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چكيده
گسترهای از مسائل و مشكالت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي زندگی زنان بیسرپرست
و بدسرپرست را به دلیل حذف و يا تضعيف حضور كاركردي همسر آنها تهدید میکند؛
از جمله مواردی که مشکالت عدیدهی این زنان را تقلیل میدهد و مایهی دلگرمی
بیشتر آنها میشود ،تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم
نمودن حداقل امکانات آن وظیفهی هر دولتی است .تأمین اجتماعی زنان بیسرپرست و
بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژهی زنان در آموزههای غنی اسالم و فرهنگ کشور ایران
از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آیندهی کشور از سوی
دیگر نظام جمهوری اسالمی را نسبت به این قشر ،دغدغهمند کرده است .این پژوهش
سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین
اجتماعی زنان بیسرپرست و بدسرپرست را بررسی کند .روش پژوهش کتابخانهای و
اسنادی با رویکرد تحلیلی-توصیفی و استنتاجی است .نتیجهی پژوهش حاکی است،
گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاریهای قوانین راهبردی کشور
است ،اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی ،پاسخگوی سیاستهای مدنظر قوانین
کالن نیستند؛ لذا تغییر سیستمهای حمایتی به بیمهای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده
که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند ،ضروری است.
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مقدمه

در کشور ایران با توجه به ویژگیهای جامعه ،حوادث دوران جنگ
و رخدادهاي طبيعي و اجتماعي ،تعداد زيادي از زنان بیسرپرست و
بدسرپرست بدون حمايتهاي كافي وجود دارند.

1

در بیشتر موارد ،زندگي این زنان پس از ترك شوهر (بهدليل فوت ،طالق
و  )...با ابهامات و مخاطراتي روبهروست .نکتهی تأملبرانگیز آن است که
در کنار مشکالت متعدد ،مشکالت اقتصادی این زنان نقش پررنگتری را
در زندگیشان ایفا میکند و موجب شده است كه هم زنان بيسرپرست و
بدسرپرست و هم فرزندان آنها جزء آسیبپذیرترین اقشار جامعه در برابر
آسیبهای اجتماعی باشند و عمدت ًا یکی از عالئم بیماریهای روانی مانند
افسردگی ،اضطراب ،وسواس و پرخاشگری در آنها دیده شود (بختیاری و
محبی .)87 :1385

به دلیل نداشتن منابع اقتصادی ،درصد فقر مطلق 2زنان سرپرست خانوار
بيشتر از خانوارهايی است که سرپرست مرد دارند .در سالهاي ،1370
 1375و  1380به ترتيب هزينههاي  52 ،45/4و  17/5درصد كل زنان
سرپرست خانوار ،اجازهی دستيابي اعضاي خانوار را به حداقلهاي مورد نياز
نميداده است؛ بنابراين اين عده در فقر مطلق زندگي ميكردند ،درحاليكه
 -1سرشماریهای مرکز آمار ایران تا سال ( 1383ر.ک  :محمدی ،زهرا ،زنان سرپرست خانوار ،تهران،
روابط عمومی شورای فرهنگی – اجتماعی زنان)1385 ،

 -2منظور از فقير مطلق در يك جامعه ،افرادي هستند كه درآمدشان از حداقل درآمد معيشتي معين
(تأمين نيازهاي اوليه) كمتر باشد ،در واقع اين افراد زير خط فقر زندگي ميكنند (ابوالفتحی قمی،

.)100 :1371
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بوده است (بختیاری و محبی.)85 ،

توجه به رفاه اجتماعي این قشر از زنان و زدودن چهرهی فقر از آنها و
تحقق اصل عدالت اجتماعی در حکومت اسالمی 1،اهمیت و جایگاه ویژهای
دارد ،حال آنکه به این امر توجه چنداني نشده است .پس از مقایسهی مسائل
و مشكالت اين زنان با شاخصهاي رفاه ،شكاف گستردهاي مشاهده خواهد
شد؛ براي مثال ،شاخصهایي که برای سنجش رفاه اجتماعي در ایران به
كار گرفته ميشود ،عبارتاند از آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان ،تغذیه،
مسکن ،اشتغال ،جمعیت و نیروی انسانی ،هزینه و درآمد تأمین اجتماعی
(مسعود اصل.)87-90 :1388 ،

در دین مبین اسالم نیز به تأمین رفاه و ضرورت تأمین اجتماعی این
قشر از زنان توجه شده است .اسالم در عين توجه به اصالتهاي فردي و
ارزشهاي انساني به جنبههاي اجتماعي نيز توجه کرده و مسائل مربوط به
تأمين نيازمنديهاي اجتماعي در آيات قرآن ،احاديث و فقه اسالمي براي
خود ابعاد گستردهاي دارد.

 -1رهبر معظم انقالب ( )در این خصوص فرمودهاند« :فوریترین هدف تشکیل نظام اسالمی،
استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسالمی است .قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای
همین بود که مردم از فشار ظلم ،تبعیض و تحمیل نجات یافته؛ در سایهی قسط و عدل زندگی کنند
و در پرتو آن نظام عادالنه ،به کماالت انسانی نایل آیند( ».مرکز تحقیقات اسالمی 151 :1378 ،و .)152
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 در قرآن كريم واژههايي از قبيل مسكينان ،فقيران ،يتيمان ،مستمندان،
مسافران در راه مانده ،خويشاوندان بدون سرپرست و  ...مشاهده میشود؛
همچنين واژههايي از قبيل انفاق ،صدقه ،احسان ،نذر و  ...آمده است كه
معناي آنها بخشش و نشاندهندهي نمودهاي گوناگون كمك به بيسرپرستان
است؛ چنانكه ذيل آيات مختلف قرآن 1به آن اشاره شده است.
 در روایات نیز به رفع نیازمندی بیسرپرستان و تأمین احتیاجات زندگی
آنها به ویژه توسط حاکم جامعه اشاره شده است؛ امام صادق ( )بیان
میکنند:

پیغمبر ( )فرمودند:

من از هر مؤمنی به خود سزاوارترم و اولویت دارم و پس از من این
سزاواری و اولويت را علی ( )دارد .به حضرت عرض شد :معنی
این سخن چیست؟ فرمود :فرمایش پیغمبر اسالم است که هر کس
بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگان بیسرپرست بجا گذارد ،بر عهدهی
من است (که دینش را ادا و از بازماندگانش سرپرستی کنم) و هر که
بمیرد و مال از خود بهجا گذارد ،از آن ورثه است ،پس هر گاه هر
فردی بمیرد و مالی نداشته باشد ،بر خود والیت ندارد و چون مخارج
عیال خود را نپردازد ،بر آنها حق امر و نهی ندارد و پیامبر اسالم ()
و امیرالمؤمنین ( )و امامان بعد از ایشان ملزماند (که مخارج آنها
را بپردازند) از اینرو ایشان نسبت به خود مردم اولویت دارند و تنها
چیزی که موجب شد عموم یهود به اسالم روی آورند همین سخن
رسول خدا ( )بود ،زیرا ایشان نسبت به خود و عیاالت خود آسوده
 36 -1سورهي نساء 215 ،و  270و  273سورهي بقره 180 ،و  114آل عمران 7 ،حديد ،سباء39/
و...
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پس از مرگشان ،مخارج و سرپرستی نداشته باشند ،نگهداری و کفالت
آنها بر عهدهی رسول خدا ( )و پس از آن حضرت بر عهدهی
جانشین اوست)(کلینی.)264 :

