشده،کمیتهامداددرسال۹0بهمدتپنجماهودرسالهای۹1و۹۲بهمدتدوسالحق
بیمهافرادتحتپوششراپرداختنکردهاست.ویباتأکیدبراینکههرمیزانکهپرداختحقبیمه
بیمهشدگانبهصندوقبیمهروستاییوعشایریبادیرکردپرداختشود،اجرایاینتعهداتبامشکل
مواجهخواهدشد،گفت:درحالیکه1۵0هزارنفرتحتپوششکمیتهامدادکههماکنوندوسالو

پنجماهاستحقبیمهشانتوسطایننهادپرداختنشدهاست70.«

میدانیمکه:»بیمارانخاصعبارتانداز:1-تاالسمی۲-دیالیز۳-هموفیلی۴-پیوندکلیه۵-
بههیچعنوان بیمارخاصمحسوبنمیگردندو بیمارانسرطانی)کانسر(، .توجه: )MS(اماس
تکلیف که است این پرسش  کرد71.« نخواهند دریافت خاص بیمار درمانی خدمات بیمه دفترچه
مبتالیانبهسرطانودیگربیماریهایصعبالعالجچهمیشود؟میدانیمکهدرنتیجهیسیاستهای
الکترونیکی، امواج ارسال آشامیدنیها، هوا، عامدانهی آلودگیهای جمله از و »نظام« ضدمردمی
داروهای واردات تولید خوراکی، مواد ویژه به و کاالها تولید در استانداردها اعمال به بیاعتنایی
غیراستانداردوغیرهکهمصداقجنایتعلیهملتاست،هرروزبرشدتودامنهیانواعسرطانها
وبیماریصعبالعالجونادرافزودهمیشود؛بیمارهایمبتالبهاینبیماریهاکهعمدتًاهمازمیان

کارگرانوالیههایزحمتکشهستند،چهمیشوند؟

»دکترعلییعقوبیجویباری،آنکولوژیستوعضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهید
بهشتیدرگفتوگوباجامجمخاطرنشانمیکند:هماکنونگفتهمیشودساالنهحدود۹0
هزارموردثبتسرطانجدیددرکشورداریموپیشبینیمیشودکههماکنونحدود۴00
،۶۸ سال در اسالمی شورای مجلس میکنند زندگی ایران در سرطان به مبتال بیمار هزار
آمار تأکیدمیکندکه یعقوبی آمارسرطانهادرکشورموظفکرد؛ ثبت به را نظامسالمت
اما است، )پاتولوژی( سرطانی بافت آزمایشگاهی نمونه ثبت به متکی سرطان ثبت رسمی
از بسیاری دلیل، بههمین بیمارانگرفتهنمیشودکه برخی از بافتسرطانی نمونههای گاه
اینبیماراندرآمارهابهحسابنمیآیند.همچنینازبرخیبیمارانباتومورهایبدخیمهم
اصاًلامکاننمونهبرداریتوموروجودندارد.افزونبراین،برخیآزمایشگاههانیزاطالعات
این هم قانونی تخلف همین که نمیدهند اطالع بهداشت وزارت به را سرطانی بافتهای
تناقضآماریراتشدیدکردهاست.بهگزارشایسنا،اینمقاممسئولعنوانکردکههماکنون
باابتالیساالنه۹0هزارنفربهسرطاندرکشورروبهروهستیمونیممیلیوننفرباسرطان
زندگیمیکنند.ویبراینباوراستکهگرچهشیمیدرمانیرابهخوبیانجاممیدهیم،اما
متأسفانهتوزیعداروعادالنهنیست.بهعنوانمثالبرایبرخیمراکزدرمانیمربوطبهنیروهای
برای اما هزینهمیشود، دورهیکسالهشیمیدرمانی براییک تومان میلیون تا۲00 مسلح
برخیمردمحتیداروی1۲هزارتومانیهمپیدانمیشود.دبیرعلمیکنگرهملیبرنامهجامع
کنترلسرطانهمخاطرنشانکردسرطان،سومینمعضلسالمتیدرایرانودومینمعضل

سالمتیدرجهاناست72.«

اختتامیهکنگرهملی مراسم در بهداشت قاضیزادههاشمی،وزیر فارسحسن »بهگزارش 
برنامهجامعسرطانگفت:۳00هزارایرانیبهبیماریسرطانمبتالهستندوهرسال۹0هزار
نفربهتعداداینبیماراناضافهمیشودبیمههاناکارآمدهستندوبسیاریازاینمبتالیانبیپناه

۷0-تلکساینترنتیمهر،مرکزاطالعاتبیمه11،دیماه۹۲..

۷1-سایتادارهکلامورسالمتاستانتهران.

۷۲-جامجمآنالین،1۶بهمن1۳۹۲.
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هستند.ویگفت:سرطان۶درصدبیماریهایکشورراتشکیلمیدهدوایندرحالیاست
کهساالنه۹0هزارنفرنیزبهتعداداینبیماراناضافهمیشود.ویبابیاناینکهبیماریهای
غیرواگیر۷0درصدمرگومیرهاراشاملمیشوند،افزود:درکشورماسرطاندررتبهسوم
مرگومیرهاقراردارد،۶درصدبیماریهادرکشورماسرطاناستوساالنه۲هزارمیلیارد
ازاعتباراتکشورصرفسرطانمیشود.هاشمیگفت:بررسیهانشانمیدهدکه تومان

سرطانپستاندرمیانزنانوسرطانمعدهدرمیانمردانبیشترینمیزانشیوعرادارد73.«

»بهگزارشایرنا،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:بیشازیکمیلیونو۶00هزارنفر
درطرحبیمهسالمتثبتنامکردهاند74.اواظهارکرد:بیمهسالمتایرانیانبهاقشارکمدرآمد
بهخصوصکارگرانیکهبیمهنداشتنداختصاصدادهشدهکهتاکنوناستقبالبسیارخوبیازاین
طرحشدهاست.ویادامهداد:کارگرانطالیهدارانصحنهاقتصادمقاومتیهستندورسیدگی
بهاموراینعزیزانوتأمینآیندهآنانیکازبرنامههایاولویتداردولتتدبیروامیداست.
وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیاضافهکرد:کارگرانآمادهپذیرشکاروتالشبیشترهستند
بیشتر تالش و کار گروی در فرزندانشان و خودشان خوشبختی و آینده میدانند که چرا

است75.«

را خود که  کارگر« »خانهی ارشد مسئوالن از یکی مقام در ربیعی، علی آقای سخنان مفهوم
»کنفدراسیونکارگرانسراسریایران«میداند،ایناستکهاگرچهنظامبخشبزرگیازکارگرانرا
ازحقبنیادینخودمبنیبربرخورداریازبیمههایاجباریمحرومکردهاستوما-اینآریستوکراسی
کارگری-برآنمهرتأییدنهادیم،ولیکارگرانخوشحالاندوازاینطرحاستقبالکردهاند!پسباید
بهازایاین»پاداش"،تالشبیشتریکنندوطالیهداراقتصادمقاومتی-بخواناقتصادریاضتیمبتنی
بردستورالعملهاینئولیبرالیسمبرآمدهازمکتبشیکاگو-باشند!اما،آقایعلیربیعینمیگویدکه
اگراینکارگرانازسراضطراربهشرحیکهپیشتراشارهشد،بهخدماتدرمانیصندوقبیمههای
درمانیونهبهصندوقتأمیناجتماعیرویکردهاند،چرابایدازاینحقخودمحرومشدهباشندو
یابند، دست درمانی پوششخدمات گونه پوشش هیچ به نتوانستهاند که هم کارگری میلیونها آن
سرنوشتشانچهمیشود76؟نظامهای»محدود،گزینشیوپسماندی«رابهیاددارید؟اینهماناست!

بهوضعبیمهدرمانیکارگرانمهاجرنظربیندازیم:

که مهاجرینخارجی و اتباع امور درنشستخبری آذرماه امروز۲۸ »محمدعجمیصبح
آمایش طرح اینکه به اشاره شد،ضمن برگزار خارجی مهاجرین و اتباع کل اداره محل در
درهشتمرحلهبهاجرادرآمدهاست،خاطرنشانکرد:طرحآمایشهشتاز۹1/۳/۲0تا
۹1/۸/۲۵مهلتدریافتآنبودهاستکهبهاتمامرسیدهاست.ویبابیاناینکه1۴۳هزار
و۷1۷نفرکارتآمایشهشترادریافتکردهاند،عنوانکرد:پنجهزارو۷۶۷نفرکارت
دریافتنکردهاندکهمهلتدریافتکارتتا۹1/10/1۵تمدیدشدهاست.مدیرکلاتباعو

۷۳-سایتالف:نجشنبه1۷بهمن1۳۹۲.

۷۴-اینآمارراباآمارارایهشدهمیرکلسالمتومدیرکلبیمهروستاییانوعشایرکهدیرتربهآناشارهخواهیمکردمقایسهکنید.آقای
مدیرکلسالمتمدعیاست۹۸درصدجمعیتکشورزیرپوششحدماتدرمانیهستند.

۷۵-:1۳اردیبهشت1۳۹۳.

۷۶-رجوعشودبهفصلجمعیتتحتپوششبیمههایاجباری،ازهمیننوشتار.
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اتباعومهاجرین،کمیساریای امور دفترکل با قراردادسهجانبه افزود:یک استان مهاجرین
میتوانند اتباع و شوند تکمیلی بیمه اتباع اینکه برای و شده منعقد بیمه و پناهندگان عالی
کرد اضافه وی کنند. دریافت را تکمیلی درمانی بیمه کارت هشت آمایش کارت داشتن با

پرداختحقبیمههرنفر۹0هزارتوماناست77.«

برای ۸ آمایش کارت دریافت مشمول نفر هزار 1۴۳ تنها مهاجر کارگران همه آن از میبینید؟
برای پناهندگانشدهاند. ازچندرغازخدماتدرمانیآنهمهمیاریکمیساریایعالی برخورداری

درکعمیقترموضوعکافیاستبهخالصهگزارشزیرتوجهکنیم:

»بهداشتودرمانبهآرزوییدوردستبرایکارگرانتبدیلشدهاست.آرزوییدستنیافتنی.
از را آن روز به روز و…  تحریم یارانهها، حذف دولتی، بیمارستانهای خصوصیسازی
دسترساکثریتکارگراندورودورترمیکندوهرچهکهبهپایینتریناقشارکارگریتعلق
داشتهباشیبیشترقربانیسودطلبینظامسرمایهداریمیشویوکارگرانمهاجرغیرقانونی

ازجملهیاینکساناند.

که دولتی بیمارستانهای از یکی اجتماعی مددکار با داشتیم گفتوگویی رابطه این در
نفرکارگرانساختمانیکه الی۷ ازآنخصوصیشدهاست.حداقلهفتهای۶ بخشهایی

اکثرشانافغانهستندودراثرحادثهکارمجروحشدهاندبهاینبیمارستانآوردهمیشوند.

***

باسالموتشکرازشما.میتوانیدکمیبرایمانازوضعیتدرمانکارگرانمهاجربگویید؟آیا--
آنهامیتوانندازخدماتبیمهاستفادهکنند؟

کارگرانمهاجربیمهایندارند.بیمهآسیابامعرفینامهیکمیساریایعالیپناهندگانسازمان--
مللآنهارایکسالهبیمهمیکند.اینمربوطبهکسانیاستکهبهطورقانونیمهاجرمحسوب
میشوندوکارتاقامتدارند.ولیکسانیکهقاچاقییاباپاسپورتبهایرانآمدهاند،شامل
هیچبیمهاینیستند.آنهاییکهفاقدمدارکشناساییهستندازبیمهساختمانهمنمیتوانند
برایدرماناستفادهکنند.معموالًبرایکارفرمایانوشرکتهایساختمانیبهصرفهتراست
کهازاینکارگراناستفادهکنند؛زیراآنهانصفدستمزدکارگرانایرانییاکارگرانقانونی)با
کارتاقامت(رامیگیرند.کارفرماکارگریراترجیحمیدهدکههیچمدرکیشناساییندارد
وضمناینکهاگرسانحهایهمبرایشپیشبیایدبهراحتیمیتواندانکارکندکهفردحادثه
دیدهبرایشکارکردهاست.آنوقتعماًلکارگرحادثهدیدهمیماندوهزینههایدرمانیکه
حتیبابیمهنیزخیلیزیاداست.بااینوضعیتدارووتحریمهاوافزایشقیمتدالر،هزینهها
سربهفلکمیزند.فرضکنیدبهخاطرسقوطازیکطبقهفقطپایتبشکند،اگرنیازیبه
پالتینیامفصلنداشتهباشی،دوسهمیلیونتومانبرایتآبمیخورد.هیچکدامازداروها

بابیمهحسابنمیشود.
بیمهیآسیاچهتعهداتیدرقبالدرمانمهاجرانافغاندارد؟--
سیدرصدهزینههایبیمارستانراتقبلمیکند؛یعنیاگریکمیلیونتومانهزینهبیمارستان--

۷۷-»دراینصندوقاتباعبیگانه)افاغنهوعراقی(وپناهندگانمعرفیشدهازسویوزارتکشورباپرداختحقبیمهبرایمدتیکسال
بیمهمیشوند.بهگزارشادارهکلاموراتباعومهاجرینخارجیبهنقلازخبرگزاریدانشجویانایران)ایسنا(.شرماوراستکهدرسایت

رسمیسازماندولتیازمهاجرانافغانیازعبارتتوهینآمیز»افاغنه«یادمیشود!
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دیگر روزها این هم آن البته، میپردازد. را اینصورتحساب از تومان سیصد شود، آنها
میگوید دارم، کمیساریا در دوستانم از من که رسمیای غیر اخبار و نمیشود پرداخت

هزینههایدرمانیکهخودکمیساریابرایبیمارانافغانمتقبلمیشد،قطعشدهاست.
خانوادهیفردبیمهشدههمتحتپوششهستند؟--
فقطکسانیکهکارتاقامتدارندمیتوانندازاینامکاناستفادهکنند.--
پسبیمهشدهنمیتواندبرایبچهیاهمسرشازخدماتبیمهاستفادهکند؟--
درصورتیکهبرایآنهاهمکارتاقامتصادرشودمیتواندکهاینخودشپروسهایدارد.--

ادارهیاتباعبیگانگانایرانآنانرامعرفیمیکندبهکمیساریا.
اماتاجاییکهمنمیدانماآلناینپروسهمتوقفشدهاستوبهآدمهایجدیدکهواردایران--

میشوندکارتاقامتدادهنمیشود.همانهاییهمکهقباًلکارتاقامتگرفتهاندبهسختی
میتوانندآنراتمدیدکنند؛مثاًلاگرشمادریکسالاخیربهایرانآمدهباشید،دیگربرایتان

کارتاقامتصادرنمیشود.
وقتیکهبرایکارگرافغانحادثهایرخدهدچهپیشمیآید؟آیاکارفرمااورابهبیمارستانمیآورد؟--
مواردیهستکهکارگرانافغانحادثهدیدهراکارفرمابهبیمارستانمیآورد؛امابیشترمواقع--

دویست کار اوایل کنند لطف خیلی کارفرماها میکنند. را کار این همکارانش و دوستان
تومان،پانصدتومانیمیدهندوبعدکهمیبینندکههزینههایبیمارستانزیادمیشود،دیگر
زودتر خیلی باشد نداشته هم شناسایی کارت کارگر این اگر حال کرد. پیدایشان نمیشود
اورارهامیکنندوباقیهزینههامیمانندبهعهدهیخودفردآسیبدیده.معموالًحوادثیکه
برایاینهااتفاقمیافتاد،حادثههایعادیومعمولینیستکهفردبایکدارودرمانیساده
مشکلشحلشود.یکپالتینسادهکهبهجایاستخوانساقپابایدکارگذاشتهشود۸میلیون
تومانقیمتدارد.اینجورخدماتتحتپوششبیمههمنیست.حتیایرانیهاهمبایدپول
بدهند.یابرخیدیگرازخدماتهستکهبایدمدتزمانخاصیازبیمهیشماگذشتهباشد
تابتوانیدازآناستفادهکنید؛مثاًلبایدطرفسهسالسابقهیبیمهداشتهباشدکهبتواندازآن

خدماتبیمهاستفادهکند78.«
***

دارووخدماتتحتپوششبیمهها

قلممشمول اخیرًاحدود۲۷0 و قلم پایانسالگذشته،1۹۷ تا دارو قلم هزار ازچند که میدانیم
بیمههایدرمانیاست79.میدانیمکهبسیاریازاینکاالهایتحتپوششفاقدکیفیتالزماست80؛

۷۸-»مروریبربهداشتودرمانکارگرانمهاجرافغان«،هالهصفرزاده،1۶ژانویه۲01۴.

۷۹-بهگزارشگروهاجتماعیمشرق،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفت:داروهایتحتپوششبیمهاز1۸0قلمبه۲۷۶
قلمافزایشیافت.برایمثال،بهتازگیقرصنورآلومربوطبهفشارخونبهتازگیمشمولبیمهدرمانیشدهاست.11خرداد1۳۹۳.

۸0-بسیاریازداروهایتولیدداخلیازکیفیتمطلوببرخوردارنیستو،بسیاریازپزشکانبهدلیلکیفیتنازلدرمانیوعوارضهای
همان تنها داخل، تولید داروها کیفی ارتقای جای به کشور درمانی نظام و درمانی بیمههای اما، نمیکنند؛ توصیه را داروهایی چنین آن
⇐
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میدانیمکهداروهایمکملوازجملهویتامینهاکهگاهدردرمانبسیارحیاتیاست،مشمولبیمههای
درمانینیست.

