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Abstract 

The principle of inclusiveness requires that everyone have access to 
social security- the right to welfare. Yet, there are certain groups who do not 
have access to it or are treated with discrimination. The present study aims at 
examining equality in accessing social security- as a human right- for certain 
vulnerable groups. A use was made of an analytical-descriptive method in 
studying the current situation of the Iranian social security system in terms 
of its success in the application of “the principle of equality in social security 
for certain groups" with deference to human rights criteria. Findings suggest 
that generalization and spread of social security to all of a society nest 
serious problems which in turn leave some segments deprived of access to 
social security. Iran's legal system of social security should pay special 
attention to groups that are conventionally in a position of weakness, and the 
government should establish an efficient system for access to social security 
for vulnerable people. 
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نوهورداری  ی  یار و  ی   ما ن ا ق   یی خاص از  ی و داخ م   ا
  ١سيده لطيفه حسيني

  ٢ زينب عصمتي
  

  چكيده 
همگان به تامين اجتماعي است؛ اين درحالي فراگير بودن به معني دسترسي  اصل

پذير به اين حق دسترسي ندارند يا نسبت به اجتماعي آسيب هايهاست كه برخي گرو
در برخورداري از  برابري تمركز بر پژوهش، اين هدف شود.ها تبعيض اعمال ميآن

 از مقاله اين درهاي خاص است. تامين اجتماعي به عنوان يك حق بشري براي گروه
 اجتماعي تامين نظام موجود وضعيت و است شده استفاده توصيفي -  تحليلي روش
در » هاي خاصماعي براي گروهاجت تامين در برابري اصل اعمال« تحقق در ايران

 تحقق كيف و كم تا مورد تحليل قرار گرفته است مقايسه با معيارهاي حقوق بشري
. بررسي گردد ايران با تاكيد بر اصل شمول در اجتماعي تامين حقوق در برابري

نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه تعميم و توسعه تامين اجتماعي نسبت به 
، همواره با مشكالتي مواجه بوده است كه در نتيجه آن برخي از همه اقشار جامعه

 اند. اقشار جامعه از دستيابي به تامين اجتماعي به عنوان يك حق رفاهي محروم
نژاد، رنگ، خصوصيات محيطي، وضع تاريخي،  ي از جملههايوجود تفاوتهمچنين 

اعث مي شود كه همة هاي جسمي بويژگي و سياسي و مالي، بهره هوشي، قابلّيت فّني
ها ها براي همة آنها در يك گروه قرار نگيرند و قوانين، امكانات و فرصتانسان

هاي متعدّد دسته بندي شده و با افراد هر طبقه و يكسان نباشد و در طبقات و گروه
 كه هاييگروه به بايد ايران اجتماعي تامين حقوقي نظام .گروه يكسان برخورد نشود

 براي مطلوب نظام بايد دولت و دارد مبذول ايويژه توجه باشندمي در موضع ضعف
  . اجتماعي را تعبيه نمايد تامين به پذيرآسيب افراد دسترسي
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  مقدمه
ان آسودگي جسمي و ذهني كه تركيبي از نسبت مي هي استرفاحق  تامين اجتماعي

 تمام تنها نه اجتماعي، تامين شود. امروزهمحسوب ميرفاهي بشر با حقوق اجتماعي 

 در ندارند، درآمد كسب توانايي را كه نيازمند افراد ساير و بيكاران بلكه فعال، جمعيت

 ,International Labour Office ( .دهدمي قرار حمايت مورد شغلي خطرات مقابل

1998:21(  

 و خطرات برابر در و شده برخوردار زيستي امكانات  حداقل دارند از حق ها  انسان همه

 هاانسان ذاتي كرامت به احترام واقع در .گيرند قرار حمايت مورد اجتماعي هايآسيب

 و اقتصادي مشكالت مقابل در هاهمه انسان از حمايت براي الزم تدابير كندمي ايجاب

 هاآن رفاه و آسايش و امنيت تامين براي الزم مقدمات و وسايل و شده انديشيده اجتماعي

زماني كه صحبت از برابري در برخورداري از تامين  )٢٧: ١٣٨٤(  راسخ، .گردد فراهم

شود منظور برابري ماهوي به معناي شناسايي برابري شهروندان در برخورداري اجتماعي مي

د و همين مفهوم از برابري است كه به عدالت اجتماعي از حقوق است و نه رفتار برابر با افرا

 )Dworking  R, 2000 227 :(و توزيعي نزديك است 

المللي حقوق بشر و نيدر نظام ب قيبا مطالعه و تدق يلتحلي – يفيمقاله با روش توص نيا

 نيا. بنابربه نگارش درآمده است ربط و قوانين و منابع داخليالمللي ذيرجوع به اسناد بين

موجود سرلوحه كار قرار  تيوضع يعقالن رياسناد و منابع موجود به منظور تفس يبررس

 موضوعيهر  يو قلمرو مفهوم يرگيجا كه زمان و مكان در شكل. اما از آنگرفته است

 جامعه و در نتيجه توسعه اجتماعي ييايدو عنصر، پو نياست و بدون توجه به ا رگذاريتاث

ز در ارتباط با موضوع از نظر يجامعه ن اتيز دست خواهد داد لذا واقعخود را ا يواقع يمعنا

به عنوان حق تامين اجتماعي مقاله در ارتباط با  نظيرو معتبر  يرسم . منابعدور نمانده است
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 موضوع  نييبه تب يوجود دارند كه به نحو نيو الت يبه زبان فارس هاي رفاهي حقاز  يكي

ا تبيين قالب و چارچوب حقوقي اين موضوع، اهميت آن برجسته در اين مقاله ب. اندپرداخته

شده است زيرا نتيجه تضمين چنين حقي راهي براي تحقق حق رفاهي اقشار خاص جامعه 

 خواهد بود.

و آثار برابري براي برخورداري  كه مقتضياتدر اين مقاله سوال اصلي اين خواهد بود 

ايران در بررسي  اجتماعي تامين نظام در ؟ اجتماعي  چيست تامين هاي خاص از حق گروه

وجود  است؟ شده تا چه ميزان برآورده مقتضيات اين المللي،تطبيقي با معيارهاي بين

خصوصيات محيطي، وضع تاريخي، سياسي و مالي، بهره  هاي بسيار در نژاد، رنگ،تفاوت

ها و نيز با تمايزهايي هاي ميان انسانجسمي و ساير تفاوت هايهوشي، قابليّت فنّي، ويژگي

ها در آيد  باعث مي شود كه همة انسانها پيش ميبراي آن كه در مراحل مختلف زندگي

 ها يكسان نباشد و درها براي همة آنقرار نگيرند و قوانين، امكانات و فرصت يك گروه

نشود.  با افراد هر طبقه و گروه يكسان برخورد هاي متعدّد دسته بندي شده وطبقات و گروه

بر اين اساس در اين مقاله برابري در اصل شمول تامين اجتماعي در قالب سه بحث تحت 

عناوين برخورداري از تامين اجتماعي بر حسب جنسيت،(قسمت اول) برخورداري از تامين 

اجتماعي بر حسب تابعيت، ( قسمت دوم) و  برخورداري گروههاي خاص از حق بر تامين  

 .گيردمورد نقد و بررسي قرار مياجتماعي(قسمت سوم)  

 
  برخورداري از تامين اجتماعي بر حسب جنسيت -١

المللي و به طور خاص كنوانسيون رفع المللي حقوق بشر از جمله ميثاقين بيناسناد بين

مندي از  تمام حقوق هرگونه تبعيض عليه زنان بر تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره

 اند.ها از شان و منزلت يكسان تاكيد كردهليل برخورداري همه انساناساسي و رفاهي به د

زنان به حق برخورداري از تأمين اجتماعي ) كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر ١٠ماده (

در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از  ويژه

كنوانسيون حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در كميته تصريح كرده است.  كارافتادگي

) آن كنوانسيون كه مربوط به برخورداري همگان از حق تامين اجتماعي ٩تفسير ماده (
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  ،ها، ملزم به برابري سن بازنشستگي اجباري براي زنان و كند كه دولتتأكيد مياست

مري خصوصي و دولتي ببرند هاي مستعالوه زنان بايد نفع برابري از برنامههمردان هستند ب

ها بايد مرخصي كافي (براي زنان و مردان، والدين و هم زن و هم مرد) را همچنين دولت

هاي كه زنان نفعي برابر از برنامهمنظور تضمين اينهكند بتضمين كند. كميته تصريح مي

اتخاذ  ليجبران عوام بايد اقداماتي در جهتهاي عضو تأمين اجتماعي داشته باشند، دولت

كه زنان را از مشاركت برابر محروم و منع كرده است. براي ارتقاي برخورداري از كنند

عضو همچنين بايد تصويب كنوانسيون حمايت از مادران  هاي تمرخصي مادران، دول

 .E/C () را مورد توجه قرار دهند.١٨٣(شماره ٢٠٠٠المللي كار سازمان بين

12/GC/20/CRP.1, 16 February 2006(  در بردارنده مجموعه نهادها و « تامين اجتماعي

هايي است كه بر مبناي همبستگي اجتماعي در صدد رفع نياز كليه شهروندان و سازمان

تامين اجتماعي به اين معني شامل » تامين اقتصادي آنان در مقابل خطرات اجتماعي است.

)بر اساس   ٧٨: ١٣٩٩.(آزادوين،  شودكليه آحاد ملت اعم از زنان و مردان و نيازمندان مي

تر از كار درصد طوالني ١٣طور ميانگين، گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، كار زنان، به

شود كه در قبال آن  هايي صرف ميمردان بوده و دو سوم كارهاي عمومي زنان در فعاليت

رهاي صنعتي، كه نمودار مشابه براي مردان در كشوگيرد، در حاليپرداختي صورت نمي

يك سوم و در كشورهاي در حال توسعه يك چهارم است. نيم ميليون زنان هر سال از 

دهد كه حقوق اقتصادي، اجتماعي از ميرند؛ اين آمار توضيح ميعوامل مرتبط با زايمان مي

 Frostell, Katarina andجمله حق بر تامين اجتماعي نهايت اهميت را براي زنان دارد. (

Scheinin, Martin , 2001:   331  .(  

مندند اما چون بسياري از اشكال سياستگذاري زنان از حقوق شهروند اجتماعي بهره

رو وابسته به مشاركت تمام وقت در بازار كارند و زنان محور و از ايناجتماعي بيمه

ن، وقت دارند. (عراقي و همكارابصورت غير متعادل يا خارج از بازار كارند يا كار پاره

) بدين ترتيب و با توجه به شرايط و نيازهاي ايران و شناسايي زنان محروم از ١٠١:  ١٣٨٦

)زنان خانه دار ١هاي هاي اجتماعي در گروهويژه بيمهمزاياي تامين اجتماعي رسمي به

ها تر وضعيت و شرايط آنتوان به ترتيب اولويت به شناسايي دقيق)زنان مطلقه، مي٢
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 مندي آنان از مزاياي ن راستا، ابزارها و راهكارهاي مناسب را براي بهرهپرداخته و در اي

  تامين اجتماعي طراحي نمود.

