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 1ها بر تحقق حقوق اجتماعی ن یارانهثیر هدفمندکردأت
 ٭ عباسيریژن 

 ٭٭ محم  مقیمي
 چكی ه

ها  مزادااز  از جمل  هدطمند كردن با جهاني شدن ارتصاد مزاد، اياات

ها يکي از موانع تجارت مزاد ها ررار گرطت، زيرا ياران ها مورد توج  دومتياران 

باشند و كسر  بودج ، ممودگي محيط زيست، اتالف منابع و ... را موجب مي

گردد. برراي تاثير ها، عدامت نيم محقق نميپرداتت عام ياران گردند و با مي

  پيشنهاد برا  ها بر تحقق حقوق اجتماعي و ارائ رانون هدطمند كردن ياران 

باشد. اجرا  ايح رانون بر حقوق اجتماعي چ  اصالح من، هدف ايح مقام  مي

 او  نيازمندان،ا ب هرايد، با اجرا  ايح رانون، ياران تاثير  دارد؟ ب  نظر مي

  هدطمند و حقوق اجتماعي مردم بهتر محقق شود. اما در ايح رانون، جامع 

اند و مواد مربوط ب  يور وارعي هدطمند نشدهها ب هدف تعريف نگرديده و ياران 

تاميح اجتماعي در ايح رانون دارا  ايراد حقوري بوده و اهم رانوني حقوق 

بيشتر ب   رداتت نگرديده و اجرا  ايح رانونيور كامل پاجتماعي نيم ب 

ي هايها منجر شده و تاميح منابع من نيم با چام مزادااز  و نقد  كردن ياران 

  گردد ك  با اصالح ايح رانون و تعريف جامع ، پيشنهاد ميروبرو اات. بنابرايح

ها طراهم، اهم حقوق اجتماعي مردم   هدطمند  وارعي ياران هدف، زمين 

نظام مامياتي ها  اجرا  من مانند اصالح شود و زيرااتتيور كامل پرداتت ب 

 و رعايت اصول حکمراني مطلوب مورد توج  ررار گيرند.

  هدف، حقوق اجتماعي، عدامت ها، جامع هدطمند كردن ياران  ها يلی  ويژه

 اجتماعي، مزادااز  ارتصاد .
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 مق م 

هاات، ك  همواره مورد توج  جوامع و دومتمرتبط با حقوق بشر  يکي از مباحث

باشد. در دوران مدرنيت  و با تحول   ثروت ميبحث عدامت اجتماعي و توزيع عادالن 

ها، بيني كاركرد رطاه اجتماعي برا  دومتدومت حدارلي ب  دومت حداكثر  و پي 

ات از   انتي نيم ك  هدف من تاميح مخارج دومت از راه درياطت مامينظام مامي 

  نويح، هدف دومت تواع  ارتصاد  و توزيع مردم بود، تغيير نمود. در نظام مامي 

  اواياميسم در ك  انديش پس از من ،باشد. در وارععادالن  ثروت در جامع  مي

ل تدريج و در رامب نسها  نظام ميبراميسم مطرح شد و ايح دو ب واكن  ب  كااتي

را تکميل كردند، دومت رطاه برتاات  از ايح توازن نخست و دوم حقوق بشر يکديگر 

  من در در طرميند  دمکراتيک، ب  شناتت ثروت و درممد جامع  و توزيع عادالن 

رااتا  حق شهروندان بر حدارل امکانات و رطاه در زندگي اهتمام نمود، يکي از 

 باشد.ها ميتها از او  دوممهمتريح ابمارها  تحقق ايح هدف، پرداتت انواع ياران 
 ها از او  ديگر، با طروپاشي بلوك شرق و جهاني شدن ارتصاد مزاد، اياات

ريم  و تشويق ااز  و ... با برنام تعديل ارتصاد  مانند مزادااز ، تصوصي

ها ها ررار گرطت. زيرا پرداتت عام ياران اممللي در داتور كار دومتها  بيحاازمان

  بيشتر دومت در گردد، بلک  ابب مداتل نميموجب تحقق عدامت اجتماعي 

 گردد. ارتصاد، كسر  بودج ، ممودگي محيط زيست و اتالل در نظام بازار مي
  پيشيح مورد توج  بوده كم از دو ده ها در كشور ما داتهدطمند كردن ياران 

ع مورب  ٢٠/2/18٠2ها در تاريخ اات و در دومت دهم، رانون هدطمند كردن ياران 

 باشد وها موضوع مبتالب  جامع  مي. بنابرايح، هدطمند كردن ياران اجرا گذارده شد

 انجام پژوه  در ايح تصوص، كار  نو و كاربرد  اات. 

ها  مردم با چام  حقوق ارتصاد  و اجتماعيدر طرميند مزادااز  ارتصاد ، 

ندن پيامدها  بنابرايح، در ايح رانون برا  ب  حدارل راا گردد.جد  روبرو مي

 ها و ايجاد توازن ميان طرميند مزادااز  ارتصاد  و تاميح رطاهمزادااز  ريمت

اات.  اتتصاص ياطت ب  حقوق اجتماعي شهروندان و كمک ب  نيازمندان، مواد  

يور معمول مباحثي از جمل  حق كار، حق تاميح ها  حقوق اجتماعي ب مصداق

  هدف مقام  گيرد.مسکح و ... را دربر مي اجتماعي، حق بهداشت و االمت، حق بر

   پيشنهادها ها بر حقوق اجتماعي و ارائ حاضر، برراي تاثير هدطمند كردن ياران 
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باشد. اما اجرا  ايح رانون بر تحقق حقوق كاربرد  برا  اصالح ايح رانون مي

او  ها ب رايد، با اجرا  ايح رانون، ياران اجتماعي چ  تاثير  دارد؟ ب  نظر مي

   هدف( هدطمند شده و حقوق اجتماعي شهروندان بهبود يابد. نيازمندان )جامع 

مورع اجرا گذارده شده اات، تازگي در كشور ما ب ك ، ايح رانون ب با توج  ب  ايح

پژوه  حقوري در ايح تصوص صورت نگرطت  و بيشتر مثار  ك  ب  موضوع هدطمند 

مربوط ب  پي  از تصويب و اجرا  ايح رانون بوده اات. اند ها پرداتت كردن ياران 

ابرايح، اند. بنهمچنيح ايح مثار بيشتر از ديدگاه ارتصاد  ايح موضوع را برراي نموده

تل كشور تاكنون يور تاص حقوق بشر  در داايح موضوع از ديدگاه حقوري و ب  

قوري ن را ب  محاظ حبرراي نگرديده و ايح مقام ، نخستيح پژوهشي اات ك  ايح رانو

 نمايد. برراي مي

 -1ها بر تحقق حقوق اجتماعي، زير عنوان تاثير هدطمند كردن ياران  م در ايح مقا

 -8ها  اجتماعي، حق تاميح اجتماعي و حق برتوردار  از كمک -٢حق بر كار، 

رانون هدطمند كردن مورد برراي ررار حق بر مسکح در  -5حق حمايت از االمت 

 د.   گيرمي

                                                                                          ها ق رس يار ير قان ن ه رمن  يسين یارين  1.

يور يبيعي ب  كار كردن تمايل دارد. در وارع، انسان با كار ب  مطرين  و انسان ب 

كند و از ايح رهگذر، اش را بامفعل و شکوطا مينومور  پرداتت  و ااتعدادها  بامقوه

نمايد. نيازها  ماد  )امرار معاش( و معنو  )احساس ارزشمند ( تود را مرتفع مي

ها  ديگر مانند مموزش، االمتي، برتوردار  از حق توان گفت حق كار، بر اطحمي

  حفظ شان   حق زندگي و الزم توراك، پوشاك و ... تاثيرگذار و تضميح كننده

  حق كار را بايد در يبيعت انسان و حقوق و كرامت انساني اات. بنابرايح، ريش 

 يبيعي جستجو كرد.                        

دات موردن شغل نطقي مزاد  كار و ب  معني حق ب   محق داشتح كار نتيج 

مند    اطراد داويلب كار كردن در جامع  و در صورت نداشتح من، بهرهبرا  هم 

از شارل طوري  ب  عنوان  2باشد.منظور جبران محروميت از كار ميهايي ب  از حمايت

ت:   گفت  ااشود. وكسي ك  برا  نخستيح بار حق كار را مطرح كرده اات ياد مي

تريح حق را ك  حق كار اات، گويند ومي مهمحقوردانان از حقوق بشر اخح مي»

                                                                                                     
، 182٨، تهران، نشر دادگستر، چاپ نخست، هاو رنیايی  ق ق رشس و آزييوعبااي بيژن،  ٢

 .8٨٧ص
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حق بر كار و اشتغال، يکي از مهمتريح حقوق ارتصاد  و  .3«انگارندناديده مي

  اجتماعي اات، در وصف اهميت من، هميح بس ك  برتي نويسندگان از پديده

 4د.كننها  جهان معاصر و مدرنيت  ياد ميبيکار  ب  عنوان يکي از مهمتريح چام 

در وارع، هر كشور  ب  طراتور مورعيت و منابع تود، با مشکالتي در تصوص حق 

و رها  پي   اشتغال همواره يکي از چام كار روبرو اات، در كشور ما نيم مسام 

ل هايي در پي حل مشک  برنام بوده و هر دومتي با يرح شعارهايي و يا با ارائ 

 اشتغال بوده اات.