ب��ر پای��هی ای��ن مبانی و با پی��روزی انقالب اس�لامی و اس��تقرار نظام
سیاسی -اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر موازین دین اسالم ،سیاستگذاران و
ی تأمین اجتماعی اقشار نیازمند به ویژه زنان بیسرپرست
برنامهریزان به مقول ه 
و بدسرپرست توجه کردند.
از سوی دیگر ،سابقهی مطالعات و تحقيقات علمي و تجربي در خصوص
پديدهی بيسرپرستي و بدسرپرستي بهخصوص بيسرپرستي و بدسرپرستي
زنان و خانوادههاي آنها در ايران چندان طوالني نيست و عليرغم زمينههاي
اجتماعي و تاريخي و فرهنگي ،خدمات اجتماعي و سابقهی طوالني تجربهی
رفاه و بهزيستي ،در باب پديدهی بيسرپرستي و بدسرپرستي مطالعات اندكي
شده است و همين امر مسبب انتخاب موضوع بوده است.
در این پژوهش ،نخست ضرورت بحث تأمین اجتماعی اقشار نیازمند
به ویژه زنان بیسرپرست و بدسرپرست از منظر دین اسالم تبیین میشود
و در ادامه تأمین اجتماعی زنان بیسرپرست و بدسرپرست در قوانین و
مقررات جمهوری اسالمی ایران مدنظر قرار میگیرد .پس از آن نهادهای
اجرایی متکفل تأمین اجتماعی این قشر از زنان بررسی میشود .در نهایت
نتیجهگیری انجام شده و متناسب با نتایج پژوهش ،پیشنهادات ارائه میشود
تا در نظام جمهوری اسالمی ،گامهای مهم برای تأمین اجتماعی این قشر از
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زنان و خانوادههای آنها برداشته شود.
 -1تأمین اجتماعی زنان بیسرپرست و بدسرپرست در قوانین و مقررات
جمهوری اسالمی

موضوع تأمين اجتماعي كه در بسياري از كشورها استفاده شده ،امروزه
به عنوان يكي از مباحث مهم حقوق بشر در سطح بينالمللي است و تاكنون
دهها اعالميه ،ميثاق و مقاولهنامه در اين خصوص مصوب شده است (هاشمی،

 .)339 :1381تأمين اجتماعي در مفهوم امروزي خود نقش بارزي در حل
بسياري از مشكالت جامعه ايفا ميكند .از آنجا كه بهداشت و درمان و تأمين
هزينهی زندگي به هنگام بيماري و بيكاري و يا بازنشستگي و بيسرپرستي
از مسائل مبتالبه خانوادهها به شمار ميرود ،تأمين خدمات مربوط به آنها از
طريق نظام تأمين اجتماعي ،ضمن آنكه تا حدود زيادي از سنگيني بار گران
اقتصادي دولت و ملت ميكاهد ،امنيت خاطر را نيز همراه دارد.
در نظام قانونگذاری ایران ،مهمترین قوانین راهبردی و سیاستی در جامه
عمل پوشاندن به این مهم عبارتاند از :قانون اساسی ،برنامههای توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ،قانون تأمین اجتماعی ،قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و منشور حقوق و مسئولیتهای
زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران.
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قانون اساسي ،ساختار حقوقي و سياسي بنيادين حكومت و موضوعاتي
نظير رهبري ،رياست دولت ،قانونگذاري ،قواي قضائيه و مجريه ،تركيب و
اختيارات و روابط آنها را مشخص ميكند .اصول  29 ،21و  43قانون اساسی
به تأمین اجتماعی توجه داشته است.
الف ـ اصل  21قانون اساسی

در اصل  21قانون اساسی آمده است:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين

اسالمي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق
مادي و معنوي او.
 -2حمايت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و
حمايت از كودكان بيسرپرست.
 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
 4ـ ايجاد بيمهی خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست.
 - 5اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطهی آنها
در صورت نبودن ولي شرعي.

ب ـ اصل  29قانون اساسی

بر اساس اصل  29قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر
بازنشستگی ،پیری ،از کار افتادگی ،بیسرپرستی و  ...حقی است همگانی».
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای
حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک
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 -1-1قانون اساسی
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افراد کشور تأمین کند.
ج ـ اصل  43قانون اساسی

بر اساس اصل  43قانون اساسی برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه
و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان  ...اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابطی استوار شده ،من جمله-1 :تأمین
نیازهای اساسی-2 ،تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن
به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به
کارند ولی وسایل کار ندارند؛ در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر
راه مشروع دیگر و ....
 -2-1برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

گذشته از قانون اساسی ،قوانین برنامههای پنج ساله توسعهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیز به این مهم پرداختهاند و راهبردهای حمایتی و
بیمهای تأمین اجتماعی را در مورد تمامی اقشار جامعه به خصوص اقشار
نیازمند و محروم از جمله زنان بیسرپرست و بدسرپرست نیز در برداشتهاند.
جدا از تأکید برنامههای اول و دوم پس از پیروزی انقالب بر این مهم ،در
برنامههای سوم ،چهارم و پنجم توسعه به نحو جامعتر و منسجمتری به تأمین
اجتماعی تمامی اقشار جامعه و همچنین زنان بیسرپرست و بدسرپرست
اشاره شده است.
در برنامهی چهارم توسعه به استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور
اجرای حمایتهای مقرر در اصل  29قانون اساسی از طریق پوشش کامل
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زنان سرپرست خانوار ،پیشگیری و تهیهی طرح کنترل آسیبهای اجتماعی
پرداخته شده است؛ البته با تصویب قانون برنامهی پنجم توسعه ،در حال
حاضر این قانون منقضیاالجراست.
در برنامهی پنجم توسعه ،بحث بیمههای اجتماعی در تعریف نظام
اجتماعی در سه الیهی مساعدتهای اجتماعی ،بیمههای مکمل اجتماعی
و بیمههای درمان مطرح شده است .در این برنامه دولت موظف شده از
خانوادههای بیسرپرست حمایت کند و حق سرانهی بیمهی زنان سرپرست
خانوار را به طور کامل پرداخت و از آنها حمایت کند .در این قانون در بحث
تأمین اجتماعی و رفع مشکالت اقتصادی زنان بیسرپرست و بدسرپرست
میتوان به مواد ذیل اشاره کرد:
 تأمين  100درصد حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت (بند«د» ماده .)38
 به منظور توانمندسازي زنان بيسرپرست و سرپرست خانوار :الف)طراحي نظام سطح بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط
بومي ،منطقهاي و گروههاي هدف؛ ب) اجراي برنامههاي توانمندسازي كه
حداقل ساليانه  10درصد خانوارهاي تحت پوشش توانمند شده و از پوشش
دستگاههاي حمايتي خارج شوند؛ ج) تأمين حق سرانهی بيمهی اجتماعي
زنان سرپرست خانوار؛ د) معافيت از پرداخت هزينههاي صدور پروانهی
ساختماني ،عوارض شهرداري و ( ..ماده .)39
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 تدوین و تصویب «برنامهی جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتملبر محورهای تحکیم بنیان خانواده ،بازنگری قوانین و مقررات مربوطه،
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ
معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و
زنان بدسرپرست (ماده .)230

نكتهی مهم آن است كه در قانون برنامهی پنجم توسعه ،راهبرد
توانمندسازي به همراه راهبرد حمايتي زنان بيسرپرست و سرپرست خانوار
گستردهتر از برنامههاي قبلي مورد توجه قرار گرفت .در برنامهی پنجم
توسعه ،توانمندسازي اقتصادي زنان بيسرپرست و بدسرپرست بیشتر لحاظ
شده است و به نظر ميرسد كه اين قانون در پی کاهش بار مالی اين خانوارها
از دوش دولت و گذاشتن آن بر دوش خود زنان است و بر اساس قوانین
در صورت تمكن مالي ،از زنان بيسرپرست به زنان سرپرست خانوار تبديل
ميشوند .این امر دولت را نیز در جهت تأمین اجتماعی تعداد بیشتری از
خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست یاری میکند.
« -3-1قانون تأمين اجتماعي» و «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی»

