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نقش دولت در تامین اجتما عی مردم ،در پرتو حقوق عمومی
*رامين موحدی

**سيد حسين ملکوتی هشتجين

تاریخ دریافت1397/08/17:

***ابوالفضل رنجبری

تاریخ پذیرش1397/11/05:

چکيده
تامین اجتماعی ،عنصري مهم در هر جامعه ،و از مهمترین ساز و کارهاي تحقق عدالت اجتماعی محسوب میگردد ،هر
چند که اجراي طرحهاي مربوط به گسترش تامین اجتماعی ،میتواند موجب افزایش هزینههاي دولتی گردد ،اما رهآورد دولت
از گسترش تامین اجتماعی ،باالتر از هزینههایی است که در مسیر اجراي آن هزینه ميینمایيد اجيراي کاميت تيامین اجتمياعی
میتواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایتمندي مردم از دولت افزایش یابد ،که این امر میتوانيد شتيتوانه
محكمی براي دولت در داخت و خارج از کتور محسوب گردد .از سوي دیگر ،تمسك به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامهها
و کنوانسیونهاي بینالمللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولتها میباشند ،از جمله مصادیقی است
که دولتها میتوانند با اختیارات قانونی بیتتر ،نسبت به اولویت قرار دادن طرحهاي تامین اجتماعی گامهاي اساسيی در ایين
حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند ،امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتمياعی ميردم ،نقيش و مبيانی مداخليه
دولتها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ،امري که تقریباً و تنها با اختالف در میزان اهمیيت ،در هميه
نظریههاي دولت ،از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهاي شسا رفاهی ،متترک است .سیاستهاي تأمین اجتمياعی ،بيه
عنوان محور کلیدي سیاستهاي اجتماعی ،و یكی از موثرترین ابزارهاي دولت براي مبارزه بيا فقير و نيابرابريهيا در جامعيه،
همواره اهمیت ویژهاي نزد دولتها داشته است .طراحی نظام اثربخش تأمین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادي کتور و مبتنی
بر اصول حكمرانیِ خوب تأمین اجتماعی ،اثربختی این نظام را در افق چتمانداز توسعه ملی تضمین میکند .مقاله حاضير بيا
استفاده از روش استقرایی (رویكرد از جزء به کت) حمایت دولت از ميردم را در برقيراري تيامین اجتمياعی در شرتيو حقيو
عمومی مورد بحث قرار داده است که به نظر میرسد ،اصول و قواعد حاکم بر حقو عمومی به عنيوان مكانیسيمی مطمينن و
قانونی در جهت اجراي طرحهاي تامین اجتماعی از سوي دولت میباشد.
واژگان كليدی :تامین اجتماعی ،حقو عمومی ،دولت ،مردم.
*دانتجوي دوره دکتراي تخصصی حقو عمومی ،گروه حقو  ،واحد تبریز ،دانتگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
**دکتراي حقو عمومی ،استادیار ،عضو هینت علمی دانتگاه تبریز ،گروه حقو  ،واحد تبریز ،دانتگاه آزاد اسيالمی ،تبریيز،
ایران .نویسنده مسنولGmail;malakooti.h@gmail.com :
***دکتراي حقو عمومی استادیار ،عضو هینت علمی ،گروه حقو  ،واحد تبریز ،دانتگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
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مقدمه
تامین اجتماعی از مهمترین مسائت جامعه امروز ماست ،و به عنوان یكی از نهادهياي
ضروري براي زندگی نوین ،در سایه تحوالت جهانی در مفهوم حق و سياختار سیاسيی
حكومت شكت گرفته است ،که تحقق عدالت اجتماعی بدون توجه به آن میسر نخواهيد
بود و دولتها نیك میدانند که بدون تحقق عدالت ،نظم اجتماعی واقعی و مطلوب نیيز
تحقق نخواهد یافت .هر سیاستی که در تأمین اجتماعی اتخاذ شود ،بنیان و اساس خيود
را جبران آثار زیانبار حوادث مختلفی میداند که وضيعیت اقتصيادي فيرد را دگرگيون
میکنند و سیاستگذاريها در نظام حقوقی ،اقتصادي و اجتماعی کتورها ،بيدون توجيه
به این مبانی ،ره به جایی نخواهند برد .اجراي این سیاست در ایران نیز صياد اسيت و
نظام حقوقی ایران ،به ویژه بعد از شیروزي انقالب اسالمی و گسترش شعارهاي عيدالت
و برابري ،دست کم در سیاستها و برنامهها به دنبال تحقق عدالت اجتمياعی از طریيق
ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادي بوده و هست.
حق بر تامین اجتماعی از حقو اساسی و بنیادین به شمار میرود ،و نخستین بار در
سطح بینالمللی در اعالمیه جهانی حقو بتر  1948جزء حقو اساسی و اصيلی بتير
آورده شده است( .مجتهدي )37 :1383،حق بر تامین اجتماعی که در نسيت دوم حقيو
بتر مورد تاکید واقع شده ،در حوزه اقتصادي اجتماعی بروز میکند .حقهایی همچيون
آموزش ،مراقبت بهداشتی ،اشتغال و سطح مناسب زندگی از حقو این نست بيه شيمار
میآیند .حقو بتر عالوه بير آزاديهياي اساسيی ،حيق بير تيامین اجتمياعی را بيراي
برخورداري از یك سطح حداقت زندگی ضروري میداند .بيه نيوعی نسيت دوم حقيو
بتر تمامی حقو اقتصادي و اجتماعی را در بر میگیرد .برخالف حقهاي نست اول که
به طور عموم برعدم مداخله دولت و نبود ميانع تاکیيد دارنيد ،حيقهياي نسيت دوم بير
مداخله دولت جهت تحقق حقو مردم تاکیيد دارد .باتوجيه بيه ميواد  27-22اعالمیيه
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جهانی حقو بتر 1،حقو نست دوم ،جزو حقو مثبت است و دولتهيا را در مقابيت
افراد به مسؤولیت وا میدارد .و این حقو با اصطالح "حيق بير" مطيرح شيده اسيت.
هدف اصلی این نست از حقو بتر را باید استقرار برابري و عدالت اجتماعی و هيدف
نهایی آن را نیت به نفع عمومی بدانیم .بر همین اساس ،با توجه به حق هاي موجيود کيه
در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی ،به آن اشاره شده  ،مداخله دولت در برقراري تامین
اجتماعی مردم چه تاثیري خواهد داشت؟ اصوال رابطيه بيین عملكيرد دوليت و حقيو
عمومی در این حوزه چگونه خواهد بود؟ این موضوع موجب گردیده ،نویسندگان مقاله
اهتمام ورزند تا لزوم مداخله دولت در تامین اجتماعی مردم با استفاده از قواعيد حقيو
عمومی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