همچنین،اطالعداریمکهدولتسقفتعرفههایدرمانیناظربرهتلینگرابهطبقجدولمندرجدر
مبنای بر بیمهگر »پرداختسازمانهای میشود: گفته اینمصوبه در است. کرده اعالم بعد صفحه
اعمالجراحیشایع)گلوبال(، تعرفه بودو بیشتردربخشدولتیخواهد اقامتسهتختیو تعرفه
براساسمیزانرشدسرفصلهایخدمتیوجزئیاتتعرفههایاینتصویبنامهقابلمحاسبهخواهد

بود81.«

وامابرایقضاوتدربارهیوضعیتداروودرمانتحتپوششبیمههایدرمانیبهتراستبهمتن
جامعهمراجعهکنیم:

و بیماران برای آشنا هممحلی طالقانی خیابان در واقع تهران هاللاحمر مرکزی »داروخانه
مخصوصًابیمارانمبتالبهسرطانوبیماریهایصعبالعالجاست.باحضوردراینداروخانه
که میانسالی خانم میکنم. مشاهده آبان سیزده داروخانه به نسبت را کمتری بسیار ازدحام
نتوانستهدارویموردنیازشراتهیهکنداینگونهشروعبهصحبتمیکند:»شوهرمننزدیک
بهسهسالاستکهبهسرطانمبتالشدهوتابهحالداروهایمختلفیمصرفکردهاست.
داروییکهمیخواهمبگیرمیکآمپولاستکهبایدهر۲1روزیکبارتزریقشود.پزشک
برایبیماریهمسرشتزریق۶آمپولراتجویزکردهواولینآمپولنیزمصرفشدهاست:
»دوروزدیگروقتدومینتزریقاستولیاینداروراپیدانمیکنمودراینداروخانههم
و داده مثبت جواب دارو این به من شوهر بیماری بیا. دیگر هفته دو برو نداریم، میگویند
ازجوابششوکه رامیپرسم آمپول این قیمت بههمبخورد.وقتی نمیخواهمدرمانش من
میشوم:»۹میلیونو۷۲۳هزارتومان!میگویدفقطداروخانههایهاللاحمروسیزدهآبان
ایندارورادارندوچونزیرپوششبیمهنیستبهقیمتآزادفروختهمیشود.بااینحالاو
که دهد؛چیزی ادامه زندگی به بیمارش ولی بپردازد را دارو این قیمتگزاف است حاضر

برایشآرزوییدستنیافتنیبهنظرمیرسد82.«

راهدورینرویموبهاینسخناندستاندرکارانگوشدهیم:

در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، درمانوزارت معاون ـ آقاجانی »دکترمحمدحاجی
مصاحبهباخبرگزاریفارساظهارداشتهاست:ساالنه۷درصدافرادجامعهبهدلیلهزینههای
از مردم حق به درخواست نخستین اینرو از و میروند فقر خط زیر به سالمت، فاجعهبار
مسئوالنایناستکههزینههایدرمانیبرایشانقابلتحملشود.قراربودبراساسبرنامهپنجم
توسعه،پرداختازجیبمردمبهحدود۳0درصدبرسد،امادرحالحاضرایننسبتحدود
۷0درصداست.ویبابیاناینکهدربحرانهایاقتصادیدوـسهسالاخیرمشکالتمردمدر

چه دچار بیمار شرایطی، چنین در که است میکنند.روشن تأیید را شده تعیین تعرفههای با پوشش تحت ژنریِک کیفیت بی داروهای
سرگردانیخواهدبود.

۸1-تعرفههایتشخیصیودرمانیبخشدولتیدرسال۹۳.براساساینمصوبهیدولت،پرداختسازمانهایبیمهگربرمبنایتعرفه
اقامتسهتختیوبیشتردربخشدولتیخواهدبودوتعرفهاعمالجراحیشایع)گلوبال(،براساسمیزانرشدسرفصلهایخدمتیو

جزئیاتتعرفههایاینتصویبنامهقابلمحاسبهخواهدبود.

۸۲-پایگاهتحلیلی– خبری۷،۵۹۸بهمن1۳۹۲.
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راوستفهی۲۲۸

خصوصداروودرمانتشدیدشدهاستوبخشبزرگیازسبدخانوارراهزینههایتشخیصی
اما بود، ۲درصد حدود گذشته در سالمت هزینههای میگوید: میدهد، تشکیل درمانی و
اخیرًابهحدود۷درصددراستانهایکشورو1۳درصددرپایتخترسیدهاست.ازاینرو
بیماریهایصعبالعالج گرفتار که را خانوادههایی میتواند فاجعهبارسالمت، هزینههای
ارتقایکیفیتدر تقاضایدوممردم اینکه بیان با آقاجانی ببرد.دکتر بهزیرخطفقر هستند،
میان در نارضایتیهایی هنوز است،گفت درمانی و تشخیصی گوناگون ارائهخدمات زمینه
مردموپزشکانکهمشتریانخدماتآزمایشگاهیهستند،بهچشممیخوردودراینزمینهالزم
استبهاعتباربخشیتوجهویژهایشود.ویبیانداشتکهانتظارسوممردمازدستاندرکاران
بهداشتودرمانکشورنیزدسترسیعادالنهبهخدماتتشخیصیودرمانیاست.دکترایرج
خسرونیاـرئیسانجمنمتخصصانداخلیدرموردهزینههایگزافدرمانمردمبهگزارشگر
روزنامهاطالعاتمیگوید:متأسفانهماعادتنداریمبرایبیماریهزینهایراکناربگذاریم83
وازاینروبهمحضاینکهدچاربیماریحادیمیشویم،بهناچاربرایتأمینهزینههایدرمان
بیاناینمطلب با ازمخارجضروریزندگیمانمیکاهیموآنراخرجدرمانمیکنیم.وی
کهمتأسفانهدفترچههایبیمهکارآییالزمراندارند،میافزاید:وقتیشخصیمبتالبهبیماری
صعبالعالجیمیشودواحتیاجبهداروودرمانوعملجراحیپیدامیکند۷0تا۸0درصد
مخارجبیماریاشرابایدخودشبپردازدوازاینرواکثربیمارانبرایتأمینهزینههایشان،پول

قرضمیگیرندویااقدامبهفروشیکیازوسایلزندگیشانمیکنند84.«

»منجانبازسال۶1هستم.کسانیکهقانوندرمانراتصویبکردندهیچاطالعیازوضعیت
قبلیدرماننداشتند.کاشبررسیمیکردندبعدتصمیممیگرفتند.خالصهبگویمابتدادرمان
ماباتعاونسپاهبودبعدشدبنیادشهیدبعدبنیادجانبازانبعدوزارتبهداشت)1سال(بعد
بنیادجانبازانبعدبنیادشهیدحاالهمدستگاهاجرایی،اینطرحدوسوددارد1-شخصیت
پرداخت جانبازان درمان هزینههای از بسیاری -۲ میشود له مختلف ادارات در جانبازان

نمیشودوپولدولتکمترخرجمیشود85.«

بیمههایخدماتدرمانیرا بر تاوضعاسفبارحاکم تصورمیکنیمکههمیننمونههاکافیاست
نشاندهد.حالدرچنینشرایطیشنیدناظهاراتیازایندستبهمزاحشبیهاست:»سازمانبهداشت
جهانیکشورهارابهلحاظپوششدرمنطقهخودشانبهچندمنطقهتقسیمبندیکردهکهکشورمادر
مانندعربستان، اینکشورهافقطچندکشورعربی حوزهمدیترانهشرقیقرارگرفتهاست.درمیان
کویتوقطروکشورهایاروپاییپوششفراگیربیمهایدارندوایرانهمبااجرایقانونبیمههمگانی
است.وی رسیده بهداشتجهانی تائیدسازمان به بیمهای فراگیر پوشش نظر از تازگی به سالمت
میافزاید:اکنونبیشاز۹۸درصدپوششبیمهدرماندرکشورکاملشدهاستوتالشمیکنیمتااین
رقمرابه100درصدبرسانیم.بااجرایطرحبیمهسالمتهمگانیشرایطیفراهمشدکههمهافراد
بدونبیمهدرکشورکهبراساسآماربین۶تا10میلیوننفرراشاملمیشودزیرپوششاینبیمهقرار

ازخط کمتر بسیار که کنونی دستمزدهای و باحقوق است. زندگی هزینههای به درآمدها بحثجوابگویی نیست. عادت بحث - ۸۳
فقراست،چگونهمیشودبهذخبرهسازیبرایدرماناقدامکرد.اگرجنابدکتراینمعجزرابهماهمبیاموزند،سپاسگزارخواهیمبود؛
زیرا،ازگفتههایایشانپیداستکهخودبهتأثیرمنفیهزینههایدرمانبرزندگیمردمواقفهستند.بههمیندلیلاستکهازبیاعتباری

دفترچههایدرمانسخنمیگویند.

۸۴-ازگزارشروزروزنامهاطالعات:هزینههایسالمت،»فاجعهبار«است۶اردیبهشت/1۳۹۳.

۸۵-فاشنیوز،یکشنبه۲۹بهمن1۳۹1.



۲۲۹ حقفهمگینیفبهداشتفوفدپمین،فوفنقدفقینونف»سیخشیپفجیمعفتأمانفاجشمیعیفوفپفیه«

بگیرندوباایناتفاقاحساسرضایتمندیواعتمادوآرامشدرجامعهایجادشد86.«
بهقولقدیمیها،دروغکهخناقنیست؛جمهوریاسالمیهمکهکارخانهیدروغپرورانودروغ
پروریاست،ربطیهمنداردکهبهکدامجناحتعلقداشتهباشی!بااینهمه،جنابایشانهممیداند
کهوضعآشفتهترازآناستکهبتوانبهسادگیبرآنمالهکشید؛همازاینروستکهبهتناقضگویی
نکاتمهمیاستکه از ارائهمیشود بیمهشدگان به که ومیگوید:»کیفیتخدماتی دچارمیشود
اکنونبایدبهآنتوجهشود،عالوهبراینپایینآمدنخطایپزشکی،کاهشتقاضایالقاییبیماران،
بیمارورعایت بیمهشدگاندردریافتخدمات،اجرایعملیمنشوراخالقی رعایتحقوحقوق
استانداردهاوراهنماهایبالینیبهنحویکهضرورتارائهخدماتدرمانیوپزشکیمنطبقبرنظر
راهنماهایبالینیصورتبگیردازجملهموضوعاتیاستکهدرشرایطفعلیبایدتوجهشود.«پس،
اگرهمهیاینهاکمبودهاوجودداردکهدارد؛چطوراحساسرضامندیوآرامشدرجامعهایجاد
شدهاست؟اینهمازمعجزاتجمهوریاسالمیاست!اما،ایناظهاراتمؤیدنکتهیدیگریاست
کهمادربخشجمعیتزیرپوششتأمیناجتماعیبهآناشارهکردیم:آمارسازیهاینمایشیبرای
فریبکاریدرمجامعخارجیوپاککردنصورتمسئلهدرداخل،بهجایحلمسئله!بهگفتههای
آقایمدیرکلسازمانسالمتیکباردیگرتوجهکنیم:»شرایطیفراهمشدکههمهافرادبدونبیمه
درکشورزیرپوششاینبیمهقراربگیرند«.آیافراهمشدنشرایطبهمعنیتحتپوششقرارگرفتن
است؟واقعیتایناستکهجمهوریاسالمیمدعیاستکهماشرایطرابرایافرادمتقاضیفراهم
کردهایم87،اگرکسانینمیخواهندازآنبهرهمندشوند،تکلیفازنظامساقطاست.ولی،جنابمدیر
کل»سالمتکشور«وبهطریقاوالً»قانونگذار«خوبمیدانستهومیدانندکهدربیمههایاجتماعی
وازجملهبیمههایدرمانیبحث»تقاضا«درمیاننیست،بحثنیازوتواناییاست؛بحثپیشگیریو
حمایتازمردمازسقوطبهفقروحفظسطحزندگیآناندربرابرحوادثوازجملهبیماریهاست؛
ازهمینرو،بحثرایگانواجباریبودنآندرمرکزتمامبحثهایمربوطبهبیمههایاجتماعیواز
جملهبیمههایخدماتدرمانیاست؛وگرنه،چهنیازیبهبیمههایاجتماعیدرمان؟داروودرمانکه
دربازارهست؛متقاضیآنهمکهدربازارهست؛بیمههایخصوصیهمکهوجوددارند؛پسدیگر
چهنیازیبهبیمههایاجتماعیاست؟بیاییدببینیمچرامردمنتوانستهاندبهرغمنیازمندبودنخدمات
درمانیازبهاصطالح»شرایطفراهمآورده«یجمهوریاسالمیبهرهمندشوند.روشناست!گذشته
ازبیکاریگسترده،سطحنازلدرآمدهاپاسخگویسبدهزینههایخانوارهانیستو،درآمدخانوارها
که درمان و دارو اقالمیچون برای بهذخیرهسازی تاچهرسد نمیدهد راهم اولیه نیازهای کفاف
همیشگینیست.درچنینشرایطیاستکهاگربیماریرخنماید،رویدادیاستناگوارکهبههر
ادامهی از و تندهند  به»قضاوقدر« یامجبورند اینصورت آنکاریکرد.در برابر بایددر حال
درمانصرفنظرکنندیابهقرضوقولهوفروشوسایلزندگیتوسلجویندوبیشازپیشبهزیر
خطفقرسقوطکنند.سخناندکترآقاجانیودکترخسرونیارابهیادبیاورید!اما،مدلهایگزینشی،

۸۶-انوشیروانمحسنیبندپی،مدیرعاملسازمانبیمهسالمت،سالمتنیوز،1۵/0۴/1۳۹۳-11:۳۷-کدخبر:11۵۲۶۶.تأکید
ازماست.بیایدآمارارایهشدهایشانراباآمارارایهشدهازسویعلیربیعیومدیرکلصندوقبیمههایدرمانیروستاییانمقایسهکنیم.
علیربیعیمیگوید1.۶میلوننفرتحتپوششبیمههایدرمانیهستندومدیرکلصندوقبیمههایازپوششبیمههایدرمانی10درصد
جمعیتروستاها؛بهعالوه،برماروشننیستکهدرامارارایهشدهازسویعلیربیعیروستاییانهممنظورشدهاندیاتنهاناظربیمهشدگان
شهریاست.پس،این۹۸درصدازکجاامدهاست؟!گفتیم:دروغخناقنیست؛بیماریواگیردارجمهوریاسالمیاست!بیایدگفتهی
خودایشانرادراردیبهشتماهبهجنابایشانیادآوریکنیم:»بهگفتهمحسنیبندپیمدیرعاملسازمانبیمهسالمتکشورکال۲۲درصد
جامعهشهریکهعموماهمدرحاشیههایشهرهاساکنهستندفاقدبیمهاندودرشرایطیکهجمعیتشهرنشینکشوربیشاز۵۳میلیون

نفرباشدحدود1۲میلیوننفردرکشورفاقدبیمههستند.اقتصاد۸اردیبهشت۹۳.«

۸۷-گفتیمکهماده۴قانونخدماتدرمانیمیگوید:»ماده۴-دولتموظفاستشرایطالزمرابرایتحتپوششقراردادنتمام
گروههاوافرادجامعهکهمتقاضیبیمهخدماتدرمانیهستند،فراهمنماید.«



راوستفهی۲۳0

محدودوپسماندیبهمامیگویند،اشکالیندارد،مادامکهفردیازخانوادهقادربهکاراست،بایددر
بازاررقابتیپنجهدرپنجهاینمصائبکند.اگرچنینامکانیهمنبودآنوقت،مؤسساتامدادرسانی
ازنوعکمیتهیامدادهستکهبهصورتمحدودوموقتبهکمکبیاید.همانکمیتهایکهبهرغم
برخورداریازردیفهایبودجهدوسالونیماستکهسهمبیمهیروستاییانرانپرداختهاست؛همان
کمیتهایکهبهشرطهزارمنتوازجملهتهیهاستشهادمحلیلطفمیکندوچندرغازیبه»صدقه«

کفدستنیازمندانمیگذارد!

»زنانیکهبهدالیلیفاقدسرپرستهستندیاسرپرستمؤثریندارنددرصورتدرخواست
موردارزیابیقرارگرفتهوطبقچارچوبتعریفشدهسازمانموردحمایتقرارمیگیرند.
درواقعبایددرخواستحمایتبهصورتمکتوبدریکیازشعبکمیتهارائهشودوبعد
ازآنمددکارانباانجامتحقیقاتمیدانیوگاهیحضوردرمحلموردتحقیق،نتیجهنهاییرا
اعالممیکنندوخدماتمابهاینگونهافرادیابهصورتخدماتتكوچندخدمتیآنیستو
یاتكوچندخدمتیمدتداراست.درواقعبایدخانوادهموردنظردرآمدزایینداشتهباشدو
درعرفآنمنطقهدارایشرایطمتوسطبهپایینباشدویامتناسبباشرایطبومیآنجانباشد.
مدیرتحقیقاتوپذیرشوخدماتکمیتهامداددرپایانگفت:میزانکمکهایماهیانهمابرای
افرادمتفاوتاستواز۴0هزارتومانبراییكنفرتا۷۵هزارتومانبرایخانوادههایبیشاز
پنجنفراست.معاوناجتماعیسازمانبهزیستیبااشارهبهپرداختمستمریماهانه۵۴هزار
تومانیبهزنانسرپرستخانوارتحتپوششسازمانبهزیستی،ازانتظار۳۸هزارزنپشت
درهایبهزیستیبرایپذیرفتهشدندرچترحمایتیاینسازمانودریافتمستمریخبرمیدهد.
بهگفتهعلیمحمدزنگانه»سازمانبهزیستیدرخصوصحمایتاززنانسرپرستخانواراز
برنامهچهارمتوسعهعقباستواینموضوعبهدلیلکمبوداعتباراتاینسازماناست.«این

درحالیاستکهاینسازمانفقطبه۷۴هزارزنخانوارمستمریپرداختمیکند88.«

بهطرحشهیدرجاییکهمتولیآنکمیتهیامداداست،نظریبیفکنیم:

سن که روستاها مقیم تکفل( تحت عائله )و نیازمند سالمندان کلیه طرح این »بهموجب
قرار نهاد این مستمر و انواعخدماتحمایتی تحتحمایت است، بیشتر و سال ۶0 آنها
میگیرند.مراحلحمایتازمشمولینتحتحمایتطرحشهیدرجایی:1ـاخذدرخواست
کتبیازمتقاضی،مصاحبهحضوریباویوتکمیلفرمپذیرشاولیهتوسطمددکارپذیرش؛
۲ـمراجعهمددکارپرسشگربهمحلسکونتمتقاضیوبررسیوضعیتمعیشتیویبرای
نیاز مورد مدارك اخذ ۳ـ تحقیق؛ پرسشنامه تکمیل و نیازمندیخانواده از اطمینان حصول
کارت وصدور خانواده افراد به رایانهای رقمی 1۳ کد تخصیص ۴ـ پرونده؛ تکمیل برای
بیمهخدماتدرمانیبرایآنان؛۵ـمعرفیسالمندبهبانکجهتافتتاححساببانکیبرای

دریافتمستمری.

