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 دهچكی

تجربه  .شودیختم م یموضوع نیشروع و به قوان یاز قانون اساس رانیدر ا یاستگذاریس ریخط س

با استفاده از  هایترسامكانات و دس صیکه تخص دهدینشان م یموفق در حوزه رفاه اجتماع یکشورها

مبنا، تالش  نیبر ا د؛شویم یرفاه یهاطرح یسازادهیمنجر به پ یقانون یو ابزارها یعلم یسازوکارها

 ای یمحل یهاحكومت استیدر جامعه، عمدتًا با اعمال س تیفیبا ک یرفاه اجتماع یسازادهیدر جهت پ

 یدر معنا یرفاه اجتماع نكهی. با توجه به اردیگیصورت م یردولتیو غ یدولت یهابخش قیاز طر یمل

 تیکننده امنتأمین جامعه و شرفتیپ آورنده بستر دیخاص خود، پد یدر معنا یاجتماعتأمین  عام و

و دستورات  نیقوان یتا اجرا یاز وضع اسناد باالدستـ  گذاریاستیحلقه مفقوده س افتنیجامعه هستند، 

را روشن  تیواقع نیاساس گزارش حاضر تالش دارد ا نیا دارد. بر تیاهم ـ یسطح ادار نیترنییدر پا

 سازد.

عمدتًا شامل  یجهان یاست و در معنا یاه اجتماعرف یاز ارکان اصل یكی یاجتماع نیمأت

 ایواسطه قطع آمده به دیپد یو اقتصاد یاجتماع یهایشانیاست که جامعه در قبال پر ییهاتیحما»

 ،یاز کار، سالمند یناش یهایماریحوادث و ب ،یباردار ،یماریاز ب یدرآمد افراد، ناش دیکاهش شد

خانواده  یدرمان و نگهدار یهانهیهز شیاز افزا یناش یدادهایرو نیفوت و همچن ،یازکارافتادگ ،یكاریب

و مشارکت مردم و  یبا همكار هاتیحما نیا. «دهدیتحت پوشش خود ارائه م ی( به اعضایمند)عائله

 .گرددیها محقق مدولت

 ،یكاریب ،یبازنشستگ»را در همه جهات  یاجتماعتأمین  زین رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون

و  یو درمان یبهداشت خدمات به ازی، نو سوانح حوادث ،یماندگدرراه ،یسرپرستیب ،یازکارافتادگ ،یریپ

تأمین  یها. طرحکندیم آنو دولت را مكلف به انجام  داندیم یهمگان یحق «یپزشك یهامراقبت

( یازکارافتادگ ،یریپ ،یكاریب ،یبر بازنشستگ)مشتمل یبازنشستگ یهامهیسازوکار ب قیاز طر یاجتماع

 نی. بر اابندیی( تحقق میپزشك یهاو مراقبت یدرمان ،یبر خدمات بهداشتدرمان )مشتمل یهامهیو ب

 یدر برخ نیقوان نیاست. ا دهیرس بیبه تصو یمتعدد نیقوان ،یقانون اساس یمبنا و مطابق با اصول رفاه

 ت.نواقص اس یدارا گرید یو در برخ یها کافحوزه

 .شده است یجادا یو اصول قانون اساس ینقوان یدر جهت اجرا ییساختارها ینقوان ینبر هممبتنی

را در امور مذکور در  یاجتماع ینتأم نظام یبرقرار یفهوظ ی،اجتماع ینتأم قانون ساختار نظام جامع رفاه و

 یاساس قانون در یاجتماع هايبیمه
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 است.  یفهوظ ینا دارهدهع یبرعهده دولت گذاشته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یقانون اساس

شامل  یاجتماع یهامهیمرتبط با موضوع ب یساختارها یت تعاون، کار و رفاه اجتماعربر وزا عالوه

ان و کشاورز ان،ییروستا یاجتماع مهیصندوق ب ،یکشور یصندوق بازنشستگ ،یاجتماعتأمین  سازمان

 رانیاسالمت  مهیخاص و سازمان ب یامهیب یهامسلح، صندوق یروهاین یاجتماعتأمین  صندوق ر،یعشا

 مذکور پرداخته شده است. یساختارها نیترمهم یهستند که در گزارش به بررس

شور کدر  یاجتماعتأمین  یکنون تیکه وضع رسدینظر مموارد در گزارش، به نیا یبررسدرنتیجه 

 یدم اجرانشانگر ع ،شدآن با یعدم انسجام و پراکندگ ایو  یاز غفلت قانون اساس یاز آنكه ناش شیب

و حل  یزیربرنامه ص،یدر تشخ یسازمان یو ضعف ساختارها یمقدار از اصول قانون اساس نیهم قیدق

در  یسع ومتعدد و مفصل بوده  یاجتماعتأمین  حاکم بر نظام یو هنجارها نیله است. هرچند قوانئمس

 است. ییهایاصالحات و بازنگر ندازمینظام همچنان ن نیاما ا ،داشته یاجتماعتأمین  اهداف شبردیپ

 

 بیان مسئله 

 جهت برآورده یاجتماع ینهادها یها با همكارکه حكومت شودیگفته م ییهابه روش یاجتماع استیس

. رندیگیکار م( بهیعموم شیآموزش، مسكن، کار، سالمت و آسا ت،یجوامع )امن یرفاه یازهایکردن ن

 راتییمانند تغ یجهان یهاواکنش به چالش یبه چگونگ یاجتماع یاستگذاریپژوهش در حوزه س

 یهامختلف دولت یهاو نقش پردازدیشدن م یفقر، مهاجرت و جهان ،یو اقتصاد یتیجمع ،یاجتماع

از مردم در طول  تیرا در ارائه خدمات و حما یالمللنیب یهابازار و سازمان ،یخانواده، جامعه مدن ،یمل

کودک و خانواده،  زا تیشامل حما هاتیخدمات و حما نی. اکندیم لیلتح یریتا پ یاز کودک یزندگ

محالت، حفظ درآمد و کاهش فقر، ارائه آموزش و  یمسكن و نوسازتأمین  مدرسه و آموزش، تیریمد

 است. یو اجتماع یبهداشت یهامراقبت ،یارائه بیمه بازنشستگ ،یكاریرفع ب

 یکاهش نابرابر یبرا ییهاراه افتنیو  ییا در شناساهمستلزم اقدامات دولت یرفاه اجتماع نیمأت

نژاد،  ،یاقتصاد ـ یاجتماع تیوضعبراساس  یاجتماع یهااز گروه تیبه خدمات و حما یدر دسترس

 ایها و مهم دولت یهاتیاز فعال یكیمبنا  نیا و سن است. بر تیمعلول ت،یمهاجرت، جنس ت،یقوم

 نیاست. نگارش قوان نیموضوعات، نگارش قوان ییها پس از شناسادولت یاتیاقدام عمل نیاول یعبارتبه

و دستورات  هانامهنییآ بیتا تصو یاست که از وضع قانون اساس ینیتقن یهاتیاز فعال یعیوس فیط

ارتباط قانون  نی. در اتو مقررات متفاوت اس نیو شمول قوان تیحال اهم نی. با اشودیرا شامل م یادار

 تیرسمهمگان را به یاز رفاه برا یکشور حق برخوردار یسند رسم نیترباالنوان عبه رانیا یاساس

را  یاجتماعتأمین  کم در هشت اصل موضوعات بهداشت، مسكن، آموزش، اشتغال وشناخته و دست
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پنج  یدارا توانیرا م یاجتماع اهرف ،یشده جهان رفتهیپذ فیتعار یاست. برمبنا تحت پوشش قرار داده

را  یاکنار هم، مجموعه ابعاد در نیدانست؛ ا یاجتماعتأمین  اشت، مسكن، آموزش، اشتغال وعد بهدبُ

و  نیو سالمت جامعه را تضم شتیمع ت،یامن تواندیآنها م کیکه انتظام و ارتباط ارگان دهندیم لیتشك

 د.کن دیرا تول یاجتماع یهابیو آس یفقر، نابرابر تواند،یآنها م یکنشو هم تیعدم موفق

دم، دولت و مشارکت مر تیهستند که با حما یرفاه یهااز طرح ینوع ،یاجتماعتأمین  یهاطرح

که خود  کاهش قابل توجه درآمد ایثر از قطع أمت یو اجتماع یاقتصاد یجامعه را در مقابل فشارها

 ،یتادگفازکارا ،یكاریب ،یحوادث شغل ،یباردار ،یماریمانند ب یمتعدد یهاسکیاز ر یناش تواندیم

.  آنچه کنندیم تیحما یسلسله اقدامات عموم کی قیباشد، از طر یدرمان یهانهیمرگ و هز ،یسالمند

طور ار و بهکبازار  یگتآشف ،یباعث بروز فقر، نابرابر یاجتماعتأمین  یهامشخص است اینكه، فقدان طرح

تأمین  از آن دارد که تیحكا ارقامها و آمار و االسف شاخص. معشودیم تیرفتن امن نیاز ب یعموم

جامعه را  آن، هم یمنف یامدهایاست که آثار و پ ییهادچار موانع، مشكالت و چالش رانیدر ا یاجتماع

که چه علل  است نیا نجایدر ا یال اساسؤکرده است. اما س یها را دچار سردرگمثر نموده و هم دولتأمت

 تیبه امن كسویجهت که از  نیاز ا یاجتماعتأمین  عشده است. موضو یتیوضع نیباعث بروز چن یو عوامل

 تواندیت، مدر ارتباط اس ،یریو سالمت جامعه در دوران پ شتیبا مع گرید یدر دوران اشتغال و از سو

 یاجتماع یهامهیموضوع ب یگزارش حاضر به بررس لیدل نیبه هم .داشته باشد یدوچندان یارزش بررس

 .پردازدیم یدر قانون اساس

ه و پرداخت یموضوع از منظر قانون اساس یبه بررس ییهاحاضر تالش دارد با طرح پرسش قیتحق

و  نیقوان یاثربخش ساختارها با اهداف قانون، ییمانند نحوه پوشش مسائل توسط قانون، همنوا یموارد