 -1مبانی تاریخی -نظری اندیشة تأمين اجتماعی
تامین اجتماعی در ایران داراي سابقهاي دیرینه است ،با توجه به برخی کتفیات کيه
در مناطق مختلف باسيتانی ایيران انجيام گردیيده ،نتيانههيایی از وجيود نيوعی تيامین
اجتماعی براي کارگران در زمان هخامنتیان متاهده شده است« ،این کارگران عالوه بير
 .1ماده  23هر انسانی حق دارد که صاحب شغت بوده و آزادانه شغت خویش را انتخاب کند ،شرایط کاري منصفانه
مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیكاري است.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی براي کار برابر ،مزد برابر دریافت نماید.
هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت شاداشی منصفانه و مطلوب براي تأمین خویش و خانواده خویش موافق بيا
حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از شتتیبانیهاي اجتماعی تكمیلی برخوردار گردد.
هر شخصی حق دارد که براي حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تتكیت دهد یا به اتحادیههاي صنفی بپیوندد.
ماده 24هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت ،زمان محدود و قابت قبولی براي کار و مرخصی هياي دوره اي
همراه با حقو است.
ماده 2۵هر انسانی سزاوار یك زندگی با استانداردهاي قابت قبول براي تأمین سالمتی و رفاه خود و خيانوادهاش ،از
جمله تأمین خوراک ،شوشاک ،مسكن ،مراقبت هاي شزشكی و خدمات اجتماعی ضروري است و همچنین حق دارد
که در زمان هاي بیكاري ،بیماري ،نقص عضو ،بیوگی ،سالمندي و فقدان منابع تأمین معاش ،تحت هر شرایطی کيه
از حدود اختیار وي خارج است ،از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد.
دوره مادري و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است .همه کودکان ،اعم از آن که بيا شیونيد زناشيویی یيا
خارج از شیوند زناشویی به دنیا بیایند ،میبایست از حمایت اجتماعی یكسان برخوردار شوند.
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حقو ماهیانه ،از برخی اقدامات تامینی از سوي دولت هخامنتی از قبیت کميك هزینيه
غذا ،مسكن ،لباس و سایر ملزومات برخوردار بودهاند حتی برخيی کتيفیات بیيانگر آن
است که ،زنان کارگر در دوران بارداري از برخی حمایتهاي مالی دولت نیيز بهيرهمنيد
گردیدهاند( ».وامقی)14 :1378،
روند حمایتی از مردم توسط دولت« ،بعد از حاکمیت اسالم در کتور ادامه یافيت و
در گام اول ،شوشش حمایتی تامین اجتماعی از سوي دوليت ،شيامت کميك بيه فقیيران،
بازماندگان ،یتیمان و امثالهم را شامت گردیيد»( .محميودي و ابراهیميی )7۵ :136۵ ،هير
چند اولین گامهاي رسمی دولت در تأسیس تامین اجتماعی به معناي امروزي ،در شایيان
دوران حكومت قاجار و به شیروي از کتورهاي اروشيایی انجيام شيذیرفت .و در نهایيت
براي اولین بار در ایران به سال  1287اولین قانون وظایف براي شرداخت حقو وظیفيه
به بازماندگان صاحبان حقو دیوانی (کارمندان دوليت) تصيویب گردیيده و در نهایيت
«در سال  ،1314ادراه تقاعد به اداره کت بازنتستگی وزارت دارایی تبدیت گردید که این
اداره نیز در سال  134۵ضمن انتزاع ،به سازمان امور اداري و اسيتخدامی کتيور ملحيق
شد»( .حسینی )63 :1388،با این وصف میتوان به این نتیجه دست یافيت کيه رویكيرد
دولت ایران به تامین اجتماعی ،سابقه طوالنی داشته و به مرور و با گذشت زمان ،تغییير
و تحوالتی را شذیرفته و با ظهور قوانین جدید و مترقی ،کالبد اميروزي بيه خيود گرفتيه
است.
تامین اجتماعی را باید نهادي دانست ،که دولتها بنابر ضرورتهاي حادث شده در
جامعه ،اقدام به تاسیس و حمایت از آن نمودنيد .زیيرا شيرایط بيد اقتصيادي در اروشيا
موجب گردید تا بیتتر اقتار جامعه بيا فقير و بيدبختی درگیير باشيند ،بيه نحيوي کيه
حكومتها بیم آن میدادند که عدم حمایيت از اقتيار ضيعیف جامعيه ،موجيب ایجياد
بحرانهاي سیاسی و اجتماعی شده و شایههاي حكومت را به لرزه اندازد ،هير چنيد کيه
احزاب مخالف دولتها نیز از این وضعیت نهایت بهره را برده و بيا مقصير جليوه دادن
دولتها سعی در خراب نمودن چهرهي آنها در نزد آحاد جامعه داشتند در ایين زميان،
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بهترین مكانیسمی که دولتها میتوانستند بكار گیرند تا به نيوعی هيم جليوي احيزاب
مخالف درآمده و هم اینكه کمی از آالم و درد مردم بكاهند ،طرح تامین اجتمياعی بيود
که اولین وظیفه آن حمایت از قتر آسیبشذیر جامعه در قبال حيوادث ناشيی از کيار و
سایر خطرات در حوزه کار و اشتغال را در بر میگرفت .در این میان از آلمان به عنيوان
اولین خاستگاه تامین اجتماعی نام برده میشود ،شاید به جرات میتوان مبنياي دخاليت
دولت در ساماندهی تامین اجتماعی آلمان را نتأت گرفته از افكار فیلسيوفانی همچيون
هگت ،ماکس وبر ،کارل مارکس دانست زیرا عبور از جامعه کتاورزي به جامعه صينعتی
امري نبود که صنایع و شرکتهاي خصوصی توانایی داشته باشند به تنهایی آن را انجيام
دهند( .آراسته خو)98 :1374 ،
اصطالح تأمین اجتماعی براي اولین بار به طور رسيمی توسيط روزوليت در قيانون
 193۵ایاالت متحده آمریكيا  1بيه کيار رفتيه اسيت( .مجتهيدي )34 :1383،و در آن بيه
صراحت از دولت خواسته شد تا بيا سیاسيتگذاري صيحیح در برخيی از ابعياد جامعيه
همچون اشتغال و سالمت ،در برقراري نظام تيامین اجتمياعی تيالش نمایيد و از افيراد
تحت شوشش آن نیز حمایت نماید( .طالب )137 :1389،در این راستا ،بنا بر نظر برخی،
اصطالح تأمین اجتماعی شیش از آنكه در قانون ایاالت متحده آمریكا به کار بيرده شيود،
به طور غیررسمی در جملة معروفی از سیمون بولیوار ،2دولتمرد و مبارز آمریكاي التین،
به کار رفته است .به تعبیر بولیوار ،کاملترین نظام حكومتی آن است که بیتيترین میيزان
تأمین اجتماعی و بیتترین میزان امنیت سیاسی را فراهم آورد( .عراقی )10 :1382 ،
انسان در ابتدا ،براي مصون ماندن از حوادث تهدید کننيده امنیيت اقتصيادياش ،بيه
شسانداز روي آورد که در گذشته به علت محدودیت خطرهاي اجتماعی و سياده بيودن
زندگی میتوانست مثمر باشد( .شناهی ،)23 :1376 ،اما بيه تيدری ،،اندیتية تضيمین بيا
مداخله شخص ثالث به عنوان حرکت آغازین براي ایجياد نظيامهياي تيأمین اجتمياعی
1. The Social Security Act
2. Simón Bolívar
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شذیرفته شد (همایون شور .)128 :1386 ،از آنجا که در بسیاري از خطرها همچون شیري،
از شخص ثالث مسنولِ زیان ،خبيري نیسيت ،ليذا ایين امير موجيب تحيول بیميههياي
اجتماعی با رویكرد حقو عمومی شد 1.در تبیین زمینه هاي ظهيور تيأمین اجتمياعی در
دوران جدید ،میتوان به دو سیاستمدار و نویسنده تاریخ ساز اشاره کيرد کيه نظریيات
عمده در رابطه با بیمه اجتماعی ارائه دادهاند :ابتدا صدراعظم آلمان ،اتيو ون بیسيمارک،2
سپس سیاستمدار و نویسنده بریتانیایی ،لرد بوری( 3،عراقی)2۵ :1386 ،
براساس دیدگاه بیسمارک ،هدف بیمههاي اجتماعی ،شوشش جمعیت شاغت ،به ویژه
کارگران است .در این دیدگاه ،4میزان و طول دوره اعطاي مزایا براساس سينوات کياري
افراد و میزان و سابقه شرداخت حق بیمه آنيان و همچنيین درآميدي کيه شيیش از وقيوع
مخاطره اجتماعی داشته اند ،تعیین می شود (فیتز شتریك )11 :138۵ ،از این رو مدیریت
و اداره این طرح به گروههایی سپرده میشود کيه مسيتقیماً از ذینفعيان طيرح محسيوب
میشوند ،مانند اتحادیههاي صنفی کارگران و کارفرمایان .در ایين جریيان فكيري ،حيق
برخورداري از تأمین اجتماعی ،در اصت ،بر یك فعالیت حرفيهاي اسيتوار اسيت ،و ایين
فعالیت نیز میتواند با اجيرت و حقيو یيا بيدون اجيرت و حقيو باشيد( .حسيینی،
)6:1382