فهرستمدارکموردنیاز:
1ـتقاضانامهکتبییامعرفینامهازافرادومراجعذیصالح.۲ـتعدادیکبرگتصویرپشتو
رویکارتملیمتقاضیوسایرافرادتحتتکفلدارایاستحقاقحمایت.۳ـتعداد۲برگ
تصویرصفحاتاولودومشناسنامههایمتقاضیوسایرافرادتحتتکفلوی.چنانچهدیگر
الزامی آن تصویر ارائه ، باشد توضیحی هرگونه واجد خانواده اعضای شناسنامه صفحات
است.۴ـتعدادسهقطعهعکس۴*۳متقاضیوسایرافرادتحتتکفلوی.۵ـارائهگواهی

۸۸-مهرخانهکدخبر:1۷،۳۶۹۹شهریور1۳۹1.
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اشتغالبهتحصیلفرزندانذکورباالتراز1۸سال.۶ـارائهگواهییامدرکاثباتاستحقاق،
حسبمورد.ازقبیل:گواهیفوتسرپرستیاطالقنامهبرایزنانبیسرپرستومطلقه،
گواهیعدمحضورسرپرستازمراجعقضاییبرایزنانیکهشوهرانشانترکانفاقنموده
به بیمارانومعلولین،گواهیاشتغال برای ازکارافتادگی تألمو یامفقودشدهاند،گواهی و
خدمتنظاموظیفهبرایسربازانمتأهلودرماندهونظایرآنها.۷ـاخذنامهمعتبرازسایر
نهادهاوسازمانهایحمایتی،مبنیبرعدمبرخورداریمتقاضیازحمایتهاومساعدتهای

نهادهاوسازمانهایمذکور.

نحوهپرداختمستمری:
واریز آنها بانکی حساب به ماهه ۳ بهصورت رجایی شهید طرح مددجویان مستمری 1ـ
میگردد تحویل مذکور مددجویان به کاال مرتبه ۲ یا 1 معموالً سال طول در ۲ـ میگردد؛
سازمان موافقت و اعتبار درصورتوجود ـ ۳ میشود؛ آنانکسر مستمری از آن مبلغ که
یا۲ماهمستمریبهعنوانعیدی مدیریتوبرنامهریزی،معموالًدرآخرهرسالمعادلیک
پرداختمیگردد؛۴ـسرانهمستمریمددجویاندرسال1۳۸۷بهشرحزیرمیباشد:الفـ
خانوارهاییکنفره،ماهیانه۳۲0000ریال؛بـخانوارهایدونفره،ماهیانه۳۷0000ریال؛
جـخانوارهایسهنفره،ماهیانه۴۴0000ریال؛دـخانوارهایچهارنفره،ماهیانه۵00000

ریال؛هـخانوارهای۵نفرهوبیشترماهیانه۶00000ریال.«

و گزینشی »محدود، مدلهای نعل به نعل اجرای شیوهها این اگر گویاست. کافی قدر به مطلب
در و درسطح روز به روز اجباری اجتماعی تأمین بگویید! شما چیست؟ پس نیست،  پسماندی«
درعوض، ؛ )مدلهایمحدود( میشود89 ارائهخدماتمحدودتر وسطح دامنهشمول یعنی عمق
گزینشی( )مدلهای تکمیلی و )نازلترینسطح( پایه مختلف درسطوح اختیاری بیمههای دامنهی

رواجمیباید؛درواپسینحلقهیآننیز،کمیتهامدادوبهزیستی90است)مدلهایپسماندی(.

بیمههایتکمیلی

گفتیمکهباکاهشسطحخدماتبیمههایدرمانیبهنازلترینسطحممکنوتحمیلهزینههایآن
بهمردم،تالشایناستکههرروزازطریق»قوانینومقررات«وبهویژه،ازطریق»قوانین۵ساله
توسعه«،موقعیتبیمههایخصوصیومافیایحاکمبربخشداروودرمانتحکیمشود.دربارهی
خدماتدرمانیپایهچهدربخشبیمههایاجباریوچهدربخشبیمههایاختیاریکهروزبهروز
محدودومحدودترمیشود،سخنگفتیم.اکنونبهتراستنگاهیگذرابهبیمههایتکمیلیوجایگاه
بیمههایخصوصیبیفکنیم.همانطورکهگفتهشد،ازهمانآغازدههی۷0بیمههایخصوصیکه
پیشتردرعرصههایبیمههایمسئولیتمدنی،بیمههایاتومبیلوغیره،فعالبودند،به»بازار«درمان

ورودکردندوهرروزشرایطبرایحضورآنهادراینبهاصالح»بازار«سهلتروسهلترشد.
با گروهی قرارداد عقد طریق از بیمهایخصوصی شرکتهای چیست؟ تکمیلی بیمههای کارکرد
بیمه از بیمهسرانهساالنه دریافتحق ازای به که میشوند متعهد بیمه باصندوقهای یا شرکتها

۸۹-ازجملهاینقوانینومقرراتمحدودکنندهمیتوانبهقانونمناطقآزادویژه،قانونکارگراههایکمتراز۵نفرو10نفر،قانون
کارگاههایقالیبافیوغیرهاشارهکرد.دربخشخدماتهمکهدیدیم.اینراهمبایداضافهکردکهطبقامارهایرسمیمستمریهای

اکثزیتعظیممستمریبگیراندرحدودحداقلحقوقاست.

۹0-منظورایننیستکهسازمانبهزیستیهمانکمیتهیامداداست.ولی،متأسفانه،سیاستهایحاکماینسازمانرانیزبهوظایفیدر
حدهمانکمیتهسوقدادهاست.
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شونده،بخشیازهزینههایدرمانراسقفمعینیپوششدهند.اینشرکتهابرایکاهشریسکاز
عقدقراردادفردیپرهیزمیکنندوازاینرو،»متقاضی«بایدبهصورتگروهیوازطریقمؤسسات،
قرارداد مؤسساتطرف و کند.شرکتها اقدام بیمه یاصندوقهای اتحادیههایصنفی شرکتها،
اختیاری بیمههای پوشش تحت افراد نباشند. یا باشند اجباری بیمههای پوشش تحت است ممکن
خود صندوقهای طریق از باید نیز درمانی خدمات صندوقهای پوشش تحت یا خویشفرمایی یا
بیمهخصوصی تأسیسشرکتهای به اقدام مستقاًل خود که بانکها اخیر سالهای در کنند. عمل
کردهاند،بهعنوانپاداش،سپردهگذارانخودرابستهبهمبلغسپردهومدتزمانسپردهتحتپوشش
بیمههایتکمیلیخوددرمیآورند.گذشتهازبیمههایتکمیلیاخیر،درسایرشرایط،شرکتهایبیمه
خصوصیطیقراردادباشرکتها،مؤسساتیادیگرسازمانهایذیربطبهعنوانتضمینکنندهی
تاسقفمعینیخدمات مبلغسرانه به بسته بیمهشوندگانخود،متعهدمیشوندکه پرداختی وجوه
درمانیراتحتپوششقراردهند.وجوهتعهدشدهبیمهشوندگان،ساالنهتقویممیشودوبایدیک
جایاحداکثردر۲یا۳قسطدر۶ماههیاولیادرابتدایهرفصلجمعآوریوبهطرفبیمهکننده
پرداختشود.طرفبیمهکننده،بهبیمهشوندگاِنبارنخستخودازارائهخدماتکهممکناست۳

تا۴ماهباشدواصطالحًابهآندورهیانتظارمیگویند،خودداریمیکند.

جدولهای1و۲درزیرکهبهعنواننمونهازچگونگیارائهخدماتمعموِل۳شرکتفعالدرحوزه
بیمههایتکمیلیاستخراجشدهاست،نشانگرآناستکهاینشرکتهابهازایوجوهدریافتیمعین
چهسطحیازخدماتدرمانیراپوششمیدهند.برایمثال،بیمهدانابهازایدریافتسرانه1۸۵۵00
ریالماهانهو۲۲۲۶000ریالساالنهبرایهرعضوخانوار،هزینههایدرمانیرابهشرحجدول۲
یادآور بپردازد. بیمهشوندهخود باید فرانشیزمعرفسهمیاستکه و معینیپوششدهد تاسقف
میشویمکهدرهمهحال،بیمهشوندهبایدبههنگامدرمانسهمهزینهیآنرابپردازدوبعدنسبتبه
وصولسهمبیمهگرخصوصیاقدامکند.روشناستکهاگرسقفهزینههایمذکورپرشود،بیمهگر
تعهدینخواهدداشتوتأمینهزینههایآنبهتمامیمتوجهبیمهشوندهاست.نیز،یادآورمیشویمکه
داروبهجزداروهایتزریقیشیمیدرمانیمشمولبیمههایتکمیلینیست.بهعالوه،متذکرمیشویم،
عمومپزشکاندرمراکزدرمانیخصوصیازتأییددستمزدعملجراحیکهگاهتابیشاز۲0و۳0
میلیونمیرسد،سربازمیزنندودستمزدشاندرتعرفههایهتلینگمنظورنمیشود؛ولیدرشرایط
اضطراردستمزدایشانبانرخناچیز10یا۲0%دستمزدواقعیمنعکسمیشود.اصطالح»زیرمیزی«

کهبسیاررایجاست،ناظربرهمینموضوعاست.

ساالنهماهانهسرانه
1۳۳۳1۵1۵۹۹۷۸0بیمهایران:سرانه
۲۲0000۲۶۴0000بیمهآسیا:سرانه
1۸۵۵00۲۲۲۶000بیمهدانا:سرامه

جدول1:سرانهماهانهوساالنهدریافتیتوسط۳شرکتبیمه

پوشش تحت اگر است91، ریال میلیون 10 او ماهانهی دستمزد که کارگری کنیم، محاسبه حال،
بیمههایاجباریباشد،۸میلیونو۴00هزارازدستمزد1۲0میلیونریالساالنهاوبابت۷%حقبیمه
تأمیناجتماعیکسرمیشود؛اگربخواهدخودوخانواده۳نفرهتحتسرپرستیخودرابیمهتکمیلی

۹1-مادراینمحاسبهمیانگیندستمزدهارادرنظرگرفتیم؛میدانیمکهعمومدستمزدهادرحدودحداقلاست؛میدانیمکهحدود۶00
هزارکارگاهازمجموعهی۲میلیونو۴00هزارکارگاهمشمولقانونکاروبیمههایاجبارینیستند؛میدانیمکهازمجموعهکارگاههای
کشور۶00هزارآنغیررسمیاستودستمزدکارگراناینکارگاههابسیکمترازحداقلحقوقاست.ولیظاهرًااقایعلیربیعیدرمقام

یکیازپدرخواندگان»خانهکارگر«ودرمقاموزیر»کارورفاه«اینهارانمیداند!نمیداند؟خودرابهتجاهلمیزند!
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آنهمبهنازلترینسطحدرآورد،بایدساالنه،مبلغیدرحدود۹تا10میلیونریالبپردازد؛دراین
مرحلهوبدوناحتسابسهمفرانشیزدرمانوداروکهپیشتربهآنهااشارهشد،همینهزینهها1۴.۵
درصددستمزداورابهخوداختصاصخواهدداد.روشناستکهاگرعضویااعضایاینخانوار
گرفتاربیماریشوند،بایدفرانشیزدرمان)سهمبیماربههنگاممراجعهبهمراکزدرمانی(رابپردازند.
حال،بستهبهنوعبیماریمالحظهخواهیدکردکهدرمانتمامدرامدبیمهشوندهرامیبلعدیاحتیاو

رامجبوربهگرفتنقرضوفروشمایملکناچیزخودمیکند.

تعهداتبیمهگر

آسیاایراندانا
حاکثرمبلغ

فرانشیزحاکثرمبلغتعهدفرانشیزحاکثرمبلغتعهدفرانشیزتعهد

بیمارستانی هزینههای
تخصصی جراحی شامل
قلب، سرطان، به مربوط
و مرکزی اعصاب و مغز
دیسک استثنای )به نخاع
گامانایف، فقرات(، ستون
کبد، پیوند کلیه، پیوند
استخوان مغز و ریه پیوند

۸0000000۲0۵0000000-10000000010

در جراحی اعمال سایر
مراکزجراحی و بیمارستان
محدودبابیشبتراز۶ساعت
آنژیوگرافی نیز و بستری
شکن، سنگ انواع قلب،
ستون دیسک جراحی
درمانی، شیمی فقرات،
و گامانایف رادیوتراپی،
جهت بستری همچنین
بیمارستان در طبی درمان

۴0000000۲0100000000-۵000000010

۲۵00000010-10000000۲0۲۵000000زایمان)طبیعیـسزارین(
۵00000010-۴000000۴0۶000000هزینهپاراکلینیکیگروهاول
۲۵0000010-۳000000--هزینهپاراکلینیکیگروهدوم
۲۵0000010-۲000000۴0۳000000هزینهجراحیمجازسرپایی
1000000010--۸000000۴0رفععیوبانکساریچشم
-----۲000000درماننازائیوناباروری
---۴0۴000000-خدماتآزمایشگاهی

------ویزیتودارو
100000010-۵00000۲0۵00000آمبوالنس-داخلشهر
1۵0000010-1000000۲0۵00000آمبوالنس-خارجشهر

جدول۲:پوششخدماتدرمانیتوسط۳شرکتبیمهبراساسوجوهدریافتیماهانهوساالنه

یکقدمفراتررویم.کارگریرافرضکنیمکهباهمیندرآمدوباهمینتعداداعضایخانوار،تحت
پوششبیمههایاجبارینیستوبایدبرایبرخورداریازپوششبازنشستگی،ازکارافتادگیوغیره،
بیمههای بیمهشدهراکهساالنه۳۲میلیونو۴00هزارریالمیشود،بهصندوق تمامی۲۷%سهم
اختیاریوخویشفرماییبپردازد.اگربخواهدازحداقلپوششبیمههایتکمیلینیزاستفادهکند،باید
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درسال۹تا10میلیونریالپرداختکند،دراینصورت،حتیاگردرسالخودوخانوادهاش،نیازبه
درماننیابند،بایدمبلغیدرحدود۴۲میلیونریالیعنی۳۵%درآمدخودرابهدرماناختصاصدهد!
اگرنیازبهدرمانیابندچقدربایدبپردازند؟کارگرانیکهدرکارگاههایغیررسمیوبهدورازهرگونه
میشوند،چه؟ واداشته کار به بهرهکشی تحتشدیدترین نازل دستمزدهای با و کار قانون پوشش
ارتشمیلیونیبیکارانکهدرشرایطکنونیبسیبیشازجمعیتبسیاریازکشورهاست،چه؟زنان
سرپرستخانوارهاباجمعیتیبیشاز۲.۵میلیوننفرکهعمومًاازهیچپوششحمایتیبرخوردار
نیستند،چه؟اینسیاههرامیتوانهمینطورادامهداد92!اماکارگزاران»نظام«وازجملهآقای»مدیرکل
سالمتکشور«رابااینحرفهاکارینیست؛ازنظرایشاننظاموظیفهداشتهاستکه»شرایط«را
مربوط »متقاضی« به باقی کند؛ فراهم تقاضا و »بازار«عرضه در درمانی« »متقاضیاِنخدمات برای
است!بهآقایعلیربیعیهمدرمقامیکیازپدرخواندگان»خانهکارگر«وهمدرمقاموزیر»کارو
رفاه«مربوطنیست؛ازنظرایشانمهمنیستاگرکارگرانازحقوقبنیادینخودمبنیبربرخورداری
ازبیمههایاجباریکارگرانمحرومشوند؛بیمههایاختیاریکههست؛پسبایدخوشحالباشندو
بهازایاینپاداشبایدهمچوندورانجنگوپسازآن،کمربهجبرانویرانگریهایناشیازسود

ورزیهایکالنسرمایهدارانبندند!بازیتماممیشودوپردهمیافتد93!

مدلهای»محدود،گزینشیوپسماندی«رابهیاددارید؟اینهماناست،امابومیشدهیآن!