  دارزنان خانه - ١-١

داري و تربيت اوالد در نظام تامين اجتماعي مورد نظر بوريج،وظيفه اصلي زنان، خانه

مند اجتماعي بهره طور تبعي (به تبعيت از شوهر خود) از مزاياي تامينبود و آنان فقط به

  ) ١١٢:  ١٣٨٨شدند. (ايزانلو، مي

كميته حقوق بشر كنوانسيون حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در تفسير عام شماره 

هرگونه تمايز، انحصار، محدوديت يا «گونه تعريف كرده است: )، مفهوم تبعيض را اين١٨(

ه سياسي و ديگر عقايد، منشا اولويتي كه بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيد

 ها صورت گرفته  است(سپالوداكارمونا،ملي يا اجتماعي، اموال، تولد يا ديگر وضعيت

اصالح مقررات تامين اجتماعي در جهت برابري زن و مرد و عدم تاثير ) ٢٠: ١٣٩٨نايست، 

، جنسيت در برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي امري مطلوب است اما نفس اين امر

برابري ميان زن و مرد در حوزه تامين اجتماعي را محقق نخواهد كرد. اگر به اين موضوع 

رغم گسترش كارمزدي زنان، قريب به اتفاق زنان كماكان به انجام توجه شود كه علي

اند، تصديق خواهد شد كه صرف عدم تاثير جنسيت در هاي خانوادگي مشغولمسئوليت

رابري صوري ميان زن و مرد را تحقق خواهد بخشيد نه برابري برخورداري از مزايا، تنها ب

  )  ١٧: ١٣٧٧واقعي و ماهوي را. (سفيري، 

اي از مشاغل (تعليم و تربيت فرزند،آشپزي و...) را انجام دار، مجموعهزن به عنوان خانه

شود و شاغالن آن به اعتبار دهد كه هر يك در اجتماع به تنهايي يك شغل محسوب ميمي

گيرند. (   شيد،  كنند، مورد حمايت قانوني قرار ميسسه يا كارگاهي كه در آن كار ميمو

١١: ١٣٧٧.(  

المللي حقوق بشر با توجه به تاكيدي كه بر اصل برابري حقوق زن و مرد در نظام بين

به  اروپايي اين اصل رعايت نگرديده است، ها از جمله نظاموجود دارد در بسياري از نظام

(همسر بيمه شده از كارافتاده) نزد دادگاه   Zuchnerبهنمونه در دعواي معروف  عنوان

چه همسر بيمه شده از كارافتاده، از شوهر خود مراقبت عدالت اروپايي استدالل شد چنان
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 كرد، شوهر ناگزير بود كارگري  استخدام كند. بنابراين، مراقبت او از شوهرش بايد بهنمي -

زن مدعي برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي بود، اما دادگاه  عنوان كار محسوب شود،

كه دستورالعمل مذكور، حمايت ) و اين٧/٧٩عدالت اروپايي بر مبناي دستورالعمل شماره (

دار گسترش نداده است، خواسته خواهان را مردود اعالم تامين اجتماعي را به زنان خانه

  ).٣٩: ١٣٨٨كرد. ( ايزانلو، 

ي خواهان معتقدند برابري در تامين اجتماعي با رويكرد حقوق بشري ، نه با برخي برابر

شود. با توجه به تغيير مقررات تامين اجتماعي ، بلكه با تغيير مفاهيم حقوق كار محقق مي

توان تعريف كار را بر كار خانگي ها و تعاريف مورد پذيرش در حقوق كار ، آيا ميمعيار

ن منظور بايد عناصر حقوق رابطه كارگر و كارفرمايي را تحليل زنان منطبق دانست؟ به اي

 نمود:

)و بند الف تبصره ١١٧٦در حقوق ايران، مستفاد از برخي مواد قانون مدني نظير ماده (

مجمع تشخيص مصلحت  ١٣٧١آبان ٢٨) قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب ٦(

ال جنبه رايگان ندارد. بنابراين، شرط نظام  و مباني فقهي موضوع، كار زن در منزل اصو

نخست رابطه كارگر و كارفرمايي فراهم است. با فرض پذيرش رايگان نبودن كار زن در 

رسد شرط ديگر وجود رابطه كارگر و منزل و استحقاق زن در دريافت اجرت، به نظر مي

در «مدني ) قانون ١١٠٥كارفرمايي يعني تبعيت حقوقي هم فراهم است. چه بموجب ماده (

بنابراين زن به دستور مرد و تحت ». روابط زوجين، رياست خانواده از آن شوهر است

دهد؛ هر چند همانند بسياري ديگر از كارگران  در انجام نظارت او كار خانه را انجام مي

توان كارفرما دانست و محيط تعهد اصلي خود و شيوه اجراي آن استقالل دارد. شوهر را مي

عنوان كارگاه محسوب شود. براي صدق عنوان رابطه كارگر و تواند بهم ميخانواده ه

كارفرمايي الزم نيست هدف كارگاه، يك هدف انتفاعي باشد، اهداف معنوي و غير 

توان بر اين عقيده بود كه زنان خانه انتفاعي، مانع تحقق اين رابطه نيست. به اين ترتيب، مي

اند و كارفرما بايد حق بيمه شدگان اجباريار بيمهدار، بر اساس مقررات موجود در شم

شده زن كارگر زن را بر طبق مقررات قانوني به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند و بيمه

شده عنوان بيمهاز تمام مزاياي تامين اجتماعي برخوردار است. البته محسوب داشتن زن به
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 رسد: زيرا اخذ حق بيمه از د به نظر مياجباري از جهات متعدد نظري و عملي، قابل انتقا

بابت كار زن در خانه تحميل  بر بودجه خانواده است و ممكن است خانواده را با مشكالت 

اقتصادي مواجه كند و همچنين صدور اجرائيه عليه زوج به منظور وصول مطالبات باعث 

زوجين باشد.(  شود و ممكن است منشا اختالفات جدي ميانمختل شدن مبناي خانواده مي

) محسوب كردن زن به عنوان كارگر  و مرد به عنوان كارفرما با مباني ١١: ١٣٧٧شيد، 

با اين امر كه » كار«برابري سازگاري ندارد بنابراين محسوب داشتن كار خانگي به عنوان 

زن را كارگر محسوب كنيم ، مالزمه ندارد .مشمولين تامين اجتماعي هم تنها كارگران 

ترين مشمولين تامين اجتماعي اند . صاحبان حرف و مشاغل آزاد ،هر چند كه مهمنيستند 

توانند به طور اختياري و با پرداخت حق بيمه تحت پوشش تامين اجتماعي قرار نيز مي

گيرند. بي ترديد بيمه اختياري زنان خانه دار  در مقايسه با بيمه اجباري داراي مزايايي است: 

ه عنوان خويش فرما و محسوب نكردن او به عنوان كارگري كه در در نظر گرفتن زن ب- ١

خدمت كارفرما ( شوهر ) خود مشغول كار است . انديشه تابع و متبوعي بين زوجين را كنار 

متغير بودن ميزان حق بيمه بين - ٢مي گذارد و با كرامت انساني زن، سازگار تر است. 

سطح زندگي و وضع اقتصادي و امكان  حداقل و حداكثر و امكان انتخاب  با توجه به

شود و سازمان تامين اجتماعي با به ها هم مزيت ديگري محسوب ميانتخاب انواع حمايت

دار را صادر كرد رسميت شناختن كارخانگي زنان، مجوز الزم در خصوص بيمه زنان خانه

، قانون  به اندازه دار به هنگام آشپزي دست خود را با چاقو ببردبه اين ترتيب، اگر زن خانه

كارگري كه در حين كار در كارگاه دست خود را بريده است، از او حمايت خواهد كرد ، 

خانه دار وجود دارد   محسوب كردن مسئوليت راه حل ديگري كه براي حمايت از زنان

باشد.  از ديرباز در تامين عنوان خطر تحت پوشش تامين اجتماعي ميخانوادگي به

داري و شده كه در آن زن به خانهعنوان واحد مالي بسيط نگاه ميخانواده به اجتماعي، به

با همه ) :Douglas, Gillian,2000 260 :(آور خانه است. پردازد و مرد نانتربيت فرزند مي

المللي حقوق بشر به ويژه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، بين ي اين تفاسير، در نظام

صوص نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به در خ نگرش تغيير
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 داند. همچنين بر اتخاذ اقدامات ضروري مساوات كامل ميان زنان و مردان را ضروري مي

  براي رفع هر گونه تبعيض نسبت به زنان از جمله در حوزه تامين اجتماعي تاكيد دارد.

به معناي  هاي تأمين اجتماعيحمايتعي، در نظام حقوقي ايران و قانون تامين اجتما

اي به اعتبار اشتغال بوده و اشتغال را به معناي وجود رابطه ميان فرد در شكل بيمهخاص 

هاي كنند. بنابراين زنان و دختراني كه به فعاليتدهنده تعريف ميبگير و حقوقحقوق

- اظ اقتصادي محسوب ميعنوان جمعيت غيرفعال از لحهپردازند بداري ميمربوط به خانه

اي مناسب برخوردار نيستند اما شمار زيادي از آنان كه شوهر دارند شوند و از تأمين آينده

توانند از شوهرشان نفقه بگيرند و يا به تبع وي چنانچه تنها طبق مقررات قانون مدني مي

 كن استمماي قرار گيرند. اما هاي نظام بيمهد، تحت پوشش برخي از حمايتنشاغل باش

شوند؛ بنابراين الزم است خود تحت دليلي مانند طالق و يا مرگ شوهراز شمول خارج هب

كه  شودبراي حل اين مشكل پيشنهاد مي . )٦١: ١٣٨٧(  باديني، اي باشند.پوشش نظام بيمه

آن دسته مورد قبول قرار گيرد و زن تحت پوشش بيمه قرار گيرد.» كار«كار خانه به عنوان 

مورد  يا اختياري  اي نيستند از طريق نظام بيمه اجباريداري كه تابع نظام بيمهخانه از زنان

كه سازمان تامين بخشي از حق بيمه را پرداخت نمايد. ، حمايت قرار بگيرند و دولت

اجتماعي مي تواند در ازاي دريافت به ترتيب هفت درصد يا پنج درصد حق بيمه نسبت به 

  ار اقدام نمايد و قانون گذار آن را در قانون بودجه مقرر نمايد .بيمه نمودن زنان خانه د

  زنان بي سرپرست و بد سرپرست - ١-٢

المللي حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بر حق تامين ) ميثاق بين٩اگرچه در ماده (

نظر از نقش و جايگاه آنها در خانواده اجتماعي به عنوان حق همگاني همه افراد صرف

ترين خالهاي قانوني در حوزه تامين اجتماعي، فقدان ده است، يكي از مهمتاكيد ش

مقررات حمايتي مناسب پس از وقوع طالق است. تا زماني كه زوجين، زندگي مشترك 

دار براي او چندان محسوس نيست. با وجود خانهدارند فقدان حمايت تامين اجتماعي از زن

ارد مختلفي كه جريان عادي زندگي و تامين اين در فرض بقاي زندگي مشترك هم در مو

افتد (نظير غيبت شوهر، زنداني بودن او، استنكاف او از پرداخت معاش زوجه به خطر مي

شود. اما زندگي مشترك براي هميشه در جريان نفقه و ....) اين ضرورت بيشتر احساس مي
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  .آور خانواده، همسر ناند. با مرگ نادو سبب اصلي انحالل نكاح» طالق«و » مرگ«نيست

او استحقاق دريافت مستمري بازماندگي دارد. هر چند مقررات قانوني در خصوص 

مستمري بازماندگي از جهات مختلف ممكن است مورد ايراد واقع شود؛ اما اصل وجود 

شود. همان ضرورتي ترديد، حمايت مهمي براي  شخص بازمانده محسوب ميمستمري، بي

آور خانواده، همسر بازمانده تحت تكفل او، بايد از از فوت نان كند پسكه ايجاب مي

حمايت مناسب تامين اجتماعي برخوردار باشد، بهتر است اين حمايت به فرض طالق هم، 

تسري يابد. به همين  دليل در بسياري ازكشورها، در فرض طالق نيز مقررات  و راه حل 

م مستمري تامين اجتماعي ميان زوجين را مشابهي وجود دارد. مثال در حقوق آلمان، تقسي

اي از نظام مشترك اموال زوجين دانسته و قاضي به هنگام اتخاذ تصميم در خصوص شاخه

گيري كند، طالق، همانگونه كه بايد در خصوص نفقه، حضانت و اموال زوجين تصميم

ظر دهد. بايد درباره وضعيت مستمري تامين اجتماعي و چگونگي تقسيم ميان زوجين هم ن

)Reinhard (Hans-Joachim ), 1986: 55(عنوان بيمه. در حقوق ايران همسر مطلقه نه به -

گونه حمايت تامين اجتماعي برخوردار نيست شده تبعي از هيچعنوان بيمهشده اصلي و نه به

)  به ضرورت حمايت اجتماعي از زنان ٢١و اين در حالي است كه قانون اساسي در اصل (

ريح دارد. به هر حال متن اين اصل در حوزه تامين اجتماعي به معناي خاص، توسط بيوه تص

اي وضع قوانين عادي جامه عمل نپوشيده است و الزم است در اين زمينه مقررات ويژه

به عنوان مثال  در روابط مالي زوجين ،مقررات نظام  )١٠٤: ١٣٩٨شود. (طباطبايي حصاري، 

گونه كه قاضي به هنگام اتخاذ تصميم در خصوص  مشترك اموال وضع گردد. بدين

طالق، نفقه، حضانت و اموال زوجين، در مورد وضعيت مستمري تامين اجتماعيي و تقسيم 

به  آن ميان زوجين هم نظر دهد. اين قاعده را مي توان در قانون حمايت خانواده درج كرد. 