 .1در ایران ،شكت گیري جدي بیمه هاي اجتماعی به  1304یعنيی سيال تأسيیس صيندو بازنتسيتگی کتيوري
(کارکنان دولت) برمیگردد .درسال  1309نیز به موجب مصوبه دولت مقرر شد صندو احتیاط طر و شوارع در
کتور تأسیس شود که هدف آن بیمه کردن کارگران شاغت در عملیات راه سازي راه آهن در برابر حيوادث ناشيی
از کار بود که عمالً از  1310قوت اجرایی گرفت .براساس این مصوبه  ،از مزد هر کارگري ،روزي یيك شياهی و
از حقو کلیه روزمزدها و کنتراتیهایی که در طر کار میکردند ،دو درصد کسر میشد تا صرف کارگرانی شيود
که حین انجام کار دچار سانحه میشوند.

2. Otto Von Bismarck
3. William Henry Beveridge

 .4نظام بیسمارکی داراي اشكاالتی به این شرح است .1 :شهروندانی که کياري نميیکننيد ،از تيأمینهياي خياص
برخوردارنیستند .2 .در بین گروههاي مختلف نابرابري در هزینه تأمین وجود دارد که یكپارچگی ملی را بيه خطير
میاندازد .3 .تحول نامناسب متاغت و جمعیت ،ورشكستگی صندو ها را موجب شود .همچنین نحيوه اداره ایين
نظام ،محتاج افراد حرفهاي و عالقهمند به امور عمومی است به دور از وسوسههاي صنفی.
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در نظامهاي عام یا بوریجی ،هدف طرح بیمه اجتماعی شوشيش همگيانی جمعیيت
است .در این دیدگاه ،مزایایی با نرخ ثابت در نظر گرفته میشوند که منابع مالی آنهيا از
طریق مالیات تأمین میشود و دولت نیز عمدتاً مسؤول مدیریت و اداره طرح است 1.بيا
وجود اهمیت تفاوتهاي این دو دیدگاه ،امروزه اجماع گستردهاي در ایين رابطيه جيود
دارد که هر دو نوع این بیمههياي اجتمياعی را نميیتيوان در شيكت «کاميت» خيود در
نظامهاي تأمین اجتماعی یافت و همچنین نمیتوان نمونيهاي از نظيام تيأمین اجتمياعی
کتوري را نام برد که بتوان آن را جانتین تمام و کمال دیدگاه بیسيمارک یيا بيوری ،از
تأمین اجتماعی دانست .نظامهاي بیمه اجتماعی اکثر کتورها داراي ویژگیهيایی از هير
دو نوع این دیدگاهها هستند( .سجادي)7 :1390 ،

 -2مفهوم نظام حقوقی تأمين اجتماعی
تعریف دقیق یا حداقت تعریفی که مورد قبول همگان باشد ،از تأمین اجتماعی ارایيه
نتده است .به نظر میرسد ،بررسی مساله تأمین اجتماعی هميواره بيا دو جهيتگیيري
همراه بوده است .یكی نظریه تفسیر مضیق از تأمین اجتمياعی و دیگيري بیيان مفهيومی
موسع از آن می باشد .در دید موسع ،تأمین اجتماعی مجموعه اي از سیاسيت هيا ،سياز و
کارها و برنامههاي عمت براي حمایت از آسیبشيذیران و کميكرسيانی بيه ميددجویان
است (زاهدي مازندرانی .)23 :1378 ،در نگاه مضیق نیز شاید بتوان آن را به مفهوم بیمه
بیكاري یا یكی از سایر انواع بیمههایی که براي قتر آسیبشيذیر جامعيه در نظير گرفتيه
میشود ،تعریف کرد.

 .1این نظام ادامه نظام بیسمارکی و مبتنی بر سه اصت جدید بود .1 :اصت همگيانی بيودن :هميه ميردم صيرفنظر از
وضع حرفهاي در مقابت مخاطرات اجتماعی تأمین باشند .2 .اصت وحدت :یيك سيازمان واحيد کتيوري مجميوع
درآمد و هزینه را اداره کند .3 .اصت یكنواختی :هر کس برحسب نیازهایش و مستقت از درآميدش کميك دریافيت
کند.
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از بعد تطبیقی ،واژه تأمین اجتماعی حداقت در قانون فدرال آمریكا راجيع بيه تيأمین
اجتماعی که در سال  193۵به تصویب کنگره رسید ،به مفهوم حقوقی آن مطرح شيده و
داراي مفهوم عامی از حیث هدف حمایتی دولت است که از حالت محدود تعریيف بيه
بیمه و بیمه کارگران تا سیستمی از حمایيت اجتمياعی از تميامی ضيعفا و نیازمنيدان را
شامت میشود)Watson, 1980: 1( .
عده اي از دانتمندان و صاحبنظران در بیان مفهوم تيأمین اجتمياعی بیتيتر بير روي
بحث «سیاستگذاري» تأکید کردهاند )Atkinson, 1989:99( .واژه «تأمین اجتمياعی»
را داراي معنایی دوجانبه میدانند که سیاستگذاري دولت در زمینيه تيأمین اجتمياعی یيا
مجموعه اي از رویه ها را شامت می شود و در هر صورت بیش از اینكه نتیجه اقدام عملی
باشد ،ناشی از طرز تفكر دولتها و رویهاي اسيت کيه آنهيا بيه عنيوان یكيی از ابعياد
سیاست کالن خود در زمینه تأمین اجتماعی لحاظ میکنند.
با توجه به مطالب گفته شده و تعریفی که از مفهوم تامین اجتماعی ارائه شد حقيو
تامین اجتماعی را میتوان اینگونه تعریف کرد:
حقو تامین اجتماعی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اقداماتی است که جامعيه
به نحو سازمانیافته براي حمایت از اعضاي خيود بيه هنگيام شریتيانیهيا و تنگناهياي
اقتصادي و اجتماعی انجام میدهد( .استوار سنگري)18 :1393 ،