امروزه ،تأمين اجتماعي يكي از نيازهاي حياتي و اصلي جوامع بشري
است .اعتباراتي كه ساليانه در كشور ما به مقولهی تأمين اجتماعي و يارانهها
تخصيص مييابد به طور متوسط بالغ بر  25هزار ميليارد تومان است ،به
نحوي كه حدود  50درصد از بودجه كل كشور و  25درصد از اعتبارات را
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قانون تأمين اجتماعي در سال  1354و تقريب ًا  37سال پيش تصويب شده
است .هر چند این قانون مترقي است ،اما به دلیل تنوع و تعدد قوانين در در
حوزهی تأمين اجتماعي ميبايستي نسبت به اصالح قوانين و رفع تناقضات
اقدام شود.
طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه ،در اجرای اصل بیست و نهم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بندهای  2و  4اصل بیست و
یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در جهت ایجاد انسجام کالن
سیاستهای رفاهی که به منظور توسعهی عدالت اجتماعی و حمایت
از همهی افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و
پیامدهای آن نظام تأمین اجتماعی برقرار میگردد .نظام تأمین اجتماعی این
قانون در مادهی  9به شرح ذیل مقرر شده است:

الف  -سیاست جامعیت :جامعیت به معنای ارائهی کلیهی خدمات

متنوع و مصرح در این قانون است.
ب  -سیاست کفایت :که بر اساس آن در مرحلهی اول حداقل نیازهای
اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحلهی دوم کمیت و کیفیت خدمات
ارتقاء مییابد.
ج  -سیاست فراگیری :که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی
باید برای کلیهی آحاد ملت تأمین و تضمین شود.

د – سیاست پیشگیری :اعمال این سیاست شامل هر سه حوزهی
بیمهای ،حمایتی و امدادی میباشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با
سایر دستگاههای مؤثر تأکید میشود به نحوی که تالش برای پیشگیری
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از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکالت اجتماعی به عنوان یک
سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.
هـ  -سیاست توانمندسازی :سیاست توانمندسازی به معنای کاهش
روشهای مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقاب ً
ال افزایش تواناییهای
فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته میباشد.
و ـ سیاست کارگستری :سیاست کارگستری ،سازوکاری غیرحمایتی
است و با ایجاد زمینههای اشتغال فرد ،امکان تأمین نیاز توسط خود
او فراهم میشود و به معنای ارائهی خدمات رفاهی به شرط انجام
تعهدات معین است.

نکتهی مهم آن است که دولت در این قانون مکلف شده است که در هر
سه سیاست ابتدایی (کفایت ،جامعیت و فراگیری) ،سیاستهای مرحلهای
خود را در برنامههای توسعه کشور لحاظ کند .طبق تصریح این قانون ،نظام
جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:
الف ـ حوزهی بیمهای

حوزهی بیمهای نظام تأمین اجتماعی شامل بخش بیمههای اجتماعی از
جمله بازنشستگی ،بیکاری ،حوادث و سوانح ،ازکارافتادگی و بازماندگان و
بخش بیمههای درمانی (بهداشت و درمان) است 1.در بخش بیمهای قانون بر
گسترش نظام بیمهای تأکید دارد و اینکه با اولویت دادن به بیمههای مبتنی
بر بازار کار و اشتغال ،سطح بیمهی همگانی برای آحاد جامعه تأمین شود.
همچنین در بند (د) مادهی  3بر تشکیل ضرورتهای بیمهای خاص زنان بیوه
 -1بند (الف) مادهی  2قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21
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ب ـ حوزهی حمایتی و توانبخشی

حوزهی حمایتی و توانبخشی نظام تأمین اجتماعی شامل ارائهی خدمات
حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به خانوادههای
نیازمندی میشود که به دالیل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنها
کفاف حداقل زندگی آنان را نمیکند.

1

در راستای تحقق اهداف و وظایف حمایتی و توانبخشی ،در وهلهی اول
به هماهنگی بخشهای مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی اشاره شده است و در ادامه بر حمایت از افراد جامعه در برابر
رویدادهای اقتصادی ،اجتماعی و پیامدهای سوء آنها به خصوص در زمینهی
بیکاری ،بيسرپرستی ،در راه ماندگی و پیری تأکید شده است که این حمایت
در قالبهای ذیل صورت میگیرد:
 تأمین حداقل زندگی برای همهی افراد و خانوادههایی که درآمد کافیندارند با اولویت افرادی که به دالیل جسمی و روانی قادر به کار نیستند؛
 پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود؛ تحت پوشش قرار دادن خانوادههای بيسرپرست و خودسرپرست؛ فراهم سازی امکانات ،آموزش بازتوانی و ایجاد مهارتهای شغلیخانوارهای نیازمند.

2

 -1بند (ب) مادهی  2قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21
 -2بندهای (هـ)( ،و)( ،ز) و (ح) ماده  4قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب
1383/2/21

129

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

و سالخورده و خودسرپرست تأکید شده است.