ها، در اجرا  نظام جامع رانون هدطمند كردن ياران  ٧  ماده« ب»بند  ٢در جمء 

بند  ٧  هدف و در جمء   اشتغال جامع تاميح اجتماعي، كمک ب  تاميح همين 

  من نيم كمک ب  اشتغال جوانان مورد تاكيد ررار گرطت  اات ك  نام مييح« ج»

ك  ب  عنوان جمئي از حق باشد، از جمل  ايحو ماهو  ميدارا  ايرادها  شکلي 

گرطت  اات. در گفتار مربوط ب  حق تاميح اجتماعي ب  تفصيل تاميح اجتماعي ررار 

 ايم.ب  ايح موضوع پرداتت 

ها و همچنيح در ايح رانون در رااتا  تعديل پيامدها  مزادااز  ريمت

صاحبان واحدها  نانوايي انتي ك  ايح  ها، برا  حمايت از اشتغالهدطمند  ياران 

احتمال وجود داشت ك  با مزادااز  ريمت نان و حمايت رانونگذار از تاايس 

واحدها  نانوايي صنعتي برا  توميد انبوه نان و گسترش عرض  در برابر تقاضا، با 

ها منجر گردد، مواد  اتتصاص ياطت  اات. در مشکل روبرو شوند و ب  تعطيلي من

ها  ها، دومت را ب  اتخاذ ايااترانون هدطمند كردن ياران  5  رااتا، مادههميح 

الزم برا  ايجاد و گسترش واحدها  توميد نان صنعتي و نيم تشويقي و حمايتي 

كمک ب  جبران تسارت واحدها  توميد مرد و نان ك  در اجرا  ايح رانون ادام  

  مهم در ماده ده اات. ا  نکت شود، موظف نموها با مشکل مواج  ميطعاميت من

 يادشده وجود دارد ك  عبارتند از:

ايجاد تکليف برا  دومت: در برابر هر حقي، تکليفي وجود دارد. در ايح ماده،  -1

                                                                                                     
مجم ع  ، «ها  حق كار در ميثاق و روانيح داتليتريح جنب نگاهي ب  مهم»عراري عمت اهلل،  8

، تهران، انتشارات مقاالت همایش يولت و تضمینات  ق ق يقتصايو، يجتماعي و رسهنگي

 .26، ص182٨حقوق و علوم ايااي دانشگاه تهران، چاپ نخست، دانشکده 
تهران، انتشارات دنيا  جامع  شاناساي  ق ق،   طرد شدهرداد،  برا  مگاهي بيشدتر بنگ: رحماني  5

 .٢٧٢، ص18٠5ابم، چاپ نخست، 
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 ها  تشويقي و حمايتي موظف شده اات.دومت ب  اتخاذ اياات

 ها  تشويقي: ايجاد و گسترش واحدها  نان صنعتي، با مزادااز اياات -٢ 

ريمت مرد و نان، پيرو نظام عرض  و تقاضا، برا  توميد نان با ريمت، كيفيت و كميت 

باشد. بنابرايح، ايح امر مستلمم اتخاذ منااب نياز ب  ايجاد بازار ررابتي مي

ز او  باشد و اها  تشويقي برا  توميد نان با ريمت و كيفيت منااب مياياات

توان گفت ايح گردد. در وارع، ميم ميديگر، ايح امر موجب ايجاد اشتغال ني

 باشد.ها  تشويقي در رااتا  ارتصاد مزاد و احترام ب  رواعد بازار مياياات

ها  حمايتي: كمک ب  جبران تسارت واحدها  توميد مرد و نان ك  اياات -8  

شوند. در وارع، رانونگذار ها با مشکل روبرو ميدر اجرا  رانون هدطمند كردن ياران 

تواند ب  برتي از واحدها  برا  تعديل يکي از پيامدها  اجرا  ايح رانون ك  مي

ل ها نيم با مشکمايب وارد نموده و پيرو من، حق اشتغال صاحبان منتوميد مرد و نان 

 روبرو گردد، تدابير  انديشيده اات.

نعتي، رانون يادشده، منظور از واحدها  نان ص 5    مادهنام مييح ٢برابر ماده 

مالت واحدهايي با توميد انبوه نان با كيفيت و با رعايت اصول بهداشتي با ماشيح

باشد. وزارت صنعت، مور  و پخت ميندارد دارا  طرميند تخمير، عملصنعتي ااتا

معدن و تجارت موظف اات ظرف دو هفت  از تاريخ درياطت تقاضا، نسبت ب  برراي 

ي نان با رعايت مقررات مربوط اردام نمايد. و صدور جواز تاايس يرح توميد صنعت

مجوزها  صادر شده حداكثر ش  ماه از زمان صدور، اعتبار داشت  و متقاضي ملمم 

باشد، در غير ايح صورت، مجوزها  صادر شده و ب  شروع عمليات اجرايي يرح مي

 فها  مربوط مکلفند ظريکح تلقي تواهد شد. داتگاهممامتيازات واگذار شده كان

ها  وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد صدور جواز يک هفت ، پااخ ااتعالم

 تاايس واحدها  نان صنعتي را اعالم نمايند. 

ها  من ب  تسريع در صدور جواز كار اشاره دارد ك  جمء مزاد  ايح ماده و تبصره

. تكسب و كار اات، شايان يادمور  اات، مزاد  كسب و كار با حق كار متفاوت اا

 ها مزاد  صنعتي و بازرگاني، حق انتخاب شغل )مزاد  كسب و كار( يکي از مزاد 

بنياديح شهروندان و ب  معنا  مزاد  هر شخص حقيقي يا حقوري در پرداتتح ب  

هرگون  طعاميت ارتصاد  و كار دمخواه بدون وجود محدوديت و مانع از او  دومت 

ها  د  شهروندان در پرداتتح ب  طعاميتدر وارع، اصل بر مزا 5و ديگر اشخاص اات.
                                                                                                     

 .٢٧٧عبااي، پيشيح، ص  6
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ها نبايد مانعي در ايح زمين  برا  منان ايجاد نمايند، ارتصاد  اات و ن  تنها دومت

ها  مزادااز  ارتصاد  در جهان، حذف بلک  با توج  ب  رواج ياطتح اياات

ا  از ها ررار گرطت  اات و وجود پارهمجوزها  غيرضرور  در داتور كار دومت

محدود  يورها در ايح زمين ، ااتثنايي اات بر ايح اصل، بنابرايح، بايد ب  دوديتمح

ايد نمرانون برنام  پنجسام  پنجم تواع  تاكيد مي ٧٨  ك  مادهتفسير گردد. چنان

بيني شده در رانون نحوه اجرا  ك  اقف زماني برا  صدور مجوز از زمان پي 

 تجاوز ننمايد. 6رانون ااااي 55ها  كلي اصل اياات

ها  جهاد كشاورز ، مسکح وزارتخان »دارد:   يادشده مقرر مينام مييح 8ماده 

ها  صنعتي ايران( )اازمان صنايع كوچک و شهرك 8و صنايع و معادن 7و شهرااز 

ا  هها  توميد صنعتي نان و ااتتمانموظفند زميح مورد نياز برا  احداث كارتان 

ها  تشويقي ايح ماده در رااتا  اياات«. ذار  ررار دهندجنبي را در اومويت واگ

منظور توميد نان با كيفيت و كميت مطلوب ب  برا  گسترش واحدها  نان صنعتي

 باشد.در يک طضا  ررابتي مي

ذار  گدر رااتا  كمک ب  تاميح منابع ارماي »گويد: نام  ميايح مييح 5  ماده

ها، نرخ ( رانون هدطمند كردن ياران ٠)و( ماده )واحدها  صنعتي نان، موضوع بند 

امتفاوت ايح گردد. ماب درصد تعييح مياود تسهيالت ايح واحدها حدارل هفت

رانون هدطمند كردن  9(٠درصد تا نرخ اود بانکي مصوب از محل بند )و( ماده )

در رااتا  برابر ايح ماده ...«. تاميح و  ها تواط اازمان هدطمندااز  ياران ياران 

گذاران واحدها  نان صنعتي، زايي ب  ارماي ها  تشويقي در زمين  اشتغالاياات

تعلق  10ها، ياران  )ياران  اود تسهيالت(از محل منابع حاصل از مزادااز  ريمت

اوتت و ديگر واايل توميد نبايد ب  مرد،  در وارع، در طرميند هدطمند ،گيرد. مي

                                                                                                     
ت ب  صدور مجوز اردام ماه نسبايح رانون، مرجع صامح موظف اات، حداكثر ظرف يک ٧  برابر ماده 5

 نمايد. 
 در حال حاضر، وزارت راه و شهرااز . ٧
 در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت.  ٠
( تامص وجوه حاصل از اجرا  8٨درصد )دومت مکلف اات اي»دارد: يادشده مقرر مي ٠  ماده 2

يا وجوه اداره شده برا  اجرا  ها  بالعوض، يا ياران  اود تسهيالت و ايح رانون را برا  پرداتت كمک

 «. حمايت از توميد نان صنعتي ...  -موارد زير همين  كند: ... و
دارد: يادشده در تعريف ياران  اود تسهيالت مقرر مي ٠اجرايي ماده   نام مييح 1بند ج ماده  1٨

 . «وجوهي ك  برا  جبران بخشي از اود تسهيالت در اتتيار اشخاص حقيقي و حقوري ررار گيرد»
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ك  پرداتت ياران  ب  ايح صورت، موجب تحريف ، چ  ايحنان، ياران  پرداتت گردد

  انرژ  ب  نان گردد. همچنيح، پرداتت ياران ااراف در مصرف من ميريمت نان و 

كند. بنابرايح، رانونگذار در ايح از اصالح طناور  ناكارممد )پرمصرف( جلوگير  مي

 موده اات.ها  توميد  نان تاكيد نماده ب  پرداتت ياران  ب  زيرااتت

ها  حمايتي من، در رااتا  اياات« امف»و بند  نام  يادشدهمييح 6  برابر ماده

اشتغال، برا  كمک ب  واحدها  نانوايي موجود ك  بر اثر اجرا  رانون هدطمند كردن 

واحدها و بيکار  صاحب  ها با مشکل روبرو شده و ب  تعطيلي منها طعاميت منياران 

بيني شده اات. صاحب پروان  نانوايي انتي د، راهکارهايي پي شوها منجر ميمن

تواند نسبت ب  تغيير با تاييد مراجع مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي

فت توان گشغل واحد نانوايي تود برا  طعاميت ديگر اردام نمايد. در ايح تصوص مي

ال كسب و كار و حق اشتغ يور اصومي امکان تغيير شغل از نتايج بديهي مزاد ك  ب 

ما با باشد، اراد نياز  ب  تاكيد رانونگذار نمياات. بنابرايح، نخست ب  ذهح مي

راد، با توج  ب  نياز جامع  ب  توميد نان ب  عنوان يک كاال  اندكي درنگ ب  نظر مي

هايي رانوني و ااتثنايي در تصوص تغيير شغل در ايح صنف ااااي، محدوديت

باشد باشد و در وارع، ايح مورد ااتثنايي بر اصل مزاد  تغيير شغل ميوجود داشت  

ك  در ايح ماده در رااتا  حمايت از صاحبان پروان  نانوايي انتي در برابر از دات 

دادن شغل منان، از اصل )امکان تغيير شغل ك  از نتايج مزاد  كسب و كار اات( 

 پيرو  شده و ااتثنا  يادشده بريرف شده اات.