 -3تامين اجتماعی در اسناد بينالمللی
حق بر تامین اجتماعی در اسناد بینالمللی نیز تجلی و بازتياب یافتيه و بيه رسيمیت
شناخته شده است .از مهمترین اسناد بینالمللی در ارتباط با تامین اجتماعی؛ منتور ملت
متحد ،اعالمیه جهانی حقو بتر و مقاوله نامههاي سازمان بيینالملليی کيار و اعالمیيه
فیالدلفیا و دیگر اسناد بینالمللی مانند؛ کنوانسیون حقو کودک ،کنوانسیون منع تبعیض
از زنان و ...است ،که در این اسناد ،بر حق برخورداري از تيامین اجتمياعی بيراي هميه
افراد بتر تاکید شده است .یعنی همه افراد به دلیت انسان بودن صرفنظر از هرنوع قیيدي
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اعم از جنس ،رنگ ،نژاد و مذهب از حداقت امكانات بایستی برخوردار باشند و در برابر
خطرهاي اجتماعی ميورد حمایيت دوليتهيا قيرار گیرنيد .در ایين چيارچوب ،اسيناد
بینالمللی دولتها را مكلف کردهاند تا «حق بر تامین اجتمياعی» و موضيوعات رفياهی
شهروندان را تامین نمایند.
تامین اجتماعی در اسناد بینالمللی به عنوان حق بتري بيه رسيمیت شيناخته شيده
است ،زیرا اسناد بینالمللی عدالت اجتماعی را شرط الزم براي صلح شایدار دانستهانيد و
دولتها را مسؤول برقراري تامین اجتماعی مناسب براي همه شهروندان خود به دور از
هرگونه قیدي اعم از جنس ،رنگ ،نژاد ومذهب دانستهاند.
نست دوم حقو بتر؛ که با حق بر تامین اجتماعی و برابيري ميرتبط اسيت .بعيد از
جنگ جهانی اول توسط دولتها به رسمیت شناخته شد .این دسيته از حقيو ماهیيت
اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی دارند .این نست به حقو جمعی توجه دارد و از نظر این
دسته ،دولت یك دولت حداکثري میباشد زیرا منافع و امكانات در اختیار دوليت قيرار
دارد .نست دوم شامت حق برخورداري از اشتغال ،حقو مربوط به مراقبتهياي درميانی
و نیز حق تامین اجتماعی و مزایاي بیكاري میباشد؛ هماننيد نسيت اول ،نسيت دوم نیيز
توسط اعالمیه جهانی حقو بتر شوشش داده شده است)Pennings,2006:45( .
نست دوم حقو بتر به عنوان حقو مطالبهاي و به عنوان حق طبیعی انسان اسيت،
حقو مطالبات را هیچكس قادر نیست به تنهایی آنها را برآورده کند .تامین شيارهاي از
نیازها بویژه حق برتامین اجتماعی ،نیازمند نهادهاي توانمند اجتماعی است که حكوميت
در مقام مسؤول و تصدي این نهادها ،اینگونه نیازها را برآورده میکند (هاشيمی:1384 ،
)13
حقو اجتماعی ،شایهگذار هرنوع نظام منطقی حمایت اجتماعی اسيت .برخيورداري
از حقو اجتماعی مستلزم ایفاي نقش فعال از سوي دولت است و بر این شایيه اسيتوار
است که دولت نه تنها مسؤول حفظ نظم و امنیت عمومی اسيت بلكيه مسيؤول رفياه و
تامین اجتماعی مردم نیز هست و به طورکلی موظف به ایجاد شرایطی اسيت کيه ميردم
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بتوانند از حقيو فيردي و اساسيی کيه بيه آنهيا تعليق دارد و تحيت عنيوان «حقيو
شهروندي» مطرح میباشند برخوردار شود( .شولت)2 :1383 ،
در نهایت ،برعكس نست اول حقو بتر ،برخورداري از حقو اقتصادي ،اجتمياعی
و فرهنگی (نست دوم) مستلزم دخالت جدي دستاندرکاران خدمات عمومی ،همراه بيا
کمك مالی ،حقوقی ،سازمانی ،اجرایی دولت میباشد (هاشمی)13 :1384 ،

 -4تامين اجتماعی در حقوق داخلی
حقو تأمین اجتماعی ،هم اکنون به طور قطع به رشته «حقو عمومی» وابسته است
و نمی توان تردید کرد که یكی از گرایش هاي حمایتی از افرادیست که به موجب اسيناد
حقو بتر ،حقو کار و حقو شناهندگی باید تحت حمایت قرار بگیرند .این رشيته از
حقو به لحاظ ساختاري از حیث قراردادي که میان سازمان تأمینکننده یيا ارایيهدهنيده
خدمات اجتماعی با افراد و گروهها ،منعقد میشود به رشته حقيو خصوصيی نزدیيك
میشود و از آن جهت که مدیریت آن در سطح کالن را دولت بر عهده دارد شيعبهاي از
حقو عمومی است .البته نمی توان رابطه تنگاتنگ حقو تأمین اجتمياعی را بيا حقيو
اقتصادي ،حقو سیاسی و سایر مفاهیم غیرحقوقی نظیر جامعه شناسی و توسعه شایيدار
انكار کرد .به طور کلی یكی از مؤثرترین راهحتهاي حقوقی براي حمایت از کيارگران،
حمایت از ایتان در مقابت حوادث ناشی از کيار و تيدوین نظيام جيامعی بيراي تيأمین
اجتماعی است (بادینی.)48 :1382 ،
هر اندازه که دولتها در این زمینه منظم ،قاطع و کارآمد عمت کنند ،نتيانگر اقتيدار
آنها و نمود توان اقتصادي و توجه به خواستههاي همگيان اسيت .بيه هميین دلیيت در
حقو اساسی ،همواره از تأمین اجتماعی به عنوان یكيی از حقيو بنیيادین ميردم و از
عمده ترین تكالیف دولت یاد میشود که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصيت
 29این وظیفه مهم را مورد تأیید و تأکید قرار میدهد.
 .1اصت بیست و نهم ( )29قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:

1
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در حقو کتورمان ،به موجب بند  2و  4اصت  21قانون اساسی 2،حمایت از مادران
و کودکان بیسرشرست و ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرشرسيت بيه
عنوان قسمتی از وظایف «دولت» تعریف شده است .شذیرش این دیدگاه در یيك قيانون
بنیادین ممكن است موجب این تصور شود که تأمین اجتماعی در مفهوم عيام آن نیيز از
جمله وظایف و اختیارات دولت ميی باشيد .زیيرا هيدف از ذکير حمایيت از ميادران و
کودکان بی سرشرست و ایجاد بیمه خاص اشاره به موارد غالب تيأمین اجتمياعی بيوده و
لذا سایر موارد آن را نیز باید بر همین اساس تعبیر کرد .به عالوه ،قسمت اخیر اصت 29
قانون اساسی این تفسیر را به گونهاي تقویت میکند .مطابق با این اصت ،دولت موظيف
به ارایه خدمات و حمایت مالی و به طور کلی تأمین اجتماعی براي یكایك افراد کتيور
شده است( .فیض زاده )212 :1379 ،
با وجود امكان ارایه نظر فو  ،تحلیت در اصت  29ما را به نتای ،دقیق تري میرسياند.
از یك سو ،بنابر تصریح قسيمت اخیير اصيت ،تكلیيف دوليت بيه تيأمین اجتمياعی بيه
اشخاص نیازمند اختصاص ندارد و لذا حكم مذکور در بند  2و  4اصت  21را تنهيا بایيد
تأکید بر تأمین اجتماعی و نه احصاء و حصر موارد آن دانست .از سوي دیگير ،تكلیيف
دولت به گونهاي نیست که انحصار ایجاد کرده و از متيارکت بخيش خصوصيی بيراي
تحقق این وظیفه جلوگیري نماید .چنانچيه در قسيمت آخير اصيت  29بيه «درآميدهاي
«برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنتستگی ،بیكاري ،شیري ،از کار افتادگی ،بيی سرشرسيتی ،در راه مانيدگی،
حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت هاي شزشكی به صورت بیمه و غیيره حقيی اسيت
همگانی .دولت مكلف است طبق قوانین از محيت درآميدهاي عميومی و درآميدهاي حاصيت از متيارکت ميردم،
خدمات و حمایتهاي مالی فو را براي یكیك افراد کتور تأمین کند».
 .2اصت بیست و یكم ( )21قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:
دولت موظف است حقو زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
 .1ایجاد زمینههاي مساعد براي رشد شخصیت زن و احیاي حقو مادي و معنوي او.
 .2حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ،و حمایت از کودکان بیسرشرست.
 .3ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده.
 .4ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرشرست.
 .۵اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
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حاصت از متارکت مردم» اشاره شده که نتان می دهد ،دولت در شياره اي از ميوارد تنهيا
ممكن است نقش نظارتی را نسبت به امر خطیر تيأمین اجتمياعی ایفيا نمایيد( .زاهيدي
مازندرانی)۵4 :1378،
بند  4ماده « 12قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتمياعی»1در مقيام شيمارش
ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتمياعی ،از جمليه بيه «شيرکتهياي بیميه تجياري،
شهرداري ،دهداريها و »..اشاره دارد که باز مؤید این است که تيأمین اجتمياعی امكيان
دارد به عنوان رابطه اي میان بخش خصوصی و مردم تتيكیت شيود ،چنانچيه در اغليب
بیمهها چنین است .البته نباید در هیچ حال نظيارت عالیيه دوليت را انكيار یيا در صيدد
تحدید آن بود .چرا که تأمین اجتماعی به نوعی مكلف به حضور یيا نظيارت ميی باشيد.
(نصیري)12۵ :1380 ،
2

به همین دلیت برخی از نویسندگان تأمین رفاه مردم را از اعمال حاکمیت محسيوب
داشتهاند.
در مورد این مساله که محدوده اختیار و تكلیف دولت در زمینه تأمین اجتماعی تا به
کجاست نیز اختالف نظر وجود دارد .به طور کلی« ،در مقابت نظریه محدودیت وظيایف
دولت در حقو اساسی کالسیك ،اندیتمندان سوسیالیست نه تنها دخالت دوليت را در
اعمال تصدي ضروري می دانند ،بلكه مهمتيرین وظیفيه دوليت را تيأمین رفياه ميردم و
گسترش عدالت اجتماعی تلقی میکنند» (نصیري.)114 :1380 ،

« .1قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب  1383/2/21مجلس شوراي اسالمی و تأییيد شيوراي
نگهبان در 1383./3/9
« .2اعمال حاکمیت» در مقابت «اعمال تصدي» قرار میگیرد« .در اعمال حاکمیت ،دوليت در مقيام اسيتفاده از حيق
حاکمیت و اقتدار ملی است ،تنها نفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظایف خيود در نقيش آمير و فرمانيده
ظاهر می شود .ولی در اعمال تصدي ،دولت به کارهایی میشردازد که مردم نیيز در روابيط خصيوص خيود انجيام
می دهند .در این گونه اعمال ،دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشود و بسان اشخاص حقوقی به داد و سيتد
میشردازد» (به نقت از :کاتوزیان ناصر ( ،)1378حقو مدنی ،الزامات خيارج از قيرارداد ضيمان قهيري ،جليد اول:
مسؤولیت مدنی ،چاپ دوم ،انتتارات دانتگاه تهران ،ش  ،288ص .)۵69
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«قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مهمترین سند باالدسيتی و مرجيع
خط متی گذاري در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ایيران ،اسيت کيه در سيال  1383بيه
تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است .این قانون که با هدف اجراي اصت بیسيت
و نهم قانون اساسی و به منظور گسترش شوشش بیمههاي اجتماعی ایجياد شيده اسيت،
نظام جامع تأمین اجتماعی درایران را شامت سه حوزه بیمهاي ،حمایتی و توان بختيی و
امدادي میداند.
ماده چهت و دوم قانون برنامه شنجم توسعه 1،1389 ،فراگیري شوشش بیميههيا را بيه
دولت تكلیف کرده است .ازاین رو دولت ،صندو بیميه اجتمياعی فراگیير وابسيته بيه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را طراحی کرده است .بیمه اجتماعی فراگیر بیميهاي
است که به منظور شوشش همگانی بیمههاي اجتماعی بيراي آن بخيش از جمعیيت کيه
متمول بیمه اجتماعی اجباري نیستند و یا شيرایط بیميه شيدن در چيارچوب مقيررات
بیمههاي یادشده را ندارند ،ایجاد شده است
این طرح الیيه بنيدي شيده ،ناشيی از عيدم توانيایی نظيام بیميههياي اجتمياعی در
شاسخگویی به نیازهاي کلیه افراد جامعه ایجاد شده اسيت .مطيابق اصيت بیسيت و نهيم
قانون اساسی برخورداري از تأمین اجتماعی ،حقيی اسيت همگيانی .هيدف از اسيتقرار
چنین نظامی به گفته وزیر کار و رفاه اجتمياعی (دکتير عليی ربیعيی) برقيراري عيدالت
اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت از جامعه است.