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

ج -حوزهی امدادی

حوزهی امدادی نظام تأمین اجتماعی ،مشتمل بر امداد و نجات در
حوادث غیر مترقبه میشود 1.در خصوص انطباق اصول و سياستهاي تأمين
اجتماعي با قوانين و مقررات توجه به  3اصل فراگیری ،جامعیت و کفایت و
در نهایت اصل برابری ضروری است.
 اصل فراگيري :اين اصل 2که به عنوان يكي از اصول بنيادين نظام تأميناجتماعي در قانون مذكور تأكيد شده به معني لزوم حمايت از همهی ساكنين
كشور در مقابل خطرات اجتماعي و گسترش نظام بيمهاي براي آحاد جامعه
است .متأسفانه اصل فوق هنوز ب ه طور كامل اجرايي نشده و براي دستههاي
خاص از افراد نظام بيمهاي ايجاد نشده است و از طريق نظام حمايتي نيز
كمك مؤثري صورت نميگيرد .برای نمونه به دو مورد اشاره میشود:
• بيمهی بيكاري :متأسفانه در وضعيت فعلي حقوق ايران تنها بخشي از
جمعيت شاغل كشور (كارگران مشمول قانون كار و كار كشاورزي) به موجب
قانون بيمهی بيكاري مصوب  1369/6/26در مقابل خطر بيكاري حمايت
شدهاند و ساير شاغلين (كارمندان دولت مشمول قانون استخدام كشوري
و ساير قوانين و مقررات خاص ،حرف و مشاغل آزاد ،خويشفرمايان و)...
و افرادي كه بعد از سن فعاليت موفق به يافتن كار نشدهاند ،تحت پوشش
 -1بند (ج) مادهی  2قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21
 -2اصل فراگیری در مواد  22و  35اعالمیه جهانی حقوق بشر ،ماده  9میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و اصل  29قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون ساختار
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب (1383/2/21ماده  1و بند الف ماده ،)3مورد تاکید قرار
گرفته است.
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كاركنان دولت نيز تسري داده شده است .همچنین مواد  50و  73قانون برنامه
پنجم توسعه نیز به بیمه بیکاری پرداخته است .بر اساس بند (د) ماده 50
این قانون «دولت مجاز است برنامهی جامع بیمهی بیكاری كاركنان رسمی
و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی را تصویب نماید».
مطابق بند (ب) ماده  73برنامهی پنجم توسعه «دولت موظف است در مهلت
مقرر به تقویت بیمهی بیكاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی
كارگران بپردازد» .با وجود این قوانین ،بخش عظيمي از جمعيت شاغل كشور
و بيكاران همچنان از حداقل حمايت در مقابل بيكاري محروماند.
رفع اين كاستي مستلزم برقراري نظام بيمهی بيكاري جامعي است كه
دولت در تأمين هزينههاي آن نقش اساسي بر عهده داشته باشد.
• زنان خانهدار :بخش عمدهای از زنان تنها به امور خانهداري و تربيت
فرزند مشغولاند و شغل و درآمد كافي ندارند .تعدادي از اين زنان بدون
سرپرست هستند و از گرفتن نفقه از شوهر نيز محروماند ،اما شمار زيادي
از آنها كه شوهر دارند تنها طبق مقررات قانون مدني ميتوانند از شوهرشان
نفقه بگيرند و يا به تبع وي (چنانچه شاغل باشد) تحت پوشش برخي از
حمايتهاي نظام بيمهاي (مانند درمان و مستمري بازماندگان) قرار دارند و
در صورتي كه به دليلی مانند طالق و يا مرگ شوهر (چنانچه حداقل سابقهی
الزم براي برقراري مستمري بازمندگان را نداشته باشد) از شمول خارج
شوند از هر گونه حمايتي محروم خواهند شد؛ لذا الزم است خود تحت
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پوشش نظام بيمهاي باشند.
 اصول جامعيت و كفايت :اين اصول نيز كه جزء اساسيترين اصولتأمين اجتماعي محسوب ميشود ،الزم ميداند كه نظام تأمين اجتماعي
از طرفي تمام خطرات اجتماعي را در برگيرد و از طرف ديگر مزايا و
حمايتهاي ارائه شده به نحوي باشد كه بتواند زندگي مطلوب و شايسته را
براي افراد تأمين کند و تمام هزينهها يا بخش عمدهاي از آن را تحت پوشش
قرار دهد.
در واقع ،حمايتهاي تأمين اجتماعي در عین فراگیری باید عمیق نیز
باشد .مطالعهی نظام تأمين اجتماعي نشان ميدهد در اين زمينه كاستيهايي
وجود دارد ،كه به ذكر چند نمونهی مهم اشاره ميشود:
• «سهم مردم از هزينهی سالمت» كه عبارت است از نسبت ميزان
پرداخت مستقيم خانوارها در امر سالمت هنگام دريافت خدمات به كل
هزينههاي بخش سالمت1؛ این میزان در ایران ،بسيار بيشتر از استاندارد اعالم
شده توسط سازمان بهداشت جهاني است.
• مستمري حدود نيمي از مستمري بگيران تأمين اجتماعي به ميزان
حداقل دستمزد كارگر عادي است .مبلغي نيز كه بابت كمك عائلهمندي و
اوالد پرداخت ميشود بسيار ناچيز است و با هزينههاي مربوط همخواني
ندارد.
 -1بند ث ماده  ،1آيين نامه اجرايي ماده ( )90قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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(كمك عائلهمندي و اوالد و  )...به صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1و افرادي
كه بيمهی خود را به صورت اختياري ادامه ميدهند 2،طراحي نشده است.
تحقق كامل اصول فراگيري ،جامعيت و كفايت مستلزم اليهبندي نظام
تأمين اجتماعي است؛ بدان معني كه هيچ كس از پوشش بيمهاي بيبهره
نباشد و در صورت ممكن نبودن حمايت از طريق نظام بيمهاي ،نظام حمايتي
وارد عمل شود و از فرد حمايت مؤثر و مكفي به عمل آورد و در كنار آنها
بيمههاي تكميلي هم براي انواع مزايا (مستمريها ،درمان و  )...فراهم شود.
 اصل برابري :بر اساس اين اصل تمامي شهروندان يكسان از تأميناجتماعي برخوردارند و قوميت ،نژاد ،زبان ،مذهب ،جنسيت و حتي تابعيت
موجب تبعيض نخواهد بود .در اين ميان آنچه بيش از همه بحث شده است،
اثر جنسيت در بهرهمندی از مزاياي تأمين اجتماعي است.
در قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين مربوط ،زن از نظر اقتصادي
همواره به مرد وابسته فرض شده است؛ لذا تنها شرط بهرهمندی او از مزاياي
تأمين اجتماعي به تبع شوهرش ،اثبات رابطهی زوجيت (غالب ًا زوجيت دائم)
است .در حالي كه شوهر تنها در صورت اثبات وابستگي مالي به زن ،به تبع
 -1صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخ حق بيمه مقرر تنها در مقابل بازنشستگي ،فوت ،ازكار
افتادگي و درمان تحت پوشش قرار ميگيرند (مادهی  4آييننامه اجرايي قانون اصالح بند ب و
تبصره  3ماده  2قانون تأمين اجتماعي مصوب .)1366/1/29
 -2برابر ماده  7آييننامه ادامه بيمه به صورت اختياري مصوب  1385/6/14شوراي عالي تأمين
اجتماعي «تعهدات كوتاه مدت (غرامت دستمزد ،كمك بارداري و كمك ازدواج و )...در اين نوع
بيمه (با در نظر گرفتن حق بيمه به مأخذ  26درصد) مورد تعهد نميباشد».
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او ميتواند از اين مزايا بهرهمند شود.
بر این اساس ،به باور عدهاي ،تصويب قانون «ساختار نظام جامع رفاه
و تأمين اجتماعي مصوب  »1383/2/21كه به تشكيل وزارت رفاه و تأمين
اجتماعي منجر شد ،هنوز نتوانسته است تحولي چشمگير در نظام تأمين
اجتماعي ايران ايجاد كند و بر عملكرد صندوقها و سازمانهاي بيمهاي و
حمايتي تأثير مثبت داشته باشد (بادینی .)67 :1387 ،مهمترین دلیل اين ناكامي
«غير عملياتي بودن» قانون ياد شده ،است .در قانون ساختار نظام جامع،
اهداف ،سياستها و اصول كلي نظام تأمين اجتماعي مانند «انسجام كالن
سياستهاي رفاهي»« ،حمايت از همهی افراد كشور»« ،ايجاد هماهنگي در
بين سه حوزهی سهگانه» و  ...بيان شده ،اما راهكارهاي اجرايي آن مشخص
نشده است.
الزم به ذكر است كه نظام حقوقي تأمين اجتماعي به شكل عام ،متشكل
از حجم وسيعي از قوانين و مقرراتي است كه در مرحلهی اجرا باعث بروز
مسائل حقوقي پيچيده و طرح دعاوي بيشماري ميشود؛ نقص ،اجمال،
سكوت و تناقض قوانين و مقررات ممكن است منجر به برداشتهاي متفاوت
و اتخاذ رويههاي مختلف شود .برخي از اين خألها و ايرادها عبارتاند از:
• ناهمگوني در شرايط ارائهی حمايتها و مزايا

در خصوص مستمري همسران بيمهشدگان متوفي در صورت ازدواج
مجدد بايد گفت طبق تبصرهی مادهی  81قانون تأمين اجتماعي« ،مستمري
در صورتي كه انحالل نكاح به سبب مرگ شوهر دوم باشد دوباره برقرار
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است ،اما در خصوص مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري طبق تبصره
 1قانون اصالح ماده  9قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب
 ،1380/10/22اعم از اينكه انحالل نكاح به سبب مرگ شوهر دوم بوده باشد
يا طالق ،مستمري دوباره برقرار ميشود.
• همپوشي در برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي

در بخش مستمریها گاه بيمه شدهی اصلي يا تبعي ممكن است شرايط
دريافت دو مستمري از يك صندوق يا دو صندوق بيمهاي را داشته باشد.
در این حالت وضعیت مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری با مشمولین
تأمین اجتماعی متفاوت است.
يك -مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري :به موجب مادهی  1قانون
اصالح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ،بانوان شاغل... ،
مصوب « :13791دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه
يا مستمري يا بازخريدي خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و ...
ممنوع است».
دو -مشمولين تأمين اجتماعي :تا چندي پيش سازمان تأمين اجتماعي
به استناد ماده  94قانون تأمين اجتماعي ،2دو مستمري را بهطور همزمان
 -1اصالحيه ماده  88قانون استخدام كشوري
« -2هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد ،فقط
آن كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است ،پرداخت خواهد شد ،به استثناي كمك هزينه ازدواج،
عائلهمندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود».
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پرداخت نميکرد ،اما پس از تصويب قانون پرداخت مستمري به فرزندان
زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي
مصوب  1386/10/5به موجب بخشنامه شمارهی  50مستمريها تغيير
رويه پيدا كرده و در دو فرض زير پرداخت دو مستمري بهطور همزمان را
امکانپذیر ميداند:
اول ،در صورت فوت مادر و پدري كه هر دو بيمهپرداز سازمان بودهاند،
فرزندان آنها ميتوانند از هر دو مستمري همزمان استفاده کنند.
دوم ،زنان مستمريبگير بازنشسته يا از كارافتاده كلي مشمول قانون تأمين
اجتماعي ميتوانند به عنوان همسر بيمهشده متوفي ،مستمري بازماندگان
شوهر متوفاي خود را نيز دريافت کنند .در خصوص امكان يا عدم امكان
دريافت دو مستمري توجه همزمان به اهداف كفايت اجتماعي و انصاف
فردي الزم است .بر اين اساس ،زني كه خود و شوهرش سالها كار كرده
و حق بيمه پرداختهاند در صورت فوت شوهرش بايد بتواند هم مستمري
بازنشستگي خود و هم مستمري بازماندگان شوهر متوفايش را دريافت كند؛
لذا تغيير رويهی سازمان منطقي و عادالنه است.