 ریوسعه و سات هبرنام نیقوان ،یقانون اساس یبا بررس نیرا مورد مداقه قرار دهد. بنابرا انیعملكرد مجر

 را به یتاالؤ( سیاجتماع یهامهی)ب یاجتماعتأمین  حوزه یبر ساختار سازمان دیکأو ت یموضوع نیقوان

 :کندیم یبندصورت ریز شرح

 شده است؟ یبندصورت یمطابق با اصول علم یدر قانون اساس یاجتماعتأمین  مقوله ایآ نخست؛

 جامعه است؟ ازین یپاسخگو یانون اساسدر ق یاجتماعتأمین  مقوله یبندصورت ایآ دوم؛

 یقانونگذار اقدام به ،یکشور توانسته است در پرتو اصول قانون اساس یدستگاه قانونگذار ایآ سوم؛

 د؟یحوزه نما نیمناسب در ا

طابق با مرا  یقانون نیتا چه حد توانسته است مضام یاجتماعتأمین  نظام ییساختار اجرا چهارم؛

 ه اجرا درآورد؟ب یاهداف قانون اساس

 یكارهاکدام است و راه یاجتماعتأمین  یو ساختارها نیموجود در قوان یهابیآس نكهیپنجم ا و

 ست؟یرفع آن چ
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 ی به ایران اجتماعتأمین  ورود

تأمین  در این ارتباط .هاستارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در بسیاری از کشورها عمدتًا به عهده دولت

ها و مشارکت مردم شكل رفاهی است که با حمایت دولتـ  ع خدمات اجتماعیاجتماعی یكی از انوا

وسیله بیسمارک و با استدالل خاصی در معنای امروزی اولین بار بهگرفته است. این نوآوری اجتماعی به

، پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان 1۸۸۰بیسمارک در دهه  .آلمان متولد گردید

مزایای بیمه درمان، حوادث شغلی و  1۸۸۹تا  1۸۸1های ابداع و متعاقب آن حد فاصل سال عمومی را

اجتماعی به نسبت تأمین  ازکارافتادگی را به برنامه اولیه خود اضافه نمود و در پی این تغییرات طرح

های ورشجلوگیری از اعتراض و ش منظوربهها که در ابتدا بیشتر این برنامه 1تری شكل گرفت.کامل

سازی محیط کارگری تصویب شده بود آرام آرام به سایر کشورها گسترش پیدا کرد و اهدافی مانند ایمن

 ـ ها در مقابل مخاطرات اجتماعیامنیت اجتماعی، رفاه عمومی و تضمین زندگی افراد و خانواده کار،

 2.اقتصادی را محقق نمود

 زین یصورت دادند، جامعه جهان یاجتماعتأمین  ماتنظا جادیا در هادولت که ییهاتالش بر عالوه

 در 3کار یالمللنیب سازمان جادیا هان تالشیا جینتا از یكی؛ هایی زددر این خصوص دست به کوشش

 میتصم با همفكری اعضا، 1۹2۷کنفرانس خود در سال  نیدر دهم سازماناین است.  بوده 1۹1۹ سال

درنتیجه گرفت.  ایدر سراسر دن یدرمانهای مهیب تیور توسعه و تقومنظبه یالمللنیب انجمن کی جادیا به

 تبادل یبرا یگاهیاپ به و لیتشك بروکسل در 4یاجتماعتأمین  یالمللنیب انجمن سال نادر اکتبر هم

 شد. لیتبد یاجتماع مهیب یهاطرح اداره در مختلف یکشورها اتیتجرب

های معی بوده که تشكیالتی را با مضامین بیمهاگرچه ایران از نظر تاریخی جزء نخستین جوا

 رانیا درمعنای کنونی به یاجتماعتأمین  یحقوقمدون  نهیشیپ، اما است اجتماعی امروزی ایجاد کرده

( با تصویب 12۸۷که اولین صندوق بازنشستگی )سال زمانی گردد؛یم باز اواخر قرن چهارده خورشیدی به

پرداخت حقوق »طه ایجاد شد و کارمندان دولت را مشمول در مجلس اول مشرو 5قانون وظایف

« قانون دانشگاه»نمود. گام بعدی در نظام بازنشستگی کارکنان دولت با تصویب « بازنشستگی و وظیفه

تغییر « اداره کل بازنشستگی»ابتدا به اداره و بعد به  6برداشته شد که طی آن دایره تقاعد 1313 سال در

گیری نظام ترین گام در شكلمهم 1345 سال در« انون استخدام کشوریق». با تصویب دادنام 

                                                 
1. Bismarck Model 

   ( پس از جنگ جهانی نیز شکل گرفت.Beverdige Modelاجتماعی دیگری مانند مدل بوریجی )های بیمه طرح .2

3. ILO  
4. ISSA 

 .بود یمجر بیتصو از بعد سال ۱۴ تا قانون نیا .5

 .بازنشستگی .6
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ها این قانون موجب انتزاع اداره کل بازنشستگی با کلیه دارایی (۷۰)بازنشستگی کشور برداشته شد؛ ماده 

و تعهدات آن از وزارت دارایی و انتقال آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد؛ با اصالحات این 

سسه مستقل وابسته به سازمان امور اداری ؤصورت مبه 1354ده، صندوق بازنشستگی کشوری از سال ما

 و استخدامی کشور ایجاد شد.

در  «آهنکارگران راه اطیصندوق احت»تحت عنوان بیمه اجتماعی  در حوزه کارگری اولین صندوق

توسط  1325 سال در رانیکار اقانون  نیاول این در حالی بود که .دیدولت رس بیبه تصو 13۰۹سال 

 مهیقانون ب تیمكلف به رعا نكهیعالوه بر ا ان،یقانون، کارفرما نیطبق ا و شد بیتصو یمل یمجلس شورا

که  ییهایرمایکمک به کارگر در مورد ب یدو صندوق شامل صندوق بهداشت )برا دیکارگران بودند، با

 ،یارافتادگازک ،یكاریب ،یمندعائله ازدواج،امور کمک در  یاز کار نباشد( و صندوق تعاون )برا یناش

 مهیو ب صندوق تعاون»تأسیس  . گام بعددهند لی( را در هر کارگاه تشكرهیو غ یحاملگ ،یبازنشستگ

این به  یصندوقداشت می، مقرر 132۸ ماهخرداد 1۷قانون کار مصوب  (16)که طبق ماده بود « کارگران

معنای هب یاجتماعتأمین  تولدبا این حال  شود. لیکارگران تشكغرامت  تمعالجه و پرداخ ینام برا

 یاجتماع یهامهیب یقانون حهیال» زمان نیا در. گرددیباز م 1331اواخر سال  بهسازمانی فراگیرتر 

 نیاشد. تأسیس « کارگران یاجتماع یهامهیسازمان ب»به نام  یو سازمان مستقل بیتصو« کارگران

 مهیکه ب ینرا در مورد کارگران و کارمندا حهیمقرر در ال یایها و مزاد کمکش دسازمان مكلف و متعه

 یهامهیب سازمان ران،یوز تئیه بنامهیموجب تصوبه 1342 ماهنیدر فرورد بعدهااعمال کند.  شدند،یم

 یاعامور اجتم نظر وزارت کار و ریتا ز داد نام رییتغ «یاجتماع یهامهیسازمان ب»کارگران به  یاجتماع

 134۷سال  در «انییروستا یاجتماع یهامهیب» بیروال موجب تصو نیخود ادامه دهد. ادامه ا تیبه فعال

 بیا تصوب 1351سال همین راستا در ادغام شد. در  یاجتماعتأمین  در سازمان 1354که در سال  دیگرد

 شد. لیتشكز نی «یرمانخدمات دتأمین  سازمان»مستخدمان دولت،  یخدمات درمانتأمین  قانون

 قانون این ونهمبیست اصل در قانونگذار،مبنا  ینو بر ا یدمصوب گرد جدید یقانون اساس انقالب، از بعد

را از « فاهر یجادا»شناخت و  رسمیتبه بنیادین حقوق از یكیعنوان به را اجتماعی ینتأم از برخورداری

 اجتماعی، ینمتأ حوزه قبلی ساختارهای بر یدکأت بر عالوه امر، ینتحقق ا یاهداف خود برشمرد. در راستا

 .رفتگ خواهند قرار بررسی مورد تفصیل به گزارش این در که شد یجادا جدیدی یو ساختارها ینقوان

 

 دهنده ریسکهاي پوششی در ایران از منظر ساختار سازماناجتماعتأمین  صورتبندي نظام

با  مختلف یها و نهادهاسازمان .است یو نهاد ینساختار سازما یدر جوامع امروز نیقوان یاجرا بستر

 کنند.حل مشكالت می و ، تخصیص بودجهریزیبرنامه ،پیش رو قرار دادن قوانین اقدام به شناسایی مسائل

ساختارهای  ی،اصول قانون اساس یسازادهیدر جهت پها و ی نیز مانند سایر حوزهاجتماعتأمین  در حوزه
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کار و رفاه اجتماعی است  وزارت تعاون،ترین آنها است که مهم كل گرفتهسازمانی و نهادی متعددی ش

تأمین  جمله این وظایف برقراری نظامعهده دارد. ازای وظایف متعددی را برهای بیمهکه در اجرای برنامه

تأمین  های بیمه سالمت، محقق نمودن اهداف نظام جامع رفاه وسازی برنامهاجتماعی چندالیه، پیاده

های اجتماعی اجتماعی( و گسترش بیمهتأمین  )در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و جتماعیا

اجتماعی، وظیفه تأمین  است. در این ارتباط باید اشاره کرد که ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و

ماندگی، كاری؛ پیری؛ درراهبازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت؛ بی»اجتماعی را در امور تأمین  برقراری نظام

های جسمی، ذهنی و روانی؛ بیمه خدمات حوادث و سوانح؛ ناتوانی های اجتماعی؛سرپرستی و آسیببی

خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند؛ های پزشكی؛ حمایت از مادران بهبهداشتی، درمانی و مراقبت

بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست؛ کاهش  ایجاد بیمه خاص سرپرسـت؛حمایت از کودکان و زنان بی

دار برعهده دولت گذاشته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده« نابرابری و فقر؛ امداد و نجات

 این وظیفه است. 