1

همه شهروندان حق دارند از حق بر تامین اجتماعی براساس اسناد بینالمللی کيه در
قوانین اساسی کتورشان لحاظ شده ،بهيرهمنيد شيوند .براسياس رویكيرد حيق -بنیيان
اینگونه حق بر تامین اجتماعی جزو حقو بنیادین افراد مليت اسيت و همگيی تحيت

 .1ماده 42ي دولت مجاز است خانوادههایی را که سرشرست آنها تحت شوشش هیچگونيه بیميهاي نیسيت ،تحيت
شوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
 .1دسترسی به خبر در لینك زیر http://www.mcls.gov.ir/fa/news/ :43824
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حمایت قانون قرار دارند .با نقض هرکدام از این حقو می تيوان دوليت را بيه جبيران
خسارت مجبور ساخت( .ژوردن)74 : 138۵ ،
بنابراین ،دولت مسؤولیت کليی دارد تيا نهادهيا و دسيتگاههيایی کيه وظیفيه تيامین
اجتماعی را برعهده دارند ،حمایتهاي مقرر در قوانین بینالمللی و قوانین داخلی را بيه
درستی رعایت کنند و برقيراري آنهيا را در ميورد افيراد ميورد حمایيت از شيهروندان
تضمین نمایند ،البته مسؤولیت کلی دولت و نظام حاکم ،مانع استقالل نهادهاي مسيؤول
تامین اجتماعی در اداره امور خود نخواهد بود (عراقی)24 :1386 ،
نكته بسیار مهمی که جا دارد بدان اشاره شود ،اظهيارنظر نهادهياي نظيارتی سيازمان
بینالمللی کار است .در مطالعه جامعی که در مورد عملكرد دولتهاي عضيو در زمینيه
حمایت از دوران شیيري و مسيتمري بازنتسيتگی از سيوي نهادهياي نظيارتی صيورت
گرفت ،تاکید شده است ،اختیاري که براي دولتها در مورد نظارت و کنتيرل نهادهياي
تامین اجتماعی در داخت هر کتور شناخته شده است به هیچ وجه به معنياي آن نیسيت
که مقامات عمومی و دولت به خود اجازه دهند در منابع مالی نهادهاي تيامین اجتمياعی
دخت و تصرف نمایند .هرنوع دخالت دولت در ایين منيابع و اسيتفاده از آنهيا بيه هير
صورت که باشد ،ممنوع است ،زیرا چنین اقداماتی موجب خواهد شد ،افرادي کيه بایيد
مورد حمایت قرار گیرند ،اعتمادشان از نهادهایی که باید از آنيان حمایيت کننيد ،سيلب
شود .از همین رو متارکت بیمه شدگان در اداره امور نهادهاي تامین اجتماعی ضيروري
است)Pennings, 2006: 29( .
به همین دلیيت تضيمن دوليت در اميور تيامین اجتمياعی از جمليه مباحيث مهيم
محسوب شده به نحوي که در ذیت بند د ماده  6قانون ساختار نظام جامع رفياه و تيامین
اجتماعی  ،به اصت تضمین دولت نیز به صراحت اشاره گردیده است .از جهتی دیگر بيه
دلیت گستردگی و حجم اموري که در حوزه شمول تامین اجتماعی قرارداد  ،تفيویض و
انجام شرح وظایف از عهده یك سازمان بدون شتتوانه دولت امكانپذیر نخواهد بيود.هر
چند که دولت در تالش است تا با استفاده از اصت  44قانون اساسی ،نسبت به واگذاري
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و تفویض برخی از ارکان تامین اجتماعی دولت بيه بخيش خصوصيی بيه جهيت ارائيه
خدمات بهتر به شهروندان اقدام نماید( .شناهی)63 :1376 ،

 -5همسویی مبانی تامين اجتماعی و حقوق عمومی
سخن گفتن در خصوص تامین اجتماعی ،و با توجه به اهداف و ویژگيیهياي آن و
علیالخصوص مداخله دولتها در آن ،بدون توجيه بيه حقيو عميومی ،اميري بسيیار
دشوار به نظر میرسد ،اصوال حقو عمومی ،به دنبال حمایت از شيهروندان بير مبنياي
قوانین است که این قوانین میتواند بر مبناي اسناد خارجی (کنوانسیون و مقاولهنامههيا)
و یا قوانین مصوب داخلی تتكیت شده باشد( .ویژه )39 :1386 ،بر این اسياس یكيی از
عناصري که حقو عمومی بدان شرداخته است موضوع تامین رفاه اجتمياعی شيهروندان
است .با این اوصاف ایجاد و تداوم رفياه عميومی از جمليه تيالشهياي هير حكوميت
میباشد« .دولت ایران نیز با توجه به کرامت و شان انسانها ،وظیفه خيود ميیدانيد کيه
شرایطی را مهیا نماید که در تمامی مناطق کتور حداقت رفاه عمومی ایجاد شده و سيپس
با توجه به امكانات و فضاي کتور نسبت به تداوم و افيزایش ایين رفياه اقيدام نمایيد».
(ستاري فر )114:1390،این امر مهم در اصت  74قانون اساسی چنین بیان گردیده است:
اصت  - 74براي تأمین هرچه سریعتر رفاه عميومی و شیتيبرد اصيالحات بهداشيتی،
آموزشی ،فرهنگی واقتصادي ،با توجه به مقتضیات بومی وجلب همكاري مردم در ایين
مقاصد ،اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان ،بيا نظيارت شيورائی بنيام
شوراي ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان که اعضاي آنرا ميردم هميان محيت انتخياب
میکنند صورت میگیرد .حدود اختیارات ،و عمت و نحوه نظيارت شيوراهاي ميذکورو
سلسله مراتب آنها را که باید رعایت اصول و حدت ملی و تمامیيت ارضيی و تابعیيت
حكومت مرکزي باشد ،قانون تعیین میکند.
«همچنین قانون اساسی در اصت  29و سایر اصول ،حمایت از مخياطرات اجتمياعی
متخصی چون بازنتستگی ،بیكاري ،شیري ،از کارافتادگی ،بیسرشرستی در راه مانيدگی،
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حوادث و سوانح ،ریته کن کردن فقر و محرومیيت و غیيره را از جمليه اهيداف نظيام
تامین اجتماعی دانسته است( ».صرافی )2۵ :1390،بر همین اساس میتوان به یك نتیجه
منطقی دست یافت و آن اینكه اصوال مبناي تامین اجتماعی بير هميان اصيول و اهيدافی
استوار است که حقو عمومی بر آن تأکید داشته است.