گان و زنان هاد بيمه خاص بيوبه ايج ) قانون اساسي دولت متعهد٢١اصل (بند چهار موجب 

گان، كه در اين قانون ايجاد بيمه خاص بيواما با وجود آن استسرپرست سالخورده و بي

قانون اساسي نيز به  )٢٩(سرپرست مورد تأكيد قرار گرفته و در اصل زنان سالخورده و بي

راد كشور اف» يك يك«ضرورت برخورداري زنان از تأمين اجتماعي با گنجانيدن عبارت 

ست مطلقه، سالخورده، بيوه و حتي سرپرتوجه شده است، بسياري از زنان و دختران بي
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 براي حمايت از  .شاغل تحت پوشش هيچ تأمين و حمايت اجتماعي در كشور قرار ندارند

هاي مختلفي وجود دارد. دو طريق اصلي هاي اجتماعي راهزنان مطلقه توسط نظام بيمه

دار، محسوب هاي حمايت از زنان خانهه وجود دارد: يكي از شيوهمطلق حمايت از زنان

عنوان خطر تحت پوشش تامين اجتماعي است. در نتيجه هاي خانوادگي بهكردن مسئوليت

شود و مدت داري زن حفظ ميجا كه در طول مدت مسئوليت خانوادگي، خانهازآن

اي پس از طالق با مشكل دهششود، چنين بيمهاي او حساب ميمذكور جزء سوابق بيمه

مورد قبول قرار گيرد و » كار«عنوان شود. همچنين، چنانچه كار خانه بهخاصي مواجه نمي

- عنوان كارگر، تحت بيمه اجباري و چه بهدار در طول زندگي زناشويي، چه بهزن خانه

جهت  عنوان خويش فرما، تحت بيمه حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته باشد باز هم طالق از

هاي تامين اجتماعي، تاثير منفي بر زندگي او ندارد. عالوه بر اين راه حل سومي هم حمايت

شود و اين راه حل، نظام تقسيم مستمري است. وجود دارد كه در برخي كشورها اجرا مي

Reinhard (Hans-Joachim, 1986: 34  )  .. ( 

تواند از وجه پس از طالق نميايراد وارده بر اين نظام اين است كه تحت اين نظام ز

جا كه در ايران اجراي اين راه حل با مدت برخوردار گردد. از آنهاي كوتاهحمايت

هاي زيادي روبرو است اعمال آن بايد به موارد ضروري اختصاص يابد مثال در دشواري

تربيت داري و فرضي كه شوهر در بيرون از منزل به كارمزدي اشتغال دارد و زن وظيفه خانه

فرزندان را بر عهده دارد و در موردي كه زوج و زوجه هر دو مشغول كار هستند و از 

حمايت تامين اجتماعي يا صندوق خاص ديگري برخوردار هستند، نيازي به استفاده از نظام 

تقسيم مستمري وجود ندارد و در صورت تمكن مالي همسر بازمانده، اعطاي مستمري بايد 

تأمين اجتماعي، به اين دليل كه خصوصيات  حوزه  درمتوقف گردد.  حسب مورد ممنوع يا

گيرد، نقش قرار مي بحث فردي مانند جنسيت نقشي ندارند و فرد مانند يك انسان موضوع

در نهايت الزم است به ).٥٢: ١٣٩٨(خسروي،عنوان مانع، كمرنگ است.هموازين اسالمي، ب

اشاره كرد. اين قانون    ٢٤/٨/١٣٧١ن مصوب سرپرست ايراقانون تامين زنان و كودكان بي

- سرپرست و نيز كودكان بيزنان بيوه، زنان پير و سالخورده، ساير زنان و دختران بي

سرپرست راكه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگر نيستند حسب مورد، مشمول حمايت قرار 
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  سرپرست ممكن داده و سازمان بهزيستي كشور را مسئول اجراي آن دانسته است. زنان بي

توانند برخوردار شوند و در است بيمه همسر خود باشند كه در اين صورت از مستمري مي

صورت برخوردار نبودن از مستمري معموال اين زنان بي سرپرست تحت شمول كميته 

اجتماعي با به رسميت شناختن كار  گردد سازمان تامينبنابراين پيشنهاد مي امداد مي شوند.

دار را عنوان كار، مجوز الزم در خصوص بيمه زنان مطلقه و يا زنان خانههبخانگي زنان 

- اجتماعي برخوردار شوند. براي حمايت از زنان مطلقه و خانهصادر تا آنان از مزاياي تامين

توان هايي ميهاي اجتماعي (تامين اجتماعي به معناي خاص) راهدار توسط نظام بيمه

عنوان خطر ههاي خانوادگي بها، محسوب كردن مسئوليتاهپيشنهاد كرد. يكي از اين ر

اجتماعي است. در نتيجه ازآنجا كه در طول مدت مسئوليت خانوادگي، تحت پوشش تامين

 گردد، چنين بيمهاي او محسوب ميشود و مدت مذكور جزء سوابق بيمهشغل زن حفظ مي

دوم بكارگيري نظام تقسيم  شود. راه حلاي پس از طالق با مشكل خاصي مواجه نميشده

گونه كه بايد در مستمري است.  قاضي به هنگام اتخاذ تصميم در خصوص طالق، همان

گيري كند، بايد درباره وضعيت مستمري خصوص نفقه، حضانت و اموال زوجين تصميم

تامين اجتماعي و چگونگي تقسيم ميان زوجين هم نظر دهد. ايراد وارده بر اين نظام اين 

مدت برخوردار تواند از حمايتهاي كوتاه- ه  تحت اين نظام زوجه پس از طالق نمياست ك

  گردد.

  

  برخورداري از تامين اجتماعي بر حسب تابعيت -٢
جا حقوق بيگانگان در طول تاريخ، راه پرفراز و نشيبي را پشت سر گذارده است تا آن

اي رسيده ا، امروزه به مرحلههوار با آنكه از ناديده گرفتن شخصيت حقوقي و رفتار برده

رها از ها به اتباع داخلي كشو، نزديكي هر چه بيشتر آن»حقوق شهروندي«كه تحت عنوان 

ترين حقوق اجتماعي، حق حيث گستره حق تمتع مورد مطالبه است و يكي از مهم

 حقوقيكي از   تحقق حق بر تامين اجتماعي به عنوانبرخورداري از تامين  اجتماعي است. 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مستلزم مداخله ايجابي دولت و به كارگيري كليه امكانات 

يابد كه به موجب آن مكلف موجود است. تعهد دولت در چارچوب تعهد به وسيله معنا مي
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  ١٣٨٢قاري سيد فاطمي،  ( .است تمام تالش خود را براي تحقق محتوي آن به كارگيرد: 

ساسي ايران نيز حق تامين اجتماعي حقي همگاني توصيف شده ) قانون ا٢٩) در اصل (٥٤

 سبب محدوديتمرزها  كه دولت بايد براي همه افراد كشور محقق نمايد اگرچه پديده

كه همه  از رفاه مادي وجود دارد ياما  حداقل شودها ميها از برخي حقبرخورداري انسان

) با اين همه، در  ٧٠: ١٣٨٨ ارجمند، يرام فارغ از مرزها از آن برخوردارند. ( ها انسان

خصوص تحت پوشش قرار دادن كارگران بيگانه هميشه در عمل مشكالتي وجود دارد. از 

 شود كارگرانهاي اجتماعي مطرح ميها بيشتر حمايتهايي كه در مورد آنجمله گروه

  شود.باشد كه در ذيل به آن پرداخته ميمهاجر و پناهندگان مي

  مهاجر نكارگرا - ٢-١

مندي كامل از پوشش تامين اجتماعي، كارگران مهاجر بايد، دسترسي برابر به براي بهره

مندي از مزاياي بلندمدت مانند كارگران محلي داشته باشند؛ موقع تامين اجتماعي و بهره

آوري حقوق ترك كشور حقوق كسب شده را حفظ كنند (از جمله انتقال مزايا) و از جمع

مند شوند. كنوانسيون مهاجرت براي اشتغال(اصالح شورهاي متفاوت بهرهكسب شده در ك

(شماره  ١٩٧٥و كنوانسيون كارگران مهاجر(مقررات تكميلي)،  ١)٩٧(شماره  ١٩٤٩شده)، 

حداقل معيار حمايت براي تمام كارگران مهاجر بدون توجه به وضعيت مهاجرت  ٢)١٤٣

براي شرايط قراردادي و جذب نيرو، فراهم  كنند و در ضمن، چهارچوبيها را تعيين ميآن

كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و كند. و با لغو يا اخراج غيرمنصفانه از كار مخالفت مي

 رب  ) ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي٩( در تفسير ماده نيزفرهنگي 

هاي اجتماعي و عي، بر بيمهالمللي كار در خصوص مزاياي تامين اجتمامقررات سازمان بين

مطابق  )Schenin, 2001: 214است. (   تاكيد كرده حمايت تامين اجتماعي از كارگران 

) قانون تامين اجتماعي ايران، اتباع خارجي كه در ايران طبق قوانين و مقررات ٥ماده (

برابر  مربوطه به كار مشغول كار هستند و در صورتي كه مشمول قانون حمايت كارمندان در

اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشند از نظام مزاياي تامين اجتماعي مانند 

                                  
1 ILO, Migration for Employment Convention (Revised, 1949 (No. 97)) 
2 ILO, Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention ,1975 (No. 143) 
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 ها و قراردادهاي دو نامهمند خواهند شد جز در مواردي كه طبق مقاولهاتباع ايراني بهره

  جانبه يا چندجانبه بين ايران و كشورها ترتيب خاصي مقرر گرديده است.

مصوب   "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ")١) ماده (٣تبصره (

شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران نيز در "آورده است:  ٢١/٢/١٣٨٣

المللي مصوب با رعايت شرط ها و قراردادهاي بيننامهچارچوب موازين اسالمي، مقاوله

. به "عي برخوردار خواهند بودهاي مربوط به نظام جامع تامين اجتماعمل متقابل، از حمايت

مندي كارگران عنوان معياري براي بهرهرسد قانونگذار اصل رفتار متقابل را بهنظر مي

تواند مي "موازين اسالمي"خارجي از تامين اجتماعي در نظر داشته است. اما وجود عبارت

ده و شرط نامه ملحق نششان به مقاولهاين معني را بدهد كه كارگران خارجي كه دولت

صورت كلي از حمايت قانون تامين اجتماعي عمل متقابل هم رعايت نشده باشد، باز هم به

تواند قلمرو حمايت حداقلي كه اصل فراگير بودن تامين اجتماعي ميمحروم نباشند همچنان

اصل «مند از شرط عمل متقابل تسري دهد. اجتماعي را به كارگران خارجي فاقد بهره

ها و خدمات تامين اجتماعي نظر دارد تامين اجتماعي به قلمرو پوشش حمايتفراگير بودن 

و در صورت تعارض با اصل قانوني بودن كه از جمله اصول حقوق عمومي است، مقدم بر 

اين ترتيب در صورتي كه درباره شمول قانون تامين اجتماعي يا بعضي از آن خواهد بود. به

ها ترديد شود، بر اساس اصل فراگير فراد يا گروههاي مندرج در آن بر بعضي احمايت

عراقي و ».( ها ياد شده نظر دادبودن تامين اجتماعي بايد به شمول قانون بر افراد يا گروه