1

هرچند تبصره  3مادهی  3قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
بهطور ضمني عضويت در چند صندوق بيمهاي را منع كرده است ،اما در
عمل عضويت برخي از افراد (هر چند عليرغم خواستشان) در چند صندوق
بيمهاي محقق شده است و هنوز راهكار عملي براي جلوگيري از اين امر
 -1قانون حمایت از خانواده مصوب  1391نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.
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صورت رسيدن به سن بازنشستگي ميتوانند از دو مستمري بهرهمند شوند؟
• کاستی نظام تنقیح قوانين و مقررات

تورم ،پراكندگي و پيچيدگي نابهنجار قوانين و مقررات تأمين اجتماعي از
مهمترين مشكالت موجود است .به عبارت دیگر ،نبود یک نظام جامع تأمین
اجتماعی ،در تشدید فقر در جامعه تأثیر مستقیم میگذارد ،حال آنکه حمایت
کردن از کارگر و کارمند تولید و بهرهوری را افزایش خواهد داد و با ایجاد
ثروت و رفاه برای همهی اقشار ،زمینههای رشد عدالت اجتماعی را فراهم
خواهد کرد (نقیبی و برهانینان.)108 :1386 ،

نگاهي به قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تأمين اجتماعي اين نكته را
روشن ميسازد که هر چند قانون تأمين اجتماعي مصوب  1354/4/3درصدد
بوده تا حكم تمام مسائل بيمهاي ،ساختاري و مالي را با نظمي منطقي بيان
كند ،اما تغييرات و الحاقات بعدی ،يكپارچگي و تماميت قانون را از بين برده
و در حال حاضر تنها حكم پارهاي از مسائل را در قانون تأمين اجتماعي
ميتوان يافت و براي بسياري از موضوعات الزم است به قوانين پراكندهی
ديگر مانند قانون بيمهی بيكاري ،قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي و دهها قانون ديگر مراجعه كرد.
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 -4-1منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران

منشور حقوق و مسئولیتهای زنان نيز به حمایت از زنان بیسرپرست
و بدسرپرست اهتمام كافي داشته است 1 .مواد  57و  97این سند بدین شرح
است:

«م��اده  -57حق بهرهمندی دختران بیسرپرس��ت ،زن��ان مطلقه ،بیوه،
س��الخورده و خودسرپرس��ت نیازمند از بیمهه��ای عمومی ،خدمات
مددکاری و بیمههای خاص به ویژه در بخش بهداشت و درمان»؛
«ماده  -97حق برخورداری زنان و دختران از حمایتهای الزم در
صورت فقر ،طالق ،معلولیت ،بیسرپرستی ،بدسرپرستی و ایجاد
امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی».

پس از بیان راهبردهای کالن ،تدقيق و تأمل در قوانيني كه متضمن
راهبردهاي خرد هستند و طرحها و تسهيالت حمايتي از زنان بيسرپرست
و بدسرپرست كه بر اساس همين اصول ،تصويب و به اجرا گذاشته شدهاند،
ضروري به نظر ميرسد.
 -5-1سایر قوانین و مقررات ،طرحها و تسهیالت

 -1-5-1بهداشت و درمان

بهداشت عبارت است از شرایط سالمتآور و تندرستی آحاد مردم یا
کل اجتماع و نبود بیماری عمومی یا همهگیر (مولوی محمدعلی .)3 :1379 ،در
سند برنامهی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به موضوع سالمت
( -1مواد  57و  97منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران مصوب
( ،)83/6/31به نقل از تقی زاده و آرتیدار.)57 :1386 ،
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الف ـ بیمهی اقشار نیازمند

مطابق ماده ( )1آییننامه 2چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع
تبصره ( )1مادهی  14قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور  ،افراد و
خانوادههایی که به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی و عدم استطاعت
مالی ،فاقد پوشش بیمهای خدمات درمانی هستند ،در شمول گروهها و افراد
تحت حمایت برنامهی بیمهی اقشار نیازمند قرار گرفته و مشمول استفاده از
تسهیالت و امکانات منظور شده در برنامه یاد شده خواهند بود .افراد مزبور
عبارتاند از:
 از کار افتادگان و معلوالن نیازمند که توانایی مالی ادارهی زندگی خودرا ندارند و افراد تحت تکفل آنها.
 زنان و کودکان نیازمند و بيسرپرست موضوع قانون تأمین زنان وکودکان بيسرپرست ،مصوب .1371
 -خانوادههای زندانیان نیازمند ،در صورت زندانی بودن سرپرست خانواده.

« - 1سالمت یکی از محورهای اصلی توسعهی پایدار و بخش الینفک آن برای شکوفایی و
ارتقای کیفیت زندگی است .حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه ،الزمهی هر حرکت و اقدام در
برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود .فراهم سازی امکانات و تسهیالت مناسب جهت
تأمین سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی انسان در کلیه مراحل زندگی و زنجیرهی حیات
او از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسان به شمار میرود( ».سند برنامهی سوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( :)1379-1383ج ،2ص.)502
( -2مصوب  1374هیئت وزیران)
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اشاره شده است.
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 آسیبدیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که امکانات اولیهیزندگی خود یا وسایل اشتغال خود را از دست دادهاند تا زمانی که امکانات
اولیه یا وسایل اشتغال خود را به دست آورند.
 عائلهی نیازمند تحت تکفل سربازانی که درآمدی برای ادارهی زندگیندارند ،در مدت سربازی.
 مشموالن طرح شهید رجایی. سایر مواردی که مشمول بندهای فوق نیستند و تحت پوششسازمانهای امدادی از قبیل کمیته امداد امام خمینی ( )یا سازمان بهزیستی
کشور هستند باید با تشخیص کمیته امداد امام خمینی ( ،)تحت پوشش
سازمانهای یاد شده قرار گیرند.
3

ب ـ آييننامه بيمهی اجتماعي روستائيان و عشاير

مطابق بخش  2مادهی  2آییننامه بیمهی اجتماعی روس��تائیان و عش��ایر
«كليهی افراد روس��تايي و عش��اير سرپرس��ت خانوار و نيز دريافتكنندگان
مس��تمريهاي پي��ري ،از كارافتادگي كلي و فوت ،مش��مول اي��ن آييننامه
ميش��وند» .به نظر ميرس��د پس از فوت یا از کار افتادگی مردان روستایی
و عش��ایر بيمه به خانوادهی آنها مقرریای میدهد و تا حدي مشكالت اين
خانوادهها كاهش میيابد.