  توميد صنعتي نان تواط واحدها  توميد منظور حمايت از گسترش عرض  ب 

ها  طني و اعتبار  از ربيل ياران  اود تسهيالت بانکي از او  انتي نان، كمک

ها  اجرايي مربوط ب  بانک عامل ها پس از تاييد داتگاهاازمان هدطمندااز  ياران 

ك  متقاضيان احداث واحدها  نان نيابد )بند ب ماده يادشده( و چنااتتصاص مي

صنعتي، صاحبان واحدها  نان انتي باشند، ضمح اعالم موضوع و درتواات ابطال 

ازا  هر ده واحد نانوايي يک واحد درصد تا اقف اي واحد نانوايي و پروان ، ب 

، ب  عنوان كمک همين  ٠حداكثر ا  واحد درصد ب  اقف ياران  اود تسهيالت ماده 

گون  واحدها، پرداتت تواهد شد )بند ج ماده اميح بخشي از نقدينگي ايحجبراني ت

ها  او  زيرااتت  نان ب يادشده(. در وارع، رانونگذار در رااتا  هدطمند  ياران 

ا  ك  نبايد از من غاطل شد، ب  ميراث طرهنگي و توميد  گام برداشت  اات. اما نکت 

ك  بخشي از من در رامب مشاغلي انتي  حقوق طرهنگي جامع  ايراني مربوط اات
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باشند ك  در ايح طرميند با تطر جد  روبرو ها  انتي ايراني ميمانند نانوايي

ها، حقوق طرهنگي گردند. ايح در حامي اات ك  در رانون هدطمند كردن ياران مي

 يور كلي ب  اکوت برگمار شده اات. همچنيح، نبايد از نظر دور داشت ك  با وجودب 

حمايت رانونگذار از بيکاران ب  دميل تعطيلي احتمامي واحدها  نان انتي، ب  هر 

 حال در صورت تعطيلي ايح مشاغل، حق كار نقض تواهد شد.

ور يميمان تسهيالت بانکي برا  بهساز  هر واحد متقاضي نانوايي انتي ب 

عييح تمتواط پنجاه ميليون ريال و اهم نرخ اود تسهيالت متقاضي، هفت درصد 

  ٠امتفاوت ايح درصد تا نرخ اود بانکي مصوب از محل بند )و( ماده گردد. ماب مي

همچنيح،  نام  يادشده و تبصره من(مييح 5گردد. )ماده رانون يادشده تاميح مي

  اجرايي ايح رانون در چارچوب مصارف تعييح نام مييح ٢ ماده« خ»مطابق بند 

ها  زير بست  حمايتي واحدها  صنفي و كارگاهرانون يادشده،  ٠شده در ماده 

ويب ها  اجرايي تهي  و ب  تصپوش  رانون نظام صنفي و رانون تعاون تواط داتگاه

راد. شايان يادمور  اات، برابر گمارش كميسيون ارتصاد  مجلس كارگروه مي

 ها و همچنيحرانون هدطمند كردن ياران  ٠و  5شورا  ااالمي، برا  اجرا  مواد 

اهم بيم  بيکار  و حمايت از بيکاران متقاضي كار هيچ پرداتتي در ش  ماه 

  11انجام نشده اات. 1821نخست اال 

ايح رانون در رااتا  تشويق و حمايت برا  ايجاد  5ك  اهم ماده گذشت  از ايح

و گسترش واحدها  توميد نان صنعتي و كمک ب  جبران تسارت واحدها  توميد 

كامل پرداتت نگرديده، رانون يادشده تنها ب  حمايت از يک صنف  يورنان انتي ب  

ها  ديگر نيم در اجرا  ايح رانون با كار  پرداتت  اات. در حامي ك  صنف

رود باشند. بنابرايح، انتظار مياند و نيازمند كمک و حمايت ميهايي روبرو شدهچام 

يور ب  حق كار ب  ها  حمايتي مربوطدر اصالحات بعد  ايح رانون، اياات

 ها  كار  ديگر نيم مورد توج  ررار گيرد.تر وضع گردد و صنفگسترده

هاو يجتماعي  ق تامی  يجتماعي و  ق رسخ رييرو يز يمک.1

 ها                                                                        ير قان ن ه رمن  يسين یارين 

با تصويب  1286يور رامي نخستيح بار در اال  ب « تاميح اجتماعي»اصطالح 

كار رطت، امبت  برتي بر ايح باورند رانون تاميح اجتماعي در اياالت متحده امريکا ب 
                                                                                                     

ها، گمارش كميسيون ارتصاد  مجلس شورا  ااالمي از عملکرد اازمان هدطمندااز  ياران  11

 .5، ص٢/1٢/1821ل دهم، ، اا٢5٢٢، ش روزنام  يعتماي
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 121٠ك  اصطالح تاميح اجتماعي پي  از من رانون در رواي  و در طرماني در اكتبر 

كار برده ب  12رامي نيم از او  ايمون بوميواريور غير كار برده شده اات و ب ب 

تريح نظام حکومتي نظامي اات ك  بيشتريح رطاه، درات»شده، و  گفت  اات: 

  13«.تاميح اجتماعي و امنيت ايااي را ب  ارمغان بياورد

 ها  ق تامی  يجتماعي ير قان ن ه رمن  يسين یارين  1.2.

سترش بيم  و همگاني كردن من مورد ك  در رانون ااااي كشورمان گبا وجود ايح

ح ها  انگيتاكيد ررار گرطت  اات، همچنان شاهد من هستيم ك  بيماران با همين 

ها  تصوصي، درماني روبرو هستند. در وارع، بايد ب  موازات گسترش بيماراتان

ي   تکميل  بيم ياطت  و اجبار  شود و همين ها  تکميلي نيم گسترش بيم 

ك  بيمار و تانواده و ، صورت پرداتت ياران  تاميح گردد چنانزمند ب رشرها  نيا

ها  راد، وضعيت طعلي همين ا  نداشت  باشند. ب  نظر ميجم بهبود بيمار ، دغدغ 

ها  تصوصي نقض مشکار حقوق ويژه در بيماراتاندرماني و رطتار با بيماران ب 

لبان ي  اودجويي برتي طرصتوايل ها يور  ك  بيمار  انسان باشد، ب مردم مي

اميح ها حق تگشت  ك  از ابراز من نيم هيچ ابايي ندارند. در رانون هدطمند كردن ياران 

ها  اجتماعي و تدمات درماني مورد توج  ررار اجتماعي از جمل  گسترش بيم 

 گرطت  اات. 

نجاه درصد دومت مجاز اات حداكثر تا پ»دارد: گفت  مقرر ميرانون پي  ٧ماده

وجوه حاصل از اجرا  ايح رانون را در رامب بندها  زير همين   14( تامص%6٨)

 ... -نمايد: امف

 اجرا  نظام جامع تاميح اجتماعي برا  جامع  هدف از ربيل: -1.2.2 

ها  اجتماعي، تدمات درماني، تاميح و ارتقاء گسترش و تاميح بيم  -1

                                                                                                     
 .1٧٠8-1٠8٨ژنرال و دومتمرد ممريکا  التيح  1٢
، تهران، موادددسددد  عامي پژوه  تاميح يرآما و رس  ق ق تامی  يجتماعي عراري عمت اهلل،  18

 .٢-1، ص18٠6اجتماعي، 
حداكثر  11و  ٠، ٧جايي اعتبارات موضوع ايح رانون در مواد رانون يادشده، جاب  15  برابر ماده 15

بيني شده يور  ك  كل وجوه حاصل از موارد پي ده واحد درصد در بودج  انواتي مجاز اات، ب 

يادشده رانون  11دومت مجاز شده اهم ماده  182٨ك  در بوج  اال در ايح رانون مصرف شود. چنان

( تامص ٢٨دومت مجاز اات تا بيست درصد )»دارد: مقرر نيم مي 11من اضاط  كند. ماده  ٧را ب  ماده 

ها  ا  و تملک داراييمنظور جبران مثار من بر اعتبارات همين وجوه حاصل از اجرا  ايح رانون را ب 

 «.ا  همين  كندارماي 
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 امعالج.بيماران تاص و صعباالمت جامع  و پوش  دارويي و درماني 

 ااز  مسکح و اشتغال.كمک ب  تاميح همين  مسکح، مقاوم -٢ 

 «.ها  حمايت اجتماعيتوانمندااز  و اجرا  برنام  -8   

 بخ  تحليل نمود: 6توان در   يادشده را ميماده   

درصد وجوه  6٨رانونگذار در ايح ماده دومت را ب  همين  نمودن حداكثر  -1

در وارع، دومت در  15دانست  شده اات.« مجاز»اجرا  ايح رانون حاصل از 

تواند ب  صالحديد تود در تصوص حق تاميح ايح مورد اتتيار دارد و مي

  يادشده را اعمال نمايد. مجاز دانستح دومت در ايح اجتماعي همين 

 ويژه هنگامي ك  دومتراد، ب تصوص و با ايح كيفيت درات ب  نظر نمي

كامل ايح رانون كوتاهي و گاهي نيم تخلف نموده اات، بنابرايح  در اجرا 

از اجرا  ايح ماده ارباز زند. از « مجاز بودن»تواند با ااتناد ب  دومت مي

ح   اجرا  بهتر ايرو، شايست  اات، رانونگذار با اصالح ايح مورد، زمين ايح

 رانون را طراهم نمايد.

رانون، درممد حاصل از مزادااز  منظور از وجوه حاصل از اجرا  ايح  -٢

  عام ا  برا  اعطا  ياران باشد. در وارع، پي  از ايح، همين ها ميريمت

ياطت ك  برابر ايح ماده مقرر گرديد ب  برتي كاالها و تدمات اتتصاص مي

ها، بخشي از من همين  برا  حق تاميح اجتماعي و با مزادااز  ريمت

   همين  گردد.اعطا  ياران  نقد  و غيرنقد

« هدف  جامع »در ايح ماده، اجرا  نظام جامع تاميح اجتماعي برا   -8

نام  اجرايي مييح 617و  ٢16بيني گرديده اات. در هميح رااتا، مواد پي 

  هدف را تعريف نمايد، چگونگي شنااايي ك  جامع ايح ماده، بدون ايح

                                                                                                     
دشددده عالوه بر حق تاميح اجتماعي ب  اعطا   درصددد از وجوه يا  6٨شددايان يادمور  ااددت ك     16

   نقد  و غيرنقد  نيم اتتصاص دارد.ياران 
ها  درممد  منظور شنااايي گروهاازمان موظف اات ب »گويد:   يادشده مينام مييح ٢  ماده 15

انات امک ها  ايالعاتي كشور و اايرها از بانکو ااير روشها  ارزيابي طرد  كشور با ااتفاده از روش

 «.ااز  پايگاه اردام نمايدهنگامموجود، نسبت ب  تکميل و ب 
وزارت رطاه و تاميح اجتماعي )در حال حاضر، وزارت »دارد: نام  يادشده مقرر ميمييح 6  ماده 1٧

بند  تانوارها  جامع  تعاون، كار و رطاه اجتماعي( موظف اات با ااتفاده از پايگاه نسبت ب  گروه

 «.وج  ب  ميمان درممد تانوارها اردام نمايدهدف با ت
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  هدف، اكنون جامع   هدف را مقرر نموده اات. اما تبند  جامع و گروه