  ).٩٤: ١٣٨٦همكاران،

نامه اجرايي مقررات مربوط به بيمه اتباع خارجي، كاردان فني، كارمندان و در آيين

ها كنند و مشغول كار در كارخانهع در ايران كار ميطور  مشرومتخصصين خارجي كه به

هستند تحت پوشش قانون تامين اجتماعي خواهند شد. در خصوص حقوق بازنشستگي ، 

ها در نامه اتباع خارجي حقوق بازنشستگي را در مدتي كه آن) اين آيين٢مطابق با ماده (

شان دريافت خواهند نمود. در شدگان با ارائه مداركايران اقامت دارند مانند ساير بيمه

توانند وكالت را به فرد ديگر داده و حقوق ها ايران را ترك نمايند ميصورتي كه آن

عالوه، مقررات عمومي قانون تامين اجتماعي را از اين طريق دريافت نمايند. به بازنشستگي
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 گران بيمه شده، نامه اجرايي مقررات مربوط به بيمه اتباع خارجي، مانند ساير كارو آيين

  اجرا خواهد بود.نسبت به خارجيان قابل

مندي كارگران خارجي از تامين اجتماعي در جهان مطلوب نيست. وضعيت بهره

برند يا اي نميكنند تقريبا از تامين اجتماعي بهرهصورت غيرقانوني كار ميكارگراني كه به

ران غير قانوني خارجي از مندي اندك كارگاين بهره بسيار اندك است. عليرغم بهره

ها بايد از برخي حقوق ناجتماعي، بايد اشاره كرد كه آبسياري از حقوق كار مانند تامين

كه از حقوق بنيادين كار برخوردار باشند. كارگران غيرقانوني بايد برخوردار باشند. اول اين

د اما حداقل در اي شوند نه لزوما آنچنان كه كارگران داخلي هستنمشمول برابري پايه

حقوق دستمزد، حمايت اجتماعي و قراردادهاي جمعي نظير كارگران مهاجري باشند كه 

كردند و شامل دستمزد كافي در خصوص كار انجام شده و اكنون يا در گذشته كار مي

ها باشند. همچنين كارگر مهاجر بايد به دسترسي به تامينات كافي براي حل گرفتاري

ت پوشش كدام قانون است. از اين نظر توافقات تامين اجتماعي يا روشني بداند كه تح

شناسند يا در زمينه انتخاب قانون خاصي كه بايد نسبت به قوانين مربوط را به رسميت مي

براي افراد شاغل و براي  كارگران مهاجر در هر وضعيتي اعمال شود مقرراتي را داراست.

كار مالك عمل است؛ طبق اين قاعده، كارگران  تعيين قانون ملي قابل اعمال، قانون محل

-اجتماعي كشور محل كار دائمي يا فصلي خود قرار ميمهاجر تحت پوشش قانون تامين

گيرند. قانون قابل اجرا در مورد افراد خويش فرما نيز ممكن است يا با همين روش قانون 

رگران مهاجر كه محل كار يا قانون محل سكونت تعيين شود. براي طبقات خاصي از كا

-گردد مقررات ويژهتواند منطقا در مورد آنها به اجرا درآيد، پيشنهاد ميمقررات كلي نمي

اي در نظر گرفته شود. اين مقررات بر حسب كشور مورد نظر و ماهيت و شرايط كار طبقه 

 ربط تفاوت خواهد بود. در برخورداري كارگران از تامين اجتماعي بايد حقوق متعلق بهذي

كارگر مهاجر محفوظ بماند يعني هرگونه حق برخورداري از حمايت فعلي و آينده وي 

  بايد تضمين شود، حتي اگر آن حق در سرزمين ديگري به دست آمده باشد.
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 پناهندگان- ٢-٢  

به علت ترس موجه  به جهات مربوط به نژاد، "گردد كه پناهنده به شخصي اطالق مي

اجتماعي يا دارا بودن عقيده سياسي خاص در خارج مذهب، مليت، عضويت در يك گروه 

خواهد تحت حمايت تواند و يا به خاطر چنين ترسي نميبرد و نمياز كشور خود به سر مي

آن كشور قرار گيرد يا در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج 

- به علت ترس مذكور نمي تواند يابرد، نمياز كشور محل سكونت دائمي خود به سر مي

 United Nation Convention Relating to the( "خواهد به آن كشور باز گردد.

Statues of Refugees  () حقوق پناهندگان در شمار مواد نسبتا  ١٩٥١) كنوانسيون ٢٤ماده

هاي مربوط به المللي حقوق بشر است؛ اين ماده به قانونگذاريطوالني اين سند بين

پردازد. بند ط قسمت يكم اين ماده  بر  ان و همچنين مساله تامين اجتماعي ميپناهندگ

هاي مربوط، از مندي پناهندگان از تامين اجتماعي همانند اتباع كشور در تمامي زمينهبهره

هاي زمان بيكاري، سالخوردگي و از كارافتادگي هاي درماني گرفته تا حمايتپوشش

) ٢٤ماده ( )Cnvention Relating to the States Of Refugees,1951( باشد. مربوط مي

تابعيت دقيقا عباراتي همچون كنوانسيون حقوق پناهندگان را به كنوانسيون براي افراد بي

كار گرفته و نكته قابل توجه در اين دو سند مهم حقوق بشري، مقرر داشتن حق تامين 

ه ناگزير به زندگي در كشوري اجتماعي با نگاهي حداكثري براي غير اتباعي است ك

) از Convention Relating to the State s Of Stateless Person,1954اند. ( گرديده

هم به رسميت  ١٩٥١حقوق ديگر پناهندگان، حق بيمه اجتماعي است كه در كنوانسيون 

 ) كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان ناظر به همين٢٤شناخته شده است. بند ب ماده (

هاي متعهد در موارد زير دولت- ١) قوانين كار و بيمه اجتماعي:٢٤موضوع است. طبق ماده (

برند، مانند اتباع خود ها به سر مينسبت به پناهندگاني كه بر اساس قانون در سرزمين آن

  رفتار خواهد كرد:

هاي مربوط به كار و اضافه كار، مرخصي با حقوق، محدوديت الف) حقوق، ساعات

اي، اشتغال به كار گران در منزل، حداقل سن براي استخدام، يادگيري و تعليمات حرفهكار

هاي جمعي تا حدودي كه موارد مذكور بانوان و نوجوانان و استفاده از مزاياي كنوانسيون
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  تابع قوانين و مقررات بوده يا منوط به نظر مقامات اداري مي باشد. ب) بيمه اجتماعي

اره حوادث و امراض ناشي از كار، بيماري، ازكارافتادگي، زايمان، (مقررات قانوني درب

هاي خانوادگي و ساير پيشامدهاي احتمالي كه طبق قوانين پيري، مرگ، بيكاري، مسئوليت

  هاي اجتماعي است)داخلي مشمول بيمه

اعالم  ١٣٥٥دولت ايران هنگام  الحاق به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان در سال 

) را صرفا توصيه تلقي كرده و خود را متعهد به اجراي آن ٢٤كه مقررات ماده ( داشت

) ٢٤داند ولي بعدا در اثر قوانيني كه به تصويب رسيد، تعهدات مندرج در ماده (نمي

هاي اجتماعي، هر چند دولت ايران كنوانسيون را اجرا كرد. در مورد مقررات مربوط به بيمه

داند كه با پناهندگاني كه در اعالم داشته كه خود را متعهد نمي هنگام الحاق به كنوانسيون

موجب ماده اصالحي قانون تامين برند مانند اتباع ايران عمل كند ولي بهاين كشور به سر مي

، بطور كلي اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در ايران ١٣٥٨اجتماعي مصوب 

تامين اجتماعي برخوردار خواهند بود و از اين حيث تفاوتي به كار مشغولند از كليه مزاياي 

بين آنان و اتباع ايراني وجود ندارد. فقط در دو حالت ممكن است كارگري كه تبعه 

  خارجه است از تامين اجتماعي برخوردار نشود:

الف) هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال 

  كشور خود يا در كشور ديگري بيمه شده باشد. در ايران در

ب) هرگاه بين دولت متبوع كارگر تبعه بيگانه و دولت جمهوري اسالمي ايران 

هاي دو يا چند جانبه تامين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اينصورت طبق موافقتنامه

  مقررات موافقتنامه عمل خواهد شد.

دوديتي كه در برخورداري از مقررات تامين شود، تنها محاين ترتيب مشاهده ميبه

ها از طريق ديگري اجتماعي براي كارگران تبعه خارجه وجود دارد، زماني است كه آن

عبارت ديگر استفاده از بيمه مضاعف ممنوع است تحت پوشش بيمه قرار گرفته باشند و به

  و اين ممنوعيت در خصوص اتباع ايراني هم وجود دارد.
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 پذير از حق بر تامين اجتماعيي اقشار آسيببرخوردار  -٣  
ها، خيلي حال، عمال برخي گروهدر اصل، هر فرد  از حقوق بشر منتفع است، با اين

ها اند.آنطور سنتي مورد تبعيض قرار گرفتهها هستند يا بهپذيرتر از ديگر گروهآسيب

تبعيض مثبت يا ممكن است حمايت خاص از حقوقشان را از طريق اتخاذ يك اقدام يا 

هاي خاص، منظور از گروه) Rabe,Johan, 2001 :74ديگر اقدامات خاص الزم بدانند. ( 

ها هستند كه در رابطه با حق بر تامين هايي مثل معلوالن،كودكان و اقليتافراد يا گروه

  اند.اجتماعي با مشكالت خاصي مواجه

 تامين اجتماعي معلوالن- ٣-١

هاي اساسي رداري كامل و برابر از تمام حقوق بشر و آزاديحمايت و اطمينان از برخو

ترين هدف كنوانسيون حقوق ها مهمتوسط همه معلولين و ترويج احترام به عزت ذاتي آن

هاي ) آن كنوانسيون به رفع تبعيض در حوزه٨افراد داراي معلوليت است و در ماده (

ز جمله حق تامين اجتماعي مختلف و آگاهي بخشي به معلولين در خصوص حقوق خود ا

تاكيد شده است. طبق آخرين تعريف علمي كه توسط سازمان جهاني بهداشت در سال 

اي از عوامل جسمي، ارائه شده، معلوليت يعني مجموعه» معلوليت«درباره مفهوم  ١٩٨١

هاست كه به نحوي در زندگي فردي، اثري سوء بر جاي ذهني، اجتماعي يا تركيبي از آن

ترين قانوني كه در ايران در صورت طبيعي باشد. مهممانع ادامه زندگي فرد به گذارد و

حمايت از معلولين به تصويب رسيد قانون جامع حمايت از معلولين بود كه در تاريخ 

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. طبق تبصره ماده يك معلول فردي  ١٦/٢/١٣٨٣

بهزيستي، ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا  است كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان

كه توام و يا اختالل مستمر و قابل توجهي در سالمت و كارايي عمومي وي ايجاد، بطوري

هاي اقتصادي و اجتماعي گردد. افراد معلول به علت موجب كاهش استقالل فرد در زمينه

د كار و يا حمايتي را ناتواني يا شرايط بد اقتصادي، ممكن است قادر نباشند در بازار آزا

صورت الزم است كه تحت پوشش چتر حمايتي تامين اجتماعي قرار پيدا كنند در اين

گيرند. پرداخت غرامت و تعيين مستمري به افرادي كه در جريان حادثه كار معلول شده و 

تواند كمك حال مناسبي براي معلوالن باشد. تا يابد، ميميزان درآمدشان كاهش مي
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 هاي توانبخشي شغلي به كاري مناسب با وضعيت فعلي اين افراد از طريق برنامه كهزماني

اي عنوان جبران خسارت و وسيلهها صرفا بهخود روي آورند. بديهي است كه اين پرداخت

هاي اشتغال هاي توانبخشي و سياستتواند جايگزين برنامهوجه نميكمكي است و به هيچ

) قانون تامين International  Labour Office (ILO), Op.cit,1992 : 56معلوالن باشد. (