 -3مصوب  1383/11/4هيئت وزيران
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در سالهاي پس از پايان جنگ و با شروع دوران سازندگي ،قوهی مجريه
اهتمام ويژهاي نسبت به مسائل زنان نمود و با تشكيل دفتر امور زنان نهاد
رياست جمهوري ،به ايجاد برنامههاي اجرايي كشور در زمينهی موضوعات
مربوط به زنان مبادرت ورزید (اداره مطالعات زنان و خانواده)19 :1387 ،؛ لذا اين
مركز فعاليتهايي را در قالب طرحهاي مطالعاتي و اجرايي در خصوص زنان
بيسرپرست و سرپرست خانوار انجام داد .این لوایح که در دستور کار دولت
و در حال پیگیری است به شرح زیر هستند:
• تهيه و تدوين اساسنامه طرح بيمهی زنان خان هدار با اولويت برخورداري زنان
سرپرست خانوار

با توجه به چالشهای سازمان بهزیستی در اجرای طرح بیمهی زنان به
عنوان سازمانی حمایتی و نه بیمهگر در جلسه مورخ  85/8/27هیئت دولت
مصوب شد مرکز امور زنان و خانواده با همکاری نمایندگان زن مجلس
شورای اسالمی طرح «اجرای کامل بیمهی زنان خانهدار» را بررسی و نتیجه
را برای طرح در هیئت وزیران ارائه کند .پس از پیگیریهای مکرر مرکز امور
زنان و خانواده از وزارت رفاه ،اجرای طرح بیمهی زنان خانهدار در قالب
بیمهی حرف و مشاغل آزاد در هیئت مدیره تأمین اجتماعی تصویب و طی
بخشنامهای برای اقدام به واحدهای اجرایی سازمان ابالغ شد 1.ضوابط بیمه
 -1از تاریخ صدور بخشنامه مورخ  87/9/17این افراد میتوانند در صورت تمایل به صورت خود
اظهاری به عنوان خانهدار و یا انعقاد قرارداد پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان
برخوردار شوند.
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شدن این افراد با شرایط صاحبان حرف و مشاغل آزاد یکسان است .در این
طرح ،متقاضیان با پرداخت  20درصد سهم حق بیمه که  18درصد سهم بیمه
شده و  2درصد سهم دولت است از مزایای بیمه بهرهمند میگردند .ذكر اين
نكته نيز حائز اهميت است كه بايد طرح بيمهی زنان خانهدار و بقاي اين بيمه
پس از فوت همسر (استفاده از  2بيمهی همزمان منع قانوني دارد و بايستي
موارد زنان سرپرست خانوار استثنا شود) به صورت كامل در كشور اجرايي
شود تا زمينهی بسياري از مشكالت از بين برود (بختیاری و محبی.)105 :1385 ،

• بيمهی زنان سرپرست خانوار

به دلیل شرایط خاص زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار
آسیبپذیر جامعه و در اجراي مادهی  96قانون برنامهی چهارم توسعه (تأمين
بيمهی خاص براي حمايت از زنان سرپرست خانوار) ،مرکز امور زنان و
خانواده در تاریخ  87/12/28پیشنهاد پوشش کلیهی زنان سرپرست خانوار
نیازمند از سوی سیستم تأمین اجتماعی را به هیئت دولت ارائه کرد که
موضوع از سوی دولت به وزارت رفاه محول و وزارت رفاه نیز الیحهی
«بیمه زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست» را تهیه کرد.
 -2-5-1كمك هزينهی عائلهمندي ،حقوق بازنشستگي و مستمريها

در این قسمت ،به سه مورد دیگر از موارد تامین اجتماعی این قشر از
زنان در قوانین خرد ،طرحها و تسهیالت اشاره میگردد.
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مطابق بخشنامه  1389/6/28معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
رياست جمهوري ،به دليل نص بند  4مادهی  68قانون مديريت خدمات
كشوري و حذف چارت حق اوالد از اين قانون ،دستگاهها مكلف به قطع
حق اوالد به دليل پيشبيني نشدن اين امر در قانون شدند ،به طوري كه به
زنان سرپرست خانوار ،تنها هزينهی عائلهمندي پرداخت ميشد.
ب ـ حقوق بازنشستگي

«دستورالعمل نحوهی اجراي قانون اصالح پارهاي از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگي ،بانوان شاغل ،خانوادهها و ساير كاركنان» 1،ضمن مواد
مختلفي ،در خصوص حقوق بازنشستگي و  ...تعيين تكليف مينمايد .در
مادهی  1اين دستورالعمل آمده است:

حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا وظيفهی وراث براي مستخدمين
زن بازنشسته و از كارافتاده كه به دلیل استفاده از حقوق وظيفهی شوهر
متوفي از حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي خود انصراف دادهاند
يا استفاده از حقوق اشتغال ،حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه از

كارافتادگي ،مانع استفاده از حقوق وظيفهی وراث (به ميزان سهم آنها)
شده است ،از تاريخ  79/1/1برقرار ميشود.

 -1اين دستورالعمل ،به منظور حسن اجراي قانون اصالح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق
بازنشستگي ،بانوان شاغل ،خانوادهها و ساير كاركنان مصوب  79/2/13مجلس شوراي اسالمي و
تسريع در امر صدور احكام موضوع قانون مذكور اين دستورالعمل ابالغ ميگردد.
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ج ـ مستمري

برقراري مجدد مستمري در صورت فوت شوهر دوم و دوام پرداخت
مستمري زنان بيسرپرست و  ...از جملهی اين حمايتهاست.
• برقراري مجدد مستمري در صورت فوت شوهر دوم

بر اساس مادهی  81قانون تأمين اجتماعي (مصوب  ،)1354/4/3همسران
بيمهشدگان متوفي كه شوهر اختيار نمودهاند (عقد دائم) در صورت فوت
شوهر دوم ،تأمين اجتماعي دوباره به آنها مستمري پرداخت خواهد کرد و بر
اساس آييننامهی اجرايي آن( 1مصوب  1375/6/4هيئت وزيران) ،آن دسته
از زناني كه تاريخ فوت شوهر دوم آنها قبل از اجراي اين قانون بوده است،
در صورتي كه شوهر دائم ديگري اختيار نكرده باشند ،حسب درخواست
كتبي ايشان از تاريخ فوت شوهر دوم ،مستمري به آنها پرداخت ميشود و
اين مستمري شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نميشود.

2

نكتهی ديگر ،ايراد قانون مستمريبگيران تأمين اجتماعي است .بر مبناي
اين قانون ،اگر مستمريبگير در سه ماههی آخرین سال عمر خود ،حق بيمه
پرداخت نكرده باشد ،خانوادهی وي پس از فوت از دريافت مستمري محروم
ميشوند ،حال آنكه پس از فوت شخصی كه با مشكالت مالي روبهرو بوده،
نبايستي مشكالت اقتصادي خانوادهی او چند برابر شود (بختياري و محبی،
.)103 :1385
 -1تبصره مادهی ( )1آييننامهی اجراي قانون الحاق يك تبصره به بند  1مادهی  81قانون تأمين
اجتماعي
 -2ماده  2همان آيين نامه
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است .مادهی  48این قانون مقرر میکند:

میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجهی دائم متوفی و فرزندان و سایر

وراث قانونی وی و نحوهی تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی
اعم از کشوری ،لشکری ،تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص
به ترتیب زیر است:
 -1زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار
میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت
فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ،بیشترین مستمری
مالک عمل است.