 او  نيازمندان هدايت نگرديده اات.يوركامل ب ها ب معيح نشده و ياران 

يادشده از او  رانونگذار  ٧ماده « ب»در بند « از ربيل»بکار بردن واژه   -5

ها  نظام جامع تاميح اجتماعي، نشان از برا  شمردن برتي از مصداق

لي يور تمثيدراتي ب انونگذار ب تمثيلي بودن ايح موارد دارد. در وارع، ر

تواند   نظام تاميح اجتماعي ميايح موارد را برشمرده اات، زيرا دامن 

بسيار گسترده )در چارچون رانون و تعريف من( باشد، بويژه هنگامي ك  از 

 گردد.نظام جامع تاميح اجتماعي ياد مي

انون ااااي و ر ٢2با توج  ب  تعريف حق تاميح اجتماعي و برابر اصل  -6

رانون ااتتار نظام جامع رطاه و تاميح اجتماعي، تاميح اجتماعي، مجموع   1ماده 

ها  اجتماعي و هايي اات ك  جامع  برا  اعضا  تود در برابر مايبحمايت

رطع يا كاه  شديد درممد اطراد ب  علت بيمار ،   وااط ارتصاد  پديد ممده ب 

ها  ناشي از كار، بيکار ، ازكاراطتادگي، يمار باردار ، بازنشستگي، حوادث و ب

( مند ها  درمان و نگهدار  تانواده )عائل اامخوردگي، طوت و نيم اطماي  همين 

رانون  ٧ماده « ب»بند  ٢راد جمء نمايد. ب  نظر ميها ارائ  ميو ديگر مايب

را  ب را« ااز  مسکح و اشتغالكمک ب  تاميح همين  مسکح، مقاوم»يادشده ك  

  شمول حق تاميح اجتماعي تارج دارد، از گستره  هدف مقرر ميجامع 

باشد و اشتباه در رانونگذار  اات. شايد بتوان گفت، منظور رانونگذار، كمک مي

  هدف ب  ااز  مسکح و اشتغال برا  جامع   مسکح، مقاومب  تاميح همين 

ت و يا شايد ااتدالل شود ها  اجتماعي و ارتصاد  بوده ااهنگام وروع مايب

بند  ٢  جمء رانون ااتتار نظام جامع رطاه و تاميح اجتماعي بوايل  1  ك  ماده

رانون يادشده تخصيص ياطت ، امبت  ايح ااتدالل با تعريف حق تاميح  ٧ماده « ب»

اممللي و روانيح داتلي مغاير اات و از ها  من در ااناد بيحاجتماعي و مصداق

رانون ااااي مطابقت ندارد. بنابرايح، ديدگاه  ٢2بند يادشده با اصل هم  مهمتر، 

رود راد. از ايح رو، انتظار ميتر ب  نظر مينخست )اشتباه در رانونگذار ( درات

 در اصالحات مينده ايح اشتباه بريرف گردد.

نام  ك  برا    يادشده اعتبارات موضوع ايح مييحنام مييح 11  برابر ماده

يابد، تواط اازمان گسترش و تقويت نظام جامع تاميح اجتماعي اتتصاص مي

ها  ها  اجتماعي و اردامها برا  اجرا  بيم  درمان، بيم هدطمندااز  ياران 



 
 1828ستان تابو  بهاردهم/ يازدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 

 

 

1٢5 

 

    يادشده بيم ماده« امف»ااز  تخصيص ياطت  اات. بند حمايتي و توانمند

  درمان و ديگر  ها  پاي   تدمتي بيم درمان را در دو مورد يکي اطماي  بست 

ها  تاص و   تدمتي در تصوص پوش  دارويي و درمان بيمار اطماي  بست 

امعالج برشمرده اات. با وجود ايح، ن  تنها دومت تعهدات تود را در ايح صعب

ك    دارو نيم كاه  ياطت  اات، چنانيور كامل انجام نداده بودج تصوص ب 

  دارو  اال   ياران ارويي اازمان غذا و دارو، بودج ااز معاون دمحمدرضا شان 

 586ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: ايح ررم در اال گذشت   5٨٨٨را  182٢

نابع كرد م جويي در همين ميليارد تومان بود و با توج  ب  كاه  ايح ررم مموم صرط 

نرخ ارز مرجع و ارز امتفاوت ميليارد تومان ماب  1٠٨٨امبت  حدود  شود.بيشتر مي

بيني شده   امسال برا  پرداتت ب  وزارت بهداشت پي ا  نيم در بودج مبادم 

ا ، بيشتريح مصرف مربوط ب    داروها  ياران اات. و  اضاط  نمود در حوزه

ا  ب  ايح ميليارد تومان منابع ياران  5٨ك  اال گذشت  بيماران ارياني اات، چنان

  كل ارزش ريامي ياران  %1٨طت. ب  عبارت ديگر، ايح بيماران بيماران اتتصاص يا

 18اند.دارو را  در اال گذشت  ب  تود اتتصاص داده

ها  تدمات   يادشده نيم در رااتا  كاه  پرداتت همين ماده 1  تبصره

تواند از محل منابع موضوع ايح ماده نسبت ب  االمت از او  مردم، اازمان مي

  تدمات پمشکي   تعرط گر در زمين ها  بيم دات اازماناطماي  اطح تعه

( ميمان 12/1٨/18٠2من )اصالحي  ٢  بخ  تصوصي اردام نمايد و مطابق تبصره

ها، ااالن  با و همچنيح ميمان پوش  تعرط « امف»ها  موارد بند پوش  همين 

ن توج  ب  منابع مصوب با پيشنهاد اازمان ب  تصويب مجمع عمومي اازما

  تدمات پمشکي با راد. در صورت مموم، تعييح تعرط ها ميهدطمندااز  ياران 

د رارعايت روانيح مربوط ب  تصويب وزيران عضو مجمع عمومي اازمان يادشده مي

ها  اجتماعي عبارت از كمک ب  گسترش پوش  ماده ياشده، بيم « ب»و برابر بند 

ها  هدف ب  تشخيص   گروهبيم بيم  اجتماعي از يريق پرداتت بخشي از حق 

 باشند.وزارت تعاون، كار و رطاه اجتماعي مي

ها، اما برابر گمارش ديوان محاابات كشور از اجرا  رانون هدطمند كردن ياران 

يور كامل پرداتت نگرديده اهم مربوط ب  اجرا  نظام جامع تاميح اجتماعي ب 

ط ب  پرداتت ياران  نقد  و غيرنقد  يادشده ك  مربو ٧ماده « امف»اات و تنها بند 
                                                                                                     

 .5، ص1٧/٢/182٢، ٢1٠٨، ش روزنام  آرمان گمارش، 1٠
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    نقد  پرداتت گرديده و ياران در ايح مورد هم ياران اات اجرا شده اات. 

غيرنقد  مغفول مانده اات. ايح در حامي اات ك  در اثر اجرا  ايح رانون و 

يور چشمگير    درمان و دارو ب اممللي همين ها  بيحهمچنيح تشديد تحريم

  و حق تاميح اجتماعي و حق االمت بي  از پي  با چام  روبرو اطماي  ياطت

 اات.

  ماده« ب»بند  ٢و  1ها، برابر جمء   دوم هدطمند كردن ياران با اجرا  مرحل 

، از محل منابع حاصل از 1828  رانون بودج  ٢1    اجرايي تبصرهنام مييح 8

از يريق  گرديده اات موظف وزارت تعاون، كار و رطاه اجتماعيها اطماي  ريمت

اازمان بيم  االمت ايران نسبت ب  بيم  نمودن اطراد طارد بيم  پاي  االمت اردام 

وزارت بهداشت از يريق اازمان بيم  االمت ايران نسبت ب  پوش  و  نمايد

ها  تشخيصي و درماني بستر  در ها  پرداتتي بيمار در پرداتت همين همين 

پاي   ها شدگان بيم پوش  من وزارتخان  برا  تمامي بيم  يرز تمامي مراكم درماني

 ت وزيران اردام نمايد.اها  بخ  دومتي مصوب هيبر اااس تعرط  مربوطدر مراكم 

تصويب شده اات و طقط برا   1828  اال نام  در اجرا  رانون بودج ايح مييح

اد، همانطور ك  گفت  رو از ايح نظر رابل انتقاد ب  نظر مي من اال رابل اجراات

ون توان ايرادها  ايح راننام  نميشد رانون بايد اصالح شود و ب  صرف تصويب مييح

نام  طقط مراكم درماني دومتي را مورد تطاب را بريرف نمود. از اويي، ايح مييح

 باشد.ها تصوصي ااكت ميررار داده اات و نسبت ب  بيماراتان

 يجتماعي هاو ق رسخ رييرو يز يمک .1.1

ها  حق تاميح اجتماعي ها  اجتماعي ك  از مصداقحق برتوردار  از كمک

ويژه   هدف( ب ها  تاص جامع  )جامع باشد، برا  كمک و تاميح مامي گروهمي

 19ود.شبيني ميها، كارگران، بيماران جسمي و رواني و بيکاران پي   تانوادهدرباره

ها  اجتماعي توج  نيم ب  حق برتوردار  از كمکها در رانون هدطمند كردن ياران 

ها  اجتماعي در اات ك  حق برتوردار  از كمک گرديده اات. شايان يادمور 

رااتا  تحقق حق بر داشتح حدارل امکانات و رطاه در زندگي، توراك و پوشاك را 

 گيرد.نيم دربر مي

 

   نقد  و غيرنقد  ب  تانوارهاپرداتت ياران  -1
                                                                                                     

 .85٨پيشيح، ص  عبااي، 12
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 «حدارل معاش»اياات همبستگي يراحي شده از او  دومت ب  تعييح يک 