مجلس شوراي ملي با اصالحات بعدي نيز فارغ از هر گونه  ٣/٤/١٣٥٤اجتماعي مصوب 

تفكيك ميان كارگران معلول و غير معلول به بحث تامين اجتماعي ايشان مي پردازد و حال 

جه ويژه را از نظر تامين آنكه با لحاظ وضعيت خاص جسمي و روحي معلوالن كه تو

اجتماعي بر ايشان مي طلبد، حق اين بود كه قانو ن مذكور، تامين اجتماعي معلوالن را به 

طور مجزا مورد بررسي قرار مي داد. در قانون تامين اجتماعي،همانند قانون كار، براي 

ئي از اي غير ار آنچه از كار ناشي مي شود به طور كلي يا جزشخصي كه در اثر حادثه

كارافتاده گرديده، حقي شناخته نشده يا اگر شناسايي شده بسيار ناچيز و به گونه اي است 

تقريبا غير ممكن است.براي مثال به » مستمري«كه با گذران باقي عمر با دل بستن به آن 

سال قبل از وقوع حادثه  ١٠بيمه شده اي كه ظرف «قانون تامين اجتماعي،  ٧٥موجب ماده 

 ٩٠از كار يا ابتال به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه غير ناشي 

روز كار طرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي باشد، پرداخت 

نمايد در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي غير ناشي از 

اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري در مورد بيمه شده».كار ماهانه را خواهد داشت

مصوب » اي از كارافتاده كلي شناخته مي شود ، قانون جامع حمايت از حقوق معلوالنحرفه

نيز در ارتباط با تامين اجتماعي معلوالن مواردي را مقرر نموده كه از جمله در  ١٦/٢/١٣٨٣

سرپرستي معلوالن با معرفي سازمان بهزيستي كشور  افراد تحت"دارد ) مقرر مي٥ماده (

گيرند.  ولي در اين قانون تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل درماني قرار مي

خورد و عالوه همچنان يك سيستم تامين اجتماعي جامع در ارتباط با معلولين به چشم نمي

آن تعداد و يا بخشي از «دارد قرر مي) اين قانون كه م١٦) ماده (٢بر آن با توجه به تبصره (

مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار الزم از محل منابع 

هاي مذكور عمال بسياري از حمايت» مذكور در اين ماده تامين نگردد، اجرا نخواهد شد.
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  نحوه پذيرش و كمك در قانون عقيم مانده است كه در حال حاضر بر اساس دستورالعمل

صادر شده معلولين برخي كمكهاي مالي را دريافت   ١٣٨٢مالي به معلولين كه در سال 

  نمايد.مي

اصوال بين رفاه اجتماعي و كيفيت مناسب زندگي افراد و اشتغال آنان رابطه مستقيمي 

به هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. وجود دارد و بيكاري به تبع آن فقر و چالش

شود. ضرورت چنين ها محسوب ميهمين دليل، اشتغال افراد جزء الينفك زندگي آن

توان اي براي اشخاص داراي معلوليت بيش از ديگر افراد قابل درك است. امروز ميمساله

هاي فيزيولوژيكي خويش باشند، كه قرباني محدويتگفت بسياري از اين افراد بيشتر از آن

  ).٢٣٨: ١٣٨٧اند.( زرنشان، هاي اجتماعي از پا درآمدهوسيله تبر محدوديتبه

المللي حقوق بشري مورد توجه و طور كلي حق اشتغال براي افراد در قالب اسناد بينبه

بيان  ١٩٤٨) اعالميه جهاني حقوق بشر ٢٣عنوان نمونه ماده (تصريح قرار گرفته است. به

زادانه برگزيند و از شرايط عادالنه و هر فردي حق دارد كار كند و شغل خود را آ«داشته 

-) ميثاق بين٦همچنين در ماده (» مطلوب كار برخوردار و در مقابل بيكاري حمايت شود.

هاي طرف اين ميثاق حق المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي تصريح شده، دولت

آزادانه  وسيله كاري كهكاركردن را كه شامل حق هر فرد است به اينكه فرصت بايد به

شناسد و اقدامات مقتضي نمايد معاش خود را تامين كند، به رسميت ميانتخاب يا قبول مي

المللي ترين اسناد بينعنوان مهماسناد مذكور به» براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.

ها مورد شناسايي حقوق بشر، حق اشتغال را براي كليه افراد صرفنظر از موقعيت جسماني آن

هاي جسماني دهند. با وجود اين، راجع به اشخاص داراي معلوليت به علت ناتوانيرار ميق

باشد و لذا الزم هاي كاري فراهم نميمندي يكسان و برابر از فرصتيا رواني، امكان بهره

تري مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص كنفرانس جهاني هاي خاصاست حمايت

يح نموده كه كليه حقوق  بشر جهاني است و بدون استثناء تصر ١٩٩٣حقوق بشر در سال 

ها بايد در چارچوب حقوق داخلي خود شود. دولتشامل اشخاص داراي معلوليت نيز مي

قوانين الزم جهت تضمين برخورداري اشخاص داراي معلوليت، اين حقوق را تصويب يا 

حقق مشاركت كامل افراد هاي خاص منجر به تگونه حمايتتعديل كنند. بدين ترتيب اين
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  ناتوان در جامعه خواهد شد. متاسفانه بسياري از اشخاص داراي معلوليت يا از اشتغال

شوند. اقدامات به سود محرومند و يا در مشاغل پست و سطح پايين به كارگمارده مي

تواند به نحو مطلوبي به تحقق ها در معرض نقض حقوق خود بودند، ميافرادي كه مدت

مدت ي كمك كند. شايان ذكر است كه اين اقدامات موقتي است ولي الزاما كوتاهبرابر

شود.( نيست؛ پس برابري در اشتغال صرفا با ممنوع كردن تبعيض محقق نمي

International Labour Office, Geneva, 2007, para 36.  ) ٥) اين نكته در ماده (

هاي خاصي از امات حمايتي براي دسته) نيز متذكر شده است. اين  اقد١١١كنوانسيون (

آميز به نظر افراد كه مدت طوالني در معرض نقض حقوق بودند گرچه ممكن است تبعيض

تر براي حذف رود و بخشي از اقدام وسيعبرسد اما در واقع براي برقراري تعادل به كار مي

مات به چه صورت بايد باشد و تا چه كه اين اقداهاست. اينتبعيض و پايان دادن به نابرابري

هاي اجتماعي هر ميزان و چه وقت بايد صورت گيرد، بسته به امكانات، فرهنگ و ظرفيت

هاي اقدامات خاص هايي از زمينه) كنوانسيون نمونه٥) ماده (٢كشور متفاوت است. در بند (

هنگي و را ذكر كرده از جمله جنس، سن، مسئوليت خانوادگي، سطح اجتماعي و فر

-معلوليت. بطور مثال در خصوص معلوليت اجبار كارفرمايان به استخدام درصدي از پست

  شود.هاي خالي خود از ميان معلوالن اقدام مثبت تلقي مي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و  )٩٥،٩٦،٩٧(ر راستاي اجراي موادد

و به   نظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون الحاق موادي به قانون ت )٥٥(فرهنگي ،ماده 

) قانون جامع حمايت از معلوالن ، يكي از تسهيالتي كه دولت جهت ٧موجب بند ب ماده (

تامين حق بيمه سهم «ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول، مكلف به اعطاي آن است،

فراد معلول را به كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه ا

مي باشد. هر چند كه چنين قيدي به صراحت در قانون اخير ذكر نشده » كار مي گيرند

است، با اين حال به نظر مي رسد پرداخت حق بيمه بدين نحو حالت از كارافتادگي كلي و 

در زمينه دستيابي به حقوق  جزئي غير ناشي از كار شخص معلول را نيز پوشش خواهد داد.

و هر نوع معلوليتي كه  گردد معلوالن را به هر علتي كه دچار معلوليت شدهپيشنهاد مي برابر،

ها را تحت عناويني چون معلوالن جنگي يا جانباز و معلوالن دارند يك گروه دانسته و آن
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 در ايران سازمان  مند شوند.ها بهرهطور برابر از كمكها بهبندي نكرد تا همه آنعادي دسته

كشور، كار رسيدگي به معلولين غيرجنگي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب  بهزيستي

اسالمي كار رسيدگي به معلولين جنگي را برعهده دارد همچنين قوانين و مقررات معلوالن 

پراكنده بوده و در قوانين كار، تامين اجتماعي، بهزيستي، استخدام كشوري، استخدام 

صورت متفرق و پراكنده و بر اساس موضوع خاص به جرايي بههاي انامهايثارگران و آيين

مسئله جانبازان يا معلولين اشاره شده است. با اين همه، نگرش نادرستي كه به اين اقليت 

اي تبديل كرده است. اين درحالي هاي حاشيهبزرگ وجود دارد، آنان را بيشتر به گروه

از حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي، است كه در تمامي اصول قانون اساسي برخورداري 

مشروط به هيچ شرط ويژه ذهني يا جسمي نشده است. با اين همه، تدوين يك قانون پيشرو 

  كند.هاي اجتماعي را فراهم نميو مترقي، زمينه از بين رفتن تبعيض

  كودكان - ٣-٢

ليل ها به چند دوضعيت كودكان در رابطه با حق بر تامين اجتماعي از ديگر گروه

شان ها، اين واقعيت است كه كودكان به خاطر نقض حقوقمتفاوت است. مشهورترين آن

خاطر ماهيت و پذيرترند و توانايي كمتري براي حمايت از خودشان دارند. بهآسيب

شان را برآورده شرايطشان،كودكان ظرفيت كمي دارند كه نيازهاي اقتصادي و اجتماعي

تمام امور مربوط  ١٩٥٩) اعالميه مصوب ٢به موجب ماده ( .) Wringe, 1981, :135(كنند. 

) اثرات رواني و ١٩٤: ١٤٠٠به كودك بايد مبتني بر مصالح عالي كودك باشد. ( عابديني، 

شوند نسبت به شان متاثر ميهاي حق بر تامين اجتماعيفيزيكي كه كودكان در نتيجه نقض

يشتر است، چون كودكان به خاطر هايي كه توسط بزرگساالن تجربه شده، خيلي بآن

) و ٢٧) تا (٢٣شوند. مواد (شان و سطح پايين فيزيكي كه دارند بيشتر متاثر ميشرايط سني

) كنوانسيون  حقوق كودك بر لزوم برقراري حداقل امكانات بهداشتي براي اطفال ٣٩نيز (

  اكيد نموده است.، برقراري بيمه و ساير تضمين هاي حقوقي تامين اجتماعي در اين حوزه ت

) اصل بيست و يكم قانون اساسي، ماده ٤در نظام حقوقي ايران نيز در مورد بند (

مصوب » سرپرستقانون تامين اجتماعي زنان و كودكان بي«اي تحت عنوان واحده

- دولت مكلف است نسبت به تضمين بيمه رفاه زنان بي«مقرر داشته است:  ١٧/٨/١٣٦٢
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 قانون اساسي اقدام و ظرف سه ماه اليحه آن را ٢١صل (سرپرست موضوع بند چهارم ا (

االمكان در اليحه جهت خودكفا براي تصويب به مجلس تقديم دارد. دولت بايد حتي

قابل ذكر است كه  در ادامه ماده ». نمودن، بيمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد

در « ٢٤/٨/١٣٧١مصوب  سرپرستواحده قانوني مذكور، قانون تامين زنان و كودكان بي

سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي

-زنان و كودكان بي» «اسالمي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي

مورد حمايت اين قانون قرار » سرپرست را كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند

ها ت. متاسفانه اين قانون ، از كودكاني كه داراي سرپرست بوده و سرپرست آنداده اس

)  . در  ٢٠٨ - ٢٠٩: ١٣٧٦باشد، هيچ حمايتي نكرده است.( عرفاني، فاقد امكانات مالي مي

)  قانون اساسي  كه به موضوع ٤٣) و (٢٩) و (٣نظام حقوقي ايران عالوه بر اصول (

عنوان حقي همگاني پرداخته اند، قانون ساماندهي  برخورداري از تامين اجتماعي به

) و قانون ١٣٦٧)، قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني(١٣٨١بهداشت و درمان(

) متضمن احكامي در خصوص برخورداري كودكان از حق ١٣٥٤تامين اجتماعي (

  ه و ... مي باشد.بهداشت، درمان بيماري ها و برخورداري از حمايهاي اجتماعي در قالب بيم