• پرداخت مستمري به خانوادههاي بيسرپرست و زنان سرپرست خانواده

مادهی « 6آییننامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بيسرپرست»،1
میزان و مدت پرداختهای مستمری را این گونه تعیین میکند:
یک ـ مستمری ماهانه :افرادی که به تنهایی زندگی میکنند و خانوادههای
دو نفره ،حداکثر  %30حداقل مستمری ماهانهی مشموالن قانون استخدام
کشوری در هر سال و خانوادههای چهار نفره ،حداکثر  %40حداقل مستمری
ماهانهی مشموالن قانون استخدام کشوری در هر سال.
دو ـ هزینهی تحصیالت :هزینهی تحصیالت برای هر یک از دانشآموزان
و دانشجویان بيسرپرست تحت حمایت ،حداکثر معادل  5,000ریال در ماه
تعیین میشود.
 -1مصوب  1374/5/11هیئت وزیران
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سه  -حق سرانهی بیمهی خدمات درمانی :حق سرانهی بیمهی خدمات
درمانی برای هر یک از زنان بيسرپرست معادل رقم مصوب ،هر ساله از
محل اعتبارات موضوع مادهی « 14قانون بیمهی همگانی خدمات درمانی
کشور ـ مصوب  »1373در اختیار کمیتهی امداد امام قرار میگیرد .کمیتهی
امداد موظف است کلیهی خانوادهها و مشمولین این آییننامه را تحت
پوشش بیمهی خدمات درمانی قرار دهد.
در بند (ل) مادهی « 97برنامهی چهارم توسعه» به افزايش مستمري
ماهيانهی خانوادههاي نيازمند و بيسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت
پوشش دستگاههاي حمايتي بر مبناي  %40حداقل حقوق و دستمزد در سال
اول برنامه ،اشاره شده است.
• دوام پرداخت مستمري زنان بيسرپرست

نكتهی مهم ديگر در خصوص مستمري زنان بيسرپرست ،آن است كه
مستمري زنان بيسرپرست در پي ازدواج مجدد قطع نميشود .نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي در ادامهی بررسي اليحهی بودجه سال  ،90با
پيشنهادي مبني بر عدم قطع مستمري زنان بيسرپرست كه اقدام به ازدواج
كنند ،موافقت كردند.
اشکال اين مصوبه بینصیب ماندن زنان مطلقه و دختران ازدواج نکرده از
این حمایتهای دولتی است ،بهتر است به جاي تصويب اين قبيل مصوبات،
مسئولين به دنبال راهحلهاي اساسي باشند كه با حفظ كرامت انساني زنان،
زمينهی احقاق حقوق اوليهی شهروندان را فراهم كند .اين زنان نيازمند شغل
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خود به تأمين و حل مشكالت خود بپردازند.
پس از بررسی قوانین و مقررات ،طرحها و تسهیالت در خصوص
تأمین اجتماعی زنان بیسرپرست و بدسرپرست ،تبیین و بررسی عملکرد
سازمانهای اجرایی در تحقق اصل تأمین اجتماعی مرتبط با این قشر از زنان
اهمیت بسزایی دارد.
 -2نهادهای اجرایی و تأمین اجتماعی زنان بیسرپرست و بدسرپرست

در حال حاضر ،مراکز ارائهکنندهی خدمات حمايتي به زنان بيسرپرست
و بدسرپرست به دو بخش نهادهاي عمومي و دولتي ،نهادهاي خصوصي و
خيريه تقسيم ميشوند:
 -1-2نهادها و مؤسسات حمایتي در بخش عمومي و دولتي

الف ـ سازمان بهزیستی

معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ،وظیفهی اصلی حمایت
از زنان بيسرپرست و بدسرپرست و اجرای قانون تأمین زنان و کودکان
بیسرپرست و قوانین مشابه را برعهده دارد.
این معاونت با همکاری  5دفتر زیرمجموعهی این معاونت به نامهای
دفتر امور زنان و خانواده ،دفتر شبه خانواده ،دفتر آسیبهای اجتماعی،
دفتر امور کودکان و نوجوانان و دفتر امور روستايي ،به مددجویان به ویژه
خانوادههای بیسرپرست خدمت رسانی میکند (ادارهی کل روابط عمومی
سازمان بهزیستی کشور).
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کمکهای این سازمان به این زنان و خانوادههای آنها برای رفع
نیازهایشان ،از قبیل مستمری نقدی و غیرنقدی ،بیمهی خدمات درمانی،
پرداخت وام و  ...است.
ب-کمیتهی امداد امام خمینی ()

مأموریت اصلی کمیته امداد امام خمینی ( ،)بررسی و شناخت انواع
محرومیتهای مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تأمین نیازهای حمایتی،
معیشتی ،فرهنگی و  ...فراهم آوردن امکانات الزم به منظور خوداتکایی افراد
و خانوادههای حمایت شده از طریق ایجاد اشتغال ،اعطای وام ،آموزشهای
فنی و حرفهای و ارائهی خدمات الزم در حد امکان ،ایجاد تسهیالت جهت
خدمات بهداشتی ،درمانی و اقدام به بیمههای درمانی ،پرداخت مستمری،
اعطای وام قرضالحسنه ضروری ،کمک به تعمیر و تهیهی مسکن ،ازدواج و
جهیزیه و  ...است (کمیته امداد امام خمینی (.)1388 ،)
ج ـ سازمان تأمین اجتماعی

به موجب مادهی « 1قانون تأمین اجتماعی  ،»1354اهداف سازمان عبارت
است از -1 :اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی؛  -2استقرار
نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی؛  -3تمرکز وجوه و
درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از
محل وجوه ذخایر.
موضوع قانون تأمین اجتماعی عبارت است از :الف .حوادث و بیماری؛
ب .بارداری؛ ج .غرامت و دستمزد؛ د .از کارافتادگی؛ ه .بازنشستگی؛ و .مرگ؛
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برای روشن شدن برخی از موضوعهای مذکور شرح چند مورد ضروری
به نظر میرسد که با استفاده از متن قانون تأمین اجتماعی ارائه میشود.
 -1غرامت و دستمزد :به وجوهی اطالق میشود که در ایام بارداری،
بیماری و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون تأمین اجتماعی به جای
مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.
 -2کمک ازدواج :مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران
هزینههای ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد.
 -3کمک عائلهمندی :مبلغی است که طبق شرایط در مقابل عائلهمندی
توسط کارفرما به بیمهشده پرداخت میشود.
 -4از کارافتادگی :عبارت است از کاهش قدرت کار بیمهشده به نحوی
که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد
خود را به دست آورد.
 -5مستمری :عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون
تأمین اجتماعی به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در
صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنها پرداخت میشود
(زاهدی اصل :1381 ،صص.)257-363
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 -2-2نهادها در بخش خیریه و خصوصی

سازمانهای غیردولتی 1به تشکلهای مردمی گفته میشود که به صورت
غیرانتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیالت و سازمانهای متناسب
در جهت اهداف معینی فعالیت کند و اهداف آن حول موضوعات اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،تحقیقاتی و یا امور خیریهای باشد
(گلشن پژوه .)20 :1386 ،بر اساس تعریف فوق «سازمانهای غیردولتی زنان»
به گروهی افراد همهدف اطالق میشود که به صورت غیرانتفاعی و بدون
وابستگی به دولت توسط زنان و یا برای زنان در موضوعات مختلف
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،صنعتی و خیریهای فعالیت داشته و برای افراد
خارج از اعضای آن تشکیل میشود.

2

نقش این سازمانها به ویژه مؤسسات غیردولتی خیریهای در حمایت
از اقشار کمدرآمد و بیبضاعت به عنوان بخشی از جامعه که در مرحلهی
آسیبپذیری قرار دارند ،بسیار با اهمیت ارزیابی میشود؛ لذا این مراکز
میتوانند یاریگر و پشتیبان دولت در عرصههای حمایتی باشند .نهادهای
مذکور به منظور تقویت بنیهی اقتصادی زنان بیسرپرست و بدسرپرست
خدمات زیر را ارائه میدهند:
 اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در زمینههایمختلف نظیر مشاغل خانگی ،صنایع تبدیلی و مواد غذایی ،صنایع دستی،

1- Non Govermental Organization (NGO).