 -6كرامت و منزلت انسانی اصلل مشلترک بلين تلامين اجتملاعی و
حقوق عمومی
یكی از اصول متترک بین تامین اجتماعی و حقو عمومی که دولت بر اسياس آن،
به استقرار تامین اجتماعی می شردازد ،بحث کرامت و منزلت انسيانی اسيت .اعتيراف بيه
بنیادي بودن کرامت و منزلت انسانی سابقه طوالنی دارد و ادیان و مذاهب نسبت بيه آن
داد سخن دادهاند« .هر چند که تاریخ بتریت حكایت از ناهنجياريهياي حرميتشيكن
انسانی همچون کتتار جمعی ،تخریب ،جنگ و  ...دارد و این روند موجب شایمال شيدن
حیثیت و منزلت انسانی گردیده است( ».ویژه)19:136 ،
اصت حمایت از حیثیت و کرامت انسانی ترجمان انسان گرایانه وجدان جهان شمول
بتري و مبتنی بر توقع اخالقی است که نظام حقوقی بینالمللی را نیز تحت تياثیر قيرار
داده است .گذشته از منتور ملت متحد و اعالمیه جهيانی حقيو بتير ،قواعيد اسيالمی
حاکم بر قوانین ایران نیز ،به کرامت انسانی شرداختهاند.
از جمله مصادیقی که در حوزه کرامت انسانی میتواند حائز اهمیت محسوب گردد
بحث عدالت اجتماعی و برابري آحاد جامعه است که عالوه بير اینكيه از اصيول اولیيه
تامین اجتماعی محسوب میگردد ،از مبانی حقو عمومی نیز به شمار میآید« .بر همین
اساس راهكارهاي کلی تحقق تامین اجتماعی را میتيوان بيه دو صيورت غیرمسيتقیم و
مستقیم در جامعه متاهده نمود که البته هر دو مسیر ،در راستاي تحقق عدالت اجتماعی
و احترام به کرامت انسانی است»( .حسینی)۵8:1389،
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 -7روش غيرمستقيم اجرای عدالت اجتماعی توسط تامين اجتماعی
در بررسی راهكار غیرمستقیم اجراي عدالت توسط تامین اجتماعی که نتأت گرفتيه
از احترام به انسان و کراميت اوسيت ،و حكوميت نیيز بيه دنبيال آن ميیباشيد ،بحيث
سازوکارها و مكانیسمهایی است که به صورت غیرمستقیم میتواند در برقراري عيدالت
اجتماعی موثر واقع گردد ،به عنوان مثال ،تصویب قوانین در راستاي حمایت از کارگران
و اقتار ضعیف جامعه ،میتواند از جمله حمایتهاي دولت در اجراي عدالت اجتماعی
توسط تامین اجتماعی باشد ،زیرا بیتوجهی به برخی مفاهیم در لوایح تنظیمی دوليت و
یا آییننامههایی که توسط دولت جهت اجراي قوانین مصوب ،تنظیم میگردد ،میتوانيد
نتیجه سرنوشت سازي در وضعیت اقتصادي و رفاهی کارگران و اقتار کيم درآميد ایفيا
نماید به گونهاي که در چنین مواقعی ،اشتباه دولت میتواند فاصيله طبقياتی بيین اقتيار
ضعیف و ثروتمند را دو چندان سازد .توجه به ایين موضيوع در حقيو عميومی داراي
سابقه دیرینهاي است ،با نگاهی به مقدمه قانون اساسی میتوان به این نتیجه دست یافت
که به صراحت نظامهاي اقتصادي مبتنی بر تمرکز و تكاثر ثروت و سودجویی که عاميت
تخریب و فساد و تباهی در مراحت انسان هستند نفيی شيده و برناميه اقتصياد اسيالمی،
فراهم کردن زمینه مناسب براي بروز خالقیتهاي متفاوت انسانی ذکر شده است.
در بند دوازدهم از اصت سوم نیز در بیان وظایف دولت براي نیت به اهداف مذکور و
در اصت دوم ،بر شی ریزي اقتصادي صحیح و عادالنه بر طبيق ضيوابط اسيالمی جهيت
ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف سياختن هير نيوع محرومیيت در زمینيههياي تغذیيه و
مسكن و کار و بهداشت تاکید شده است« .همچنین در بند سوم از اصيت چهيت و سيوم
نیز آمده است :تنظیم برنامه اقتصادي کتور به صورتی که شكت و محتوا و ساعات کيار
چنان باشد که هرفرد عالوه بر تالش شيغلی ،فرصيت و تيوان کيافی بيراي خودسيازي
معنوي ،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبري کتور و افزایش مهارت و ابتكيار
داشته باشد( ».جاویدي )44:1389،بهر حال آنچه که متخص است ،از جمليه مصيادیق
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مهم دیگر کيه از طریيق قيانون اساسيی در جهيت شیتيگیري از اجيراي قيوانین تيامین
اجتماعی به صورت غیرمستقیم ارائه گردیده است بحيث فونداسيیون اقتصياد ایيران بير
حول سه محور بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی است که باید بيا انجيام برناميهریيزي
صحیح توسط دولت به مرحله اجرا درآید.

 -8روش مستقيم اجرای عدالت اجتماعی توسط تامين اجتماعی
در روش مستقیم باید به یك موضوع اساسی شرداخت و آن اینكه ،عدالت اجتمياعی
توسط تامین اجتماعی زمانی میتواند به صورت مسيتقیم بيه مرحليه اجيرا در آیيد کيه
زیرساختهاي عدالت اجتماعی که به صورت غیرمستقیم (تنوري) وضيع گردیيده ،بيه
طور صحیح به اجرا در آمده و آثار مطلوب خود را بيه گونيهاي رقيم بزنيد کيه بخيش
عظیمی از آحاد جامعه را تحت شوشش خود قرار دهد و در این میان احیانيا اگير تعيداد
محدودي از جامعه ،توانایی ادامه زندگی عادي خویش را بدون حمایت تامین اجتمياعی
نداشته باشند،آنگاه دولت بيا در نظير گيرفتن حقيو عميومی (رسيیدگی بيه وضيعیت
شهروندان) و با تمسك بر تامین اجتماعی به حمایت از قتر آسیبشذیر بپيردازد ليذا در
صورتی که روش غیرمستقیم اجراي عدالت در تامین اجتماعی به طرز صيحیح و کاميت
به مرحله اجرا در نیاید ،مطمننا نتیجه حاصله مبین آن خواهد بود کيه قریيب بيه اتفيا
افراد جامعه نیازمند حمایت و شوشيش تيامین اجتمياعی شيده کيه ایين امير بيه جهيت
گستردگی ،از توان دولت در اجراي شوشش تامین اجتماعی خارج خواهد بود به هميین
منظور عدالت اجتماعی هیچگاه بدرستی در جامعه فراگیر نمیشود.

 -9راهبردهای دولت در برقراری تامين اجتماعی
دولتها جهت برقراري تامین اجتماعی ابزارهياي گونياگونی را در اختیيار دارد کيه
عبارتند از بیمههاي اجتماعی و تعاون اجتمياعی و خيدمات اجتمياعی .بيه ایين ترتیيب
تامین اجتماعی هدفی است که بیمههاي اجتماعی همراه با تعياون اجتمياعی و خيدمات
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اجتماعی هر کدام ابزار و راهبرد مهمی جهت تحقق آن به حساب ميیآینيد .بیميههياي
اجتماعی با متارکت مادي فرد ذینفع یعنی شخصی که باید ميورد حمایيت قيرار گیيرد
تكوین شیدا میکند ولی باید توجه داشت که تعاون اجتماعی و خدمات اجتماعی بيدون
متارکت ذینفع تماما و یا بعضا با بودجه دولت و یا توسيط تتيكتهيا و سيازمانهياي
عالقمند و داوطلب شكت مییابد .بنابراین هم بیمههاي اجتمياعی مبتنيی بير نظيامهياي
متارکتی و هم تعاون اجتماعی مبتنی بر نظيامهياي غیير متيارکتی زیرمجموعيه تيامین
اجتماعی تلقی میگردند« .دفتير قيونین و مقيررات معاونيت حقيوقی و اميور مجليس،
)123:1389