بیمههایخصوصی
همانطورکهدیدهشد،کارکردبیمههایخصوصیداللیوواسطهگریاست.وظیفهاینشرکتها
نهتوسعهوگسترشمراکزدرمانیکه،تنهاتوسعهیبازارمصرف»خدماتدرمانی«مراکزخصوصی
فعالدرحوزهیدرماناست.بسیاریازاینشرکتهاکهپیشتردربخشبیمههایمسئولیتمدنی،
بیمههایاتومبیلوغیرهفعالبودهوهستند،اینکبهبازارروبهگسترشیبهنامبیمههایتکمیلیورود
کردهاندکهازحمایتدولتنیز،برخورداراستو،هدفتمام»قوانین«و»مصوبات«»نظام«،دربیش
ازدودههیاخیرتضعیفبیمههایاجتماعیازیکسوو،کاهشمراکزدولتیدرمانیازدیگرسویا
بهعبارتی،»خصوصیسازی«بودهاست؛اما»خصوصیسازی«خودبهتنهایینمیتوانداهدافکالن
سرمایهدارانرابرآوردهسازد؛بازارفروشکاالهاوخدماتبخشخصوصیهمبایدفراهموتضمین
شود؛یعنیاینزنجیرهزمانیکاملخواهدشدکهنیرویکارنیزدربازاربهاصطالحرقابتیبه»کاال«
تبدیلشودواینزمانیمیسرخواهدشدکهتماممقرراتحمایتیازنیرویکاربهتدریجرنگبازندو
محوشوند.ضروریچنینالگوهاییدالالنوواسطههاییاستکهبهنمایندگیازکالنسرمایهداران
بهگسترشبازارفروشبرآیند.درشرایطکنونیاینوظیفهایاستکهبهشرکتهایبیمهخصوصی
محولشدهاست.بهعالوه،حضوراینواسطههابرایکالنسرمایهدارانفعالدربخشدرمان،این
حسنرابرایآنانداردکهرابطهیمشتریانواینمراکزدرمانیراارگانیکمیکند؛یعنیبیمهشوندگان
درقالبعقدقراردادحداقلیکسالهناگزیرازمراجعهبهمراکزدرمانیمشخصیهستند.حالآنکه،
حضوراینانمثلهرجریانداللیدیگرتنهابهافزایشبهایتمامشدهیکاالهامنجرمیشودکهبهای
آنراخریداربایدبپردازد.بخشازاینافزایشبهاهمانهزینههایگزافتبلیغاتیمربوطبهبازاریابی
استوبخشدیگرسودپیشبینیشدهبرایایندالالن.بازارپرسوددرمانبهبهایخانهخرابیمردم
چناناستکهامروزبسیاریازتراستهایمالی– تجاریبهسرمایهگذاریدربخشدرمانوتأسیس

۹۲-برایکاملکردناینلیستنگاهکنیدبهفصلسوماینکتاب

۹۳-سعدیگفت:»اینچهمردمانندکهسگهاراگشودهاندوسنگهارابسته.«
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شرکتهایبیمهفعالدرحوزهیبیمههایتکمیلیرویآوردهاند.

آن، کنترل و خصوصی بخش فعالیتهای بر نظارت عدم صورت در که است »روشن
سرمایهگذاریهایهنگفتوغیرضروریصرفخریدتجهیزاتپیچیدهپزشکیمیشودو
برای را بیشتر،تالش درآمد تأمین نیز و استهالکوسایل آنگاهسرمایهگذارانجهتجبران
دلیل به تالشها قبیل این میکنند. شروع دارد، مادی دالیل غالبًا که نیازی احساس القاء
منافعیکهعالوهبرصاحبانسرمایه،نصیبکارخانههایسازنده،نمایندگیها،واسطههاو
ویزیتورهامیشود،باشدتادامهوگسترشمییابد.امکاناستفادهازاینقبیلتجهیزاتو
خدماتمنحصربهاقلیتناچیزجامعهمیشودودیگراقشارجامعهبهدلیلعدمتواناییمالی
ازاستفادهازاینامکاناتمحروممیشوندیامجبورندهزینهآنراازجیبخودبپردازند؛از
به نیاز،مجبور ازیکسو،عموممردمدرصورت ایناستکه نیز، ناگوارآن تبعات جمله
استفادهازپساندازهایاحتمالیوفروشاموالناچیزخودونیزاستقراضازدیگرانمیشوند
کهنتیجهآنسقوطبهزیرخطفقراست.تجربههمنشاندادهاستکهآندستهازافرادیکهبه
دلیلمشکالتپزشکیبهزیرخطفقرسقوطمیکنند،غالبًاهرگزازاینورطههولناکرهایی
نمییابند.سویدیگرآن،القاینیازهایکاذببهمردماستکهموجبافزایشتوصیهپزشکان
بهاستفادهازچنینامکانات،آزمایشاتوداروهامیشود؛درنتیجه،بخشبزرگیازمردمکه
نمایندگیها، و فروشندگان پیگیری و هدایت دلیل به نیستند، هزینهها این پرداخت به قادر
بازسازی به پرداختن بهجای نیز، دولتهایسرمایه میآورند. روی بیمههایخصوصی به
وگسترششبکهبهداشتی-درمانیکشورواجرایسیستمارجاعکهعالوهبرصرفهجویی
بهگونهایعادالنهتحتپوششخدماتسالمتقرارمیدهدونوعی اقتصادی،همگانرا
اصالحالگویمصرفاست،تسلیمخواستهایصاحبانسرمایهکههدفیجرسودورزی
ندارند،میشوند.صاحبانسرمایهکهپیوستهدرصددمالاندوزیبیشتریهستند،بهاینمقدار
بسندهنکردهاندوامروز،پدیدهایبهنامتوریسمدرمانیرابابکردهاند.روشناستکهالزمه
توفیقدرجذبایننوعتوریست،صرفهزینههایبازهمبیشتر،برایخریداریتجهیزات
یا ایرانیانمقیمخارج از بیشتروگرانقیمتترپزشکیاست.هرچندممکناستتعدادی
شماریازاتباعخارجیبهدلیلگرانیایننوعخدماتپزشکیدرسرزمینهایمحلاقامت
خودبهکشورمابیایند،ولیقطعًااینمیزاندرآمدبرایصاحبانسرمایهراضیکنندهنیستو
درنتیجهبازهمبهتبلیغاتاغواکنندهوالقاکنندهبرایایجادنیازکاذبدرمیانمردموحتی
پزشکانادامهمیدهند.نتیجه:کاهشمیزانسالمتعمومیوسقوطشاخصهایبهداشت
اختالف تشدید کشور؛ بهداشتی-درمانِی شکبه اضمحالل و تضعیف جامعه؛ سالمت و
یک از روانپزشکان و کودکان داخلی، متخصصین خانواده، و عمومی پزشکان بین درآمد
تشدید موجب چنینوضعی، میشود. فوقتخصص و وجراحانصاحبتخصص طرف
تخصصگراییوفوقتخصصگراییوکاهشتمایلپزشکانبهادامهخدمتباعنوانپزشک
عمومی،داخلی،کودکانروانپزشکیشدهاست.ایندرحالیاستکهباراصلیمشکالت
اساسیوزیربناییسالمتجامعه،بهویژه،درمانبهدوشپزشکعمومی،داخلی،کودکان
طور به طبقاتی اختالف سمتگیریها چنین بربستر پیداست، ناگفته است94. روانپزشکی
روزافزونافزایشمییابد؛متمکنینصاحبنفوذاجتماعیازخدماتلوکسومدرنبهرهمند
میشوندوعموممردمباامیدآنکهشایدمراکزدولتیپاسخگویاندکیازنیازهایپزشکی

۹۴-توجهداشتهباشیم،افزایشروزافزونهزینههایکمرشکنفناوریپیچیدهپزشکیازجملهدالیلیاستکهکشورهایآمریکاواروپای
غربیراوادارنمودهاستتابهطرفارائهمراقبتهایاولیهسالمتوتوجهبهعواملاجتماعیسالمتواعمالعدالتدرسالمتگرایش
هرچهبیشترینشاندهندو،ازاینرو،برایافزایشتعدادونیزافزایشدرآمدپزشکانعمومی،کودکان،داخلیوروانپزشکدرمقایسه

باسایرپزشکانتالشکنند.
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آنانباشند،بهاینمراکزمراجعهکنندوچونجوابنمیگیرند،ناگزیربایدمبلغقابلتوجهی
باز درمان ادامه از مواقع بسیاری در گفتهشد که همانطور و کنند پرداخت ازجیبخود
میمانند.طبیعیاستکهتأخیریاعدممراجعهیادرمانناقصاینگروهکثیرازمردمنتیجهای

جز،تداومبیماری،بروزانواعمعلولیتهایامرگزودهنگامنخواهدبود95.«

بیمههایتکمیلیوبازنشستگان

صندوق و اجتماعی تأمین پوشش تحت مستمریبگیران و بازنشستگان مستمری که میدانیم
قانون مفاد با مطابق که میدانیم است. وحقوق مزد حداقل درسطح عمومًا کشوری بازنشستگی
است. اجتماعی تأمین برعهدهیسازمان آنان درمان تأمین کار بینالمللی وحقوق اجتماعی تأمین
ولیاکنون،مدیرانتأمیناجتماعیبهپیرویازقوانینضدکارگریباعقدقراردادیکسویهوکسر
تعرفههایبیمههایتکمیلیازحقوقآنان،درمانآنانرابهبیمههایتکمیلیحوالهکردهاند.اظهارات

زیر،گویایاینسمتگیریعمیقًاضدکارگریاست:

الزام و اجتماعی تأمین قانون طبق افزود: ایرنا، خبرنگار با گفتوگو در توکلی »غالمرضا
اینسازمان،بایدخدماتمورنیازدرمانبیمهشدهاعمازشاغلیابازنشستهبهطورکاملبه
آنانارائهشودوچیزیبهنامبیمهپایهوتکمیلیوجودندارد؛بنابراینتلقیکردندفترچهبیمه
سازمانتأمیناجتماعیکهدردستبازنشستگاناستدرمادهسهقراردادموردنظربهبیمه
الزاممیباشدکهدستسازمان قانون و اجتماعی تأمین قانون بردن بهمعنایزیرسؤال پایه
تأمیناجتماعیرابرایطفرهرفتنازارائهخدماتکاملدرمانیبهبازنشستگانبازمیگذاردو
بدعتیبهوجودمیآوردکهبهزیانکارگروبازنشستهخواهدبود.توکلیبیانداشت:همچنین
میخواهد، میزان چه تا بیمهشدگان درمان در سازمان که نشده مشخص پایهای، بیمه در
خدماتارائهدهدتابعدازآنمیزانمسئولیتبابیمهتکمیلیباشد.اینفعالکارگریافزود:
درمادههفتقراردادیادشده،مدتیبهعنواندورهانتظارپیشبینیشدهومدتانتظاررامدت
زمانیتعریفکردهکهدرطولآنبیمهگرتعهدیبهجبرانخسارتندارد.بهگفتهتوکلی،در
صورتیکهبازنشستگانبایدظرفمدتسهماهتمایلخودرابرایبهرهگیریازپوششبیمه
تکمیلیاعالمکنندچگونهدراینمدتحقبیمهتکمیلیازمستمریبازنشستگانکسرمیشود
امابیمهگرتعهدینسبتبهجبرانخسارتوارائهخدماتبهآنندارد.ویبااشارهبهسهماهی
کهبازنشستگانحقبیمهرامیپردازند،گفت:درایندورهبهآنهاخدماتیارائهنمیشودویک
تادوماههمطولمیکشدتالیستاسامیبهشرکتآتیهسازانحافظارائهوسپسکارتها
آتیه تا ماهطولمیکشد تاشش پنج بااحتسابتعطیالتنوروزیحدود و بایدصادرشود

سازانحافظشروعبهارائهخدماتبهبازنشستگانکند96.«

تأمین مسئوالن ناکارآمدی تلخ واقعیتهای گویای تکمیلی، بیمه راز و رمز پر »حکایت
اجتماعیدرارائهخدماتدرمانیبهبازنشستگانومستمریبگیرانایندیاراست.طبق»قانون
الزام«سازمانتأمیناجتماعیموظفاستتاخدماتدرمانیمورداستفادهبیمهشدگانشاغل
وبازنشستهرابهطوررایگانتأمینکند،مشخصنیستکهمدیرانتأمیناجتماعیبراساس
چهتصمیمشبانهواحساسیاقدامبهتحمیلاینگونهقراردادهایاستثماریبهمستمریبگیران
فزاینده و گسترده اعتراضهای و انتقاد صدای تاکنون که دستوری میشوند! سازمان این

۹۵-برگرفتهازمقالهی»عواملاجتماعیسالمت«،نوشتهدکترسیدعلیرضامرندی.

۹۶-عصربانک،انتقادبهتقسیمبیمهبازنشستگیبهبیمههایپایهوتکمیلی1۲/11/1۳۹۲کدخبر:11۴0
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مستمریبگیرانوتشکلهایکارگریوبازنشستگیکشورراباخودبههمراهداشتهاست!
چنین مورد این در تهران شهرستان بازنشسته کارگران کانون هیئتمدیره اعضاء از یکی
میگوید:»تاکنوندرچندنوبتدیوانعدالتاداریطیاحکامی،سازمانتأمیناجتماعیرا
نسبتبهاجرایقانونملزمکردهاست،امابااینحالهنوزشاهدتمدیدقراردادبیمهتکمیلی
بازنشستگانباشرکتهایخصوصیهستیم!«علیرضافرهادی،درگفتوگوباایلنا،ضمن
انتقادازبیمهتکمیلیوافزایشنرخاینبیمهتصریحمیکند:»قراردادبیمهتکمیلیدرحالی
باافزایش100درصدیهزینهتعرفهحقبیمهماهانهبراییکسالدیگرتمدیدشدکهیکی
ازوعدههایدولتکنونیکاهشهزینههایمردمبود.ویدرادامهخاطرنشانمیکند:تعیین
مبلغ۲1هزاروهفتصدتومانبهعنوانتعرفهحقبیمهماهانهاستفادهازخدماتبیمهتکمیلی
درحالیاستکهسازمانتأمیناجتماعیحاضرنشدباشروعسال۹۲،مستمریبازنشستگان
رابرمبنایتورمواقعیافزایشدهد.اینکارگربازنشستهتهرانیبایادآوریاینکهسالگذشته
بیمه ارائهخدمات تعرفه سرانه ازکارافتاده، و بازنشسته کارگران گسترده اعتراض وجود با
درمانیتکمیلیبالغبر10هزارو۴00تومانبودهاست،یادآورمیشود:ازآنجاکهقدرت
خریدبازنشستگاندریکسالگذشتهتنها۲۵درصدافزایشیافتهاست،پرداختچنینمبلغی
کانون سابق است.رئیس سنگین بسیار ازکارافتاده و بازنشسته کارگران خانوادههای برای
بیمهتکمیلیدی از انتقاد با نیز تأمیناجتماعی بازنشستگانومستمریبگیرانسازمان عالی
میگوید:»متأسفانهبیمهتکمیلیدیکهباسازمانتأمیناجتماعیبرایارائهخدماتدرمانی
اینبیمه بهتعهداتخودعملنکردهاست!متأسفانه بهبازنشستگانقرارداددارد،همچنان
بیمارستانهاومراکزدرمانیطرف به باپرداختنکردنبدهیخود ازسالگذشتهتاکنون،
قرارداد،منجربهسرگردانیوبالتکلیفیبیمهشدگانتأمیناجتماعیشدهاست؛امادرحالی
کهبازنشستگانومستمریبگیرانسازمانتأمیناجتماعیدرتکاپویاجرای»قانونالزام«به
ایندروآندرمیزنندوبهعالیترینمقاماینسازمانبیمهنامهمینویسند،بهنظرمیرسدکه
دکترسیدتقینوربخش،مدیر]عاملبرگماردهیدولت»تدبیروامید«[چندانفرصتیبرای

پاسخگوییبهمشکالتایندستهازاقشارآسیبپذیرجامعهایرانراندارد97!«

اکنونبهاینآگهیتبلیغیبیمهدانابرایبهدامانداختنکارگرانتوجهکنید:

عصربیمه:»کلیهاعضایخانهکارگردرتمامکشورتحتپوششبیمهدرمانتکمیلی)بیمه
میانخانه که فیمابینی قرارداد در دانا بیمه روابطعمومی از نقل به قرارگرفتند. ) تکمیلی
کارگروبیمهدانامنعقدشدهاستکلیهاعضایخانهکارگرجمهوریاسالمیایراندرکلیه
اعضای تمامی گرفتند. قرار تکمیلی( )بیمه تکمیلی درمان بیمه پوشش تحت کشور نقاط
خانه مراکز به میتوانند کاملتر جزئیات و بیشتر اطالعات برایکسب کارگر خانه محترم

کارگردراستانیاشهرمربوطهمراجعهنمایند98.«

اجتماعی تأمین از برخورداری حق بر مبنی کارگران از کثیری شمار حقوق که حالی در میبینید!
اجباریزیرپانهادهشدهومیشود؛درحالیکهسرانهیدرمانبهنازلترینسطحتنزلیافتهاستو
همینمقدارهمدرتواناییپرداختعموممردمنیست،سران»خانهیکارگر«سکوتاختیارکردهاندو
اعضایخودرابهپذیرشبیمههایتکمیلیفرامیخوانند!برایسراناینخانهوازجمله»جناب«علی
ربیعیکهنقشاسبتروای»نظام«رادرجنبشکارگریایفامیکند،اینمشکالتارزشبازگویی

۹۷-عصرخبر،۳0مهر1۳۹۲.

۹۸-سایتبیمهدانا،۲0/0۴/1۳۹۲
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ندارند؛مهمتأییدمصوباتضدکارگریاستکه»نظام«برعهدهیآنانگذاشتهاست!

روابط بر مبتنی اجتماعی« تأمین »حق یعنی ملت بزرگ دوحق که دیدیم بازگردیم. خود بحث به
کارو»حقسالمت«کهحقیاستعمومیدر»قانونساختارجامعنظامتأمیناجتماعیورفاه«به
فاکتوردرمانخالصهشدهاست؛اینحقبهنازلترینسطحسقوطکردهاست99؛»سالمت«بهدرمان
تکمیلی بیمههای و بخشخصوصی به مقدرات»سالمت«کشور و، است محدودشده بیولوژیک
واگذارشدهاست.برایآنکهاینقانونبههدفخودیعنی»ساختارجامعفقروصدقهگرایی«دست
یابد،درآنبرهدفمندییارانههانیزتأکیدشدهاست.الگوهای»محدود،گزینشیوپسماندی«برآمده
از»مکتبشیکاگو«وتحمیلینهادهایکارگزاِرکالنسرمایهدارانجهانیرابهیاددارید؟اینهمان

است!

۹۹-آشچنانشوراستکهحتامسئوالن»نظام«همقادربهپنهانکردنآننیستند؛بهایناظهاراتآقایباهنرتوجهکنیم:»باهنرگفت:
شایدامکاناتموجوددربخشسالمتکافینباشداماهمینامکاناتموجودنیزبهدرستیاستفادهنمیشود.ویتاکیدکرد:سرانهدرمان
–اعمازسرانهایکهازخزانهپرداختمیشودویامبالغیکهخودفردپرداختمیکند-درمقایسهباخدماتیکهارائهمیشودباالاست.«
پایگاهخبریوتحلیلیجمهوریت،1۸خرداد۹۳؛اماایناظهاراتمثلهمیشهنوعیفرافکنیاستتامردمهمچناندرجستجویپربقال

فروشباشند!