 شامل یاجتماع یاهمهیب موضوع با مرتبط یساختارهات تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعالوه بر وزا

کشاورزان و  ان،ییروستا یاجتماع مهیبصندوق  ،یکشور یبازنشستگ سازمان ،یاجتماعتأمین  سازمان

 یصندوق بازنشستگ ما،یصداوس یاجتماعتأمین  صندوق مسلح، یروهاین یاجتماعتأمین  صندوق ر،یعشا

صندوق  ،)هما( رانیا یاسالم یجمهور ییمایهواپ یصندوق بازنشستگ ،یانوردیدر و بنادرسازمان 

 عیصنا یصندوق بازنشستگ تهران، یشهردار یبازنشستگ سازمان ران،یا یمرکز مهیب کارکنان یبازنشستگ

 یصندوق بازنشستگ اطالعات، وزارت یصندوق بازنشستگ ،یمرکز بانکصندوق بازنشستگی  ران،یا مس

صندوق  ،کارکنان فوالد یصندوق بازنشستگ ،کارکنان صنعت نفت یصندوق بازنشستگ ،هاکارکنان بانک

هستند  رانیا سالمت مهیبسازمان  و سازندهیآ یبازنشستگ و تیصندوق حما ،یدادگستر یوکال تیحما

پردازیم.ترین ساختارهای مذکور میکه در ادامه به بررسی اجمالی مهم
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 اجتماعی هايبیمه سازمانی ساختار قانونی هايمسئولیت ترینمهم. 1جدول 

 هاتیمسئول يامهیب يساختارها

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت

 هیچندال یاجتماع نیتأم نظام یبرقرارـ 
 امداد و تیحما ،یاجتماع یهامهیب گسترشـ 
 یاجتماع نیتأم نظام جامع یهااستیتحقق اهداف و اصول س یبرا ازین مورد یهادستورالعمل و هانامهنییآ و حیلوا سینوشیپ نیتدو و هیتهـ 
 کشور یو امداد یتیامور حما ،یدرمان خدمات یهامهیب ،یاجتماع یهامهیب یدولت در قلمروها یکالن بودجه عموم میتنظ ـ
 یاجتماع نیتأم جامع نظام یکارکردها یابینظام نظارت و ارزش یدهسازمانـ 
 مربوط  العاتاطپردازش  و یآورمنظور جمعبه یاجتماع نیتأم نظام جامع یاطالعات گاهیپا لیتشكـ 

 رانیسالمت ا مهیب سازمان

 سالمت مهیب خدمات یفیوکیتوسعه کمـ 
 و عادالنه خدمات سالمت ریفراگ پوشش به یابیدستـ 
 درمان و بهداشت هماهنگ نظام جادیا و یعموم بهداشت نیمأتـ 

 یدرمان خدمات از همگان یبرخوردار نمودن فراهمـ 
 کاهش سهم مردمـ 
 یامهیب یپوشانرفع همـ 
 رهیغ وموارد خاص  ان،ییروستا کارکنان، ،یهمگان سالمت مهیب جادیاـ 

 یاجتماع نیتأم سازمان

 (یاجبار صورت)به ریبگحقوق و مزد کارگران پوششـ 
 (یاریاخت صورت)به آزاد مشاغل و حرف صاحبان ریسا پوششـ 
 شانیا یهاخانواده و شدگانمهیب قبال در تعهداتـ 

 یدولت ییاجرا یهاهای کشور و دستگاهشهرداری ،های دولتیازکار افتادگی و وظیفه وراث کارکنان شرکت ،اداره امور بازنشستگیـ  یکشور یگبازنشست صندوق

 مسلح یروهاین تكفل تحت عائله و بازنشستگان پرسنل، یبازنشستگ و یدرمان خدمات و ازهاین نیمأتـ  مسلح یروهاین یاجتماع نیتأم صندوق

و  انییروستا ،کشاورزان یاجتماع مهیب وقصند

  ریعشا
 صندوق در تیعضو صورت در نفر هزار 2۰ ریز یشهرها و ریعشا و انییروستا به فوت و یازکارافتادگ ،یبازنشستگ یپرداخت مستمرـ 

 ه خود بمربوط  یو تبع یاصل یبه اعضا یخدمات درمان یهامهیو ب یكاریبازماندگان، ب ،یازکارافتادگ ،یریپ ،یبازنشستگ یمستمر پرداختـ  خاص یامهیب یهاصندوق
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 هایطرحاز  یابه مجموعه اجتماعی ینتأم گفت، توانمی «اجتماعی مینأت» از جهانی تعاریف برمبنای

 یكاری،درآمد افراد بر اثر ب یدکاهش شد یااز قطع  یناش هاییسکپوشش ر یپ درکه  شودیاطالق م یرفاه

از منظر  یراندر ا اجتماعی ینتأم نظام. است یرهفوت و غ ی،سالمند ی،ازکارافتادگ ،یباردار یماری،ب

، «قانون» ،هاریسک همه برای که هستند هاییسازمان دسته یک: است سازمان دسته دوشامل  یساختار

 هستند هاییسازمان دوم نوع و دارند مشخصی «مالی ینتأم یوهش»و « جامعه هدف» ،«یساختار سازمان»

 برداریبهره گربیمه هایسازمان سایر هایظرفیت از سالمت مانند هاریسک از برخی پوشش برای که

 کشاورزان روستاییان، اجتماعی بیمه صندوق و کشوری بازنشستگی سازمان ها،سازمان این ازجمله. کنندمی

 سازمان ساختار از ریبیما ریسک برای بازنشستگی، بیمه متولی هایسازمان کنار در که هستند عشایر و

 ینتأم حوزه سازمانی ساختار است، مشاهده قابل زیر شكل در آنچه. کنندمی استفاده ایران سالمت بیمه

 .است ایبیمه مختلف هایسازمان وسیلهبه هاریسک پوشش نحوه و اجتماعی
 

 در ایران اجتماعیتأمین  ساختار سازمانی حوزه. ۱شكل 

بیمه هاي درمانبیمه هاي بازنشست ی

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و 
عشایر 

صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تامین اجتماعی

سازمان بازنشستگی کشوری
سازمان سالمت ایران

:صندوقهاي اختصاصی
صندوق تامین اجتماعی صداوسیما

صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی
صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری

)هما(اسالمی ایران  
صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
صندوق بازنشستگی  صنایع مس ایران

صندوق بازنشستگی بانک مرکزی
صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات
هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد
صندوق حمایت وکالی دادگستری

)صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

صندوقهای سالمت اختصاصی-زیر
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کنند. براساس تعریف های درمان ضرورت پیدا میله سالمت، بیمهئبا در نظر گرفتن اهمیت مس

برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی » :ست ازا عبارتسالمت  ،سازمان جهانی بهداشت

عد بُ .ی، روانی و اجتماعی استعد جسمسالمت دارای سه بُ 1«و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو

قدرت معنای عد روانی بهبُ .استبدن و هماهنگی آنها با هم  یها و اعضاعمل مناسب سلولجسمی معادل 

عد است و بُ العمل مناسب در برابر مشكالت و حوادث زندگیتطابق با شرایط محیطی، داشتن عكس

خوردن تعادل حفظ سالمت یا برهم که منجر بهثرات جامعه و فرد بر همدیگر أثیر و تأاجتماعی یعنی ت

دهد که قانونگذار در حد بضاعت و اقتضائات تاریخی مرور قانون اساسی نشان میگردد. سالمت فرد می

 (2۹)اصل ازجمله این اصول،  .ی را جهت نیل به سالمت در قانون گنجانده استاصول مختلفو اجتماعی، 

های پزشكی خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتبرخورداری از حق است که در این اصل قانون اساسی 

 :ندهست مت مرتبطاصول دیگری نیز با سال اصل،این وه بر . عالشناخته شده استرسمیت برای همگان به

می جهت النه برطبق ضوابط اسریزی اقتصاد صحیح و عادالپی»اصل سوم قانون اساسی،  «12»طبق بند 

های تغذیه، مسكن، کار، بهداشت و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه ایجاد رفاه و رفع فقر و

نیازهای اساسی تأمین  قانون اساسی، (43)اصل  «1»بند برابر با  «.تعمیم بیمه از وظایف دولت است

زم برای تشكیل خانواده وپرورش و امكانات الیعنی مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش

 در این ارتباط ذکر چند نكته ضروری است: کید است.أرد تموبرای همه 

همچنان در حوزه  یمه،ب یمتعم خصوصبه ومت الس از خورداریبر حق بر یقانون اساس کیدأت وجود با. 1

 طریق از مردم درمانی یفیتمت و بهبود کسال یوجود دارد. ارتقا یادرمان مشكالت عمده هاییمهپوشش ب

 جیب از پرداخت شاخص حیث از حال این با است، بوده گذارنقانو توجه مورد نگارش در اگرچه اییمهب قوانین

 .داردمطلوب فاصله  یگاههمچنان از جا 2درصد( 3۰درمان تا  هایینه)کاهش سهم مردم از هز

ف دولت در کید وظایأسالمت مردم و تتأمین  با وجود قوانین و اسناد باالدستی متعدد پیرامون. 2

 (3۸)ده سامانی امر سالمت، سازمان بیمه سالمت براساس ماها همپوشانی و بی، پس از سالباره این

ن سازمان گر کشور در ایهای بیمهایجاد و مقرر شد سازمان 13۹1قانون برنامه پنجم توسعه، در سال 

انفكاک  با تجمیع شوند. با این حال و پس از گذشت چندین سال ضمن از بین رفتن استقالل این سازمان

خود را به های مأموریت استآن از وزارت رفاه و قرار گرفتن ذیل وزارت بهداشت، این سازمان نتوانسته 

رقراری عدالت بهای درمانی، رفع همپوشانی بیمهناتمام این سازمان، های مأموریت انجام برساند. ازجمله