صورت ياران  برا  تاميح حدارل هايي اات ك  ب گردد ك  عبارت از كمکمنجر مي

ك  از تفسيرها  عمومي چنان 20گردد.منابع زندگي ب  نيازمندان پرداتت مي

ب  پرداتت  ميد دومت مکلف  حقوق ارتصاد ، اجتماعي و طرهنگي برميكميت 

اشند. ب  شهروندان نيست، بلک  نيازمندان مستحق درياطت ياران  ميياران  ب  هم 

تاكيد ن  بر غذا يا نفق  دادن ب  مردم، بلک  بر »گويد: ك  كريستيح اح ميچنان

بخشد تا از ايح راه ايجاد محيطي اجتماعي و ارتصاد  اات ك  تواع  را بهبود مي

21«.صدر  نباشدنياز  ب  وابستگي ب  
      

ها هدطمند كردن ياران با اجرا  رانونها در كشورمان طرميند مزادااز  ريمت

شروع شد. يکي از راهکارها  رانونگذار برا  ب  حدارل رااندن پيامدها  اجرا  ايح 

ها  جهاني و اثر  ك  ها ب  نسبت ريمترانون )از جمل  با توج  ب  اطماي  ريمت

امع ، پذير جويژه بر رو  ارشار نيازمند و مايبتورم تواهد گذاشت( ب ايح طرميند بر 

باشد. از ايح رو، نخست برتي ها  نقد  و غيرنقد  ب  تانوارها ميپرداتت ياران 

  پرداتت ها را در ايح رانون برراي و اپس نحوهمواد مرتبط با مزادااز  ريمت

 نماييم.رراي ميها  نقد  و غيرنقد  ب  تانوارها را بياران 

ها رانون هدطمند كردن ياران  5  ها، رانونگذار در مادهدر رااتا  مزادااز  ريمت

  كاالها  ااااي )برنج، روغح، شير و شکر( و دومت را ب  هدطمند كردن ياران 

برتي تدمات ااااي )تدمات پستي، تدمات هواپيمايي و تدمات ريلي( در يک 

  ايح ظف نموده اات. در وارع، با هدطمند كردن ياران اام  مو  زماني پنجدوره

گرطت و موجب نمي  مردم تعلق بايست ياران  ب  هم كاالها و تدمات، نخست مي

ها، دتامت ك  با مزادااز  ريمتگرديد، دوم ايح  بخشي از مردم ميحذف ياران 

ر در رااتا  يابد ك  ايح دو راهکاها كاه  ميدومت در بازار و تحريف ريمت

باشد. همچنيح رانونگذار   ثروت در جامع  ميمزادااز  ارتصاد  و توزيع عادالن 

رانون يادشده، دومت را ب  مزادااز  ريمت مرد و نان ب  ميماني ك  در  6  در ماده

  ايح ماده در رااتا  تبصرهشود، موظف نموده و   بودج  هر اال معيح مياليح 

جمعيت )زير بيست همار   نان رواتاييان، شهرها  كم، ياران حمايت از نيازمندان

                                                                                                     
  يواددف مواليي و برناك رشدديد، ، ترجم هاو عم مي و  ق ق رشااسآزييو دوم، -مرمتِ هميح ٢٨

 .٢٧5، ص18٠٢، ستتهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم ايااي دانشگاه تهران، چاپ نخ
٢1 Christensen C, The Right to Food: How to Guarantee (1978), at 33. 
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ب  تشخيص دومت حدارل پنجاه درصد بيشتر از متواط پذير را نفر( و ارشار مايب

   اران  مقرر نموده اات.ياران 

ها بر رو  تانوارها، رانون يادشده برا  تعديل پيامدها  مزادااز  ريمت ٧  ماده

تامص وجوه حاصل از اجرا  ايح رانون را برا   %6٨حداكثر تا دومت را مجاز دانست  

  با محاظ ميمان درممد تانوار نسبت ب  كلي  23و غيرنقد  22  نقد پرداتت ياران 

توان در ايح ماده ب  نکت  را مي 8تانوارها  كشور ب  ارپرات تانوار همين  نمايد. 

 شرح زير برراي نمود. 

درصد وجوه حاصل  6٨دومت را ب  همين  نمودن حداكثر رانونگذار در ايح ماده  -1 

دانست  اات. در وارع، دومت در ايح مورد اتتيار دارد « مجاز»از اجرا  ايح رانون 

  يادشده را برا  پرداتت ياران  تواند ب  صالحديد تود همين )ملمم نيست( و مي

 ب  تانوارها مصرف نمايد.

  تانوارها  كشور را مستحق شده، كلي رانون ياد ٧  رانونگذار در ماده-٢

ور يويژه ب   شهروندان ب درياطت ياران  دانست  اات، اما پرداتت ياران  ب  هم 

برابر با مفهوم هدطمند  و عدامت اجتماعي نااازگار اات و دارا  مبنا  حقوري 

ار رشها  نيازمند جامع  مانند طقرا، اگروهراد، باشد. بنابرايح، ب  نظر مينمي

 اامخوردگانها، ارپرات، ارليتدرممد، معلوالن، بيماران، كودكان و زنان بيكم

ها  ارتصاد  و توميد  در و ... در رااتا  تحقق عدامت اجتماعي و يا بخ 

از ايح رو، ب  نظر  باشند.  ارتصاد ، مستحق درياطت ياران  ميرااتا  تواع 

 دور از ديدگاه كارشناايوارها  كشور، ب راد، ريد پرداتت ياران  ب  كلي  تانمي

پسندان  و همچنيح، بيم از ها  عوامها  ايااي و ايااتو زير تاثير مالحظ 

رود بند  ارشار مختلف جامع  ب  تصويب رايده اات. انتظار ميناكامي در توش 

، دها طراهم گرد  هدطمند  وارعي ياران در مينده ايح ماده اصالح گرديده و زمين 

درممد بيشتريح مناطع را از برنام  برده ها  كمك  هدطمند  يعني گروهچ  ايح

ها  پردرممد در در حامي ك  كمتريح مشاركت را در تاميح مامي من دارند و گروه
                                                                                                     

گفت ، ياران  نقد  عبات اات از هرگون    پي   اجرايي مادهنام مييح 1  ماده« ح»برابر بند  ٢٢

ورت ياران  صكننده ها  بانکي ب  درياطتپرداتت مستقيم وج  نقد تواط دومت ك  از يريق حساب

 گيرد.مي
هرگون  كمک مستقيم دومت »دارد:   يادشده در تعريف ياران  غيرنقد  مقرر مينام مييح« خ»بند  ٢8

هايي مثل بح كاغذ  يا امکترونيکي و كاالبر  و همچنيح ب  تانوارها در رامب كاال يا با ااتفاده از روش

 «. شودز يبيعي و مب را شامل ميها  تبعيضي برق، گاتخفيفات اعطايي در رامب ريمت
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تاميح مامي برنام  مشاركت داشت  اما از مناطع من برتوردار نباشند يا كمتريح 

  24بهره را داشت  باشند.

نسبت درممدشان مستحق نونگذار در ايح ماده كلي  تانوارها را ب امبت  را -8

ميح در هتر شده اات. درياطت ياران  دانست  اات و با ايح ريد ب  هدطمند  نمديک

  هدف تاكيد بند  تانوارها  جامع ب  گروه 25  يادشدهنام مييح 6  رااتا ماده

يف نشده اات. بنابرايح، شايست    هدف در ايح رانون تعرنموده در حامي ك  جامع 

  ها در اصالحات بعد  ايح رانون، جامع منظور هدطمند كردن رااتيح ياران اات ب 

 هدف تعريف گردد. 

ها  نقد  و غيرنقد  ن  تنها با وجود ايح، در عمل، تاكنون در پرداتت ياران 

ايم، بلک  با   هدف( نبودهشاهد اجرا  هدطمند ايح رانون )در نظر گرطتح جامع 

ت نسب  نقد  و غيرنقد  ب  تانوارها ب وجود تاكيد ايح رانون بر پرداتت ياران 

  گردد. گذشتيور برابر ب  هم  متقاضيان پرداتت ميها  نقد  ب درممدشان، ياران 

  رانونگذار  در ايح تصوص وجود دارد، ايح از ايرادها و انتقادهايي ك  ب  نحوه

 عف در اجرا و نظارت صحيح بر من دارد.موضوع نشان از ض

 قان ن تأمی  ياالهاوها  پاياني دومت دهم رانوني با عنوان گفتني اات، در ماه

در ايح رانون مقرر گرديده ك   26.مصوب گرديد پذیسيساسي رسيو يقشار آسیم

ها  درممد  باال تاميح شود در حامي ك  دهکها  اعتبار من از محل اهم ياران 

ها و شيوه حذف ياران  منها مشخص نگرديده تشخيص و تعداد ايح دهکچگونگي 

جا  تصويب يک رانون جديد و مواز  و درنتيج ، اات. همچنيح، شايست  بود ب 

                                                                                                     
سنجي شناسایي خان يرهاو نیازمن  يز خان يرهاو يمكانكشداورز حداد غالمرضدا و ديگران،    ٢5

 .11، ص18٠5ها  بازرگاني، چاپ نخست، ، تهران، مواس  مطامعات و پژوه نیاز ير يیسينري
موظف اات با ااتفاده از  جتماعيوزارت رطاه و تاميح ا»گويد:   يادشده مينام مييح 6  ماده ٢6

 «. بند  تانوارها  جامع  هدف با توج  ب  ميمان درممد تانوارها اردام نمايدپايگاه نسبت ب  گروه
ب  منظور حفظ امنيت غذايي مددجويان تحت پوش  »گويد: مي ٠/8/182٢ايح رانون مصوب  ٢5

دومت موظف اات در مقايع ا  ماه  تميني )ره( و اازمان بهميستي كشور، كميت  امداد امام

عتبار ا ها  ممبور توزيع نمايد.ابدها  كااليي شامل برنج، روغح و گوشت را تأميح و از يريق داتگاه

ها  موضوع رانون ها  درممد  باال از ياران مورد نياز برا  اجرا  ايح رانون از محل اهم دهک

شود. اجرا  ايح رانون ناطي پرداتت كشور منظور مي ها تأميح و در بودج  ااالن هدطمندكردن ياران 

تميني )ره( و اازمان بهميستي كشور ها  تحت پوش  كميت  امداد اماممستمر  ماهان  ب  تانواده

 .«نيست
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 ها در تصوصصرف همين ، ورت و انرژ  طماينده، با اصالح رانون هدطمند كردن ياران 

 ،ها(  هدف و پرداتت غيرهدطمند ياران گفت  )مشخص نشدن جامع ادها  پي اير

 گرديد.  اجرا  بهتر من طراهم ميزمين 

با شروع ب  كار دومت يازدهم و اظهار نظرها  برتي مسئوالن من در تصوص 

رطت ايح دومت با نگاه جامع و در حامي ك  انتظار ميها، رانون هدطمند كردن ياران 

رانون  ٢1    اجرايي تبصرهنام ب  اصالح ايح رانون بپردازد، با تصويب مييح اصومي

اجرا  مرحل  دوم ايح رانون را شروع نمود. اما با توج  ب  ايرادات  1828بودج  

را با تصويب يک توان مرحل  دوم منا  ك  در ايح رانون وجود دارد، نميگسترده

مون  در ايح رانون، هم  متقاضيان، مستحق نام  بدراتي اجرا نمود. برا  نمييح

 8  ماده« امف»بند  1  جمء اند. اما در تبصرهدرياطت ياران  نقد  شناتت  شده

نام  يادشده طقط تانوارها  نيازمند مستحق درياطت ياران  نقد  شناتت  مييح

ايح  ،اند و دومت اتتيار حذف اشخاصي را ك  واجد شرايط نيستند دارد. بنابرايحشده

باشد و با توج  ها مغاير مينام  يادشده با رانون هدطمند كردن ياران بخ  از مييح

 1٧٨تواند برابر اصل نام  نبايد با رانون مغاير باشد، هر شخصي ميك  مييحب  ايح

را از ديوان عدامت ادار  درتواات نمايد. بنابرايح، شايست  رانون ااااي، ابطال من

ها  صورت گرطت  در ايح ااتفاده از نظر كارشنااان و پژوه بود ك  دومت با 

نام  اكتفا گمارد و ب  تصويب يک مييحتصوص ب  اصالح ايح رانون همت مي

 نمود.نمي

 و خ مات  مایتي و ت ينبخشي  زه .1

توانمندااز  و اجرا  »ها، رانون هدطمند كردن ياران  ٧ماده « ب»بند  8جمء 

  هدف، مقرر نموده اات. اما منظور از را برا  جامع « تماعيها  حمايت اجبرنام 

  اجرايي نام مييح 1ماده « ذ»توانمندااز  و حمايت اجتماعي چيست؟ برابر بند 

ها  اطماي  درممد و دارايي تانوار، كسب مهارت»ايح ماده، توانمندااز  ارتصاد ، 

« اه اطراد و تانوارهاشغلي، پايدار  شغلي و امنيت درممد  و اطماي  اطح رط

رانون ااتتار نظام جامع رطاه و تاميح  ٢  ماده« ب»برابر بند باشد. همچنيح، مي

  تدمات حمايتي و توانبخشي، ، ايح حوزه شامل ارائ 18٠8اجتماعي مصوب 

ها  نيازمند  اات ك  ب  داليل ها  مامي ب  اطراد و تانوادهاعطا  ياران  و كمک

 27نمايد.ار نيستند يا درممد منان تکاطو  حدارل زندگي منان را نميگوناگون رادر ب  ك

                                                                                                     
 82  گفت  نيم اهداف و وظايف حوزه حمايتي را بيان نموده، همچنيح مادهرانون پي  5  ماده ٢٧
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رانون هدطمند كردن  ٧  نام  اجرايي مادهمييح 11  ماده« ج»همچنيح، بند 