پیوست
۹ حوادثفو

بامیپیفهییفنیشیفازفکیپفدپفجهین۱00

حوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهایهرسالشمارفراوانیازانسانهادرواحدهایتولیدی
وصنعتیبامصائبورنجهایفراوانیروبرومیکند؛پژوهشهایصورتگرفتهنشانگرآناست
که:هزینههایمستقیموغیرمستقیمحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهاییابهعبارتی،فشار
اقتصادیناشیازاینحوادثوبیماریهابهطورفزایندهبرخانوادههاوبهطورکلیبرجامعهسنگینی

میکند.

مطابقآمارهادرسال۲00۸میالدی۲.۳۴میلیوننفردرنتیجهخطرهایشغلیوبهترتیب۲.0۲
میلیوننفربهدلیلبیماریو۳۲1/000نفردراثرحوادثناشیازکاردرگذشتهاند؛بهعیارتیمیتوان

گفت،روزانه،بهطورمتوسطمرگبیشاز۶۳00نفربهواسطهکاربودهاست.

دربسیاریازکشورها،مرگومیروبیماریهایناشیازکار،بهطورکاملثبتوگزارشنمیشوند؛
ازاینرو،آمارهایاعالمشدهتمامواقعیترامنعکسنمیکند.

تعدادحوادثسالمرجع
مرگبار

نرخشیوعحوادث
بهازایهریکصد

هزارکارگر

تعدادمرگو
میرناشیاز
بیماریهای

شغلی)میلیوننفر(

مجموعمرگومیر
ناشیازحوادث
وبیماریهای

شغلی)میلیوننفر(
۲001۳۵1000۲.1۵۲.۰۳۲.۳۸
۲00۳۳۵۸0001۳.۸1.۹۵۲.۳۱
۲00۸۳۲100010.۷۲.۰۲۲.۳۴

جدولنرخآماروشیوعحوادثدرجهان

ازکلمرگومیرثبتشدهیناشیازبیماریهایشغلی،۲۹%راسرطان،۲1%رابیماریهایخونی
و۲۵%بیماریهایمسریراشاملمیشود.بهعالوه،بیشاز۹00000مرگناشیازمواجههبامواد

خطرناکدرمحیطکارگزارششدهاستکهنشانگرافزایشآندرمقایسهباسالهایگذشتهدارد.

تعدادمرگومیرناشیازمواجههباموادخطرناکسالمرجع
۲001۴۳۸۴۸0
۲00۳۶۵1000
۲00۸۹10000

جدولمرگومیرناشیازمواجههباموادخطرناکدرمحیطهایکاری

گزارشهایارائهشدهدرخصوصحوادثکارنشانمیدهدکهحوادثناشیازکاربهغیبت۴روزیا
بیشتربیشاز۳1۷میلیونکارگرانجامیدهوجراحتومصدومیت۸۵0000نفررابهدنبالداشتهاست.

100-برگرفتهازآخرینگزارشهایسازمانبینالمللیکار.



راوستفهی۲۴0

تعدادحوادثمنجربهغیبت۴سالمرجع
روزیابیشترازمحیطکار

نرخحوادثغیرکشندهبهازای
هریکصدهزارکارگردرجهان

1۹۹۸۲۶۴0000001۲۵00
۲001۲۶۸0000001۲۲00
۲00۳۳۳۷0000001۳000
۲00۸۳1۷00000010۶00

جدولحوادثغیرکشندهمنجربهغیبت۴روزیابیشترازمحیطکار

توزیعاینحوادثبراساسآمارهایارائهشدهرادرسال۲00۸میالدینشانگروقوع۳۸%آندر
کشورهایغرباقیانوسآرامو۲۶%درکشورهایجنوبشرقآسیاست؛بهعبارتی،حوادثثبت

شدهدراینمناطقحدود۶۴%حوادثناشیازکارراتشکیلدادهاست.

براساساظهاراتوزیرکاروتأمیناجتماعیکشورترکیه،روزانه1۷۶حادثهکاریدرکارگاههای
اینکشوررخمیدهدکهفوت۳کارگرومعلولیت۵کارگررادرپیدارد.مطابقهمیناظهارات،
درسال۲00۹میالدیدراینکشور۶۴۳1۶حادثهکاریرخدادهاستکهبهمرگ11۷1کارگر
منتهیشدهاست.یادآورمیشویمکهاینآمارتنها۹میلیونکارگرمشمولتأمیناجتماعیترکیهرا
دربرمیگیردکهدرمقایسهباکهدرمقایسهباجمعیتحدود۲1میلیوننفرکارگرانآنکشوررادر

برمیگیرد؛ازاینرو،آمارارائهشدهبسیدورازواقعیتوحوادثرخدادهاست.

براساسگزارشارائهشدهازسویاتحادیهکارگریاینکشور،آمارحوادثناشیازکاردرطیسالهای
یافتهاستکهعلتاصلیآنراخصوصیسازی،برونسپاری افزایشچشمگیری اینکشور اخیردر
خدماتوقراردادهایموقتکارمیدانند.بهعالوه،گفتهمیشودکهحدود۶0%حوادثکاریدر

اینکشوردرکارگاههایکمتراز۵0نفرکارگررخدادهاست101.

براساسپژوهشهایسازمانبینالمللیکاربهدلیلفناوریهاینوینشاهدپدیداریخطرهایجدید
قبیل از )psychosocial illness(اجتماعی روانی- بیماریهای ازجمله و کار بهداشت و ایمنی
بیماریهایمربوط باتشعشاتغیریونیزانو استرسهایشغلیودیگرناهنجاریهایذهنی،مواجهه

سالخوردگینیرویکاربهمثابهچالشهایجدیدنیرویکاردرکشورهایتوسعهیافتههستیم..

و مهاجر کارگران و موقت قراردادهای پرخطر، مشاغل در اشتغال رسمی، غیر مشاغل گسترش 
کودکانکارهمچنانازمسائلوچالشهایپیشرویسازمانبینالمللیکاراست.

خلیج در نفتی سکوی انفجار جهانی مقیاس در و کار حوزه در گذشته سال چالشهای جمله از
مکزیک،نجات۳۳معدنکاردرمعدنسنخوزهشیلیوناشیازریزشتونلدراینمعدنومحبوس
شدنبیشاز۶۹روزآناندرزیرزمینویاتالشهاینافرجامنجاتمعدنکاراندرکشورهاینیوزلند،

پرو،چینو...بود.

تخمینزدهمیشودکهفاجعهانفجارنیروگاهبرقهستهایفوکوشیمادرکشورژاپنموجبازدست
رفتن۳/۳تا۵/۲ازتولیدناخالصداخلی)GDP(کشورژاپندرسالجاریشود.

)ISSA( اجتماعی تأمین جهانی اتحادیه توسط انجامشده تحقیقات و مطالعات آخرین اساس بر

101-گزارشاینسندیکاها،حاکیمشابهتشرایطناظرمناسباتکاراینکشورباکشورماست.اتفاقینیست؛مدلهاینولیبرالیدر
همهجاکارکردیکسانیدارند.



۲۴1 حوادثفوفبامیپیفهییفنیشیفازفکیپفدپفجهین

بنگاههای در کار بهداشت و ایمنی حوزههای در پیشگیری زمینه در سرمایهگذاری بازدهی نرخ
اقتصادیحداقل۲/۲واحدبهازایهرواحدسرمایهگذاریدرسالاست.بهعبارتیدیگر،هرواحد
ایمنیوبهداشتکارحداقل۲/۲واحدعایدیبازگشت سرمایهگذاریساالنهدرزمینهپیشگیری
سرمایهدرسالبودهاست.همچنین،اینپژوهشنشانگرآناستکهاینعایدیمیتوانددربرخی
بنگاههای ایمنیوبهداشتکاردر ارتقای اثراتمثبت یابد،زیرا افزایش از۵واحد بهبیش مناطق
اقتصادی،افزایشانگیزهکاردرمیانکارگران،ارتقایجایگاهوچهرهموفقبنگاهها،کاهشمشکالت
وناهنجاریهایکاریوافزایشکیفیتمحصولنهاییرابههمراهدارد.اینمطالعاتنیز،نشانمیدهد
کهسرمایهگذاریدرمقولهآموزشایمنیبهطورمتوسطبهازایهرواحد۴/۴۸واحدوسرمایهگذاری
درزمینهتأمینتجهیزاتحفاظتفردی)PPE(بهازایهرواحد۳/۳۷واحدبازگشتخواهدداشت

کهبسیاردرخوردتوجهاست.

بخشعظیمیازکارگرانکشورهایدرحالتوسعهدراقتصادغیررسمیرااشتغالدارندومتأسفانه،
و کنترل به قانونی الزام و نیستند کارگاهها این در کار بهداشت و ایمنی مقررات و قوانین مشمول

بازرسیاینکارگاههاوجودندارد.

اساسی مشکالت با چنان هم کشورها اقتصادی رشد در آنان مؤثر نقش رغم به مهاجر کارگران
عدیدهایروبروهستندانواععواملخطرزایایمنیوسالمتآنانراتهدیدمیکند.آمارغیررسمی
حاکیازنرخباالیحوادثوبیماریهایشغلیدرمیاناینکارگراندرمقایسهباکارگرانبومییا
داخلیبهدلیلعدمبرخورداریازپوششحمایتهایقانونیوبهکارگیریآناندرمشاغلغیررسمی
dirty,dangerous(ودرشرایطسهگانهنامطلوبکاریومعروفبه:کثیف،خطرناکوپست
درامریکا۲۳/۵درصدحوادثمنجربهفوتکارگران نمونه، برای است. )and demeaning

ساختمانیمربوطبهحدود1۵درصدکارگراناسپانیاییزبانشاغلدراینبخشاست.

ریسکعوامل میزان تبیین در که است کارگران ازسالخوردگی ناشی دیگر،خطرات ازچالشهای
شغلیدرمیانکارگرانسهمبهسزاییدارد.حالآنکه،براساسآخرینآمارهایپژوهشیسازمان
بینالمللیکار1۳%نیرویکارجواندرجهانهماکنونبیکارندوبهناگزیر،بسیاریازآنانبهمشاغل
بهمنظور باید ازهمینرو،دولتها نامطلوبرویآوردهاند. بهکاردرشرایطسهگانه غیررسمیو

کنترلعواملخطرزادرجمعیتکارگریسالخورده،راهبردهایمناسبواساسیرااتخاذکنند.

چالشهایپیشرویکارزنانازدیگرمسائلمطرحکنونیاست؛ازآنجملهاست:بیماریهایاسکلتی
وعضالنیناشیازحملبارتوسطزنان)بین۳۵تا۵0کیلوگرم(بودندرمعرضآفتکشهایجدید،
فیومهایدیزلی،موادشیمیاییترکیبی،حاللهایترکیبیجدیدو...درکشورهایفقیر.ازاینرو،
بایداهتمامبیشتریبرنظارتدرمشاغلغیررسمیوتحقیقاتالزمدراینزمینههانشان دولتها

دهند.

به درجهان تولیدی کاالهای درصد کهحدود۲0 میشود زده تخمین نوین، فنآوریهای مقوله در
نوعیدرارتباطباعلمنانوتکنولوژیباشد102؛بهدلیلفاصلهمیانآگاهیازاینفنآوریهاینوینو
خطرزاییآنبرایمنیوبهداشتیکاروانسانهماینک،امکانارزیابیعوارضآنهامهیانیستوبرای
تحلیلوبرنامهریزیواتخاذتصمیمهایالزمنیازمندتحقیقاتگستردهایاست.ازاینرو،سازمان

بینالمللیکارخواهانمطالعاتوتحقیقاتبیشتردولتهادراینزمینهاست.

کشورها برخی در )green jobs( سبز درمشاغل کار از ناشی چالش پیشاروی، مسائل دیگر از

10۲-نانوبرابریکمیلیاردممتریایکهشتادهزارمپهنایمویانساناست.



راوستفهی۲۴۲

است.ازجملهعواملخطرزادراینمشاغلوگریبانگیرکارگرانکارهایمرتبطبانیروگاههایبادی
وکاردرارتفاع۸0متریابیشتراست؛براساسگزارشهایمرکزکنترلوبازرسیکاراروپابهدلیل
گسترشایننوعمشاغلتاسال۲0۲0میالدیخطرزاییآنهاافزایشخواهندیافتوضروریاست

کهنظارتوکنترلبیشتردراینخصوصاعمالشود.



پیوست
10 تشرییتفپجوعفسیزمین

دستورالعملشماره۵۲/1۴1۹۹مورخ1۳۷۸/۸/1۸درخصوصنحوهوصولخساراتموضوع
ماده۶۶قانونتأمیناجتماعی،راههایاثباتعدمرعایتمقرراتحفاظتفنیوبهداشتیازطرف
کارفرماکهمنجربهوقوعحادثهناشیازکاریابروزبیماریحرفهایوچگونگیرجوعسازمانبه

کارفرمایمقصررابهشرحزیراحصاکردهاست:

الف(گزارشبازرسکارمبنیبروقوعحادثهناشیازکاربهدلیلعدمرعایتمقرراتحفاظت
فنیویابروزبیماریناشیازعدمرعایتمقرراتبهداشتیازطرفکارفرمایانمایندگانوی.

ب(گزارشکارشناسبهداشتکارمبنیبربروزبیماریناشیازعدمرعایتمقرراتبهداشتی
ازطرفکارفرمایانمایندگانوی.

ج(حکمقطعیصادرشدهازمراجعقضاییدربابحادثهیابروزبیماریناشیازکارکهدر
آن،کارفرمابهدلیلعدمرعایتمقرراتحفاظتفنیوبهداشتیمقصرشناختهشدهباشد.

درصورتاثباتتقصیرکارفرمابهترتیبزیرعملمیشود:

یک(پسازمحاسبههزینههایدرمانونیز،غرامتمقطوعنقصعضویاغرامتدستمزدیاهر
دوپرداختشدهازسویواحداموربیمهشدگاناخطاریبرایکارفرماجهتدریافتمبالغ
مذکورارسالمیشود.درصورتیکهکارفرماازپرداختآنامتناعکند،نسخهایازاخطاریه

یادشدهبهواحداجرائیاتبرایاقداماتبعدیارسالمیشود.

یا دو(درصورتازکارافتادگیبیمهشدهشرایطبرایبرقراریمستمریازکارافتادگیجزئی
کلییادرصورتفوتویبرایبرقراریمستمریبازماندگانشچنینپیشبینیشدهاست:
الف(میزانوجوهنقدیوغیرنقدیپرداختیبهبیمهشدهیابازماندگانوی)شاملمستمری
برای شده انجام درمانی هزینههای و اساسی کاالهای بن عیدی، عائلهمندی، کمک ماهانه،
بیمهشدهازکارافتادهیافوتشده(طیاخطاریهایبهکارفرماابالغمیشودودرصورتامتناع
ویازپرداختهزینههاییادشده،نسخهابالغشدهاخطاریههمراهبادرخواستصدوراجراییه
جهتپیگیریووصولخسارتبهواحداجراییاتارسالمیشود.ب(طبقتبصره1ماده۶۶
قانون،میزانمستمری10سالهبیمهشده،براساسمستمریآخرینماهمحاسبهوبهکارفرما

ابالغمیگرددتادرصورتتمایلباپرداختمبلغمحاسبهشدهبریالذمهشود.

بیمهشدگان به درمانی خدمات ارائه نحوه خصوص در 1۳۸0/1۲/۲۵ مورخ اداری دستور در
باشد، ثالث بیمهشخص پوشش تحت مقصر راننده که فرضی در رانندگی، ازحوادث آسیبدیده
مدارکالزمبرایمراجعهبهشرکتهایبیمهبهاینشرحاعالمشدهاست:1(اصلیاکپیبرابراصل
کروکیحادثهویاگزارشکارشناسرسمیدادگستریویاگزارشافسرکاردان،۲(کپیبیمهنامه

مقصرحادثه،۳(اصلمعرفینامهبیمارستان)صورتحساب(.

دربخشنامهشماره۵000/۴0۸1۵مورخ1۳۸۳/۴/۲1حوزهفنیودرآمد،موضوعبیمهاجباری



راوستفهی۲۴۴

کارگرانساختمانیمقررشدهاست:درمواردیکهوقوعحادثهناشیازکاربهعلتعدمتوجهکارفرما
یانمایندگاناودرزمینهرعایتمقرراتحفاظتفنیوایمنیبهوقوعپیوستهباشد،پسازاخذنظریه
بازرسکارویاسایرمراجعذیصالح،تعهداتقانونیدرخصوصبیمهشدهاعمالوخساراتوارد

شدهطبقمقرراتماده۶۶ازکارفرماوصولمیگردد103.

10۳-درماده۹۲قانونبرنامهچهارمتوسعه،شرکتهایبیمهمکلفشدهاندتادهدرصدازحقبیمهشخصثالث،سرنشینومازادرا
برایپرداختبهسازمانهایبیمهگربهحسابوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیواریزکننددرمقابل،اینسازمانهامکلفبه
ارائهخدماتبهمصدومینحوادثترافیکی،جادهایورانندگیشدهاندکهروشناستدراینصورتنمیتوانندازایننظربهشرکتهای

بیمهمراجعهکنند.



فهرست
بامیپیفهییفحرفهفای۱0۴

پیوست
11
درابتدافهرستبیماریهایحرفهایتنهاشامل1۵دستهازبیماریهایحرفهایبود.درسال1۹۸0
باتجدیدنظردراینفهرست،شماربیماریهایحرفهایبه۲۹بیماریافزایشیافت.فهرستاخیر،
دارایدوستوناست:ستونسمتراستبیماریهایحرفهایوستونچپبازگوکنندهمشاغلدر
معرضاینبیماریهاست؛بنابراین،اینفهرست،معطوفبه»نظاممبتنیبرفهرستدوگانه«است.