 -10توجه به منابع جامعه توسط دوللت در راسلتای اجلرای تلامين
اجتماعی
امييروزه منييابع موجييود در جامعييه بييه جهييت افييزایش جمعیييت ،و مصييرف آن ،بييا
کمبودهایی مواجه میباشد این کمبود موجب گردیده تا همگيان توانيایی بهيرهمنيدي از
منابع موجود در جامعه را نداشته باشند ،بدین منظور دولت موظف است که در راسيتاي
اجراي اصت برابري و عدالت که از مباحث مهم در حقو عمومی محسوب ميیگيردد،
تدابیري را اتخاذ نماید که براساس آن ،همگان فرصت بهيرهمنيدي از منيابع موجيود در
جامعه را داشته باشند ،این امر امكانپذیر نخواهد بود مگير بيا ميدیریت و اجيراي دقیيق
برنامههاي کالن در این حوزه .از جمله منابع مهم که دولت با تمسك بر آن میتوانيد در
اجراي تامین اجتماعی به آن توجه نماید بحث وجوه خیریه و درآمدهاي ناشيی از نهياد
وقف است همانگونه که در سطور قبت مورد اشاره قرار گرفت ،حمایت مردم از دوليت
میتواند عامت مهم و اثرگذاري در جهت اجيراي برناميههياي دوليت محسيوب گيردد،
موسسات خیریه و وجوه حاصيله از اميوري همچيون وقيف ،و مالیيات ميیتوانيد بيه
سرمایههاي کالن در دست دولت تبدیت گردد که براساس آن طرحهاي تامین اجتماعی،
افزون بر بودجه تخصیص یافته ،مورد اجرا و بهرهبرداري قرار گیرد .با این وصف آنچيه
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که بسیار حائز اهمیت است و میتوان با صراحت به آن اشاره نميود ،هميان روشهياي
غیرمستقیم حمایت از تامین اجتماعی است که به مباحث اصلی و ریتيهاي اقتصيادي از
سوي دولت اختصاص دارد .تا با اجراي دقیق آنها ،مرحله اجيراي مسيتقیم حمایيت از
طریق تامین اجتماعی از مردم به وقوع بپیوندد.

نتيجهگيری
دولت اهداف و وظایف متفاوتی را در شیش رو دارد که تامین اجتماعی یكی از آنها
محسوب می گردد ،هر چند که تامین اجتماعی از جمله اهدافی اسيت کيه دوليت بيراي
رسیدن به سطح مطلوب در آن ،نیازمند هزینه میباشد ،اما اجيراي تيامین اجتمياعی بيه
صورت بی نقص ،میتواند ره آوردهاي قابت توجهی را نیز براي دولت بيه هميراه آورد،
از جمله ثمرات اجراي مطلوب تامین اجتماعی ،میتوان به افزایش درجه رضایتمنيدي
جامعه از دولت و حمایت مردم از دولت اشاره نمود ،در جهان امروز ،حمایت ميردم از
دولت ،یكی از بزرگترین سرمایههاي هر حكومتی محسوب ميیگيردد ،زیيرا دوليتهيا
بدون حمایت مردم ،عالوه بر اینكه در نظام داخلی فاقيد اعتبيار خواهنيد بيود در نظيام
بینالمللی نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند ،از سوي دیگر قواعد حقيو عميومی
حاکم بر نظامات دولتی ،صرفا به قوانین و قواعد داخلی بسنده نكيرده و برخيی قيوانین
کنوانسیونهاي بینالمللی نیز از جمله مباحثی است که دولت ،موظف به اجراي صيحیح
آنها نیز میباشد ،لذا از جمله آرمانها و اهداف مهمی که دولتها در اجيراي وظيایف
خویش به دنبال آن هستند ،تحقق و اجراي کامت تامین اجتماعی است.
به این منظور دولتها در تحقق تامین اجتماعی ،برخی اقتيار جامعيه را در اولویيت
شوشش خویش قرار داده و برنامهریزيهاي کالن خود را ابتدا در راسيتاي تيامین منيایع
این اقتار دانستهاند از جمله این اقتار میتوان به کارگران ،معلوالن  ،زنان بیسرشرسيت
و امثالهم از جمله این اقتار محسوب میگردنيد ضيمن آنكيه بحيث ليزوم بهداشيت و
درمان توسط تامین اجتماعی نیز از جمله مباحثی است که دولت ،سيعی در شوشيش آن
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در قالب طرحهاي تامین اجتماعی خواهد داشت هر چند که تمامی عناصر نام برده شده
به نوعی به همان اهدافی باز میگردد که ميیتيوان آن را حقيو شيهروندي نامگيذاري
نمود ،اما نكته حائز اهمیت در خصيوص رویكيرد حميایتی دوليت از ميردم در تيامین
اجتماعی باید به گونهاي اجرا گردد که حقو شهروندان به طور مساوي و همزمان اجرا
گردد .در این میان وجود حقو عمومی و قواعد مترتب بر آن ،میتواند به عنوان عاملی
مهم در تسریع از سوي دولت در جهت برقراري تامین اجتماعی در جامعه است ،وجود
قانون اساسی و همچنین قوانین داخلی به انضمام برخی مقاوله نامهها و کنوانسیونهياي
بینالمللی ،از جمله دسيتاوردهایی اسيت کيه ميیتوانيد در ترغیيب دوليت بيه اجيراي
طرحهاي مربوط به تامین اجتماعی در کتور مفید به فایده محسوب گردد.
پيشنهادات
 - 1بييا توجييه بييه فراگیيير بييودن تييأمین اجتميياعی ،از اجييراي طييرح هييا و
سیاستگذاري در حوزه هایی که نتای ،آن ضعیف و بيدون بهيره منيدي کيافی
براي آحاد جامعه می باشند شرهیز نمایند.
 - 2نكته بسیار مهم در سیاستگذاري براي حوزه تيأمین اجتمياعی ،شرهیيز از
آزمایش و خطاست زیرا حوزه تأمین اجتماعی به جهت گستره فراگیران آن،
هرگز طرح ها را بر اساس آزمون و خطا بر نخواهد تابید و اجيرا ي هرگونيه
طرح بدون شتتوانه مطالعات و علمی ،که محكوم به شكست گردد موجبيات
نارضایتی عمومی و رضایت مندي از دولت را فراهم خواهد ساخت.
 - 3ایجاد زمینه هاي الزم براي بخيش خصوصيی و نظيارت دقیيق بير آن در
خصوص فعالیت در برخی از بخش هاي مربوط به تأمین اجتماعی بيا شرهیيز
از شدیده رانت و با محوریت عدالت شروري می توانيد هزینيه هياي دوليت را
به صورت معقوالنه کياهش داده و موجبيات افيزایش خيدمات بيه ميردم را
فراهم سازد.
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 - 4تأمین اجتماعی به عنوان مدلی عملی از عملكرد نظام محسوب می گيردد
لذا هر میزان دقت در اجراي قوانین آن و نظارت بر نتای ،حا صله ميی توانيد
در محبوبیت و استحكام شایه هاي نظام اسالمی موثر واقع گردد.
 - ۵توجه دولت به موسسات خیریه و نهادهيایی کيه بيه انحياي مختليف در
حوزه اعمال خیر در جامعه فعالیت ميی نماینيد ميی توانيد در افيزایش ارائيه
خدمات تأمین اجتماعی به مردم موثر واقع گردد لذا شیتنهاد م ی گردد تيا در
ردیف بودجه هاي مربوط به تأمین اجتماعی ،تسهیالتی را براي این دسيته از
موسسات خیریه در نظر گرفته شو د یا به لحياظ بورکراسيی اداري شير ایطی
ایجاد گردد تا فرآیند خدمات رسانی اینگونه موسسات تسهیت شود.
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