ها زير عنوان حمايتي و توانمندااز  موارد  را مقرر نموده اات ك  ب  برراي ياران 

 پردازيم.ها ميمن

 متي  ها  اجرا  يرح تاميحتاميح بخشي از همين » دارد:ايح بند مقرر مي 1جمء 

هد مورخ 58858/ت1555٢٨نام  شماره طرزندان مهر امام رضا )ع( موضوع تصويب

نام  با تومد هر نوزاد ايراني و در صورت برابر ايح مييح 29«.و اصالح من 2818٠٠/1٠/٠

( ٨٨٨/٨٨٨/1٨انداز با مبلغ اومي  حدارل ده ميليون )  پستقاضا، حساب اپرده

نام نوزاد و ب  عنوان موجود  اومي  يرح ريال تواط مجر  )بانک تواع  تعاون( ب 

شود. موارد ااتفاده از منابع يرح يادشده، ب  تاميح مسکح، ايجاد طرصت اطتتاح مي

ها  ازدواج، تحصيالت عامي و حوزو ، درمان شغلي اومي  برا  كسب و كار، همين 

 شود.ها  حج تمتع برا  صاحب حساب منحصر ميو همين  امعالجها  صعببيمار 

ب    اجرا  مصونام ، همين جا  بسي شگفتي اات ك  دومت با تصويب ايح مييح

ها ب  اجرا  يرح جامع تاميح يادشده را از منابعي ك  در رانون هدطمند كردن ياران 

ك  نظر از ايح   هدف اتتصاص دارد، تاميح نموده اات. صرفاجتماعي برا  جامع 

  تدمات حمايتي و   يادشده از شمول حق تاميح اجتماعي و حوزهمصوب 

راد توانبخشي تارج اات و پاي  و مبنا  حقوري من نيم مشخص نيست، ب  نظر مي

ك  دومت پس از تصويب ايح مصوب  برا  اجرا  من با كمبود منابع روبرو بوده و 

 نمايد.را تاميح تواند منها ميد كردن ياران تصور نموده ك  از منابع رانون هدطمن

رانون يادشده  ٧ماده « ب»بند  ٢يور ك  در تصوص جمء راد، همانب  نظر مي

  اجرايي ايح ماده نيم از نام مييح 11ماده « ج»بند  ٧و  8، ٢گفت  شد، جمءها  

ج   تدمات حمايتي و توانبخشي تار  شمول حق تاميح اجتماعي و حوزهگستره

ها  مربوط ب  يادشده كمک ب  تاميح بخشي از همين  ٢ك  جمء باشند. چنانمي

كمک ب   8ها  هدف، جمء مسکح، تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان برا  گروه

ها  علمي، طرهنگي، ورزشي و پژوهشي( و جمء تاميح مسکح جوانان برتر )در زمين 

ايح موارد، ن  تنها جمء حق تاميح  دارند.كمک ب  اشتغال جوانان را مقرر مي ٧

                                                                                                     
 ها  توانمندااز  اتتصاص ياطت  اات.   پنجسام  پنجم تواع  نيم ب  اجرا  برنام رانون برنام 

ك  در  باشدهيات وزيران مي ٠/٠/18٠٠  تاميح متي  مهر امام رضا )ع( مصوب نام منظور مييح ٢٠

 درج شده اات. ٢٨/٠/18٠٠مورخ  1٠٠5٧روزنام  رامي شماره 
 12/1٨/18٠2اصالحي   ٢2
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بند يادشده اعمال تبعيض )ب  نفع جوانان(  ٧و  8اجتماعي نيستند، بلک  جمءها  

ك  در ها  مثبت نيم ررار ندارد. چ  ايحها در گروه تبعيضباشد و ايح تبعيضنيم مي

 باشند. بنابرايح، كمک  حمايت ميها  هدف شايست ها  هدطمند ، گروهبرنام 

  هدف در چارچوب حق مسکح، ب  مسکح، اشتغال، تحصيل و ازدواج اعضا  جامع 

حق اشتغال، حق مموزش و حق تشکيل تانواده )ن  تاميح اجتماعي( و بدون تبعيض 

ويژه در امبت  حمايت از جوانان ب  30تواند در ايح رانون مورد حمايت ررار گيرد.مي

يور يبيعي در صورت وجود   اات، اما ب   اشتغال منان امر  نيکو و بايستزمين 

ها  شغلي، جوانان از اومويت ااتخدامي برتوردارند و حتي گاهي طرصت

ظاهر در اومويت ررار دادن ااممندان، زنان و كودكان در ااتخدام، يلبان با ب طرصت

ااتفاده نموده و برا  نمون  با حقوق و داتممد كمتر  منان را از شرايط ايشان اوء

 كنند.اتخدام ميا

 ك  كميت  حقوق ارتصاد ، اجتماعي و طرهنگي نيم در تفسيرها  عموميچنان

ها  نسل دوم حقوق متعدد بر مموم پرهيم از تبعيض و رعايت برابر  در تاميح حق

تود در  1226اال  5  شمارهبشر تاكيد نموده اات. از جمل  در تفسير عمومي 

يور ويژه بر مموم اتخاذ طرهنگي ااممندان، ب مورد حقوق ارتصاد ، اجتماعي و 

نمايد. ارداماتي برا  جلوگير  از تبعيض ب  دميل اح در اشتغال و حرط  تاكيد  مي

مند  از همچنيح رانون ااااي كشورمان نيم ب  برابر  هم  شهروندان در بهره

هروندان، ش حقوق بنياديح و برابر  مقابل رانون تاكيد نموده و برا  تاميح ايح حقوق

بنابرايح شايست   31گون  تبعيضي اعم از اح، جنس و غيره رائل نگرديده اات.هيچ

مجري ( ن  تنها اصل برابر  را در تصويب يور عام روا  مقنن  و اات، دومت )ب 

  من حمايت از اشخاص نيازمند  روانيح رعايت كند، بلک  اصل عدامت را ك  الزم 

  رضايي مللي، رانون ااااي، تفسيرها  مراجع صامح، روي اماات ك  برابر ااناد بيح

  اعمال تبعيض مثبت هستند نيم مورد توج  ررار دهد، بويژه در روانيني و ... شايست 

ها تاميح حقوق رطاهي بشر و گسترش عدامت   وجود  و شان تصويب منك  طلسف 

                                                                                                     
ريس مجلس شورا  جمءها   2/٠/18٠2هد/ب مورخ  6125٨  شماره گفتني اات، برابر نظري  8٨

بند )ج( ماده يادشده مغاير رانون شناتت  شده و در مهلت يک هفت  رانوني نيم از او  دومت  8و ٢

يادشده ب   1ك  جمء باشند. توضيح ايحاالثر مياند، بنابرايح، جمءها  يادشده ملغينگرديدهاصالح 

 هيات وزيران اصالح گرديده اات.  12/1٨/18٠2موجب مصوب  جلس  مورخ 
 رانون ااااي.  ٢٨و  12و اصول  8اصل  15و  1٢، 2مستنبط از بندها   81
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 باشد.اجتماعي مي

  زنان يادشده نيم تغذي رانون  ٧ي ماده نام  اجرايمييح 11ماده « ج»بند  5جمء 

ايح بند ب  يرح گسترش  6اال را مورد تاكيد ررار داده و جمء  5باردار و كودكان زير 

ها  هدف از يريق صندوق مهر امام رضا )ع( يا برا  گروه 32تدمات مامي ترد

 ايح بند ب  توانمندااز  ارتصاد  5ها اتتصاص ياطت  اات. همچنيح، جمء بانک

زنان ارپرات تانوار و دتتران تودارپرات، معلوالن، طرزندان ترتيص شده از 

  حق مراكم حمايتي و طرزندان مددجويان اتتصاص دارد ك  انطباق كامل با حوزه

تاميح اجتماعي و تدمات حمايتي و توانبخشي دارد و در صورت اجرا  درات 

 ي و توانبخشي را موجب گردد.  حمايتتواند ارتقا  حق تاميح اجتماعي در حوزهمي

 ٧  نظام جامع تاميح اجتماعي موضوع ماده يور ك  گفت  شد، اهم ياران همان

ك  در حامي ك  رئيس اازمان دراتي پرداتت نشده اات. چنانايح رانون نيم ب 

 ب  ماايشگاه كهريمك تا پايان "امهوي ياران  اطراد مجهول"بهميستي عنوان نموده ك  

پرداتت شده اات، مدير ماايشگاه كهريمك از پرداتت نشدن  182٨ه اال بهمح ما

ايشگاه ك  مانژاد با بيان ايحها تبر داد. صوطيامهوي ياران  يک ميليارد توماني مجهول

امهوي  دارد، اظهار داشت: مقرر شده، اازمان مددجو  مجهول ٢٠1كهريمك 

ها ب  امهوي هر يک از مجهولهمار تومان برا  نگهدار   8٢٨بهميستي ماهان  

  كهريمك پرداتت نمايد، اما تاكنون پرداتتي در ايح زمين  انجام نشده مواس 

  امداد و اات. و  در ادام  با اشاره ب  نگهدار  مددجويان معرطي شده كميت 

ر كس و طقيبي"اازمان بهميستي در ماايشگاه كهريمك با محاظ شرويي همچون 

 2٨٨تا  ٠٨٨: نگهدار  هر يک از ايح اطراد برا  ماايشگاه ماهان  عنوان نمود "بودن

همار تومان  8٢٨  امداد ماهان  همار تومان همين  دربر دارد و در ايح ميان، كميت 

همار تومان برا  نگهدار  از هر مددجو  معرطي  ٢٨٨و اازمان بهميستي ماهان  

  س ، مواك  اال گذشت بيان ايحنژاد در ادام  با كنند. صوطيشده تود پرداتت مي

ها با از ايح همين  %٠٢ميليارد تومان همين  داشت  اات، عنوان داشت:  ٢٠كهريمك 

ها  دومتي تاميح شده اات. مدير با ياران  اازمان %1٠ها  مردمي و كمک

   مددجويان كهريمك ازماايشگاه كهريمك در پايان با اشاره ب   واريم نشدن  ياران 

                                                                                                     
ها  الزم در رامب تدمات مامي ترد، تاميح ارماي »دارد: نام  يادشده مقرر ميمييح 1  بند د ماده 8٢