حرفهمتضمنبیماریهایحرفهای
خطر

ازگردوغبارمعدنی ناشی بیماریهایریوی یا )pneumoconioses(پنوموکونیوزها
،asbestosisآسبستوز،anthracosilicosisانتراکوسیلیکوز،silicosisسیلیکوز(
اصلی عامل سیلیکوز اینکه شرط به )silico tuberculosis سیلیکوتوبرکولوز

ازکارافتادگییامرگباشد.

تماممشاغلدر
معرضچنین
خطرها.

ناشی بیماریهایریوی یا )bronchopulmonary diseases(برونکوپنوموپاتیها
.)hard-metal dust(ازگردوغبارفلزاتسخت

از ناشی ریوی بیماریهای یا )diseass brnchopulmonary( برونکوپنوموپاتیها
.)sisal(کتان،کنفیاگردوغبارسیسل،)byssinosisاستنشاقالیافریزپنبه)بیسینوز
یاتحریککنندهشناختهشدهدراین ازعواملحساسیتزا تنگینفس)asthma(ناشی

زمینهکهازفرایندکارجدانشدنیباشد.
بیماریهایناشیازبریلُیم)beryllium(یاترکیباتسمیآن.
بیماریهایناشیازکادمُیم)cadmium(یاترکیباتسمیآن.

بیماریهایناشیازفسفر)phosphorus(یاترکیباتسمیآن.
بیماریهایناشیازکرومُیم)chromium(یاترکیباتسمیآن.
بیماریهایناشیازمنگنز)manganese(یاترکیباتسمیآن.
بیماریهایناشیازآرسنیک)arsenic(یاترکیباتسمیآن.
بیماریهایناشیازجیوه)mercury(یاترکیباتسمیآن.

بیماریهایناشیازسرب)lead(یاترکیباتسمیآن.
بیماریهایناشیازفلوربن)fluorine(یاترکیباتسمیآن.
.)carbon disulfide(بیماریهایناشیازکربندیسولفید

یا )aliphatic( آلیفاتیک هیدروکربنهای مشتقات سمی هالوژن از ناشی بیماریهای
.)aromatic(آروماتیک

بیماریهایناشیازبنزین)benzene(باموادسمیشبیهآن.
بیماریهایناشیازمشتقاتسمینیترو)nitro(وآمینه)amino(بنزینیاموادسمی

شبیهآن.

10۴-پیوستشماره1مقاولهنامهشماره1۲1.
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حرفهمتضمنبیماریهایحرفهای)ادامه(
خطر

اسید عالی ترکیبات سایر یا )nitroglycerin( نیتروگلیسیرین از ناشی بیماریهای
.)nitric acid(نیتریک

.)ketones(یاکتونها)glycols(گلیکولها)alcohols(بیماریهایناشیازالکلها
:)asphyxiants(بیماریهایناشیازموادخفقانآور

)carbon monoxide(مونواکسیدکربن-
وسولفیدهیدروژن آن یامشتقاتسمی )hydrogen cyanide( هیدروژن -سیانور

)sulfidehydrogen(
کریوضعفشنواییناشیازصدا.

مفصلها، استخوانها، تاندونها، عضلهها، )اختالالت ارتعاش از ناشی بیماریهای
مویرگهایجلدییاعصبهایجلدی(.
بیماریهایناشیازکاردرهوایفشرده.

.)ionizing radiations(بیماریهایناشیازاشعههاییونزا

تمامکارهایی
کهشخصرا
درمعرضتأثر
اشعههاییونزا
قرارمیدهد.

بیماریهایپوستیناشیازعواملفیزیکی،شیمیایییابیولوژیکیکهدرسایرقسمتهابه
آناشارهنشدهاست.

تمامکارهایی
کهشخصرا
درمعرضچنین
خطریقرار
میدهد

)cencer of the skin primary epitheliomatous(غددابتداییبدخیمپوست
یا فرآوردهها ترکیبات، یا آنتراسن معدنی، روغن طبیعی، قیر زفت، قیر، از ناشی که

پساماندههایچنینموادیباشد.
سرطانریهیامزوتلیومهایناشیازاستنشاقپنبهنسوز.

بیماریهایعفونییاانگلیکهشخصدرکاریکهخطرابتالبهچنینبیماریوجودداشته،
بهآندچارشدهباشد.

الف(مشاغل
آزمایشگاهییا
مشاغلمربوط
بهبهداشت
ب(مشاغل
دامپزشکی
ج(مشاغلی
کهشخص
باحیوانات،
الشهحیوانات،
قسمتیازالشه
حیواناتآلوده
درتماسباشد.
د(سایرمشاغل
مواجهباخطر
آلودگیاست.

*دراعمالاینفهرست،درصورتلزوم،میزانونوعقرارگرفتندرمعرضخطربایددرنظرگرفتهشود.
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فهرستبیماریهایحرفهایدرتوصیهنامهشماره1051۹۴

فهرستبیماریهایحرفهایجدولپیوستتوصیهنامهشماره1۹۴بهشرحزیراست:

1.بیماریهایناشیازعوامل:

1-1:بیماریهایناشیازعواملشیمیایی

1-1-1:بیماریهایناشیازبرلُیم)beryllium(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۲:بیماریهایناشیازکادمُیم)cadmium(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۳:بیماریهایناشیازفسفر)phosphorus(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۴:بیماریهایناشیازکرومُیم)chromium(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۵:بیماریهایناشیازمنگنز)manganese(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۶:بیماریهایناشیازآرسنیک)arsenic(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۷:بیماریهایناشیازجیوه)mercury(یاترکیباتسمیآن.

1-1-۸:بیماریهایناشیازسرب)lead(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۹:بیماریهایناشیازفلورین)fluorine(یاترکیباتسمیآن.

.)carbon disulphide(1-1-10:بیماریهایناشیازسولفیدکربن
آلیفاتیک هیدروکربنهای مشتقات سمی هالوژن از ناشی بیماریهای :11-1-1

.)aromatic(یاآروماتیک)aliphatic(
1-1-1۲:بیماریهایناشیازبنزین)benzene(یاموادسمیشبیهآن.

1-1-1۳:بیماریهایناشیازمشتقاتسمینیترو)nitro(وآمینه)amino(بنزنیا
موادسمیشبیهآن.

1-1-1۴:بیماریهایناشیازنیتروگلیسیرین)nitroglycerin(یاسایرترکیباتآلی
.)nitric acid(اسیدنیتریک

1-1-1۵:بیماریهایناشیازالکلها)alcohols(،گلیکولها)glycols(یاکتونها
.)ketones(

آور)asphyxiants(:مونواکسیدکربن ازموادخفقان ناشی بیماریهای :1۶-1-1
مشتقات یا )hydrogen cyanide( سیانورهیدروژن ،)carbon monoxide(

.)hydrogen sulfide(سمیآنوسولفیدهیدروژن
.)actylonitrile(1-1-1۷:بیماریهایناشیازاکرینیتریل

.)oxides of nitrogen(1-1-1۸:بیماریهایناشیازاکسیدهاینیتروژن
1-1-1۹:بیماریهایناشیازوانادیوم)vanadium(یاترکیباتسمیآن.

10۵-توصیهنامهشماره1۹۴دولتهایعضوررافرامیخواندتابامشارکتنمایندگانکارگرانوکارفرمایانوبهشیوهایسازگاربا
شرایطملیفهرستیازبیماریهایحرفهایراباهدفپیشگیری،ثبت،اعالموجبرانخسارتحوادثناشیازکاروبیماریهایحرفهای،
تهیهکنند؛بهگونهایکهدستکم،بیماریهایحرفهایبرشمردهشدهدرجدولشماره1مقاولهنامهشماره1۲1کهدرسال1۹۸0بازنگری
واصالحشدرادربرگیردو،درصورتامکان،سایربیماریهایحرفهایمندرجدراینفهرستباعنوان»بیماریهایحرفهایمشکوک«
بهآناضافهشود)مواد1و۲(؛بهعالوه.فهرستبیماریهایحرفهایاینتوصیهنامهونیز،فهرستملیبایدبهطورمنظمبازنگریشوند.هر
یکازاعضابایدبهمنظوربازنگریوبهروزکردنفهرستبیماریهایحرفهایموضوعضمیمهاینتوصیهنامه،فهرستملیبیماریهای
حرفهایخودرابعدازتهیهیابازنگریبالفاصلهبهدفتربینالمللیکاراعالمکند)مواد۳تا۵(.هریکازاعضاهرسالبایدآمارجامعحوادث
ناشیازکاروبیماریهایحرفهایودرصورتلزوم،وقایعزیانباروحوادثمربوطبهمسیررابهمنظورتسهیلمبادلهبینالمللیومقایسه

اینآمارهابهدفتربینالمللیکارارایهدهد)ماده۶(.
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1-1-۲0:بیماریهایناشیازآنتیموان)antimony(یاترکیباتسمیآن.
.)hexane(1-1-۲1:بیماریهایناشیازهگزان

1-1-۲۲:بیماریهایناشیازاسیدهایمعدنی)mineral acids(دندانها.
1-1-۲۳:بیماریهایناشیازعواملدارویی

1-1-۲۴:بیماریهایناشیازتالیوم)thallium(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۲۵:بیماریهایناشیازُاسیم)osmium(یاترکیباتسمیآن.

1-1-۲۶:بیماریهایناشیازِسلِنیم)selenium(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۲۷:بیماریهایناشیازمس)copper(یاترکیباتسمیآن.

1-1-۲۸:بیماریهایناشیازقلع)tin(یاترکیباتسمیآن.
1-1-۲۹:بیماریهایناشیازروی)zinke(یاترکیباتسمیآن.

.)phosgene(وفسژن)ozone(1-1-۳0:بیماریهایناشیازازون
بنزکوینون :)irritants(ها کننده تحریک از ناشی بیماریهای :۳1-1-1

.)corneal irritants(وسایرتحریککنندههایکرنیال)benzoquinone(
1-1-۳۲:بیماریهایناشیازسایرعواملشیمیاییکهدرشمارههای1-1-1تا1-1-
و باشد شیمیایی مواد گونه این معرض در کارگر که آن بهشرط است، نشده ذکر ۳1

بیماریناشیازاناثباتشود.

1-۲:بیماریهایناشیازعواملفیزیکی

استخوانها، تاندونها، عضلهها، )اختالالت ارتعاش از ناشی بیماریهای -۲-۲-1
مفصلها،مویرگهایجلدییاعصبهایجلدی(
1-۲-۳-بیماریهایناشیازکاردرهوایفشرده.

.)ionizing radiations(1-۲-۴-بیماریهایناشیازاشعههاییونزا
1-۲-۵-بیماریهایناشیازتابشگرما.

.)ultraviolet radiation(1-۲-۶-بیماریهایناشیازاشعهفرابنفش
1-۲-۷-بیماریهایناشیازدمایزیاد)گرمازدگی،سرمازدگی(.

1-۲-۸-بیماریهایناشیازسایرعواملفیزکیکهدرقسمتهای1-۲-1تا۷-۲-1
ذکرنشده،بهشرطآنکهآنکهکارگردرمعرضاینگونهعواملفیزیکیباشدوبیماری

ناشیازآناثباتشود.

1-۳:بیماریهایناشیازعواملزیستی

1-۳-1:بیماریهایعفونییاانگلیکهشخصدرکاریکهخطرابتالبهچنینبیماریای
وجودداشتهباشدبهآندچارشدهباشد.

diseases by(۲.بیماریهایسیستماتیکیکهبرمبنایاندامهدفمشخصمیشود
)target organ systems

۲-1-1:بیماریهایتنفسیحرفهای
و گرد از ناشی ریوی بیماریهای یا )pneumoconioses( پنوموکونیوزها :۲-1-۲
آسبستوز anthraco-silicosis سیلیکوز انتراکو silicosesسیلیکوز( معدنی غبار
asbestosis،سلیکوتوبرکولوزsilico-tuberculosisبهشرطاینکهسیلیکوزعامل

اصلیازکارافتادگییامرگباشد.
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بیماریهای یا )bronchopulmanary diseases( برونکوپنوموپاتیها :۳-1-۲
.)hard-metal dust(ریویناشیازگردوغبارفلزاتسخت

کنندهشناخته تحریک یا زا ازعواملحساسیت ناشی )asthma( نفس تنگی :۴-1-۲
شدهدراینزمینهکهازجریانکارجدانشدنیباشد.

و )extuinsic allergic alveolitis( منشأخارجی با آلرژیک آلویتهای :۵-1-۲
آنچهتوسط برطبق باشد؛ آلی استنشاقگردوغبارهای از ناشی آنکه به امراضوابسته

قوانینملیمقررشدهباشد.
.)asbestos(۲-1-۶:بیماریریویدراثراستنشاقذراتفلز،بهویژهآهن

۲-1-۷:بیماریهایریویمزمنومشکلساز.
۲-1-۸:بیماریهایششهاکهناشیازآلومینیومباشد.

تحریک یا زا حساسیت عوامل از ناشی که مرتفع هوایی خطوط اختالالت :۹-1-۲
کنندهایباشدکهازجریانکارجدانشدنیباشد.

۲-1-10:سایربیماریهایتنفسیکهدرشمارههای۲-1-1تا۲-1-۹ذکرنشدهوناشی
ثابت بیماری و عاملی معرضچنین در کارگر قرارگرفتن بین رابطه که باشد عواملی از

شود.

۲-۲:بیماریپوستیحرفهای

سایر در که زیستی یا شیمیایی فیزیکی، عوامل از ناشی پوستی بیماریهای :1-۲-۲
قسمتهاذکرنشدهباشد.

۲-۲-۲:لکوپیسحرفهای.

۲-۳:اختالالتاستخوانی-عضالنیحرفهای

۲-۳-1-بیماریهایاستخوانی-عضلهایناشیازفعالیتهایکاریخاصیامحیطکار
کهدرآنجاعواملخطرسازخاصوجودداشتهباشد.بعضیازمصادیقچنینفعالیتهایا

شرایطمحیطیبهشرحزیراست:
الف(حرکتسریعوممتد.

ب(انجامکارهایسختوشاقیکهنیازبهنیرووتوانزیاددارد.
ج(تمرکزنیرویمکانیکیبیشازحد.

د(نشستنیاایستادنبهگونهایغیرطبیعیونامناسب.
ه(ارتعاش.البتهسرمایمحیطییامحلیممکناستخطرراافزایشدهد.

۳.سرطان

۳-1-سرطانناشیازعواملزیر
.)asbestos(۳-1-1-پنبهنسوز

۳-1-۲-بنزیدین)benzidine(وامالحش.
.)BCME(bis chloromethl(۳-1-۳-بیسکلورومتیلاِِدر

۳-1-۴-کرومیم)chromium(وترکیباتکرومیم.
۳-1-۵-قطانهایزغالسنگ،قیریادوده.

.)beta-naphthylamine(۳-1-۶-بتانفتیالمین
.)vinyl chloride(۳-1-۷-ُکلریدوینیل
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۳-1-۸-بنزنیامشابهینسمیآن.
۳-1-۹-بیماریهاناشیازمشتقاتسمینیترو)nitro(وآمینه)amino(بنزنیامواد

سمیشبیهآن.
.)ionizing radiations(۳-1-10-اشعههاییونزا

یاپس فرآوردهها ترکیبات، یا آنتراسن قیرطبیعی،روغنمعدنی، قیر،زفت، -11-1-۳
ماندههایچنینموادی.

۳-1-1۲-گرماوحرارتمتصاعدشدهناشیازکورهُککسازی.
.)nickel(۳-1-1۳-ترکیباتتیکل
۳-1-1۴-گردوغبارناشیازچوب.

ذکر 1۴-1-۳ تا 1-1-۳ شمارههای در که عواملی سایر از ناشی سرطان -1۵-1-۳
نشدهاست،درصورتیکهرابطهبینقرارگرفتنکارگردرمعرضاینعاملوسرطانیکه

شخصبهآندچارشدهثابتشود.

۴.سایربیماریها
۴-1-جنبشغیرعادیکرهچشم)miners-nystagmus(کهدربینمعدنچیانرایج

است.



پیوست
1۲ حمییتفشدگینفدپفبرابر

خطرهییفشغلیفدپفتوصاهفنیمهفشمیپهف۱2۱

توصیهنامهشماره1۲1سازمانبینالمللیکاربهاعضایاینسازمانکارتوصیهمیکندتاعالوهبر
نیستند، مقاولهنامهشماره1۲1 موردحمایت که مزدبگیرانی تمام تدریجی دادن قرار پوشش تحت

شاغالنزیررانیزتحتپوششگیرند:

الف-اعضایتعاونیهااعمازتولیدیوخدماتی؛

ب-کارکنانمستقل،صاحبانبنگاههایکوچکوخردهمالکان؛

پ-کارگرانوکارآموزانیکهدستمزددریافتنمیکنند؛

ت-دانشآموزان،دانشجویانوافرادتحتتعلیمیاافرادیکهمراحلآزمونهایحرفهایرا
برایاستخدامدرآیندهطیمیکنند؛

عام فعالیتهای عمومی، نظم حفظ و طبیعی بابالیای مقابله در داوطلب امدادرسان ث-
المنفعه،خدماترسانیشهریازنوعخدماتاجتماعیودرمانیکهتحتپوششحوادثو

بیماریهایشغلینیستند؛

ج-زندانیانودیگربازداشتشدگانکهباموافقتمقاماتذیصالحبهکارمشغولند.

همچنین،مادهیکمقاولهنامهشماره1۹سازمانبینالمللیکاردرخصوصرفتاربرابرکشورهای
ملحقشدهبهاینمقاولهنامهبااتباعیکدیگردرزمینهحوادثناشیازکارمقررمیدارد:

هریکازکشورهایعضوسازمانبینالمللیکارکهبهمقاولهنامهحاضرمیپیوندد،دربرابراتباعدیگر
کشورهایعضِوپیوستهبهاینمقاولهنامهمتعهداستتاهمانرفتاربپیشبینیشدهدربرابراتباعخود

دربارهجبرانخسارتهایحوادثناشیازکاربهاجراگذارد.