ی حوزه بیمه سالمت، تشكیل های اجرایها و روشسازی سیاستاجتماعی در بخش سالمت، یكسان

 بوده است.سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده پرونده سالمت، فعال

از  یبرخورداردر  یهمپوشانگر، همچنان های بیمههایی برای سازمانبا وجود تعیین رسالت. 3

                                                 
1. World Health Organization (WHO) 

2. Out of Pocket 
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توانند بودن در دو صندوق می تحت پوشش لیدلاز افراد به یبرخنحوی است که به یاجتماعتأمین  یایمزا

 .باشند مهیدو نوع ب دارای

یمه های متعددی در حوزه بقوانین حاکم، دارای مسئولیتبراساس اجتماعی تأمین  سازمان. 4

و سایر  صورت اجباری(بگیر )بهموریت اصلی این سازمان پوشش کارگران مزد و حقوقأاجتماعی است. م

های شدگان و خانوادهسازمان در قبال بیمهصورت اختیاری( است. این صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به

آمدی در ، هم از جهت ناکارایشان دارای تعهد است. با این حال این سازمان هم از نظر پوشش بیمه

 ها دارای مسائل متعددی است.گذاریسرمایه

سمت  از ،طور متقابلبه ایگر مهیب یهاها و سازمانصندوق هیعل انیماکارفر و شدگانمهیبدعاوی . 5

 منسجم ظامناجتماعی ایران، تأمین  نظام در .ردیگیم صورت انیکارفرما هیعل یاجتماعتأمین  ینهادها

 یبرخ و هابخشنامه درخصوص زین یادار عدالت وانید. ندارد وجود یدعاو به یدگیرس یبرا یکارآمد و

 یخصوص ا متعلق به بخشهکه صندوق یاما در موارد ،داشته باشد یثرؤد نقش متوانیم هادستورالعمل

د طرح دعوا نتوانینم یادار عدالت وانید در آنها شدگانمهیب ،باشند داشته یخصوص تیباشند و ماه

 .هستند یعموم یهاد و مجبور به مراجعه به دادگاهنکن

ق نحوی که مدیریت صندوبه ،اجتماعی دولتی استتأمین  های عمومی مانندمدیریت صندوق. 6

رمبنای است. ب شدگان و کارفرمایانلت و نه در دست صاحبان اصلی صندوق یعنی بیمهتنها در دست دو

مدیریت جه درنتیصورت برابر باشد که گرایی سهم جوانب متولی امر بیمه اجتماعی باید بهجانبهاصل سه

مین تأ انحال مطابق اساسنامه سازم نفع تقسیم شود. با اینصندوق به تساوی و تعادل بین جوانب ذی

تر است. سهم دولت از سهم سایر طرفین بیش ،اجتماعیتأمین  اجتماعی و قانون ساختار جامع رفاه و

فر است ن ۹ت امنای این صندوق متشكل از ئاجتماعی، هیتأمین  اساسنامه سازمان( ۷)مستند به ماده 

جتماعی انتخاب اتأمین  اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه وتأمین  نفر آن با پیشنهاد وزیر رفاه و 6که 

به  بقی اعضاما»اجتماعی تأمین  قانون ساختار رفاه و (1۷)ماده  «الف»بند  «2»گردند و مطابق جزء می

آنها براساس « یافتهسازمان متشكل و گیرندگانخدمت»تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط 

 ده است.لذا این تناسب رعایت نش ؛«ندگردمی تعیین رسد،ت وزیران میئای که به تصویب هینامهینیآ

 

 شدهی در ایران از منظر نوع رابطه استخدامی بیمهاجتماعتأمین  صورتبندي نظام

 ینکارکرد مهم ا یناجتماعی، حفظ درآمد افراد است؛ ا هاییمهگفته شد، هدف ب یناز ا یشکه پ گونههمان

 هاییسکشهروندان در هنگام بروز حوادث و ر یتمام و و بازنشستگان ینشاغل یتا تمام آوردیامكان را فراهم م

 مشموالن بازنشستگی، هایبیمه ایران در حاضر حال دربمانند.  باقی یزندگ از یسطح مناسب درمختلف 
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 .دهندمی قرار پوشش تحت را خاص استخدامی قوانین و کشوری خدمات مدیریت قانون کار، قانون

ری و با همكاوسیله سازمان بازنشستگی کشوری کشوری بهبیمه مشمولین قانون مدیریت خدمات 

سازمان  گیرد؛ به اعتباری این صندوق متولی پوشش کارکنان دولت است.سازمان بیمه سالمت صورت می

های امور اداری ادغام سازماندرنتیجه و  13۷۸گرفته در سال بعد از تغییرات صورتبازنشستگی کشوری 

یكی  ریزی کشور شد،و بودجه که منجر به تشكیل سازمان مدیریت و برنامهو استخدامی کشور و برنامه 

ی طی تبصره اجتماعتأمین  قانون نظام جامع رفاه و 13۸3سسات تابعه این سازمان گردید. در سال ؤاز م

و تابع  ریزی کشور منتزعبرنامه و از سازمان مدیریت را صندوق بازنشستگی کشوری، (1۷)ماده  «2»

 رفاه و»و « جتماعیاکار و امور »، «تعاون»های زارتخانهقرار داد. با ادغام و مین اجتماعیأت رفاه ووزارت 

ازنشستگی ب، صندوق «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»و تشكیل وزارتخانه  13۹۰در سال « اجتماعیتأمین 

 مه دارد. وضعیت ادا که تاکنون نیز همین عنوان نهادی تابع وزارتخانه جدید تعریف شدبه نیزکشوری 

 وششپ تحت اجتماعی ینتأم سازمان وسیلهبه که دارند قرار کار قانون مشموالن دیگر، سمت در

 قبل هایبخش در اجتماعی ینتأم سازمان گیریشكل نحوه. گیرندمی قرار درمان و بازنشستگی هایبیمه

 دادن رارق پوشش تحت با سازمان این که است الزم نكته این ذکر تنها اینجا در. است شده داده توضیح

 از اینبنابر. است شامل شده را توجهی قابل جمعیت عمومی، بعضاً  و غیردولتی خصوصی، مشاغل شاغلین

 .آیدمی حساببه ایران بازنشستگی صندوق ترینبزرگ اجتماعی ینتأم صندوق شمول دایره حیث

 ناختی،شجامعه مشخصات بودن دارا سبببه که هستند کارگرانی و کارکنان شاغالن، از طیف سومین

 .است خاصی استخدامی مقررات و قوانین دارای آنان کار محیط خصوصبه یو شغل شناختیجمعیت

 بیمهوق دسته صند ینرا دارند. در ا خودبه مخصوص اجتماعی ینتأم بیمه شغلی، هایمحیط این شاغلین

 یاجتماع ینتأم صندوق مسلح، نیروهای اجتماعی ینأمت صندوق یر،کشاورزان و عشا ییان،روستا یاجتماع

 ریجمهو هواپیمایی یصندوق بازنشستگ یانوردی،در و بنادرسازمان  یصندوق بازنشستگ صداوسیما،

 تهران، داریشهر یبازنشستگ سازمان ایران، مرکزی بیمه کارکنان ی)هما(، صندوق بازنشستگ ایران اسالمی

 وزارت یصندوق بازنشستگ مرکزی، بانکصندوق بازنشستگی  ،ایران مس صنایع یصندوق بازنشستگ

صندوق  ،کارکنان صنعت نفت یصندوق بازنشستگ ،هاکارکنان بانک یصندوق بازنشستگ اطالعات،

 سازهآیند بازنشستگی و یتو صندوق حما دادگستری وکالی یتصندوق حما ،کارکنان فوالد یبازنشستگ

 . دهندیقرار م اجتماعی ینتأم بیمه پوشش تحت را شده یاد یقرار دارند که کارکنان واحدها

 هم است:مدر این خصوص ذکر چند نكته 

طور مثال کند. بهاجتماعی در میان مشاغل مختلف، تنوع بسیاری پیدا میتأمین  مزایای نظام .1

 رمان ودپردازی، میزان مستمری دریافتی، پوشش بیمه بازنشستگی، نحوه برقراری مستمری، مدت بیمه

 بسیاری مزایای دیگر از یک صندوق به صندوق دیگر متفاوت است.

 یكاریب یبرمبنا یكاریب یمهب یتمز ینكهنخست ا :کرد اشاره نكته دو به باید بیكاری بیمه درخصوص .2
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داشته باشد  یقابل توجه پردازیبیمه سابقه بایستمی فرد کهمعنا  یناشتغال است، بد یبلكه برمبنا ،یستن

 .است معنادار اجتماعی ینتأم صندوق در تنها مزیت این اینكه دوم و کند استفاده بیكاری بیمه از بتواند تا

پردازانی که های، بیمه اختیاری برای بیموانتقال سوابق بیمههای نقلبا توجه به مسائل و دشواری .3

 اند بسیار دشوار است.از صندوق خود منفک شده

 

 یران از منظر قانون ذاريی در ااجتماعتأمین  صورتبندي نظام

تأمین  نظام اجتماعی، اصول ذاتیتأمین  الزم است پیش از ورود به مفاد و مضامین قانون اساسی پیرامون

ضمن روشن شدن مراد تحقیق حاضر، معیار روشنی برای سنجش میزان قوت و  ر شده تامرو یاجتماع

 مبنایی اصول و ارهایمعد. درخصوص اجتماعی در قوانین ایران مشخص گردتأمین  توان پوشش موضوع

 شده حیتشر یالمللنیب یهاهیاعالم و هانامهمقاوله درباید اشاره شود که این موارد عمدتاً  یاجتماعتأمین 

ترین مرتبط .است یاجبار موارد یبرخ در و یاریاخت کشورها یبرا آن موارداز  یبرخ یاجرا که است

 ثاقیم و 1حقوق بشر یجهان هیاعالم (26)تا  (22) مواد اعی دراجتمتأمین  مواد و مضامین مربوط به

 اجتماعیتأمین  مرتبط با کار و موارد کهاست  اشعار شده 2یو فرهنگ یاجتماع ی،حقوق اقتصاد یالمللنیب

 : ندهست به شرح زیر یالمللنیب سند دو نیا

 و کار ساعات تیحدودم ،یهفتگ استراحت 4،یسالمت و یشغل تیامن 3،دستمزد برابر مرد و زن

تأمین  حق و ۷و کمک به کودکان و نوجوانان تیحما 6،مانیزا دوران تیحما 5،حقوق با یمرخص

 اند.مواردی هستند که در این دو سند مورد توجه قرار گرفته ۸یاجتماع

بر پنج حوزه پیوندیافته اجتماعی مشتملدر سمتی دیگر برمبنای ادبیات دانش علوم اجتماعی، رفاه 

بافتگی این اصول آرامش، اجتماعی است. همتأمین  بهداشت، آموزش، اشتغال و ارگانیک شامل مسكن، و

نماید و اختالل و کژکارکردی آنها منجر به پدید آمدن نابرابری، نظم، امنیت و رفاه جامعه را تضمین می

یكی از ابعاد رفاه عنوان به اجتماعیتأمین . شودمیهای متعدد اجتماعی فقر، فساد و درنهایت آسیب

ت دار پوشش مخاطرات دوران اشتغال و پس از آن است. مزیت بازنشستگی، حمایاجتماعی عهده

 اجتماعی هستند.تأمین  هایترین مزایای طرحمهم ازکارافتادگی و بیمه درمان جزء

                                                 
1. Universal Declaration of Human Rights (1948). 

2. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). 