كنوانسيون حقوق كودك ،كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را  )٢(ماده به موجب 

براي تمام كودكاني كه در حوزه قضايي آنان  مقرر شده است،كه در اين كنوانسيون 

گونه تبعيضي از حيث نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، كنند بدون هيچزندگي مي

و اجتماعي، عدم توانايي، تولد و ساير احوال شخصيه والدين يا قيم  مليت، جايگاه قومي

قانوني محترم شمرده و تضمين خواهد نمود. بنابراين قيد تولد كه در اين ماده كنوانسيون 

  .شودآمده، ميان كودكان مشروع و نامشروع از لحاظ برخورداري، تفاوتي قائل نمي

دانند. اما نش برخوردار از تامين اجتماعي ميبعضي كشورها طفل طبيعي را به تبع والدي

اي ديگر در كشورهايي كه پذيرش اين امر با نظم عمومي و اخالق مواجه است وضع بگونه

تبعيض ميان فرزندان خارج از رابطه ازدواج و  عمالاست. در كميته حقوق بشر دادگاه ا

و محكوم  هيرمعقول  دانستفرزندان ناشي از ازدواج در اعطاي مزاياي تامين اجتماعي را غ

سرپرست و بد قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي نظام حقوقي ايرانكرد. در 
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  فرزندخوانده (طفل تحت سرپرستي) را در زمينه نفقه ١٣٩٢سرپرست مصوب دهم مهرماه ،

توان فرزند طبيعي را از نظر و احكام ناظر بر انفاق در حكم فرزند اعالم نموده است. مي

) و بند ٥٨) ماده (٣انون تامين اجتماعي نيز در حكم فرزند محسوب داشت و به استناد بند (ق

) قانون تامين اجتماعي عضو خانواده و تحت تكفل بيمه شده محسوب كرد؟ ٧٢) ماده (٢(

جا كه قانون تامين اجتماعي از فرزند سخن گفته و طفل طبيعي، نه فرزند پدر و مادر از آن

كم فرزند اعالم شده و از طرف ديگر نظم عمومي نيز مانع بزرگي براي خود و نه در ح

شود، در ايران، طفل طبيعي عضو خانواده و از بازماندگان بيمه پذيرش اين امر محسوب مي

تامين اجتماعي نيز » حمايتي بودن«و » فراگيري«، »برابري«آيد. اصول شده به حساب نمي

ل از رابطه نامشروع) بيمه شده كه در دوران حيات بيمه اقتضاء دارند كه فرزند طبيعي (حاص

گاه اقتصادي خود را از دست - شده تحت تكفل او قرار داشته و با فوت وي پشتوانه و تكيه

داده است همانند ساير افراد  خانواده تحت تكفل از مزاياي تامين اجتماعي برخوردار 

  گردد.

  هااقليت - ٣-٣

عنوان ها بهتوان دريافت كه اقليتها ميحقوق اقليتالمللي با بررسي موازين بين

شهروند كشور خود بايد از كليه حقوق و تكاليف قانوني همانند ديگر اعضاي جامعه 

برخوردار باشند. اما قبل از هر چيز الزم است تعريفي هر چند غير قطعي اما اجمالي از 

لب كمك كند. اين تعريف را اقليت ارائه گردد تا به شفافيت بحث در اين قسمت از مطا

، ارائه داده كه تقريبا مورد ١٩٧١گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر در سال » كاپورتي«

اقليت عبارت است از گروهي كه در حاكميت شركت نداشته و از «تاييد قرار گرفته است. 

رند، نظر تعداد، كمتر از بقيه جمعيت كشورند و اعضاي آن در عين حالي كه تبعه آن كشو

هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور داشته و داراي نوعي ويژگي

حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب يا زبان 

  )١٢: ١٣٧٩(ترنبري،». خود هستند

ها و عدم تبعيض در اعمال قواعد نظام مندي افراد از حقوق بشر و آزاديتضمين بهره

ها الزام آورند. منشور ملل متحد اولين سند عام جهاني است كه بر حقوق بشر بر همه دولت
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 ) ماده يك منشور ٣ممنوعيت تبعيض در برخورداري از حقوق بشر تاكيد نموده است. بند (

المللي در حل هاي بينحصول همكاري"دارد: در بيان مقاصد سازمان چنين اشعار مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و اراي جنبهالمللي كه دمسائل بين

هاي اساسي  براي همگان بدون تمايز از پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي

در ميان چهار مورد از علل تبعيض در برخورداري از  "حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب.

هاي تواند به گروه(نژاد، زبان و مذهب) ميحقوق بشر كه منشور بدان اشاره دارد، سه مورد 

تري اشاره گرديد. اقليت مربوط شوند. در اعالميه جهاني حقوق بشر به علل تبعيض فراوان

گونه تمايز بخصوص هر شخصي حق دارد بدون هيچ"در بند اول اين اعالميه آمده است: 

ديگر و همچنين  از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده

مليت، وضع اجتماعي، ثروت، تولد( نسب) يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه 

المللي ) ميثاق بين٢ماده ("مند گردد.هايي كه در اعالميه حاضر ذكر شده است، بهرهآزادي

نيز با  ١٩٦٦المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين

راتي مشابه با اعالميه جهاني حقوق بشر بر اصل منع تبعيض در برخورداري همگان از عبا

مورد از علل تبعيض اشاره  ١١اند. در ميثاقين به حقوق مندرج در اين اسناد تاكيد نموده

ها را به حصري توجه دولت "هر موقعيت ديگر"شده و در قسمت اخير ماده با ذكر عبارت 

ها كه در اين مواد بدان اشاره كند. علل تبعيض مربوط به اقليتمينبودن علل تبعيض جلب 

المللي شده عبارتند از نژاد، رنگ، زبان و مذهب و در مواردي مليت. بنابراين در ميثاق بين

هاي قومي و به تبع آن تعهد اي به حقوق اقليتحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره

صورت خاص نشده هاي قومي بهو اجراي حقوق اقليتها در مورد رعايت، اعمال دولت

بيني در زمينه المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  پيشاست. بنابراين ميثاق بين

ها در رعايت و اعمال اين حقوق نكرده است. ها قومي و تعهد دولتحقوق خاص اقليت

الش خود را جهت تحقق ها متعهدند كليه تچه كه مسلم است اين است كه دولتولي آن

تدريجي حقوق مندرج در ميثاق به عمل آورده و اين حقوق را بدون تبعيض اعمال نمايند 

مندي از اين حقوق بدون تبعيض را عنوان جزئي از جامعه حق بهرههاي قومي نيز بهو اقليت

-يز به) كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليتهاي ملي شوراي اروپا ن٤دارند بند اول ماده (
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 كند: هاي ملي را ممنوع اعالم ميصورت مشخص اعمال تبعيض در خصوص اقليت

گردد كه حق برابري در پيشگاه قانون و حمايت برابر قانون را هاي عضو متعهد ميدولت"

در مورد اشخاص متعلق به اقليتهاي ملي  تضمين نمايند و در اين ارتباط، هر نوع تبعيض بر 

  "لي بودن، ممنوع است.اساس تعلق به اقليت م

المللي حقوق بشر) از مفهوم تبعيض، اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين (منشور بين

) تعريفي مشابه ماده ١٨اند. كميته حقوق بشر در تفسير عام شماره (تعريفي ارائه نداده

 كنوانسيون امحاء كليه اشكال تبعيض "و  "كنوانسيون امحاء كليه اشكال تبعيض نژادي"

هر گونه تمايز، انحصار، محدوديت يا اولويتي كه "دهد: از واژه تبعيض ارائه مي "عليه زنان

بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و ديگر عقايد، منشاء ملي يا 

ها صورت گرفته و هدف از آن محروم اجتماعي، اموال، تولد (نسب) يا ديگر وضعيت

قوق بشري و آزاديهاي اساسي افراد در زندگي اجتماعي، نمودن يا عدم شناسايي ح

هاي عمومي بوده يا چنين اثري داشته باشد. سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر زمينه

)CCPR  General  Comment .18: Non –Discrimination, para.6 (" الزم به ذكر

دني و سياسي نيز يكبار المللي حقوق مميثاق بين ٢٦) در ماده ٢است كه عالوه بر ماده (

تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون "ديگر بر اصل منع تبعيض تاكيد شده است: 

باشند. قانون بايد هر نوع تبعيض را ممنوع نمايد و تبعيض، مستحق حمايت مساوي قانون مي

اي مانند رحلههاي موثر و مساوي را عليه هر نوع تبعيض و در هر مبراي تمام افراد حمايت

نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع 

تفاوت ميان مفاد ماده  "اجتماعي، ثروت، تولد(نسب) يا هر موقعيت ديگري تضمين نمايد.

ها موظفند عالوه بر رعايت اصل منع ) در اين نكته نهفته است كه دولت٢اخير با ماده (

)، بهره مندي بدون تبعيض تمام ٢ر برخورداري از حقوق مندرج در ميثاق(ماده تبعيض د

المللي از جمله افراد از كليه حقوق و امتيازات مندرج در نظام داخلي و ديگر اسناد بين

ها اشاره نشده، تامين نمايند. المللي حقوق مدني و سياسي به آنحقوقي را كه در ميثاق بين

استخراج نمود.  ٢٦تعهد مذكور را از ماده  "بروك عليه هلند"ضيه كميته حقوق بشر در ق

در اين دعوا دولت هلند معتقد بود كه ممنوعيت تبعيض در برخورداري از مزاياي  بيمه 
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  كه مسائل مربوط به تامين اجتماعي نه در گيرد چه آنقرار نمي ٢٦اجتماعي در قلمرو ماده

المللي حقوق اقتصادي، چارچوب ميثاق بينحوزه ميثاق حقوق سياسي و مدني كه در 

اجتماعي و فرهنگي مورد اشاره قرار گرفته است. كميته استدالل دولت هلند را رد كرد. به 

) قلمرويي فراتر از حقوق مندرج در ميثاق حقوق سياسي و مدني ٢٦اعتقاد كميته، ماده (

المللي براي د و معاهدات بينگيرد كه در ديگر اسنادارد و از جمله حقوقي را نيز در بر مي

  )   Choudhury, Tufyal, 2003:25افراد شناسايي شده است. (

) حاوي تعهد ممنوعيت تبعيض در قانونگذاري است. اما اين ماده به خودي ٢٦ماده ( "

كند براي ها جهت وضع قانون در مسائل و موضوعات ايجاد نميخود تعهدي براي دولت

كند كه در مورد برقراري تامين اجتماعي مبادرت به را ملزم نمي )، دولتي٢٦مثال، ماده (

هاي تصويب قانون نمايد اما هنگامي كه در خصوص اين موضوع در چارچوب صالحيت

) تبعيت ٢٦بايست از مفاد ماده (يك دولت، قانوني وضع گرديد، آنگاه قانون مذكور مي

)همچنين اسناد .S.W.M.Broeks v. Netherlands (172/1984), para.12.4نمايد. ( 

)) كنوانسيون ١(١ها ماده (ترين آنمتعدد ديگري نيز عليه تبعيض وجود دارد كه مهم

)  منشور اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مي باشد. ٢آمريكايي حقوق بشر، ماده (

هي براي قابليت اعمال جهاني اين قواعد بدون توجه به اسناد الحاقي كه براي تقويت و گا

  توسعه قواعد عمل مي كند، تضمين شده است.