 -2پیام زن  -مرداد  ،1378شماره  - 89سازمانهای غیر دولتی زنان؛دیروز ،امروز ،فردا «قسمت دوم»
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 پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به بانوان سرپرست خانوار وبدسرپرست؛
 تأمین رایگان نیازهای ضروری نظیر تهیهی خوراک ،پوشاک ،مسکن،بهداشت و غیره؛
 ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست وسپس پرداخت حقوق برای جلوگیری از اعطای خدمات یکطرفه (راهنمای
مؤسسات اجتماعی و خیریه در ایران.)1342-43 ،

 -3نتایج پژوهش

• تأمین عدالت اجتماعی يكي از اصول مكتب اسالم براي تأمين اجتماعي
است .امت اسالمی بخشی از تأمین اجتماعی را تحت عنوان وظیفهی تکافل
عمومی بر عهده میگیرد و بخش دیگر آن را دولت اسالمی انجام میدهد
که از منابع مالی مانند زکات ،کفارات ،خمس و ...برای آن بهره میگیرد.
یکی از مهمترین اقشار مستضعف و آسیبپذیر جامعه زنان بیسرپست و
بدسرپرست هستند .فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب و مشکالت اجتماعی
و فرهنگی و  ...این زنان ،آنها را در مواجهه با زندگی واقعی تهدید میکند؛
لذا حمایت از این زنان و تأمین نیازهای اساسی آنها از مهمترین وظایف
جامعهی اسالمی است و این امر در نظام جمهوری اسالمی ایران مبنای دینی
و اعتقادی نیز دارد و به همین دلیل جزء اهداف عالی و سیاستهای نظام
محسوب میشود.
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• در قانون اساسی و سیاستگذاریهای کالن کشور ،برخورداری از
تأمین اجتماعی مقولهای ضروری ،توصیف شده و تمام برنامهریزیها بر
اساس نیل به این هدف صورت گرفته است .از آنجا که رفع نیاز و احتیاج
افراد ک م درآمد ،نیازمند و آسیبپذیر ،هدف تحقق تأمین اجتماعی است،
زنان بیسرپرست ،بدسرپرست و خودسرپرستی که از نیازمندترین اقشار
جامعه بوده و بسیار آسیبپذیرند ،مورد توجه ویژه و در اولویتبندی این
سیاستها و برنامهریزیها در مقولهی تأمين اجتماعي هستند.
• نميتوان از اين مهم غافل بود كه ساير قوانين و مقررات حمایت از زنان
و خانوادههای بیسرپرست ،ضعف محتوایی و اجرایی دارند؛ در بعد محتوایی،
ضعف در قوانين بيمهاي و ابهام در قوانين ،نسبت به پوشش بخشيدن به تمامي
اقسام زنان بدسرپرست ،سرپرست خانوار است .در بعد اجرایی ،نیز مهمترین
مشکل این قوانین ،نبود ضمانت اجرا و تأمین بودجه است.
• در تحلیل عملکرد نهادهای اجرایی در تحقق تأمین اجتماعی زنان
بیسرپرست و بدسرپرست دو دسته از نهادها و سازمانها بررسی میشوند؛
اول نهادها و مؤسسات عمومي و دولتي ،دوم سازمانهای غیردولتی.
الف ـ درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی:

 در حال حاضر ،حمایتهایی که از طریق سازمانهای عمومی به زنانبیسرپرست و بدسرپرست ارائه میشود ،گرچه بسیار ارزشمند بوده و مانع
از نابودی اعضای این قبیل خانوادهها در اثر گرسنگی و بیسرپناهي میشود،
اما به نظر میرسد این حمایتها برای رفع مسائل و مشکالت این قشر
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 سازمان بهزیستی کشور تنها سازمان عمومی دولتی است که طبققانون ،وظیفهی حمایت از زنان و کودکان بیسرپرست را به عهده دارند .در
این زمینه گاهی فعالیت نهادهای دیگر مانند کمیته امداد امام ( ،)هالل
احمر ،بنیاد مستضعفان و جانبازان و  - ...که جزء نهادهای عمومی غیردولتی
هستند ـ با وظایف سازمان بهزیستی تداخل مییابد.
 فقدان یک سیستم حمایتی گسترده و فراگیر ارائه کننده خدماترفاهی ،بهزیستی و تأمین اجتماعی ،موجب نوعی ناهماهنگی و تداخل در
انجام فعالیتهای حمایتی را شده است؛ لذا حمایت از این زنان را متفرق،
متعدد ،محدود ،مقطعی ،ناکافی و فاقد خصوصیت کیفیات و فراگیری و
کفایت ـ که الزمهی هر برنامهی جامع رفاهی و بهزیستی است ـ مینماید.
ب -سازمانهای غیردولتی :از نواقص این سازمانها نبود نظارت یک
مرجع دولتی مادر و یا به نوعی تصمیمگیرنده در خصوص سازمانهای
غیردولتی ،تعدد مراکز تصمیمگیری ،ضعف ارتباطی میان مراکز غیردولتی
با یکدیگر و با سازمانهای دولتی و همچنین ضعف اطالعات و آمار در
خصوص این تشکلها در سراسر کشور را میتوان نام برد.

 -1گزارش کارشناسان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1378
حاکی از آن است ،کل مددجویان تحت پوشش قرار گرفته از سوی سازمان بهزیستی و کمیته
امداد مجموع ًا ( )%42از کل خانوادههای بیسرپرست که در این سال حدود  680هزار نفر بودهاند،
میباشد.
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آسیبپذیر جامعه ،کفایت نمیکند.

1

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 64تابستان 1393

پیشنهادات

علیرغم وجود مصوبات قانونی و معین برای تأمین هزینههای خانوادههای
بیسرپرست و نیازمند و تحقق اصل تأمین اجتماعی در خصوص آنها و
همچنین تالش نهادهای حمایتی از آنها ،پیشنهاد میشود:
 از آنجا که به دلیل عدم تخصیص اعتبار الزم ،اقسام مستمریها به طورکامل پرداخت نمیشود ،ضروری است بودجهی سازمانهای متولی در امور
زنان بیسرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزایش نرخ طالق ،جرایم
و آسیبهای اجتماعی در هر سال افزایشيابد.
 امکان استفاده از مستمری همسر اول در صورت جدایی از همسر دومفراهم شود.
 قانون مستمریبگیران تأمین اجتماعی مبنی بر «اگر مستمریبگیر در سهماههی آخر عمر خود حق بیمه پرداخت نکرده باشد ،خانوادهی وی پس از
فوت از دریافت مستمری محروم میشوند» اصالح شود.
 ب��ه زنان سرپرس��ت خانوار ک��ه به هر دلیل از جمل��ه عدم تخصص،سالمندی ،بیسوادی ،مراقبت از کودک ،بیماری ،از کارافتادگی و ...توان کار
کردن و کسب درآمد ندارند ،حق بیمهی بیکاری پرداخت شود.
 اعطای  5سال خدمت جهت بازنشستگی زنان سرپرست خانوار با 25سال کار و  30روز حقوق بسیار ضروری است.
 -طرح بیمهی زنان خانهدار و بقای این بیمه پس از فوت همسر اجرا شود.
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زندگی آینده و تسهیل استفادهی زنان سرپرست خانوار از بیمههای فوق
ساماندهی شود (استفاده از  2بیمهی همزمان منع قانونی دارد و بایستی موارد
زنان سرپرست خانوار استثنا شود).
 از طریق بانکهای دولتی که به عنوان مرکز ذخیرهی سرمایهی مردمیبه منظور توسعهی اقتصادی ،فعالیت میکنند ،به خانوادههای بیسرپرست و
بدسرپرست وام اعطا شود و این وام به سهولت در اختیار آنها قرار گیرد.
 در مستمری و کمکهای اقتصادی به خانوادههای زن سرپرست به نرختورم نیز توجه شود.
 ضروری است سیستم حمایتی به نظام بیمهای که همهی افراد را تحتپوشش قرار دهد ،تغییر کند.
 برای ساماندهی زنان بیسرپرست و بدسرپرست در خصوص وضعیتنهادها ،بهتر است برنامهریزی دولتی و منابع غیردولتی باشد .به همین منظور
مؤسسات خیریه و سازمانهای غیردولتی باید شناسایی شده و از اقدامات آنها
در این باره استفاده شود و سازمانهای دولتی بهطور عمده سیاستگذاری و
نظارت را برعهده داشته باشند؛ لذا حمایت از مؤسسات خیریهی مردمی برای
حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و ایجاد شغل برای این گروه از زنان
ضروري به نظر ميرسد و بایستی گسترش انجمنها ،سازمانهای غیردولتی
و مؤسسات خصوصی ارائه کنندهی خدمات اجتماعی از اهم برنامهها باشد.
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 -بیمههای مختلف نظیر تأمین آتیه ،بیمهی عمر و غیره جهت تضمین
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