 .ملل سازمان مزبور ثاقیم (7)کار و ماده  یالمللنیسازمان ب ۱00نامه شماره مقاوله .3

 .مزبور یثاقم (7)کار و ماده  المللیینمتعدد سازمان ب یهانامهمقاوله .4

 .یثاقم (7)کار و ماده  المللیینزمان بنامه سامقاوله ینچند .5

 .یثاقم (۱0)کار و ماده  المللیینمتعدد سازمان ب یهانامهمقاوله .6

 .یثاقم (۱0)کار و ماده  المللیینمتعدد سازمان ب یهانامهمقاوله .7

 یثاق.م (9)کار و ماده  المللیینمتعدد سازمان ب یهانامهمقاوله .8
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در همه جوامع اجتماعی تأمین  هایناپذیر طرحجدایی ءهای درمان جزبیمهدر ابتدا باید گفت 

حق برخورداری از باالترین المللی بر هستند. در این ارتباط باید اشاره کرد که اسناد متعدد بین

ساسنامه کید دارند. مقدمه اأت یكی از حقوق بنیادین بشریعنوان به استانداردهای قابل حصول سالمتی

وضعیت رفاه کامل جسمی، به سالمت » دارد:در تعریف از سالمت اعالم می 1سازمان بهداشت جهانی

عالوه بر این، اعالمیه جهانی «. شودو تنها به نبود بیماری اطالق نمیشود گفته میاجتماعی  و روانی

یكی از استانداردهای مناسب عنوان به ، سالمتی را(25)ماده  «1»( در بند 1۹4۸حقوق بشر )مصوب 

المللی ز حق برخورداری از سالمت در میثاق بینترین بیان امثابه یک حق شناخته است. کاملزندگی به

این میثاق با الهام  (12)ماده  «1»( آمده است: بند 1۹66حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مصوب 

های عضو میثاق حق هرکس را به تمتع از دولت» دارد:از اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بیان می

اعالمیه  (25)عالوه بر این، ماده  .«شناسندرسمیت میول بهالحصبهترین حال سالمتی و روحی ممكن

هرکس حق دارد که سطح  (الف»کید نموده است: أجهانی حقوق بشر به حق برخورداری از سالمت ت

های طبی و خدمات اش را از حیث خوراک و مسكن و مراقبتاش، سالمتی و رفاه خود و خانوادهزندگی

گی، پیری، نین حق دارد که در مواقع بیكاری، بیماری، نقص اعضا، بیوکند و همچتأمین  الزم اجتماعی

از شرایط  ،وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان،

 ها در. پیداست که برخورداری از سالمت، یک حق بنیادین است و دولتآبرومندانه زندگی برخوردار شود

 متعهد 4و تعهد به ایفا و اجرا )ایجابی( 3تعهد به حمایت 2،قبال آن سه شكل تعهد به احترام )سلبی(

های درمان، بخش قابل بیمهتأمین  توانند بااجتماعی میتأمین  هایند. بنابر آنچه گفته شد، طرحهست

ای مانع از ی متعدد بیمههاها از طریق پوششتوجهی از سالمت فرد و خانواده را تضمین کنند. این طرح

 .استشده های کمرشكن درمان و تحمیل آن به بیمهبروز هزینه

 رسد،یم نظربه ه،شد بیان اجتماعی رفاه حوزه دانش و جهانی شده پذیرفته المللیبین اسناد در آنچه بنابر

تبلور است. م وضوحبه المللیینو درمان( در اسناد ب یبازنشستگ هاییمه)ب اجتماعی ینتأم اهمیت و ضرورت

 داشته باشد.  یو علم المللییناصول ب ینبا ا یتطابق قابل قبول یرانا یکه قانون اساس رودیم انتظار ینبنابرا

قانون اساسی ایران، بخش قابل توجهی از اصول یاد شده که  افتیدر توانیم زیربه جدول  یبا نگاه

های جهانی رفاه لفهؤدعا کرد که بخش قابل توجهی از متوان ااز این منظر میو  5را در خود جای داده

نیز  یحال نقاط اجتماعی در قانون اساسی مورد توجه بوده و در اصول متعدد منعكس شده است. با این

                                                 
1. WHO 

زننده به م تجاوز و تعدی به سالمت است و تعهد دولت به عدم انجام اعمال خاص و ترک برخی افعال آسیبمعنای عدبه .2

 این حق است.

معنای حمایت از سالمت در برابر تجاوز سایرین است و ایجاد مانع برای نقض این حق توسط افراد است که از طریق وضع به .3

 پذیرد.ام میقانون و انجام اقداماتی در این حوزه انج

 پذیرد.از طریق انجام اقدامات ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سالمتی، انجام می .4

؛ بهداشت (۴3)و  (28)و  (3)در اصول  یبرابر شغل طی؛ اشتغال و شرا(23)و  (3)در اصول  یکه مبحث تأمین اجتماع ینحوبه .5

اشعار شده است. عالوه بر ابعاد مذکور  (2۱)و  (3)؛ مسکن در اصول (30)و  (3)اصول  ؛ آموزش در(۴3) و (29)و  (3)در اصول 
 .مورد توجه قرار گرفته است (2۱)اصل  یط یدر قانون اساس زیسرپرست نیموضوع زنان و کودکان ب
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 کیتفك به ی رااساس قانون اصول 2وجود دارد که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. جدول 

 کند.ن میاجتماعی بیا رفاه موضوعات

 

 اجتماعی رفاه موضوعات کیتفك به یاساس قانون اصول .۲جدول 

 حوزه موضوع اصل

 سوم

و  سطوح در تمام همه یبرا  انیرا یبدن تیو ترب وپرورشآموزش ـ «3»بند 

 .یعال آموزش میو تعم لیتسه

 جادیا جهت یضوابط اسالم برطبق هو عادالن حیصح یاقتصاد یزیریپـ  «12» بند

 مسكنو  هیتغذ یهانهیدر زم تیمحروم هر نوع ساختن و برطرف و رفع فقر رفاه

 .مهیب میتعمو  بهداشتو  کارو 

 آموزشـ 

 مسكنـ 

 اشتغالـ 

 بهداشتـ 

 یاجتماع نیمأتـ 

 ستمیب
 حقوق مههو از  دارند قرار ونقان تیحما در كسانیو مرد  از زن اعم افراد ملت همه

 برخوردارند. اسالم نیمواز تیرعا با یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یانسان
 اجتماعی حقوقـ 

 كمیوستیب

 تیحما و فرزند حضانت و یباردار دوران در بالخصوص ،مادران تیحماـ  «2» بند

 .سرپرستیب از کودکان

 .سرپرستیب و سالخورده زنان و وگانیب خاص مهیباد ایج ـ «4»بند 

 مادراناز  تیحماـ 

-یب کودکانو 

 سرپرست
 و وگانیب خاص مهیبـ 

 و سالخورده زنان

 سرپرستیب

 هشتموستیب

 و حقوق یعموم و مصالح اسالم مخالف و است لیما بدان را که یشغلدارد  حق هرکس

، گوناگون مشاغل به جامعه ازین تیرعا با است موظف تدول. ندیبرگز ستین گرانید

 احراز مشاغل يرا برا يمساو طیکار و شرا به اشتغال افراد امكان همه يبرا

 .دینما جادیا

 اشتغالـ 

 نهموستیب

 ،يریپ ،يكاریب ،یبازنشست  نظر از یاجتماعتأمین  از یبرخوردار

 خدمات به ازین ،سوانح و حوادث ،یماندگدرراه ،یسرپرستیب ،یازکارافتادگ

 است یحق ،رهیغ و مهیب صورتبه یپزشك يهاو مراقبت یو درمان یبهداشت

 یدرآمدها و یعموم یدرآمدها محل از نیقوان طبق است موظف دولت. یهم ان

 افراد کیکی یبرا را فوق یمال یهاتیو حما ، خدماتمردم از مشارکت حاصل

 .کندتأمین  کشور

 یاجتماع نیمأتـ 

 بهداشتـ 

 امیس 
 دوره انیتا پا ملت همه یبرا را  انیرا وپرورشآموزش لیوسا است موظف دولت

طور کشور به ییخودکفا سرحد تا را یعال التیتحص لیوسا و سازد فراهم متوسطه

 .دهد گسترش گانیرا

 وپرورشوزشآمـ 

 التیتحصـ 

 یلیتكم

 كمیویس 
 موظف . دولتاست یرانیا خانواده و فرد هر حق ،ازیبا ن متناسب مسكن داشتن

 کارگران و نانیروستانش خصوصبه ازمندترندین که آنها یبرا تیاولو تیبا رعا است

 .کند فراهم را اصل نیا یاجرا نهیزم

 مسكنـ 

 ومسوچهل 

 و تیمحروم و فقر کردن کنشهیر و جامعه یاقتصاد استقاللتأمین  یبرا

 یجمهور اقتصاد او، یآزاد حفظ با رشد، انیجر در انسان يازهاین برآوردن

 :شودیم استوار ریز ضوابطبراساس  رانیا یاسالم
 ،درمان ،بهداشت ،پوشاک ،خوراک ،مسكن: یاساس یازهاینتأمین  .1