هاي اقليت از تمام حقوقي تاكيد بر اين واقعيت ضروري است كه افراد متعلق به گروه

المللي مقرر گرديده است، برخوردار ها در قوانين داخلي و مقررات بينكه براي انسان

هاي اقليت از اين حقوق را به مندي گروهها موظفند بهرهخواهند شد. در اين راستا دولت

مانند افراد اكثريت بدون هيچگونه تبعيضي فراهم آورند. تبعيض مثبت، تفاوت حقوقي 

از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ه نفع يك گرو موقت در رفتار است كه قانونگذار آن را به

  MelIn( دو را جبران نمايد.ن نمايد تا نابرابري پيشين آبه زيان گروهي ديگر تجويز مي

soucramanien(F) ,1997:207   .(  
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  اعالم ي قاضي ديوانعالي اياالت متحده در حكم معروف ١»هري بالكمن«، ١٩٧٨در سال

مسأله نژاد ه براي پشت سرگذاشتن نژادپرستي (و از ميان برداشتن آن) ابتدا بايد ب«كرد: 

) اين حكم Sabbagh, Daniel ,2003: 1.(  » اينجا وجود نداردر توجه كرد، راه ديگري د

بود، اين حكم در درون خود واقعيتي “ تبعيض مثبت”ه شماري دربارسرآغاز مباحث بي

تواند در آن واحد براي فرد هويت فرايندي است كه مي، يابيداد: هويتتلخ را جاي مي

خطر اي كه در آن قرار گرفته به حال موقعيت او را در جامعهن يابنده، مثبت بوده اما در عي

ترين مباحث قرن به به مثابه يكي از مهم“  ٢اقليتها”ترتيب مبحث عمومي ن اندازد. به اي

حقوق ”، ارزيابي موقعيت “حقوق بشر”آمد و در بسياري از موارد مبناي سنجش د وجو

و حفظ موقعيت و شأن او در هر “ بشر”شد. به مرور اين فكر تقويت شد كه مفهوم  “اقليتها

ترين افراد آن جامعه همچون زنان، كودكان، چيز به وضعيت ضعيف رجامعه پيش از ه

هاي مخالف سياسي و غيره كه به داليل هاي ديني، گروهاقليت، اقشار فقير و شكننده

اند، خوار اين ضعفاقتصادي، سياسي، ديني و غيره ميراث، متفاوت تاريخي، اجتماعي

  بستگي دارد.

آن تنوع ديني، مذهبي و قومي وجود دارد.  ايران از جمله كشورهايي است كه در

ها، به ترتيب زير مورد توجه قرار منزلت برابر همه اقوام و قبايل و احترام به هويت اقليت

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و « - ١گرفته است: 

همه افراد ملت ... يكسان «) و ١٩» (دها سبب امتياز نخواهد بورنگ، نژاد، زبان و مانند اين

در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  )٢٠(اصل » با رعايت موازين اسالمي برخوردارند

المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي كه در خرداد ماه ) كنوانسيون بين٥) ماده (٤در بند (

حق استفاده از بهداشت عمومي و مراقبتهاي پزشكي «لس ايران رسيد، به تصويب مج ١٣٤٧

براي تمام اشخاص و به دور از هرگونه تبعيض » هاي اجتماعي و خدمات اجتماعيو بيمه

بعنوان تعهد دولتها به رسميت شناخته شده است. احصاي اين حقوق دقيقتر از آن است كه 

                                  
1- Harry Blackman 
2- Minorities 
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 توان آن را مطرح گرديده و از اين لحاظ مي در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

مبناي بررسي اعطاء يا عدم اعطاي حق تامين اجتماعي به شهروندان در كشورهاي مختلف 

گردد، متمايز مي» رفع انواع تبعيض« عضو كنوانسيون قرار داد. اگر چه كنوانسيون مذكور با

مذكور در بند اخير به حالتي  رسد كه دليلي بر تحديد حقوق اجتماعيبا اينحال به نظر مي

مند شوند.( كه امكان تبعيض مطرح است وجود ندارد و شهروندان بايد از اين حقوق  بهره

  )٢٦٢: ١٣٨٩همتي، 

كه اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي ،كليمي و با توجه به اين

مي را شامل نمي شود.  نظر مسيحي ) را اختصاصا مورد توجه قرار داده، طبعا ساير فرق اسال

شوند، بايد حقوق و تكاليفشان در كه اين گروهها نيز از اهالي كشور محسوب ميبه اين

  قانون اساسي مشخص باشد. اصل چهاردهم در اين خصوص مقرر مي دارد :

الينهكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من «به حكم آيه شريفه « 

دولت جمهوري اسالمي ايران و » بروهم و تقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطيندياركم ان ت

مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل 

نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل  در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد 

همه افراد ، از آن جهت كه انسانند، » ان توطئه و اقدام نكنند.اسالم و جمهوري اسالمي اير

داراي حداقل حقوقي هستند كه هيچ ربطي به حيثيت، عقيده، نژاد و رنگ ندارد. فصل 

سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (اصول نوزدهم تا چهل و دوم ) حقوقي را براي 

اعد و اصول را مي توان تحت عنوان تمام افراد ملت بيان نموده است. مجموعه اين قو

حقوق انساني نام برد. با تصريح اصل چهاردهم قانون اساسي مبني بر تكليف دولت 

جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان به رعايت حقوق انساني غير مسلمانان (حتي غير اهل 

قانون كتاب) ، مي توان آن را ، در رديف همه افراد ملت، برخوردار از حقوق مذكور در 

حق حيات و امنيت شئون مادي و معنوي ، از  - ١اساسي دانست. اهم اين حقوق عبارتند از : 

ابتدائي ترين حقوقي است كه افراد مورد نظر، همانند ساير مردم، دارا مي باشند و حيثيت ، 

جان ، مال و مسكن و شغل آنان از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز 

تامين نيازهاي اوليه مذكور مستلزم كسب اشتغال و كسب  - ٢بيست و دوم).مي كند(اصل 
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  درامد است. بنابراين، هر غير مسلمان ، همانند ساير اعضاي ملت، حق دارد شغلي را كه

بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.(اصل 

ق همه ملت است (اصل سي ام) فلذا همه آموزش و پرورش رايگان ح - ٣بيست و هشتم) 

غير مسلمانان، همانند سايرين ، حق بر خورداري از امكانات آموزشي را  به ترتيبي كه 

حق برخورداري از  تامين اجتماعي از مهمترين حق ها  – ٤قانون اساسي مقرر داشته، دارند.

عمل آمده از حضرت ) . مطابق استفتائات ب١٨٨: ١٣٨٢است(اصل بيست و نهم). ( هاشمي، 

، پرداخت ١٣٧١و مقام معظم رهبري در سال  ٢٣/٧/١٣٦٠امام (ره) مندرج در نامه شماره 

حقوق بازنشستگي وظيفه كاركنان وابسته به فرقه ضاله بهائيت فاقد مجوز شرعي اعالم شده 

نخست وزير وقت به  ١٣/١١/١٣٦٧م ن مورخه /١١- ٤٤٦٢است. از طرفي بخشنامه شماره

شواريعالي انقالب  ٦/١٢/١٣٦٩دش مورخ /١٣٢٧ي اجرايي و مصوبه شماره دستگاهها

فرهنگي كه به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده، برخورداري اشخاص منتسب به فرقه 

 ضاله بهائيت از حقوق قانوني و اجتماعي را با اعمال محدوديتهايي مجاز دانسته است.

گروههاي اقليت و محروميت نفوذ آنان در اما با  توجه به موقعيت غير حاكم و ضعيف 

شود تا استفاده از حقوق بشر در ساختار سياسي و اقتصادي كشور در غالب موارد باعث مي

هاي مختلف آن براي گروههاي مذكور تنها در حد شعار باقي بماند. از اينرو براي جنبه

ري است كه برخورداري واقعي گروههاي اقليت از حقوق و مزاياي حقوق بشر، ضرو

دولت به اجراي اقداماتي ويژه و مثبت براي رفع كاستيهاي اجتماعي و اقتصادي اقليتها ملزم 

گردد و شرايط الزم براي تامين حقوق برابر و يكسان افراد متعلق به گروههاي اقليت و 

 رو تعهد دولت به رعايت برابري همگان در برابر قانون (منعاكثريت را فراهم سازد. از اين

تبعيض شكلي) به تنهايي براي حمايت از اقليتها كافي نيست. كميته حقوق بشر نيز در تفسير 

تامين اصل "عام خود در خصوص تفسير اصل منع تبعيض به اين واقعيت اشاره دارد: 

سازد تا به منظور كاهش يا حذف شرايطي كه به برابري در مواردي دول عضو را ملزم مي

گردد؛ اقداماتي مثبت انجام دهند. مثال اگر يا باعث تداوم آن مي انجامدايجاد تبعيض مي

شرايط عمومي بخشي از جمعيت كشور مانع برخورداري آنها از حقوق بشر گردد؛ دولت 

موظف است كه اقدامات خاصي را براي تصحيح آن شرايط انجام دهد. اقدام مذكور از 
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 ت و براي مدت زماني خاص به تواند شامل اعطاي امتياز در برخي موضوعاجمله مي

گروهي از افراد در مقايسه با بقيه جمعيت كشور باشد و تا زماني كه اين اقدام براي تصحيح 

بايست آن را تفاوت گذاري مشروع و منطبق با مقررات ميثاق تبعيض عملي الزم است؛ مي

بديهي است در غالب موارد،گروههاي اقليت، مصداق بخشي از جمعيت  "١دانست.

گردد. كشورند كه شرايط نابسامان آنها مانع برخورداري موثر آنان از حقوق بشر مي

- بنابراين كميته، دولت را به انجام اقدامات ويژه و ترجيحي براي حذف نابرابري ميان گروه

آميزي كه داند. اقدامات به ظاهر تبعيضهاي ضعيف (اقليت) و مسلط (اكثريت) موظف مي

شود جهت رفع شود و از آن بعنوان تبعيض مثبت ياد ميت انجام ميبه نفع گروههاي اقلي

پذير از حقوق عام بشري هاي آسيبگيرد كه مانع برخورداري گروهموانعي صورت مي

- ها، امحاء نابرابريشود و كاركرد اين دسته از قواعد نابرابر حقوقي و هدف از وضع آنمي

  ( .McColgan, 2003:  169) هاي واقعي است.

  

  گيرينتيجه
اسناد حقوق بشري، تامين اجتماعي را حق حمايتي همه افراد، فارغ از شرايط خاص 

- اند. بهره مندي و شناسايي اين حق از طريق تالشهمچون اشتغال و يا عدم اشتغال دانسته

عنوان يكي از المللي قابل تحقق است. تامين اجتماعي بههاي  بينهاي ملي و همكاري

كه به كار مزدي اشتغال داشته نظر از اينمعني آن است كه هر شخص صرف حقوق بشر به

از مزاياي تامين اجتماعي است. باشد يا نه، به صرف انسان بودن مستحق برخورداري 

المللي حداقل مزاياي تامين اجتماعي الزمه حق زندگي است و بر اساس معيارهاي نظام بين

را در داشتن سطح زندگي كافي براي خود و ها بايد حق هر فرد حقوق بشر، دولت

اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي خانواده

ها نسبت به برقراري حداقل مزاياي تامين به رسميت بشناسد، و همچنين بر تعهد دولت

يا غير شاغل  نظر از جنسيت، نژاد، تابعيت، شاغلاجتماعي براي تمام اقشار جامعه، صرف

                                  
1- CCPR General Comment No.18: Non-Discrimination, para.10 
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 المللي حقوق بشر به تحقق حقوق مندرج در اسناد حقوق بودن اشاره دارد. نگرش نظام بين

بشري، تاكيد بر فرايند برابرسازي است. با توجه به اين اصل حقوق بشري كه همه اشخاص 

در مقابل قانون برابرند و بدون هيچگونه تبعيض مستحق حمايت برابر قانون هستند؛ قانون 

د هر نوع تبعيضي را در حوزه تامين اجتماعي ممنوع كند و حمايت برابر و موثر از افراد باي

را عليه هر نوع تبعيضي بر هر مبنايي همانند نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، عقيده سياسي يا 

ها تضمين نمايد. پيشنهاد عقيده ديگر، منشا ملي يا اجتماعي، مالكيت، نسب يا ساير وضعيت

يت قانوني از حقوق اقشار مختلف جامعه در جهت تضمين حداقل مزاياي برقراري حما

تامين اجتماعي از طريق وضع قانون يا طرق مناسب عملي ديگر با توجه به قوانين موجود 

باشد. در همين راستا از بايد انجام هر گونه در ايران از جمله دستاوردهاي اين پژوهش مي