ها  هدف برا  موارد  از ربيل تاميح نيازها  اومي  و رامب انواع وام و ديگر تدمات مامي ب  گروه

 «.باشدضرور  مي



 
  يبر تحقق حقوق اجتماع هااران يهدطمندكردن  ريثأت

 

 

188 

 

ها نيم گفت: در ايح زمين  با وزارت تعاون، كار و اازمان هدطمندااز  ياران  او 

رطاه اجتماعي، مركم ممار ايران، اازمان بهميستي كشور و اازمان هدطمندااز  

ايح در حامي اات  33ايم.ا  نرايدهايم، اما هنوز ب  هيچ نتيج ها مذاكره كردهياران 

ما  گردند ومند مي  نقد  ماهان  بهرهتوانمندِ بسيار ، از ياران ك  اطراد ثروتمند و 

مند  نيازمندان از ايم ك  ن  تنها روانيح و مقررات مرتبط، بر بهرهطراموش كرده

، مفاهيم و نهادها  ديني و انتي مانند نفق ، صدر ، ها تاكيد دارندگون  كمکايح

 اند.نيازمندان تاكيد نمودهها ب  تمس، ذكات و ... نيم بر اتتصاص كمک

ها و  ق  مایت يز سالمت ير قان ن ه رمن  يسين یارين  .3

 ق ينی  مستبط

ها  بشر  االمتي يک حق بشر  بنياد  اات ك  برا  اعمال حق

ناپذير اات. هر انساني حق دارد از باالتريح اطح رابل وصول االمتي ديگراجتناب

حق بر االمتي پيوند نمديکي با تحقق  34گردد. برا  زندگي توام با كرامت برتوردار

ها وابست  اات، از جمل  ها  مندرج در ااناد حقوق بشر  دارد و ب  منديگر حق

ها  مربوط ب  غذا، مسکح، كار، مموزش، كرامت انساني، زندگي، برابر ، حق

ممنوعيت شکنج ، حريم تصوصي، داتراي ب  جريان مزاد ايالعات، مزاد  تشکل 

ها ها  يادشده و ديگر حقماعات، محيط زيست اامم و مزاد  رطت و ممد، حقو اجت

راد، حق ب  نظر مي 35پردازند.ناپذير حق بر االمتي ميها ب  اجما  جداييو مزاد 

  امور ماد  )جسمي( و معنو  )رواني( بر االمتي ريش  در حق زندگي دارد و هم 

گيرد. از ايح رو، مزاد  و رهايي از انواع مربوط ب  مرام  و مااي  بشر را دربر مي

ها  ارتصاد  و اجتماعي مانند ترس از طقر و نبود امنيت ارتصاد  و اجتماعي، ترس

يار   حق بر االمتي بسباشند. بنابرايح، دامن نيم از جمل  حق بر االمتي بشر مي

ومت ا  دباشد ك  برگسترده بوده و حق حمايت از االمت يکي از نتايج ايح حق مي

 نمايد.  تدمات عمومي تکاميفي ايجاد ميدهندهو ديگر نهادها  ارائ 
ها  تعديل ارتصاد  و مزادااز  توج  ب  حقوق ارتصاد  و در اجرا  برنام 

يور تاص حق حمايت از االمتي يک ضرورت اجتماعي از جمل  حق بر االمتي و ب 

ها هدايت ياران اهداف من،  باشد. در يرح هدطمند  نيم ك  يکي از مهمتريحمي

                                                                                                     
 ،18/1٢/182٨، 85٢٧، ش روزنام  آرتابگمارش،  88
 .٢٨٨٨ماعي و طرهنگي، اال   حقوق ارتصاد ، اجتكميت  15  تفسير عمومي شماره 1بند  85
 .8همان بند 86
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باشد، اتتصاص منابعي   هدف و تحقق مرمان عدامت اجتماعي مياو  جامع ب 

 ٢1باشد. در ايح ميان با توج  ب  تاكيد اصول برا  حق حمايت از االمت الزم مي

اني ها  درمرانون ااااي و روانيح عاد  كشورمان بر تعميم بيم  و نق  بيم  ٢2و 

ها  درماني بايد مورد توج  رانونگذاران ررار گيرد. متي، گسترش بيم در حق بر اال

  اجرايي من ب  نام ها و مييحرانون هدطمند كردن ياران  ٧  در هميح رااتا، ماده

ها  حق حمايت از االمت در چارچوب حق تاميح اجتماعي از جمل  گسترش بيم 

 اي ررار گرطت.تر مورد بررتدمات درماني پرداتت  اات ك  پي 
رانون برنام  پنجسام  پنجم تواع  جمهور  ااالمي ايران نيم در ايح  85  ماده

ب  منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تاميح، تواع  و تخصيص »گويد: باره مي

 ... -عادالن  منابع عمومي االمت:  امف
 مها  مستقيب  منظور تحقق شاتص عدامت در االمت و كاه  اهم همين  -ب

ها  االمت، ايجاد داتراي عام  ( همين %8٨درصد )مردم ب  حداكثر معادل اي

ناپذير درمان، ها  تحملمردم ب  تدمات بهداشتي درماني، كمک ب  تاميح همين 

امعالج، تقليل وابستگي امور واحدها  پوش  دارو، درمان بيماران تاص و صعب

ربيت، تاميح و پايدار  نيرو  بهداشتي درماني ب  درممد اتتصاصي و كمک ب  ت

( تامص كل بودج  حاصل از اجرا  %1٨انساني متخصص مورد نياز، ده درصد )

 شود.ها عالوه بر اعتبارات بخ  االمت اطموده ميرانون هدطمند كردن ياران 
دومت موظف اات اعتبار ممبور را هر اال برمورد و در رديف تاص در اليح  

درمان و مموزش پمشکي منظور نمايد تا برا  موارد بودج  ذيل وزارت بهداشت، 

ايح رانون درصد  از وجوه حاصل از اجرا  رانون هدطمند «. امذكر همين  گرددطوق

ها را ب  حق بهداشت و درمان اتتصاص داده اات. اما شايست  بود ك  كردن ياران 

، توج  باشند  هدف ك  مستحق اعمال تبعيض مثبت ميدر ايح رانون ب  جامع 

مايت از ها ح  تصويب هدطمند كردن ياران ك  طلسف ويژه ايحگرديد، ب بيشتر  مي

 باشد.ها  نيازمند ميگروه

دارد، ده درصد تامص كل بودج  رانون هدطمند كردن گفت  مقرر ميرانون پي 

  وزارت ها ب  اعتبارات بخ  االمت اطموده گردد و هر اام  در رديف بودج ياران 

  اهم ياران  36هداشت ررار بگيرد. اما برابر گمارش كميسيون ارتصاد  مجلس،ب

                                                                                                     
رانون برنام  پنجم تواع ، هيچ پرداتتي در ش  ماه نخست اال  85  ماده« ب»برا  اجرا  بند  85

گمارش كميسيون ارتصاد  مجلس شورا  ااالمي از عملکرد اازمان »انجام نشده اات.  1821
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دراتي پرداتت نگرديده اات در هميح رااتا، دكتر مرضي  بخ  االمت نيم ب 

  دوم وحيد  داتجرد  وزير بهداشت ورت در انتقاد ب  احتمال اجرا  مرحل 

ها بر خست هدطمند  ياران   نيور ك  اجرا  مرحل ها گفت: همانهدطمند  ياران 

  دوم نيم يور رطع، اجرا  مرحل تاثير نبوده اات، ب حوزه بهداشت و االمت بي

 8٨  روز   جلس مثار نامطلوبي برا  ايح حوزه تواهد داشت. و  در حاشي 

با اعضا  كميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادمور شد: در صورتي ايح  1/1821/

تاثير تواهد بود ك  مبامغي از درممد بهداشت و االمت بي  مثار منفي بر حوزه

  ها( ب  حوزهها )مزادااز  ريمتحاصل از اجرا  رانون هدطمند كردن ياران 

ايح در حامي اات ك   37بهداشت، درمان و تاميح اجتماعي مردم اتتصاص يابد.

اعي يور ك  گفت  شد در رانون يادشده اهمي ب  بهداشت و تاميح اجتمهمان

دراتي اجرا نگرديده و با اطماي  اتتصاص ياطت ، اما رانون در ايح تصوص ب 

 هاها و تشديد تحريمها  درماني، بهداشتي و دارويي در اثر مزادااز  ريمتهمين 

 اات.   هايي جد  روبرو ها  دارويي حق االمت شهروندان با چام ويژه تحريمب 

 هاه رمن  يسين یارين ير قان ن   ق رسخ رييرو يز مسك .1

برتوردار  از مسکح و ارپناه منااب برا  هر شخصي الزم  حفظ كرامت و شان 

باشد. بديهي اات، انساني ك  ارپناهي ندارد احترام، كرامت، مااي ، انساني و  مي

اطتد و ااتقالل، مزادگي و عمت و  نيم از امنيت و ديگر نيازها  و  ب  مخايره مي

در زمين  مسکح بايد با وضع روانيح و مقررات و ايجاد نهادها   ومتد رود.ميان مي

مربوط و مسئول، نسبت ب  ااتت و واگذار  مسکح يا اجاره من ب  ريمت پاييح، 

امبت  گروهي از  38ها  مامياتي ب  مردم كمک كند.دادن وام مسکح، ياران  و معاطيت

ت ك  مستحق درياطت ياران  كارشنااان بر ايح باورند ك  مسکح جمء كاالهايي اا

ها  بخ  راد، پرداتت هدطمند ياران  ب  زيرااتتاما ب  نظر مي  39باشد.نمي

   هدف از توجي  ارتصاد  و حقوري برتوردار باشد.مسکح بويژه برا  جامع 

يور كاطي توج  نگرديده ها ب  حق بر مسکح ب در رانون هدطمند كردن ياران 

ايح رانون در مبحث تاميح اجتماعي، اجرا  نظام  ٧ماده « ج»بند  ٢اات. در جمء 

                                                                                                     
 (.5، ص )روزنام  يعتماي، پیشی  ،«هاهدطمندااز  ياران 

 .81/1/1821، 6555، اال بيستم، ش روزنام  همشهسوگمارش،  8٧
 .861عبااي، پيشيح، ص  8٠
 .8٠، ص 18٠2ورمميار،  82
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  هدف از جمل  كمک ب  تاميح همين  مسکح و جامع تاميح اجتماعي برا  جامع 