 یاساس یهاازینـ 

 اشتغالـ 

 یمعنو یخودسازـ 

 بهداشتـ 
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 حوزه موضوع اصل

 .همه یبرا خانواده لیتشك یبرا الزم و امكانات وپرورشآموزش

 و قرار دادن کامل اشتغال به دنیرس منظوربه همه یبرا کار امكانات و طیشرا نیتأم .2

 ،یعاونت شكل رد ندارند، کار لیوسا یول ،کارند به قادر که یکسان همه اریاخت در کار لیوسا

 و افراد دست در ثروت تداول و تمرکز به نه که گرید مشروع راه هر ای بهره بدون وام راه از

 نیا. درآورد مطلق بزرگ یکارفرما کی صورترا به دولت شود و نه یمنته خاص یهاگروه

 مراحل از کیهر در کشور اقتصاد یعموم یزیربرنامه بر حاکم یهاضرورت تیبا رعا دیبا اقدام

 .ردیگ رشد صورت

 چنان کار ساعت و محتوا و شكل که یصورتبه کشور یاقتصاد برنامه میتنظ .3

 ،یمعنو یخودساز یبرا یکاف توان و فرصت ،یشغل بر تالش هر فرد عالوه باشد که

 ابتكار داشته و مهارت شیافزا و شورک یرهبر در فعال شرکت و یاجتماع و یاسیس

 باشد.

 يریجلوگ و نیمع يکار به افراد اجبار عدم و شغل انتخاب يآزاد تیرعا .4

 .ي رید کار از یکشبهره از

 

عمدتًا  ارکان اصلی رفاه اجتماعی است واجتماعی یكی از تأمین  تر گفته شد،گونه که پیشهمان

واسطه قطع آمده به دیپد یو اقتصاد یاجتماع یهایشانیاست که جامعه در قبال پر هاییتیحما» شامل

 ،یسالمند از کار، یناش یهایماریحوادث و ب ،یباردار ،یماریاز ب یدرآمد افراد، ناش دیکاهش شد ای

خانواده  یداردرمان و نگه یهانهیهز شیاز افزا یناشویدادهای ر نیفوت و همچن ،یازکارافتادگ ،یكاریب

ردم و ها با همكاری و مشارکت ماین حمایت .«دهدیتحت پوشش خود ارائه م ی( به اعضایمند)عائله

هایی هاجتماعی در قانون اساسی حاوی مضامین و نكتتأمین  گردد. اصول مربوط بهها محقق میدولت

 ذیل اشاره کرد:  در ترین آنها را از مهمتوان برخی است که می

 ،ازکارافتادگی ،یریپ ،بیكاری ،بازنشستگی» شامل اساسی قانون در اجتماعی ینتأم اصلی مفاهیم .1

 «یپزشك یهاو مراقبت یو درمان یبهداشت خدمات به نیاز ،سوانح و حوادث ،ماندگیدرراه ،سرپرستیبی

 .است شده ذارواگ عادی قانونگذار به حمایتی یا و ایبیمه یهاطرح طریق از اعم آن ینتأم راهكار که است

برمبنای . «است ی بودنهمگان» اجتماعی مفهومتأمین  دومین مفهوم مهم قانون اساسی در حوزه .2

تایی و شهری زن و مرد، پیر و جوان، روساز اجرای مضامین قانون باید شامل همه مردم اعم  این مفهوم

 ره باشد.و غی

مشارکت دولت و » اجتماعی مفهومتأمین  ازجمله مفاهیم دیگر قانون اساسی پیرامون نظام .3

محور اشتغال یهاطرح ،اجتماعیتأمین  هایدانیم طرحگونه که میدر کنار هم است. همان« مردم

که فرد دارای له مادامی ئمالی طرح مشارکت کند، این مستأمین  بایست درشده میبنابراین بیمه .هستند

های حمایتی یابد و در صورتی که فرد فاقد درآمد باشد، باید مشمول طرحمعنا می ،شغل و درآمد است

قرار گیرد. نكته قابل توجه دیگر حمایت دولت از طرح از طریق سیاستگذاری صحیح و کمک مالی جهت 

 است. مهیب میتعماجتماعی و تأمین  هایاستمرار و پایداری طرح
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اشت، درمان اما بحث سالمت در قالب بهد ،المت در متن قانون اساسی ایران استفاده نشدهواژه س .4

ع حمایت یا سایر انواو  های درمانمهیب های پزشكی مطرح شده است که مقرر است از طریق و مراقبت

 ی ایجاد گردد.همگانصورت و به اجتماعی

 رفاه اساسی هایلفهؤمبه  اساسی، قانون در یاجتماع ینتأم به مربوط اصول تبیین در قانونگذار .5

خصوص بهداشت درنمونه عنوان به داشته است. دقت یزن آن جزئیات به موارد برخی در و داشتهتوجه 

 یضرور یازهاین یربهداشت در کنار سا اصل، یکدر  اما ،است شدهمطرح  اصل چهار درموضوع  یناگرچه ا

 طریق از آن ینتأم هایبه راه یگراشاره قرار گرفته و در اصول دمورد  یرهمثل خوراک، پوشاک، مسكن و غ

استدالل  ینبا ا تواندیسو م یکموضوع از  ین. ااست شده کیدأت درمانی خدمات و اجتماعی ینتأم و بیمه

 یگرد طرف از اما گردد، تلقی مزیت یک است، قانون وسیلههمه موارد به یریکه مراد قانونگذار دربرگ

 یکو عدم اشاره قانون به آنها،  یموضوعات اجتماع یالیتس نیز وبروز و ظهور مسائل  سببهبتواند می

 است اساسی قانون در روانی هاییماریب یمهموارد بحث ب ینا جملهباشد. از یاشكال مهم در قانون اساس

 پیدا ضمنی تصوربه موضوع این برمبنی هاییلفهؤم بتوان شاید هرچند نشده بیان مستقیم صورتبهکه 

درمان  هاییمهدر بخش ب یوارد بر قانون اساس یراداتاز ا توانیرا م یحعدم تصر ینا یکل طوربه اما ،کرد

  1.سازدمی دشوار را روان سالمت بیمه پوشش به متولی هایسازمان الزام و گریمطالبه درنتیجهدانست که 

 

 اجتماعیهاي حوزه بیمه نیقوان نحوه انعكاس قانون اساسی در

 ،یریپ ،یكاریب ،یبازنشستگ»را در همه جهات  یاجتماعتأمین  ،یاهداف مذکور در قانون اساس

و  یو درمان یبهداشت خدمات به ازی، نو سوانح حوادث ،ماندگیدرراه ،یسرپرستیب ،یازکارافتادگ

تأمین  یها. طرحکندین مو دولت را مكلف به انجام آ داندیم یهمگان یحق «یپزشك هایمراقبت

( یافتادگازکار ،یریپ ،یكاریب ،یبر بازنشستگ)مشتمل یبازنشستگ یهامهیسازوکار ب قیاز طر یاجتماع

این  بر. ابندیی( تحقق میپزشك یهاو مراقبت یدرمان ،یبر خدمات بهداشتدرمان )مشتمل یهامهیو ب

انین در برخی این قو .به تصویب رسیده است ی،عددمت نیقوانقانون اساسی،  یرفاه اصول مبنا و مطابق با

جرای اصل های اجتماعی به جهت اها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است. قوانین حوزه بیمهحوزه

 است:دهشترین آنها در جدول ذیل منعكس قانون اساسی در تعمیم بیمه ایجاد شده، که شرح مهم (2۹)

 

                                                 
وجود دارند که  «نرایسالمت روان ا مهیب»مانند  ییهاطرح رانیاست که در حال حاضر درخصوص سالمت روان در ا گفتني .۱

صورت قرارداد و به یراجباریبه شکل غ مهیب نی. سازوکار اکنندیم تیمکمل فعال یهامهیو در قالب ب یصورت خصوصعمدتاً به
دولت  تیمورد حما رانیدر تأمین آن ندارند. لذا سالمت روان در ا یسهم انیکارفرما ایو دولت  است گرمهیافراد و ب نیمابیف

 .داندیمربوط به آن نم یهامهیت خود را مکلف به تأمین بنبوده و دول
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 اجتماعی در قوانین عاديتأمین  . تجلی مفاهیم قانون اساسی درخصوص3جدول 

 يعاد نیقوان در یتجل یاساس میمفاه

 یبازنشستگ

 .است کرده صحبت یبازنشستگ درخصوص متعدد مواد در یاجتماع نیتأم قانونـ 

 .است شناخته تیرسمبه را دوره نیا در یاجتماع نیتأم تیحما ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانونـ 

 نموده است. فیتكل نییبافندگان تع یدرخصوص بازنشستگ لویز و میگل، چهیقال، یقال بافندگان یازکارافتادگ و فوت، یبازنشستگ مهیقانون بـ 

 .داندیم یاجتماع نیتأم قانون یهاتیحما مشمول را کارگران ،یبازنشستگ دوران یمستمر افتیدردرخصوص  کار قانونـ 

 یكاریب
 .است شناخته تیرسمبه را دوره نیا در یاجتماع نیتأم تیحما ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانونـ 

 . ده استشافزوده  نامهنییآ موضوع تعهدات به یكاریب عنوان نامهنییآ نیا اصالح در نیهمچن. است نموده یكاریب مهیب صندوق جادیا به مكلف را دولت کار قانونـ 

 یو  ازکارافتادگ یریپ

 .است نموده ینیبشیپ را یازکارافتادگ و یریپ دوران در تیحما نحوه یاجتماع نیتأم قانونـ 

 .است شناخته تیرسمبه را دوره نیا در یاجتماع نیتأم تیحما ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانونـ 