تساویرفتاردربارهاتباعبیگانهووراثآنها،بایدبدونهیچگونهقیدوشرِطناظربراقامت،بهاجرا
درآید؛امامیزانوجوهیکهبهموجبایناصلکشورهایعضویااتباعآنهادرخارجازکشورخود،

بایدبپردازندمنوطبهموافقتنامهمخصوصاعضایذینفعخواهدبود106.

درکشورمانیز،بندالفماده۳قانونتأمیناجتماعیایرانمصوب1۳۵۴/۵/۳ناظربرحمایتهمه
کارگرانوکارکناندربرابرحوادثوبیماریهااست.ماده۶0قانونیادشدهنیز،حادثهمربوطبه
مسیررادرحکمحادثهناشیازکارشناختهاستوزیاندیدٔهچنینحادثهایرامشمولدریافتمزایای
پیشبینیشدهدرخصوصحوادثکارمیداند.بااینحال،متأسفانههمانطورکهپیشترهمگفته
شد،تمامبیمهشدگانسازمانتأمیناجتماعیبهگونهاییکسانازمزایایتأمیناجتماعیمربوطبه

10۶-درماده۲۷مقاولهنامهشماره1۲1نیزبررفتاربرابربااتباعخودواتباعبیگانهدرزمینهمزایایمربوطبهخساراتناشیازخطرهای
شغلیتاکیدشدهاست.



راوستفهی۲۵۲

خطرهایشغلیبرخوردارنیستندوایندرحالیاستکهشمارکثیریازکارگرانبدونهیچگونه
نکردهاند107. آنورود به اصاًل یا اجتماعیخارجشدهاند تأمین و قانونکار ازشمول قانونی مبنای
حالآنکه،مطابقماده1۴۸قانونکاروگذشتسهدههازتصویبقانونتأمیناجتماعیوگسترش
قابلتوجهامکاناتوتوانمالیسازمانوتسریمزایایتأمیناجتماعیبهغیرازکارگرانازیکسو
وتحوالتصورتگرفتهدرزمینهحمایتازکارگراندرسطحبینالمللی،میبایستتمامکارگران
مشمولقانونکاروحمایتهایتأمیناجتماعیوازجملهحمایتهایمربوطبهخطرهایشغلی

برخوردارشوند.گفتارزیرناظربربرخوردهایچندگانهدرقوانینکشوراست.

کارکناندولت

بهموجبتبصره1ماده۴قانونتأمیناجتماعی،مستخدمینوزارتخانههاومؤسساتوشرکتهای
دولتیومستخدمینمؤسساتوابستهبهدولت،درصورتیکهتحتپوششقوانینخاصنباشند،تابع
قانونتأمیناجتماعیهستند.درحالحاضر،مستخدمینپیمانیدستگاههایدولتیبهاستنادمواد1۳
و1۸آییننامهاستخدامپیمانی،موضوعتبصرهماده۶قانوناستخدامکشوریمصوب1۳۶۸/۶/1و
اصالحیههایبعدیمشمولقانونتأمیناجتماعیهستندوبهظاهرازحمایتهایتأمیناجتماعیواز
جملهحمایتهایمربوطبهخسارتناشیازخطرهایشغلیبهرهمندهستند.کارکنانرسمیبرخی
قلمروشمول در دولتی، استخدامیشرکتهای مقررات ۳ ماده استناد به نیز دولتی ازشرکتهای
قانونتأمیناجتماعیقراردارند.همچنینبراساسمادهواحدهقانونالغایتبصره۳ماده11قانون
تشکیلوزارتبهداری)بهزیستی(مصوبسال1۳۵۵درتاریخاولآذرماه1۳۶0لغوشدوتمام
کارمندانآنکهطبقمقرراتقانونسابقحمایتکارمندانبیمهشدهبودندودرحالحاضرحقبیمه
آنهابراساسضوابطقانونسابقحمایتکارمنداندربرابراثراتناشیازپیریوازکارافتادگیو

فوتبهسازمانتأمیناجتماعیپرداختمیشود،مشمولمزایایقانونتأمیناجتماعیهستند.

اما،توجهداشتهباشیمکهعمومکارگرانروزمزد،پیمانی،قراردادی،غیررسمیوکارگرانوکارکنان
تحتاستخدامشرکتهایتأمیننیرویانسانیکهبهکارگرانوکارکنانشرکتیمشهورند،قرادادهای
کارشانموقتاستوازاینرو،بهمحضابتالبهبیماریقراردادهایشانتجدیدنمیشود.بهاین

ترتیب،ایناننیزدرعملازحمایتهایمربوطبهبیماریهایشغلیمحرومشدهاند.

بیمهشدگاناختیاریبهمعنایعام

بیمهشدگاناختیاریتحتپوششسازمانتأمیناجتماعیبهسهدستهتقسیممیشوند:
صاحبانحرفومشاغلآزاددرمیاناتباعایرانی،اعمازشاغلوغیرشاغلکهدرفعالیتهایمختلف
درخارجازکشورکه،بیمهآنانبامقرراتقانونتأمیناجتماعیوتغییراتبعدیآنمغایرتنداشته

10۷-یادآورمیشویمکهدرماده۴قانونتأمیناجتماعیمصوبسال1۳۵۴آمدهبود:»مشولیناینقانونعبارتنداز:الف-افرادیکهبه
هرعنواندرمقابلدریافتمزدیاحقوقکارمیکنند.ب-صاحبانحرفومشاغلآزاد.ج-دریافتکنندگانمستمریهایبازنشستگی،
اینقانونشاملمواردزیرمیشود: تیزگفتهمیشود:»تأمیناجتماعیموضوع تأدمیناجتماعی ازکارافتادگیوفوت.«درماده۳قانون
حوادثوبیماریهاب-بارداریج-غرامتدستمزدد-ازکارافتادگیه– بازنشستگیو-مرگ.«میدانیمکهدرسال1۳۶۵بندباین
قانونلغوشد.بهعالوه،طیمادهواحدهها،آییننامههاومصوبههایفاقدمبنایقانونی،درحالیکههمچنانقانونتأمیناجتماعینافذو

معیراستوبردیگرقوانینجزییحاکم،گروهگروهازکارگرانازشمولاینقانوناخراجشدند.
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باشد.دراینخصوص،سازمانتأمیناجتماعیمکلفاستدراجرایمادهواحدهقانوناصالحبند
»ب«وتبصره۳ماده۴قانونتأمیناجتماعی)مصوب1۳۶۶/۷/۲۹(آنانرابااستفادهازمقررات
عامتأمیناجتماعیبهصورتاختیاریدربرابرتمامیاقسمتیازمزایایتأمیناجتماعیبیمهکند.بر
اساستبصره1ماده۴آییننامهاجراییقانونمذکور،اینقبیلافرادتنهادرصورتیدرمقابلحوادث
وبیماریهاوازجملهبیماریهایحرفهایتحتحمایتقرارمیگیرندکهبهمیزانمشخصشدهدر
ماده۲۹قانونتأمیناجتماعی،حقبیمهپرداختکنند.برایتشخیصحادثهناشیازکارصاحبان
حرفومشاغلآزادنیزمقرراتخاصیپیشبینیشدهاست.بااینحال،بهموجبتبصره۵ماده۴
آییننامهاجرایییادشده،حوادثناشیازکاردرمورداتباعایرانیخارجازکشورموضوعیتنداردو

کلیهحوادثیکهبرایآنانپیشآیدغیرناشیازکارتلقیخواهدشد.

اجباری بیمه مشمول پیشتر که است افرادی دربرگیرنده که خاص معنای به اختیاری بیمهشدگان
بیمه شمول از اجتماعی تأمین قانون ۸ ماده در مذکور دالیل به اما بودهاند، اجتماعی تأمین قانون
به بیمه ادامه اجتماعی تأمین عالی شورای 1۳۶۴/۸/۸ مصوب آییننامه شدهاند. خارج اجباری
صورتاختیاریراشرایطبرخورداریاینبیمهشدگانازمزایایتأمیناجتماعیمربوطبهحوادث
وبیماریهاموضوعحمایتهایمندرجدربند»الف«ماده۳قانونتأمیناجتماعیهمانندصاحبان
حرفومشاغلآزاداعالمکردهبود،بهگونهایکهاینبیمهشدگانباپرداختحقبیمهمقرردرماده
مصوب و جدید آییننامه اما شوند؛ برخوردار مزایا این از میتوانستند اجتماعی تأمین قانون ۲۸
1۳۸0/10/۸شورایعالیتأمیناجتماعیادامهبیمهبهصورتاختیاریوبرخورداریازمزایای
بازنشستگی،فوتوازکارافتادگیرامنوطبهپرداخت۲1درصدحقبیمهوبرخورداریازمزایای
درمانرامشروطبهپرداختحقسرانهدرمانخودوحقسرانهدرمانهریکازافرادتحتتکلفاو
اعالمکرد.آییننامهیادشدهدرخصوصنحوهحمایتازاینگونهافراددرصورتصدمهدیدنبر
اثرحوادثوبیماریهایحرفهایساکتاست.ادعامیشودچوناینبیمهشدگاناختیاریمذکور
کارفرماندارندوجزءصاحبانحرفومشاغلآزادنیزمحسوبنمیشوند،فرضحادثهناشیازکار
یابیماریحرفهایدرموردآنانمتصورنیست.گذشتهازآنکهچنیناستداللیپذیرفتهنیست،ذکراین
نکتهنیز،ضروریاستکهاینکبسیاریازکارگرانوازجملهکارگرانشاغلدرمناطقآزادوویژه،
مشمولبیمههایاختیاریوخویشفرماییشدهاندکهازاساسیکیازحقوقبنیادینکارگرانشاغل

رادراینمناطقزیرپانهادهاست.

بهعالوه،ماده1آییننامهاجراییقانوناصالحبند»ب«وتبصره۳ماده۴قانونتأمیناجتماعیمصوب
استنادمجوز به که است آزادشناخته مشاغل و راجزءصاحبانحرف تنهاکسانی 1۳۶۶/۷/۲۹
بهکاراشتغال تأمیناجتماعی بهتشخیصهیئتمدیرهسازمان یا ازمراجعذیصالح اشتغالصادره
داشتهباشند.حالانکهبیمهشدهاختیاریممکناستبهکاریاشتغالداشتهباشدکهبرایانجام
آنازمقاماتصالحمجوزاشتغالدریافتنکردهویاهیئتمدیرهسازمانتأمیناجتماعینیزآنرا
شغلی برابرخطرهای در حمایت گونه هر از افراد این اینصورت، در باشد. نشناخته رسمیت به
بیماریها ازمرایایسایرحوادثو تنهامیتوانند آنان ازکارافتادگیوفوت محرومندودرصورت

بهرهمندشوند.

بهموجبمادهواحدهقانونبیمهبازنشستگی،فوتوازکارافتادگیبافندگانقالی،قالیچه،گلیمو
تأمین عام مقررات از استفاده با است مکلف اجتماعی تأمین سازمان مصوب1۳۷۶/۹/11 زیلو
اجتماعی،قالیبافانخانگیفاقدکارفرما108رادربرابرحمایتهایبازنشستگی،ازکارافتادگیوفوت

10۸-کیستکهنداندکهعمومکارگرانقالیبافوبافندهکهدرخانهخودبهکارمشغولندبهسفارشکارفرمایانوکارگاهفعالدراین
زمینهبهبافندگیاشتغالدارندوموادوابزارکارآنانازسویاینافرادتأمینمیشود؛بنابراین،کمتربافندهایرامیتوانسراغگرفتکه
⇐
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بانرخ1۴درصد)۷درصدسهمدولتو۷درصدسهممشمول(بهصورتاختیاریبراساسآییننامه
مربوطبیمهکند.ماده1۳آییننامهاینقانونکهدرتاریخ1۳۷۹/1۲/1۷بهتصویبرسید،قالیبافان
امادرخصوصبیماریهای نیزتحتحمایتگرفت، رادرمقابلحوادثناشیازحرفهقالیبافی

مربوطبهحرفهقالیبافی،ساکتاست.

نیزمیدانیمکهبسیاریازکارگرانقالیبافشاغلدرکارگاههایبافندگیپیمانکارتلقیشدهواز
شمولبیمههایاجباریخارجشدهاند.

اتباعبیگانهشاغلدرایران

بهموجبماده۵قانونتأمیناجتماعی،اتباعبیگانهکهطبققوانینومقرراتمربوطدرایرانبهکار
اشتغالدارند،تابعمقرراتاینقانونخواهندبود،مگردرصورتیکهبیندولتمتبوعآنانوایران،
مواقتنامههایدوجانبهیاچندجانبهخاصیمنعقدشدهباشد109یاتبعهبیگانهدرمدتاشتغالدرایران
درکشورخودیادرکشوردیگرمطابقبامفادپیشبینیشدهدرماده۳قانونتأمیناجتماعیکاًلیا
بعضًابیمهشدهباشد.دراینصورت،تبعهمذکوردرهمانحدودازشمولمقرراتتأمیناجتماعی
اجتماعیمصوب تأمین قانون ماده۵ به الحاقی تبصره بهموجب کشورخارجاست110.همچنین،
1۳۷/11/۴،حوادثناشیازکاردرخصوصاتباعکشورهایملحقشدهبهمقاولهنامهشماره1۹
سازمانبینالمللیکارازشمولبند»ب«مستثنااستونرخومأخذحقبیمه،طبقآییننامهایخواهد
بودکهتوسطسازمانتأمیناجتماعیتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید111.پساگریکیاز
اتباعکشورهایملحقشدهبهمقاولهنامهشماره1۹سازمانبینالمللیکارکهطبققوانینومقررات
مربوطدرایرانبهاشتغالدارد،دچارحادثهناشیازکارشود،ازحمایتهایموضوعماده1آییننامه
اخیرالذکربرخوردارخواهدشد،حتیاگردرکشورخودیادرکشوردیگردرمقابلحادثهناشیاز

کاربیمهشدهباشد.

ازکارگرانمهاجردر بایدتوجهداشتکهبسیاری نکته این به تمامکاستیهایبرشمرده از گذشته
کشوریاازمجوزکارواقامتبرخوردارنیستندیااینمجوزبرایآنانبهصورت۳ماههوحداکثر۶
ماههصادرمیشود.ازاینرو،اینمجوزبرایکارگراناتباعکشورهایخارجهمانحکمقراردادهای

موقترابرایکارگراناتباعکشوردارد.

کارگرانساختمانی

کارگرانساختمانیازنظرقوانینمربوطبهتأمیناجتماعیکشوربهدودستهتقسیممیشوند:
1.دستهایکهدراستخدامشرکتهایبزرگساختمانسازیهستندوکاردائمیآنانساختمانسازی

خودتأمینکنندهموادوابزارکارشباشدوشخصًامحصوالتخودرابتواندبفروشد؛بنابراینبهکارگیریچنینالفاظیدرحقوقکشور
تنهابرایگمراهکردنمردماست.

10۹-بندالفمادهمذکور.

110-بندبهمانماده.

111-آییننامهتبصرهالحاقیمذکور،درتاریخ1۳۸0/۶/1۴بهتصویبرسید.
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با قانونکار اجرایضوابط اینگروه برخوردارند.درخصوص ثباتشغلی از بیشترشان و است
دشواریخاصیروبهرونیستوبهعنوانکارگرمشمولقانونکارازهمانحمایتهایقانونتأمین

اجتماعیوازجملهحمایتدربرابرخطرهایشغلیبرخودارند112.

به دایمی یا فصلی بهصورت ساختمانسازی کارگاههایخصوصی در که ساختمانی کارگران .۲
کارمشغولندوکارفرمایانوکارگاههایمحلکارآنانبهطوردایمتغییرمیکند.باآنکهایندستهاز
کارگران،هماننددستهنخست،ازلحاظنظریمشمولقانونکارهستند،امادرعملوبهبهانههای

مختلفمقرراتقانونکاروتأمیناجتماعیدربارهیآناناجرانمیشود.

در کارگرانشاغل کارگرانساختمانیمصوب1۳۵۲/۸/۲1 اجباری بیمه قانون یک ماده مطابق
کارهایساختمانی،اعمازایجادساختمانیاتوسعهساختمانویاتجدیدبناوتخریبآن،بهترتیب
مندرجدراینقانوننزدسازمانبیمههایاجتماعیکهدیرتربهسازمانتأمیناجتماعیتغییرنامیافت،

میبایددرمقابلحوادثناشیازکاربیمهشوند.

تصویبقانونبیمههایاجباریکارگرانساختمانیاگرچهمقررکردهاستکهبهتدریجکارگران
ساختمانیتحتپوششبیمههایاجباریدرآیند،ولیبخشکمیازآنانمشمولاینقانونشدهاند113.
افزونبرآنکهحمایتمربوطبهحادثهدرمسیردربارهاینگروهازکارگراناجرانمیشود.همچنین،
همانطورکهگفتهشد،تغییرمداممحلکاروکارفرمایاناینکارگرانباعثشدهاستتادرعمل
حمایتمربوطبهبیماریشغلیهمچوندیگرکارگرانشاغلباقراردادهایموقتشاملآناننشود.

رانندگانحملومقلومسافربینشهری

مصوب بینشهری مسافر و بار حملونقل رانندگان اجتماعی بیمه قانون واحده ماده مطابق
1۳۷۹/۲/1۸اینرانندگانبهطوراجباریتحتپوششبیمهتأمیناجتماعیدرآمدهاندوازمزایای
بند اساس بر برخوردارهستند114. ازکار ناشی بهحوادث مزایایمربوط ازجمله اجتماعی، تأمین
یکبخشسومازبخشنامهشمارهیکمشترکفنیودرآمدمصوب1۳۸0/۸/۳0نحوهرسیدگی
تابعضوابطمقرردرماده۶0قانون بهحوادثناشیازکاررانندگانموضوعمادهواحدهیادشده،
تأمیناجتماعیاست.بااینحالکافیاستگذریبهپایانههایشهریداشتهباشیمتاخیلعظیمی
ازرانندگانراببینیمکهبدونبرخورداریازبیمهتأمیناجتماعیبهمسافرکشیمشغولند.ازمهمترین
»خویشفرمایی«، بیمههای عنوان تحت مربوط بیمههای حق سهم پرداخت توانایی عدم ان دالیل

»اختیاری«و»خاص«است.