پذير جامعه خودداري شود و رعايت اين تعهدات بهاي آسيآميز عليه گروهعمل تبعيض

توسط مراجع و موسسات دولتي تضمين گردد. نتايج حاصل از اين پژوهش در حوزه 

هاي انجام شده و با رغم تالشاجتماعي نشانگر آن است كه عليبرابري در شمول تامين

ن ساختار نظام وجود تاكيد اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قانو

بر حمايت همه افراد كشور در مقابل  ٢١/٢/١٣٨٣جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 

اي براي آحاد جامعه،  تعميم و توسعه تامين خطرات اجتماعي و گسترش نظام بيمه

ها و تنگناهايي مواجه بوده است كه در اجتماعي به همه اقشار جامعه، همواره با دشواري

اند. هاي جامعه از دستيابي به تامين اجتماعي محروماز اقشار و گروهنتيجه آن برخي 

اجتماعي نظام حقوقي اجتماعي مطابق قوانين و مقررات تامينبرخورداري از پوشش تامين

ايران منوط به شاغل بودن، دريافت مزد و حقوق و داشتن كارفرماي مشخص است مانند 

اند و برخي اقشار و ين اجتماعي قرار گرفتهكارگران وكاركنان دولت كه تحت پوشش تام

هاي ها و برنامههاي جمعيت نيز به تناسب جسمي و اجتماعي تحت پوشش سازمانگروه

اند. درخصوص زنان، صرف عدم تاثير جنسيت در برخورداري حمايتي و خيريه قرار گرفته

برابري واقعي و  از مزايا، تنها برابري صوري ميان زن و مرد را تحقق خواهد بخشيد نه

ماهوي را؛ لذا برابري در تامين اجتماعي، نه با تغيير مقررات تامين اجتماعي بلكه با تغيير 

اجتماعي با به گردد سازمان تامينمفاهيم حقوق كار، محقق خواهد شد. بنابراين پيشنهاد مي
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 مطلقه و عنوان كار، مجوز الزم در خصوص بيمه زنان رسميت شناختن كار خانگي زنان به

در خصوص  اجتماعي برخوردار شوند.دار را صادر تا آنان از مزاياي تامينيا زنان خانه

نامه ها و كارگران مهاجر، قوانين ايران براي برخورداري كارگران مهاجر رعايت مقاوله

اند. به موجب المللي با اعمال شرط عمل متقابل را مالك عمل قراردادهقراردادهاي بين

مقرارت ايران، اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در ايران به كار  قوانين و

مشغولند از كليه مزاياي تامين اجتماعي برخوردار خواهند بود. تنها محدوديت، زماني است 

ها از طريق ديگري تحت پوشش بيمه قرار گرفته باشند و بيمه مضاعف كه در كه آن

نقش دولت در خصوص معلوالن، ارد اتفاق افتاده باشد. خصوص اتباع ايراني هم وجود د

معطوف به ايجاد شرايط الزم براي كسب درآمد كافي توسط معلوالن است در قانون جامع 

حمايت از حقوق معلوالن يك سيستم تامين اجتماعي جامع در ارتباط با معلولين به چشم 

قيم مانده است. در زمينه هاي مذكور در قانون عخورد و عمال بسياري از حمايتنمي

و  گردد معلوالن را به هر علتي كه دچار معلوليت شدهدستيابي به حقوق برابر، پيشنهاد مي

ها را تحت عناويني چون معلوالن جنگي هر نوع معلوليتي كه دارند يك گروه دانسته و آن

مند ها بهرهكمك طور برابر ازها بهبندي نكرد تا همه آنيا جانباز و معلوالن عادي دسته

پذيرترند و توانايي كمتري براي حمايت از ها آسيبكودكان نسبت به ساير گروه شوند.

هاي همه جانبه كنوانسيون حقوق كودك  از كودكان صرف خود دارند. به رغم حمايت

نظر از تفاوت از حيث كودك مشروع يا نا مشروع بودن، قانون تامين اجتماعي ايران از 

گفته و طفل طبيعي، نه فرزند پدر و مادر خود و نه در حكم فرزند اعالم شده و فرزند سخن 

شود، در از طرف ديگر نظم عمومي نيز مانع بزرگي براي پذيرش اين امر محسوب مي

آيد. اصول ايران، طفل طبيعي عضو خانواده و از بازماندگان بيمه شده به حساب نمي

تامين اجتماعي نيز اقتضاء دارند كه فرزند طبيعي  »حمايتي بودن«و » فراگيري«، »برابري«

(حاصل از رابطه نامشروع) بيمه شده كه در دوران حيات بيمه شده تحت تكفل او قرار 

گاه اقتصادي خود را از دست داده است همانند ساير داشته و با فوت وي پشتوانه و تكيه

ار گردد. ايران با دارا بودن تنوع افراد خانواده تحت تكفل از مزاياي تامين اجتماعي برخورد

ها را مورد ديني، مذهبي و قومي، منزلت برابر همه اقوام و قبايل و احترام به هويت اقليت
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 ) المللي رفع هرگونه تبعيض ) كنوانسيون بين٥)، (ه) ماده (٤توجه قرار داده است. در بند

استفاده از بهداشت  حق«به تصويب مجلس ايران رسيد،  ١٣٤٧نژادي كه در خرداد ماه 

براي تمام اشخاص و » هاي اجتماعي و خدمات اجتماعيعمومي و مراقبتهاي پزشكي و بيمه

  ها به رسميت شناخته شده است.به دور از هرگونه تبعيض بعنوان تعهد دولت

پوشش همگاني و برابري آرماني است كه دستيابي به آن به سادگي ميسر نيست.حتي 

هاي حمايت اجتماعي را دارند، مدعي آن نيستند كه همه ترين نظام كشورهايي كه پيشرفته

افراد از پوشش كامل و مناسب تامين اجتماعي برخوردارند. به اين دليل قلمرو پوشش نظام 

اي نسبي اجتماعي مقولهتامين اجتماعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. تامين

-ها ارتباط مستقيم دارد و تحت تاثير ويژگياست و با ميزان تمكن و بضاعت مالي دولت

اجتماعي در هاي اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و سياسي جوامع قرار دارد. لذا استاندارد تامين

هاست. بنابراين مشاركت ويژه بنيه مالي دولتجوامع مختلف منوط به عوامل متفاوت و به

ين كمبودهاي منابع بيني تمهيدات و تامبخش عمومي (دولتي) و خصوصي جهت پيش

  .رسدبه نظر مياجتماعي، امري ضروري وارتقاء استانداردهاي تامين

  

  منابع
 نيب حقوق نظام در ياجتماع نيتام حق نيتضمش، ١٣٩٨ي،ن،عليآزادو. ١ 

  .دانش شهر يحقوق يپژوهشها و مطالعات الملل،تهران،موسسه

مين اجتماعي، ، موسسه ش، طرح پژوهشي جنسيت و حقوق تا١٣٨٨. ايزانلو، محسن ، ٢

 عالي پژوهش تامين اجتماعي.

ش، بررسي بيمه روستائيان در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، ١٣٨١. ازكيا، مصطفي، ٣

طرح تحقيقاتي انجام شده در موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، گزارش شماره 

  .١، چ٩٢

 كنترل اشكال و اجتماعي اهرف حقوقش، ١٣٨٨ مجتبي، همتي، اردشير، ارجمند، . امير٤

 . ٥٠،ش١٨ سال راهبرد، قضايي،
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 فصلنامه »جستاري نقادانه در نظام حقوقي تامين اجتماعي«ش، ١٣٨٧حسن ، . باديني،٥ ،

 .٤، ش٣٨حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 

الملل و حقوق اقليتها، ترجمه آزيتا شمشادي و ش، حقوق بين١٣٧٩. ترنبري، پاتريك،٦

  اكبر آقايي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.علي

بيمه درمان ، ش١٣٧٩،المللي تامين اجتماعيو اتحاديه بين دفتر بين المللي كار. ٧

اجتماعي، مترجم دكتر حميد رضايي قلعه، سازمان بيمه خدمات درماني: شركت 

  . ١انتشارات علمي و فرهنگي، چ

حق و حقوق بشر بين المللي، مجله تحقيقات حقوقي، ش،تئوري  ١٣٨٤. راسخ، محمد،  ٨

 .٤١ش 

 تيحما به يبشر كردحقوقيرو ش،١٣٩٨ي، كارل ست،ينا سپالوداكارمونا،مگدالنا،.٩

 باز يراهبرد موسسه ،تهران، ميمر ،يميپور،محسن،ابراه آرامش:مترجمان ،ياجتماع

  .صبا ينشستگ

، فصلنامه تامين »اجتماعي زمينه تاريخي تامين«ش،   ١٣٧٨. ستاري فر، محمد،١٠

 .١اجتماعي، ش

ش، جامعه شناختي اشتغال زنان، موسسه فرهنگي و انتشاراتي  ١٣٧٧. سفيري، خديجه،١١

  .١تبيان،چ

اي، شماره ثبت: ش، دبيرخانه معاونت ارتباطات حوزه١٣٨٢. سازمان تامين اجتماعي،١٢

 تاريخ ثبت: -   ١١٤٥١

 ، كد: استفتائات٢٩/٣/١٣٩٠

  ، تهران،انتشارات دانشگاه پيام نور.٢ش،حقوق اساسي١٣٩٨حسن، . خسروي،١٣

ش، مطالعه ١٣٩٨. طباطبايي حصاري، نسرين، آذري، هاجر، نادري افوشته، فاطمه،١٤

المللي در زمينه جايگاه اصل برابري در برخورداري زنان از تطبيقي اسناد ملي و بين

  .٧٥، ش ١٩اه اجتماعي، سال هاي اجتماعي ، فصلنامه عملي پژوهشي رفمزاياي بيمه
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 ش، درآمدي بر حقوق تامين اجتماعي ( نقد قانون ١٣٨٦اهللا و همكاران،. عراقي، عزت١٥

تامين اجتماعي ايران  بر اساس مطالعه تطبيقي )، تهران:موسسه عالي پژوهش تامين 

  . ١اجتماعي، چ

ون تامين اجتماعي بر بررسي كاستي هاي قان«ش، ١٣٨٤،  -----------------  . ١٦

  .٢٢، فصلنامه تامين جتماعي، ش»اساس مطالعات تطبيقي

ش، حمايت اقتصادي و قضايي كودك به هنگام طالق و ١٣٧٦. عرفاني، محمود،١٧

سازمان ملل متحد ، فصلنامه  ١٩٨٩جدايي والدين در حقوق ايران و كنوانسيون 

  .٢ديدگاههاي حقوقي،  ش

ش، جايگاه مصلحت در كنوانسيون  ١٤٠٠باف، مهدي، عابديني، عبداهللا، مشكي . ١٨

حقوق كودك و قوانين خانواده ايران، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و 

  .٤ش، ٨غرب ،سال 

 ،حقوق بشر در جهان معاصر، تهران ش،  ١٣٨٢قاري سيد فاطمي، سيد محمد،. ١٩

  .١دانشگاه شهيد بهشتي،  ج

مدني در نظم حقوق كنوني، تهران، نشر دادگستر، ش، قانون ١٣٧٨. كاتوزيان، ناصر، ٢٠

  چاپ سوم.

تعريف شغل را تغيير دهيد راه براي بيمه زنان خانه « ش،١٣٧٧. گفتگوي با ناهيد شيد،٢١

  .١١- ٥٥، نشريه حقوق زنان، ش »شوددار هموار مي

جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها(بررسي «ش، ١٣٨٨. نوبخت حقيقي، شهاب،٢٢

، ماهنامه دام و كشت و » هاي تعميم بيمه هاي اجتماعي به روستاييان و عشاير)پيامد

 .١١٠صنعت ، ش 

ش، مباني، ماهيت و محتوي حقوق شهروندي و حقوق ١٣٨٩. همتي، مجتبي،٢٣

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نسبت آنها با يكديگر، رساله دكتري، با راهنمايي 

  مند ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.سيد محمد هاشمي و اردشير امير ارج
24. CCPR General Comment No.18: Non-Discrimination, para.10 
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