 بافندگان صحبت کرده است. یاز کارافتادگدرخصوص  لویز و میگل، چهیقال، یقال بافندگان یازکارافتادگ و فوت، یبازنشستگ مهیقانون بـ 

 حقوق پرداخت کند.  یکارگر به و یقانون کار، کارفرما مكلف است در صورت ازکارافتادگ مطابقـ 

 نموده است.  فیتكل نییآن تع یهاتیو حما یریو پ یازکارافتادگدرخصوص نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آیینـ 

 سوانح و حوادث

 .است شده بحث خسارات افتیدر زانیم و طیشرادرخصوص  یاجتماع نیتأم قانون درـ 

 .است شناخته تیرسمبه را دوران نیا در یاجتماع نیتأم تیحما ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانونـ 

 حادثه که یصورت در نیهمچن .است حقوق پرداخت به مكلف کارفرما ابدی خاتمه کار قرارداد ،کار از یناش لیدال به ای شود کارگر یكاریب به منجر یاحادثه که یصورت در کار قانون مطابقـ 

 .بگمارد یاصل کار به را کارگران همان مجدد، تیفعال از بعد دیبا کارفرما شود، کارگاه یلیتعط به منجر

 نموده است.  فیتكل نییشود تع یکه منجر به ازکارافتادگ یحوادثخصوص  دران و عشایر نامه بیمه اجتماعی روستاییآیینـ 

 یبهداشت خدمات به ازین

 یهاو مراقبت یو درمان

 یپزشك

 .است شده فیتكل نییتع مختلف مواد در است ینیپس که یپزشك و یدرمان خدمات و بوده اشاره مورد کار طیمح بهداشتدرخصوص  یبهداشت خدمات یاجتماع نیتأم قانون درـ 

 .است شناخته تیرسمبه را دوران نیا در یاجتماع نیتأم تیحما ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانونـ 

 نیا در زین کار طیمح بهداشت نیا بر عالوه. است شده شانیا خانواده و کار قانون مشمول کشاورزان و کارگران یبرا یدرمان و یبهداشتامكانات  نیتأم به موظف دولت کار قانون مطابقـ 

 .است بوده توجه مورد قانون

 .داندیم یدرمان و آموزش پزشك را همچنان برعهده وزارت بهداشت، یدرمان ینامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خدمات بهداشتآیینـ 

 مهیب میتعم

 .استشده  دانسته مهیب میتعم ،قانون هدف کی ماده یاجتماع نیتأم قانون درـ 

 .است داده قرار توجه و تیعنا مورد را مهیب میتعم ،یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار قانونـ 

 را مطرح نموده است. یخدمات درمان مهیب میتعم ،کشور یدرمان خدمات یهمگان مهیقانون بـ 

 اقشار ندارد. ریسا یبرا همیب میبه تعم یاما کار ،بافندگان بوده یبرا مهیتحقق ب یدر راستا لویز و میگل، چهیلقا، یقال بافندگان یازکارافتادگ و فوت، یبازنشستگ مهیقانون بـ 

 تحقق آن در نظر گرفته شده است.  یبرا یمناسب یبوده و ضمانت اجراها یالزام انیکارفرما یکارگران برا مهیقانون کار، ب درـ 

 است. ریو عشا انییبه روستا مهیب میعشایر به دنبال تعم نامه بیمه اجتماعی روستاییان وآیینـ 
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 يعاد نیقوان در یتجل یاساس میمفاه

 بودن یهمگان

 . دهدیم اختصاص باشند فیتعر نیا مشمول که یخاص گروه به را آن شده،مهیب فیتعر انیب با و ردیگینم دربر را همگان یاجتماع نیتأم قانونـ 

 .است مكلف آن قبال در دولت که ددانیم یهمگان یرا حق یاجتماع نیتأم کرده و عالوه بر آن ادی یریبودن تحت عنوان فراگ یاز همگان یاجتماع نیتأم قانون ساختار نظام جامع رفاه و درـ 

 دارد. دیکأت یبودن خدمات درمان یهمگانخصوص  در کشور یدرمان خدمات یهمگان مهیقانون بـ 

بافندگان  مهیاقشار ندارد. ب ریسا یبرا همیب میبه تعم یاما کار ،بافندگان بوده یبرا مهیتحقق ب یدر راستا لویز و میگل، چهیقال، یقال بافندگان یازکارافتادگ و فوت، یبازنشستگ مهیقانون بـ 

 است. یارینبوده و اخت یهمگان زین

 .است نشده اشاره شدن یهمگان به و بوده مدنظرکار  قانون مشموالن یتمام شدن مهیب کار قانون درـ 

 .ندارد یابودن ماده یهمگاندرخصوص است و  ریو عشا انییقشر روستا یبرا مهیاجتماعی روستاییان و عشایر به دنبال بنامه بیمه آیینـ 

 محل از یمال نیتأم

 یعموم یدرآمدها

 .است شده نییتع دولت سهم یاجتماع نیتأم قانون درـ 

 .است شده اشاره یمال یهااستیس و اصول عنوان تحت دولت مشارکت با یامهیش بمنابع بخ نیتأم به یاجتماع نیتأم قانون ساختار نظام جامع رفاه و درـ 

 واگذار نموده است. رانیسالمت ا مهیمنابع را به اساسنامه سازمان ب نیتأم فیتكل نییتع کشور یدرمان خدمات یهمگان مهیقانون بـ 

 درصد است. ۷سهم دولت  لویز و میگل، چهیقال، یقال بافندگان یازکارافتادگ و فوت، یبازنشستگ مهیقانون ب درـ 

 .است بوده توجه مورد یكاریب مهیب صندوق جادیا در دولت سهم کار قانون درـ 

 را مشخص نموده است. یمنابع مال نیتأم نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر سهم دولت درآیینـ 

 یدرآمدها از یمال نیمأت

 مردم مشارکت از حاصل

 .است شده نییتع شدهمهیب افراد سهم یاجتماع نیمتأ قانون درـ 

 .است شده اشاره یمال یهااستیس و اصول عنوان تحت شدهمهیب مشارکت با یامهیمنابع بخش ب نیتأم به یاجتماع نیتأم قانون ساختار نظام جامع رفاه و درـ 

 واگذار نموده است. رانیسالمت ا مهیاساسنامه سازمان بمنابع را به  نیتأم فیتكل نییتع کشور یدرمان خدمات یهمگان مهیقانون بـ 

 درصد است. ۷سهم مشمول  لویز و میگل، چهیقال، یقال بافندگان یازکارافتادگ و فوت، یبازنشستگ مهیقانون ب درـ 

 را مشخص نموده است. یمنابع مال نیتأم نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر سهم دولت درآیینـ 
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رغم تراکم، همپوشانی و دهد که این قوانین علیهای اجتماعی نشان میین حوزه بیمهمرور قوان

اجتماعی ایجاد کند. تأمین  تورم قانونی در برخی موارد نتوانسته پوشش مناسبی نسبت به مسائل حوزه

اعی، قانون اجتمتأمین  اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین  ازجمله موارد این ایراد در قوانین

درخصوص  یاصول قانون اساسکار و سایر قوانین موضوعی است. این قوانین همگی در حیطه اجرای 

اند. در ادامه کوشش با این حال بعضاً انحرافاتی اصولی داشته ؛شده است جادیا یاجتماعتأمین  و مهیب

 اجتماعی ارائه شود:  تأمین ترین موارد مترتب بر صورتبندی قانونی حوزهخواهد شد بخشی از مهم

قانون  (21)و  (2۹)از عناصر موجود در اصول  یاجتماعتأمین  و رفاه جامع نظام ساختارقانون  .1

 ساختار نقانو در آن یتجل و یاساس قانون در یاجتماعتأمین  عناصر یبررس با. کرده است ادی یاساس

 اشاره ،یبررس مورد قانون در رعناص نیا یتمام شود کهمی مشخص یاجتماعتأمین  و رفاه جامع نظام

 نیقوان هب امر نیا و نشده پرداخته قانون نیا در آن شدن ییاجرا و نحوه اتیاما به جزئ ،شده است

جرایی نداشته اآوری قوانین بوده و هدف گویا مراد قانون صرفاً جمع. است شده واگذار حوزه هر یاختصاص

 ده بود.شن قانون، در قوانین مختلف پیش از آن مصوب های قابل توجهی از ایاین بخش است. مضاف بر

لص وجوه ( خا5۰%دهد حداکثر تا پنجاه درصد )به دولت اجازه می هاارانهی کردن هدفمند قانون .2

 رمانی،دهای اجتماعی، خدمات بیمهتأمین  گسترش ومانند  این قانون را در مواردی یحاصل از اجرا

نظر ند. بههزینه ک العالجش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبسالمت جامعه و پوش یو ارتقاتأمین 

ه هستند، های اشتغال پایطرح ،اجتماعیتأمین  هایکرد این ماده با توجه به اینكه طرحرسد هزینهمی

 های اجتماعی هزینه شود.بایست در حوزه مساعدتمی

م بازنشستگی یكپارچه بود تا از به دنبال ایجاد زمینه نظا 1354مصوب  ،اجتماعیتأمین  قانون .3

با دارا بودن نفوذ  1هااما بسیاری از این صندوق ،گر اختصاصی را تجمیع کندهای بیمهاین طریق صندوق

سازی و تمهیدات آن اجتناب کرده و صندوق اختصاصی و قدرت سیاسی از پیوستن به طرح یكپارچه

در این خصوص دو نكته قابل ذکر است: نخست  2.(3: 13۹۹ ها،مرکز پژوهش) نمودند.تأسیس خود را 

منجر به ناپایداری های اختصاصی های اجتماعی، کوچک بودن صندوقهای متكثر بیمهاینكه در نظام

های رفاهی معتنابه به بودجه عمومی را پیدا قابلیت تحمیل هزینهدرنتیجه مدت شده و آنها در کوتاه

های سبب تكیه بر بیمه پایه و فقدان جایگزینی بزرگ هم بههاخواهند کرد. نكته دوم اینكه صندوق

کلی فقدان  طورهمواره در معرض عدم کفایت مستمری قرار دارند. به ،های مكملای مانند بیمهبیمه

 های اصلی نظام بازنشستگی باشد.تواند در آینده یكی از چالشهای بازنشستگی در ایران میتنوع در طرح

سخت و  مهیمحاسبه حق ب فعلیروش  باید اشاره کرد که آورانیز و تسخ نیقواندرخصوص  .4

                                                 
آهن، صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی،  صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی ذوب ازجمله: .۱

، (زساآینده)صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
 .صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران

های بیمه اجتماعی کوچک و ارائه الگو برای های مجلس شورای اسالمی، بررسی وضعیت موجود صندوقمرکز پژوهش 2.