« ج»بند  8و  ٢ها  ااز  مسکح، مورد تاكيد ررار گرطت  اات. همچنيح، جمءمقاوم

ب  ترتيب، كمک ب  ها، رانون هدطمند كردن ياران  ٧نام  اجرايي ماده مييح 11ماده 

و كمک ب  تاميح  40ها  هدفها  مربوط ب  مسکح برا  گروهتاميح بخشي از همين 

را مقرر نموده 41مسکح جوانان برتر )در زمين  علمي، طرهنگي، ورزشي و پژوهشي(

يور ك  پي  از ايح در گفتار حق تاميح اجتماعي مورد برراي ررار اات. ك  همان

 ك  حق مسکح از گسترهراد، نخست ايحتقاد ب  نظر ميگرطت از چند جهت رابل ان

يور جداگان  مورد بايست ب باشد و ميشمول حق تاميح اجتماعي تارج مي

نام  يادشده تاميح مييح 8و  ٢ك  در جمءها  گرطت، دوم ايحرانونگذار  ررار مي

بر  اباشد و اصل برحق مسکح جوانان مورد تاكيد ررار گرطت  اات ك  تبعيض مي

ك  ايح نابرابر ، جمء تبعيض مثبت ك  در ناديده انگاشت  شده اات. توضيح ايح

ها  نيازمند )بيماران، معلوالن، اامخوردگان، زنان و كودكان تصوص گروه

ك  كميت  حقوق . چنانباشدگردد، نميها و ... ( اعمال ميارپرات، طقرا، ارليتبي

در تصوص  1221اال  5فسير كلي شماره ارتصاد ، اجتماعي و طرهنگي نيم در ت

ها صرف نظر از اح، مورعيت اطراد و نيم تانواده»دارد: حق بر مسکح كاطي، اعالم مي

ها، ارتصاد ، گراي  يا وضعيت گروهي يا غيرگروهي و عوامل ديگر نظير ايح

 ٢مند  از ايح حق، مطابق بند طور تاص، بهرهااتحقاق مسکح كاطي را دارند. ب 

همچنيح كميت  «. ا  از تبعيض باشدميثاق، نبايد در معرض هيچ گون  ٢ده ما

ها  محرومي چون گروه»دارد: يادشده در بخ  ديگر  از تفسير يادشده اعالم مي

ااممندان، كودكان، معلوالن جسمي، بيماران العالج، اطراد دارا  ويروس اچ.م .و  

ان رواني، رربانيان باليا  مثبت، اشخاص دارا  مشکالت پمشکي مممح، بيمار

ها  ديگر بايد در حوزه مسکح از يبيعي، اشخاص ااكح در منايق بالتيم و گروه

رود در اصالحات بعد  ايح بنابرايح، انتظار مي«. نوعي اومويت توج  برتوردار باشند

گفت  از جمل  رعايت اصل برابر  و رانون، حق مسکح با در نظر گرطتح موارد پي 

 ها  بخ  مسکح مورد توج  ررار گيرد.اران  ب  زيرااتتاتتصاص ي

                                                                                                     
ريس مجلس شورا  ااالمي، ايح بند مغاير  2/٠/18٠2هد/ب مورخ  6125٨  شماره برابر نظري  5٨

 االثر اعالم گرديده اات.رانون تشخيص و با  توج  ب  عدم اصالح من ملغي
ريس مجلس شورا  ااالمي ، ايح بند مغاير  2/٠/18٠2هد/ب مورخ  6125٨  شماره برابر نظري  51

 االثر اعالم گرديده اات.رانون تشخيص و با  توج  ب  عدم اصالح من ملغي
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 گیسونتیج 

ها ررار گرطت، ها  مزادااز  مورد توج  دومتبا جهاني شدن ارتصاد مزاد، اياات

ها در ارتصاد،   بيشتر دومتباشند ك  مداتل ها يکي از موانع مزادااز  ميياران 

محيط زيست، اتالف منابع و ... را كسر  بودج ، اتتالل در تجارت مزاد، ممودگي 

  ها موجب توزيع عادالن گردند. از او  ديگر، پرداتت غيرهدطمند ياران موجب مي

    بيشترشود، زيرا ثروتمندان ب  دميل ردرت تريد بيشتر از ياران ثروت نمي

يي ابمارها ها يکي ازندارد، زيرا ياران ها نيم امکان شوند. حذف كامل ياران مند ميبهره

 كنند.ها ااتفاده ميها برا  تحقق حقوق اجتماعي از منهستند ك  دومت

بر تحقق  18٠2ها مصوب اال در كشور ما اجرا  رانون هدطمند كردن ياران  اما

ها رايد با اجرا  ايح رانون، ياران حقوق اجتماعي چ  تاثير  دارد؟ ب  نظر مي

شود، اما متاافان  ن  اجتماعي بهتر محقق  او  نيازمندان هدطمند شده و حقوقب 

  تانوارها  من، هم  ٧    هدف در ايح رانون تعريف نشده، بلک  مادهتنها جامع 

نسبت درممدشان مستحق درياطت ياران  دانست  اات ك  با مفهوم كشور را ب  

نقد   يور برابر، ياران باشد، در عمل نيم هم  تانوارها ب هدطمند ، اازگار نمي

وجوه حاصل از مزادااز   %6٨  اتير، نمايند. از يرطي، برابر مادهدرياطت مي

  ها عالوه بر پرداتت ياران  ب  اجرا  نظام جامع تاميح اجتماعي برا  جامع ريمت

    اجرايي مادهنام بخشي از مييح ك هدف اتتصاص ياطت  اات. صرف نظر از ايح

يور كامل پرداتت باشد، اهم حقوق اجتماعي ب ي مييادشده دارا  ايرادها  حقور

ها، ب  مزادااز  و نقد  نشده اات. در وارع، ايح رانون، بيشتر از هدطمند  ياران 

توبي محقق نگرديده كردن من منجر شده و ب  تبع من، حقوق اجتماعي مردم ب 

ايي هبا چام ها  اجرا  ايح رانون نيم مانند تاميح منابع من اات، برتي زيرااتت

ها  بشر ب  عنوان يک كل يکپارچ    حقوق و مزاد روبرو بوده اات. توج  ب  هم 

باشد. ها  ارتصاد  مينيم از شروط كاميابي در اجرا  ايح رانون و ديگر يرح

يور تاص مردمساالر  ها  مدني و ايااي و ب   حقوق و مزاد بنابرايح، تواع 

يح اتخاذ اياات تارجي كارممد نيم از اركان و اصول حکمراني مطلوب، همچن

 باشد.  ارتصاد  و اجتماعي ميتواع  و اجرا  موطق هر برنام 
    هدف تعريف و زمين گردد با اصالح ايح رانون، جامع بنابرايح، پيشنهاد مي

ها طراهم شود، برتي حقوق مانند حق برتوردار  از مسکح هدطمند  وارعي ياران 
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شند بايابد و مواد مربوط ب  تاميح اجتماعي ك  دارا  ايراد حقوري ميمنااب تحقق 

گير  و اجرا، تعامل ميان نيم اصالح گردد. نظارت اثربخ ، مشاركت مردم در تصميم

روا و اصالح نظام مامياتي نيم بايد مورد توج  ررار گيرند. از او  ديگر، ب  نسبت 

رممد دبگير و كمرانون، حقوق ارشار حقوق ها و تورم ناشي از اجرا  ايحاطماي  ريمت

نيم اطماي  يابد. در پايان شايان يادمور  اات ك  موضوعاتي مانند اصالح نظام 

قوق ها بر حها، تاثير هدطمند كردن ياران مامياتي و ارتباط من با هدطمند كردن ياران 

 اثير مردمساالر ها و هدطمند  من در ايران و تطرهنگي، نق  نفت در پرداتت ياران 

تواند در مينده مورد پژوه  ها، ميو حکمراني مطلوب بر هدطمند كردن ياران 

 پژوهشگران ررار گيرد.
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 رهسست منارع

  يواف مواليي ، ترجم هاو عم مي و  ق ق رشسآزييو دوم، -مرمتِ هميح -

، نو برناك رشيد، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم ايااي دانشگاه تهرا

 . 18٠٢، چاپ نخست

  حبيبي مجنده ، ترجم يلملل يقتصايو ق ق ری مندرياس اف. مونفلد،  -

 . 182٨محمد، تهران، انتشارات جنگل، چاپ نخست، 

، تهران، انتشارات دنيا  ابم، چاپ جامع  شناسي  ق ق ،طرد شهردادرحماني -

 .  18٠5نخست، 

، تهران،  ق ق رشسهاو عم مي و آزييويبايبايي موتمني منوچهر،  -

 . 18٠٠انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 

، تهران، نشر دادگستر، چاپ هاو رنیايی  ق ق رشس و آزييوعبااي بيژن،  -

 .182٨نخست، 

، تهران، مواس  عامي يرآم و رس  ق ق تامی  يجتماعيعراري عمت اهلل،  -

 .18٠6پژوه  تاميح اجتماعي، 

سنجي شناسایي خان يرهاو نیازمن  يمكانكشاورز حداد غالمرضا و ديگران،  -

ها  ، تهران، مواس  مطامعات و پژوه نیاز ير يیسينيز خان يرهاو ري

 . 18٠5بازرگاني، چاپ نخست، 

يلمللي  ق ق يقتصايو، ين يزو ر  ت سع  میثاق ری چشممر. كريون،  -

محمد، رم، انتشارات دانشگاه ، ترجم  حبيبي مجنده يجتماعي و رسهنگي

 . 18٠٧مفيد، چاپ نخست،  

ها )طسح تح   آشنایي را نظام ه رمن  يسين یارين ورمميار حسح،  -

 .18٠2، تهران، انتشارات تانيران، چاپ هشتم، يقتصايو(

، تهران، نشر ميمان، چاپ هاو يساسي ق ق رشس و آزييوهاشمي ايد محمد،  -

 .18٠5نخست، 

ها  حق كار در ميثاق و روانيح تريح جنب نگاهي ب  مهم»عراري عمت اهلل،  -

مجم ع  مقاالت همایش يولت و تضمینات  ق ق يقتصايو، ، «داتلي

، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم ايااي دانشگاه يجتماعي و رسهنگي

 .182٨تهران، چاپ نخست، 
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