11۲-باتوجهبهفراگیرشدنقراردادهایموقتاینکارگراننیز،بههمانآثارشومقراردادهایموقتمبتالهستند.

11۳-رجوعشودبهپیوست»کارگرانساختتمانی«درپایاناینکتاب.

11۴-ایندستهازشاغالنبرایبرخورداریازدیگرمزایایتأمیناجتماعیوازحدماتدرمانی،ازکارافتادگیوبازنشستگیبایدحقبیمه
جداگانهبهشرحیکهدربارهبیمههایخویشفرماییواختیاریگفتهشد،بپردازند.





پیوست
1۳ بامهفباکیپی

وفآموزشفهییفحرفهفای

همانطورکهدرکتاب»درآمدیبرحقوقکار«نوشتیم،مقاولهنامههایسازمانبینالمللیکارفراهم
ازحملهشروط برایکارگران را افزایشمهارتهایشغلی نیز و آموزشحرفهای امکانات آوردن
اساسیتأمیناشتغالوبهبودشرایطکارمیداند.بهعالوه،درمقاولهنامهشماره1۶۸مصوبسال
دولتهای الویتهای »از است: آمده بیکاری« برابر در وحمایت اشتغال »ارتقای عنوان با 1۹۸۸
امکانات از استقاده با برنامههایعملی تدوین باید آزاد، و اشتغالکامل،مولد به عضودردستیابی
مربوطبهخدماتکاریابی،آموزشهایحرفهایوراهنماییشغلیباشد.«بهعالوه،گفتیمکهاین
از را دولتی ومؤسساتکاریابی مراکز تأسیسوگسترش دفاترکاریابیخصوصی، نفی در اسناد،

جملهحلقههایبههمپیوستهسیاستهاوبرنامههایناظربرتوسعهوتحکیماشتغالزاییمیداند.

درکشورمانیز،طبقتبصرهماده۹قانونبیمهبیکاری،نهضتسوادآموزیمکلفاستباهمکاری
کارفرمایانووزارتخانههایذیربطنسبتبهتشکیلکالسهایسوادآموزیبرایبیسوادانمشمول
اینقانوناقدامکند.بیمهشدهبیکارنیزمکلفاستدردورههایسوادآموزیشرکتکرده،هردو
ماهیکبارگواهیالزمدراینموردرابهشعبتأمیناجتماعیتسلیمنماید.عدمشرکتدردورههای

مذکوردربند»ب«ماده۸بهعنوانیکیازمواردقطعمقرریذکرشدهاست.

آموزشفنیبیمهشدهبیسوادبرایارتقایسطحمهارتوآمادهکردنویبرایدستیابیبهشغلمناسب
درتبصره۳ماده۹قانونبرعهدهسازمانآموزشفنیوحرفهایوزارتکارواموراجتماعیاست.
دراینتبصرهآمدهاست:»سازمانآموزشفنیوحرفهایوزارتکارواموراجتماعیمکلفاست
همزمانبااجرایقانونبیمهبیکاریآموزشمهارتهایموردنیازبازارکارونیزبازآموزیوتجدید
مهارتکارگرانتحتپوششبیمهبیکاریموضوعبند»ج«ماده۷اینقانونرادرمراکزآموزشفنی
وحرفهایویادرمراکزجوارکارخانجاتفراهمنماید.«دراینخصوصنیز،بیمهشدهبیکارمکلف
بهحضوردراینکالسهاوارائهگواهیشرکتدرکالسبهشعبسازمانتأمیناجتماعیاست؛عدم

شرکتیاامتناعازحضوردرکالسهایآموزشفنی،ازجملهعللقطعمقرریاست.

و اسالمی هماهنگیشوراهای با موظفند »کارفریان میگوید: بیکاری بیمه قانون ۹ ماده بهعالوه،
یانمایندگانکارگران،فهرستمحلهایخالیشغلراکهایجادمیشوندبهمرکزخدماتاشتغال
باال(منحصرًا به محلاعالمنمایند.محلهایشغلیمذکور)بهاستثنایردههایشغلیکارشناسی
توسطمراکزخدماتاشتغالوبامعرفیبیکارانتأمینمیگردد.«ماده۲0آییننامهاجرایینیزنحوه
اجرایعملیاینمادهرابیانکردهاست.درتبصرهاینمادهنیز،گفتهمیشود:»مراکزخدماتاشتغال
مکلفاندظرف۳0روزنسبتبهتأمینومعرفینیرویکارموردنیازکهازطرفمدیرانوکارفرمایان
نیرویمذکوررا تأمین امکان اینصورت،مراتبعدم نمایندودرغیر اقدام آناناعالممیشود، به
کتبًابهواحددرخواستکنندهاطالعدهند.همچنینبرطبقتبصرهماده۹قانوندولتمکلفاست
همهسالهازطریقسیستمبانکیومنابعاداریسازمانتأمیناجتماعیوبااستفادهازاعتباراتقرض
الحسنه،طرحهایاشتغالزایمشخصیراجهتاشتغالبهکاربیکارانمشمولاینقانوندربودجه
ساالنهکشورپیشبینیوراسًایاازطریقشرکتهایتعاونیویاخصوصیوبانظارتوزارتکارو

اموراجتماعیبهمورداجراگذارد.«



راوستفهی۲۵۸

بااینحالکیستکهنداند،اینقوانینبهدلیلقرادادهایموقتکاروارتشذخیرهبیکارانودیگر
معظالتناشیازسودجوییکارفرمایانودولتهایضدمردمی»نظام«ازحدکاغذفراترنرفتهاست.



کیپگرانفسیخشمینی
وفتأمانفاجشمیعی

پیوست
1۴
همانطورکهمیدانیمکارگرانساختمانیازجملهکارگرانیهستندکهدایموبهشدتدرمعرض
حوادثناشیازکارآنانبهسرمیبرند.میدانیمکهدرسالهای۵0وازپیشتابگرفتنساختو
سازهایدولتیوبسازبفروشیدربخشخصوصیآمارحوادثناشیازکاردربخشساختمانفزونی
گرفتودرپیاعتراضاتکارگرینظاموقتناگزیرازتصویبقانونبیمههایاجباریکارگراندر
تأمین قانون باتصویب نظاموقت اعتراضات نتیجهیهمین بهعالوه،در برابرحوادثکارشد115.
اجتماعیوعدهدادکههمهیکارگرانوازجملهکارگرانساختمانیتحتپوششبیمههایاجباری
درآیند.اینوعدههرگزتحققنیافت.درپیتغییرنظامازپیانقالبانتظارمیرفتکهاینخواست
کارگرانساختمانیکهازپشتیبانیهمهیکارگراناگاهدردیگربخشهابرخورداربود،بهواقعیت
پیوندد؛امانظاممستقرباادعاینبودمنابعمالیوبهبهانهیحمایتازاشتغالزایی،ازپاسخگوییبه
اینخواستسربازمیزد.ولی،درنتیجهپیگیریهایکارگرانساختمانی،نظامناگزیرازتصویب
کارگران اجباری بیمه قانون شد116. 1۳۸۶ سال در ساختمانی کارگران اجباری بیمههای قانون
ساختمانیدرسال۸۶بهتصویبمجلسرسیدواجرایآنازابتدایسال۸۷الزامآورشد،اماتنها
پساز1۵روزازبهاجرادرآمدناینقانون،کارفرمایانساختمانیبااعمالنفودازادامهاجرایقانون
بیمهاجباریکارگرانجلوگیریکردند117.پسازتوقفقانونبیمهکارگرانساختمانیواعتراض
کارگران،مجلساینقانونرابازنگریکردومقررشداینقانونازابتدایسال۸۸پسازتصویب
آییننامهآندرهیئتدولتاجراشود.دراینقانونازجملهآمدهاستکه:»ماده۳ـوزارتکاروامور
اجتماعی)سازمانآموزشفنیوحرفهای(موظفاستنسبتبهفراخوانوآموزشکارگرانشاغل
درکارهایساختمانیاقداموکارتفنیبرایآنهاصادرکندتبصره1ـزمانبندی،شرایطوترتیب
صدور،تمدید،تعلیقکارتمهارتفنیونحوهشناساییکارگرانشاغلدرکارگاههایساختمانی
موضوعاینمادهواشتغالآنهادرطولدورهاعتبارکارت،طبقآئیننامهایخواهدبودکهمشترکًا
توسطوزارتخانههایرفاهوتأمیناجتماعی،کارواموراجتماعی،مسکنوشهرسازیوکشورتهیه
وبهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.تبصره۲ـکارگرانشاغلدارایکارتمهارتفنیمعتبراز
نامنویسیدرسازمانتأمیناجتماعیمبتنیبرکدملیمشمولمقرراتاینقانونهستندواز تاریخ

تعهداتآنبهرهمندخواهندشد.«

بهعالوه،مقررشدکهازابتدایسالدراجرایبند۸۹مادهواحدهقانونبودجهسال۹۲کلکشور
سهمکارفرماازمحلمالیاتارزشافزودهسهمشهرداریودهداریهاتأمینشود.

بیمههای قانون تسنیم،گفت: اقتصادیخبرگزاری باخبرنگار درگفتوگو »هادیساداتی
ساختمانی پروانههای محلصدور از را کارگران بیمه منبع ساختمانی، کارگران اجتماعی

11۵-قانونبیمهاجباریکارگرانساختمانیدربرایرحوادثناشیازکار.

11۶-قانونبیمههایاجتماعیمصوبسال1۳۸۶.

11۷-درپیمقاومتبسازبفروشهاوبهویژه،کالنسرمایهدارانوانبوهسازانوشکایتآنانبهدیوانعدالتاداری،ایندیوانرأیبه
ابطالماده۶آییننامهیمصوبدولتناظربرتأمینسهمحقبیمهیکارفرمایانازمحلعوارضبیمهبههنگامصدورپروانهساختوپایان

کارداد.



راوستفهی۲۶0

مشخصکردهبودکهبامصوبهمجلساینقانونتغیییرکرد.ویبااعالماینکهامسالبرایبیمه
کارگرانساختمانیسقف۲00هزارنفرتعیینشدهاستتاکیدکرد:درفازاولبرنامهریزی
این ماهسالجاری اولخرداد از که انجامشود نفر بیمه100هزار و پذیرش مراحل تا شد
ثبتنامآغازودفترچههایآنهاصادرشد.عضوهیئتمدیرهکانونعالیانجمنهایصنفی
کارگرانکشورتاکیدکرد:درمرحلهاولاولویتباکارگرانیبودکهدرسالهای۸۸،۸۹و
۹0کارتمهارتازسازمانفنیوحرفهایدریافتکردهبودندوسایرکارگرانیکهدرسال
۹1ازسازمانفنیوحرفهایکارتمهارتدریافتکردهانددرنیمهدومسالبهسازمانتأمین
اجتماعیمعرفیمیشوندکهدرحالحاضرمنتظرسهمیهجدیدتأمیناجتماعیهستیم118.«

بههنگاممذاکرهدرخصوصاصالحقانون ایناستکهدرصحنمجلس نکتهیدرخورداهمیت
مذکوراستداللغالباینبودکهوصولحقبیمهسهمکارفرمابههنگامصدورپروانهساختیاپایان
کارموجبافزایشبهایتمامشدهساختمانخواهدشدکهدرنهایتبایدانراخریداریابهعبارتی
مصرفکنندهبپردازد.شایدایناستداللدرستباشد،اماهمینقانونگذارانفراموشکردندیامثل
به تحمیلی مستقیم غیر مالیات افزودهچیست؟ ارزش مالیات مگر زدند. تجاهل به را همیشهخود
ایناستداللهایسخیفمابرآن مصرفکنندهوآنهمبههمهمصرفکنندگانجامعه!درمقابل
بودهوهستیمکهحقبیمهسهمکارفرمانهازطریقعوارضساختمانیامالیاتارزشافزودهکهباید
ازطریقمالیاتبردرآمدبرساختوسازهاآنهمبهصورتتصاعدیتأمینشود.روشناستکه

ساختواحدهایمسکونیبرایسکونتشخصیبایدازمالیاتمعافباشد.

11۸-۳0/شهریور/1۳۹۲



حضوپ
نظیماینفدپفاقشصید

پیوست
1۵

١ بانیآن. اقتصاد-کهخود انتقادهای۲0سالهازحضورنظامیاندر هاشمیرفسنجانیدرپی
از نامهای یافتنجنگودردورانسازندگیطی پایان بهسخندرآمدوگفت،درپی بود-،عاقبت
رهبریخواهشکردمکهاجازهدهدازحضورنظامیانباتوجهبهتخصصهاوتجهیزاتدراختیار

آناناستفادهشودوایشانموافقتکردند.
٢ درخواست. به بنا ما که گفت هم انتظامی و نظامی نیروهای مشترک ستاد رییس فیروزآبادی

دولتهاوبهویژه،درآنجاکهدیگراننمیتوانستند،بهاقتصادورودکردیم.
٣ اینانمیدانستندکهدراینجانهجایخواهشاستنهجایموافقت.کافیبوددولتبخواهدتا.

انجامشود.آخرمگراموال،تجهیزات،نیرویانسانیمتخصصشاغل،اعمازداوطلبووظیفهکهبه
دلیلسالهایطوالنیجنگبهودیعهدراختیارنیروهاینظامیقرارگرفتهبود،ارثپدریکسیبود

کهیکیازدیگریخواهشکندوآندیگریموافقت؟
٤ فیروزآبادیبهترازهرکسمیداندکهنظامیاناعمازپاسداران،نظامیانونیروهایانتظامیبه.

ازایخدماتخودمطابقباردیفهایبودجهحقوقمیگیرند.بهعالوه،اوبهترازهرکسمیداند
کهشرحوظایفنیروهایذکرشدهبهازایاینحقوق،دفاعازمرزهایمیهنوامنیتشهرونداندر
میتوانند باشند، داده انجام را وظیفهخود بهترینوجه به اینانحتی اگر روستاست.حال، و شهر
داعیهدارتمامیکشورباشند؟اگراینحرفدرستباشد،پسبهطریقاوالکشورازآنکارگرانو
متخصصانیبایدباشدکهدرسنگرتولیدوبهرغمتمامتوطئههایکالنسرمایهدارانجهانیوداخلی

ونیزماجراجوییهاینظامی– سیاسی،مانعازآنشدندکهکشوربهورطهیفروپاشیدرغلطد!
٥ میدانیمکهدرتمامکشورهانظامیاندرشرایطصلحبهحکمبرخورداریازردیفهایبودجهو.

دراختیارداشتنبخشیازاموالعمومیملتموظفنددرمواقعبحرانیودرشرایطسازندگیبهیاری
ملتبشتابند.اگراینکارصورتگیرد،منتیبرملتاست؟

٦ طرحهای. در و رسانی امداد عرصههای در نظامیان حضور که میدانند خوب »نظام« سران
عمرانیمستلزمتأسیسشرکتهایخصوصینیست،؛اینانبهترازهرکسیمیدانندکهاینکارباید
بهدورازتشکیلشرکتهایخصوصیوتشریفاتیازنوعشرکتدرمناقصاتباشد؛حضورانانباید
زیرنظارتدستگاههایذیربطمسئولصورتپذیردواگرپاداشوحقمأموریتیبهآنهاتعلقگیرد،
بایدازردیفهایبودجهپرداختشود،نهآنکهایناموالرااموالپدریو،کارکنانومتخصصان
شاغلدربخشهاینظامیاعمازحقوقبگیرانووظیفهرامستخدمانخودبرایطلب»حقسهم

شیر«وآنهمچه»حقشیر"یبدانند!
7 کنسرتهمنواییدرخارجوداخلمیگویندومینویسندکه،حضورنظامیاندراقتصادکشور.

الگوییبرگرفتهازنظامهایسوسیالیستیاست!اینکنسرتهمنواچههدفیرادنبالمیکند؟گمراه
کردنمردم!بیتردیدایننیزازحلقههایجنگروانیبرایدورکردنمردمازسوسیالیسموتندادنبه
شرایطحاکماست.نوریزادهوهمپالگیهایاو،اینمزدبگیرانبهنامرسانههایامپریالیستی،اینرا
خوبمیدانندکهدرنظامهایسوسیالیستیاساسًامالکیتخصوصیوجودنداردکهنظامیانبخواهند

ازقبلاموالعمومیشرکتبسازندودرآمدهایآنراازآِنخودکنند.



راوستفهی۲۶۲

8 اقاینوریزادهوهمپالگیهایشدرصدایامریکا،بیبیسیودررسانههایوابستهبهکالن.
سرمایهدارانجهانیوداخلیخوبمیدانندکهدرنظامهایسوسیالیستیبازاربورسوجودنداردتاچه
رسدبهادارهیبازارهایبورس؟اماچراامروزنظامیانمدعیحافظامنیتکشوروشرکتهاتابعهی
آنانبهقولمیرحسنموسویازسرسلسهجنبانبازاربورسدرکشورند؟بورسبازیچهربطیبه
مشارکتدرسازندگیوبهطریقاولچهربطیبهامنیتکشورومردمدارد؟!آیااینجاهمجایی
استکهدیگراننمیتوانستندواردشوندکهاینانواردشدند؟!فراموشکردهایمکهخطاباحمدی
نژاد،119وقتیکهگفت»برادرانقاچاقچی«بهچهکسانیبود؟آیاقاچاقهمعرصه»سازندگی«است

کهدیگراننمیتوانستندو،اینانواردشدند؟!البدهمینطوراست!

11۹-اشتباهنشود.بهنظرمامیانمیرحسینموسویواحمدینؤادفاصلهبسیاراست.مامیرحسبنرابهرغمتمامانتقادهایخودبهاو،
هنوزدرطیفنیروهایملیمیدانیم؛وامااحمدینژاد.اورابایداززمرهآنلمپنپرولتاریایبرکشیدهدر»نظام«دانستکهآلتدستکالن

سرمایهداریبودهوهست.
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