 .۱399 ماه، خرداد۱709۴ مسلسل: دهی آنها، دفتر مطالعات اجتماعی،سامان
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 و درصد سخت 4 مهیکرده است. پرداخت حق ب ایجاد انیکارفرماای را بر زیادی یهانهیهز ،یآورانیز

این  ،بنابراین .کندمی وارد انیرا به کارفرماقابل توجهی  نهیهزدر سال تقاضای بازنشستگی  یآورانیز

برای پایداری و استمرار نیز وکار، مسائلی را تواند ضمن برهم زدن انتظام فضای کسبمیله ئمس

 های بازنشستگی ایجاد نماید.صندوق

 ـ %2۰)درصد تا بیست پانزده مطابق قانون بیمه کارگران ساختمانی، مبلغ حق بیمه برمبنای  .5

یابد؛ ل میاجتماعی انتقاتأمین  بکارفرما اخذ و به حسا ( مجموع عوارض صدور پروانه )از مالک(15%

این افراد  از افرادی که دارای کارت مهارت فنی هستند )خواه بخشیاجتماعی تأمین  پس از آن سازمان

اشند و یا نباشند( ببه کار ساختمانی مشغول بوده باشند، خواه نبوده باشند و خواه اساساً کارگر ساختمانی 

نی را بیمه تواند تمام کارگران ساختماگاه نمیاجتماعی هیچمین تأ کند. مطابق این منطق،را بیمه می

کارگران،  درصدی ایجاد کند( چراکه اوالً این سازمان شناختی از جامعه هدف )تعداد 1۰۰کند )پوشش 

ایلی به داشتن و تم اینكه کارگران واقعی، افراد مشغول به کار، محل اشتغال به کار و غیره( ندارد و دوم

تواند چرخه معیوب ین اطالعاتی ندارد. وجود اطالعات کامل از کارگاه، کارفرما و کارگر میدانستن چن

این حوزه مشاهده  با تأملی بر قوانین فعلی را برهم ریخته و زمینه را برای شفافیت و اعتماد فراهم کند.

قتصاد جامعه اکار و  بازار شود که حفظ و ارتقای سطح سالمت نیروی کار و تأثیر و تأثرات مستقیم برمی

ایی این آور از محیط کار از سوی دیگر، از اهداف غسو و سالمت محیط کار و حذف عوامل زیاناز یک

آور در کشور نشان شود. اما سیری بر قوانین جاری در موضوع مشاغل سخت و زیانقوانین محسوب می

های موجود در آن، ها و تبعیضاوتدلیل قوانین متعدد و تفدهد که بازنشستگی در این مشاغل بهمی

جدی  مین اجتماعی را با مشكلأشدگان مشمول قانون تویژه بیمههای بازنشستگی بهمشموالن صندوق

وانین مرتبط های متعدد در جامعه کارگری و نیز ضعف قابل مالحظه قبا توجه به تنشمواجه نموده است. 

و حائز  ی تسری داشتهامهیب یهاصندوق تمام بهمع که تدوین قانونی جا ،آوریزیان و با موضوع سخت

 :ت دارد، ضرورباشدمشخصات زیر 

 ،شدگانمهیب شتیمتناسب با مع یبازنشستگ یمستمر برقرارکنندهـ 

 ،ختلفم ینفارغ از پوشش آنان توسط قوان آورزیان و سخت مشاغل بازنشستگان مستمری در تعادلـ 

 ،از مشاغل عادی آورانیز و سخت مرزبندی دقیق مشاغلـ 

 ،از حیث تغییر فضایی و بهداشتی کارگاه ارمکارف مسئول دانستنـ 

 ،تناوب و توالی یهاشاخص یبدون اثرگذار یمنطق یبترت یکدر  آورزیان و سخت و عادی ابقسو تجمیعـ 

 .شدگان غیراجباریآور به بیمهسخت و زیان نیقوان پوشش گسترده مزایایـ 
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 يریگجهینت

دارد و جامع نسبت به یكردیرودیگر، از مسائل  یاریمانند بسبه یدر مباحث رفاه یقانون اساس ولاص

اجتماعی را بعضاً با جزئیات شرح تأمین  موضوعات رفاهی از قبیل مسكن، سالمت، آموزش، اشتغال و

توضیح و در قبال شهروندان را دولت  یهاتیمسئولداده است. قانون اساسی در خالل مسائل رفاهی 

بر اصول قانون یمبتنگری مطرح نموده است. درباره نحوه مشارکت و مطالبهرا متقاباًل تكالیف مردم 

 یکاف یساختارها جادیبا ا قیدق ی شده وزیربرنامه یدر چارچوب دیدولت و حق مردم با فیتكل ی،اساس

ورود به برخی مسائل یا اشعار موضوعات ضرورت قانون اساسی درخصوص با این حال . ردیصورت پذ

مورد تأمین  های اجتماعی کهها و مساعدتروشنی حمایتبه امكان اینكه طور مثالو بهصورت پراکنده به

های اجتماعی که اساساً متكی ها بدون مشارکت مالی مردم است را از بیمهایف و تكالیف دولتاول از وظ

تأمین  یکنون تیوضعرسد که نظر میمنفک کرد. با این وصف به ،به مشارکت مردم و اشتغال است

و ضعف ساختارهای  یاصول قانون اساس قیدق ینشانگر عدم اجراهمه بیش از در کشور  اجتماعی

باید دانست که قانون اساسی در حد  حالبه هر  است.له ئریزی و حل مسسازمانی در تشخیص، برنامه

تأمین  که در حوزه ساختار نظام یراداتیاز ا یرخمفاهیم اصلی اشاره کرده و ببه اقتضائات زمانی و مكانی، 

 یو هنجارها نیقوان هرچند. استقانونگذار  دیحل آن در  دیاست که کل یامور جود دارد،و یجتماعا

اما  ،داشته یاجتماعتأمین  اهداف شبردیدر پ یمتعدد و مفصل بوده و سع یاجتماعتأمین  حاکم بر نظام

 .است ییهایاصالحات و بازنگر ازمندینظام همچنان ن نیا

 .است هایینابسامانی یدارا یقانون لحاظبه یاجتماعتأمین  نظام شد گفته هایطور که در بررسهمان

 یاقدامات نیترمهم .و متعددی هستند پراکنده نیقوانمشموالن هنگام نیاز مجبور به مراجعه به درنتیجه 

 و هاهنجار در اصالحات ،ردیبگ صورت دیبا یاساس قانون یاجتماعتأمین  و یرفاه اصول یاجرا یبرا که

به این منظور باید در قانونگذاری ثبات و پایداری ایجاد شود و اصالحات  .است عرصه نیا مقررات و نیقوان

سازی و تمرکز کلیه قوانین و تدریجی و با رعایت اصول صورت بگیرد. تنقیح، اصالح، همسان طوربه

 مقررات این حوزه باید در دستور کار مجلس باشد.

 
 هاپیشنهاد

 .قانون اساسی مطابق با شرایط روز جامعه به توضیحات راجع .۱

 های اجتماعی )بازنشستگی و درمان( توسط وزارت تعاون،سیاستگذاری و تعیین ضوابط اصولی بیمه .۲

 .های اجتماعی در کشور با مجوز قانونیمتولی اصلی بیمهعنوان به کار و رفاه اجتماعی

 .های اجتماعیمحور در حوزه بیمهمالی مشارکتی و اشتغالتأمین  بازنگری در .3
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 .های بازنشستگیمحور شدن تمامی مشمولین صندوقتعیین جامعه هدف و اشتغال .۴

های بر امور بیمه گر صرفاً های بیمههای اجتماعی بدین معنا که دستگاهبازسازی ساختار سازمانی بیمه .5

 .های اجتماعی و غیرهاعدتهای رفاهی مانند مساجتماعی متمرکز باشند و نه سایر حوزه

 .پایه اصالحات ساختاری و پس از آن اصالحات پارامتریک های بازنشستگی براصالح طرح .۶

کنندگان خدمات ن و ارائهاهای درمان در جهت کنترل و نظارت بر تحت پوششبخشی به بیمهاستقالل .7

 .درمانی ـ بهداشتی

  معه.برمبنای دستاوردهای علمی و نیاز امروز جااجتماعی تأمین  اصالح و بازنویسی قوانین .۸

 
 مآخذ و منابع

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون .1

 .یالمللینب هایسازمان هاینامهمقاوله .2

فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم  یران؛ا یاجتماع ینتأم ینقادانه در نظام حقوق یجستار .حسن ینی،باد .3

 .13۸۷ ،دانشگاه تهران یاسیس

 و هاچالش برخی ایران؛ در اجتماعی ینتأم نظام رفاه و یگزارش کارشناس .محمدهادی سید بحانیان،س .4

 .13۹5 اجتماعی، ینتأم هایپژوهش عالی سسهؤم آن، از رفتبرون راهكارهای

 مالی هایسیاست فصلنامه ،آینده اندازچشم تبیین و کشور بیمه صنعت عملكرد ارزیابی. سیدمحمد ،یمیکر .5

 . 13۹2 تابستان ،2 ش ،یكم سال ،دولت اقتصادی کارنامه نامهویژه ،تصادیاق و

 ارائه و کوچک اجتماعی بیمه هایصندوق موجود وضعیت بررسی اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز .6

 .13۹۹ ماهخرداد، 1۷۰۹4 :مسلسل اجتماعی، مطالعات دفتر آنها؛ دهیسامان برای الگو
 

 



 
 

 

 


