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 مقدمه   -1

که  است  حقی  انسان  معاش  بهره  حق  مطـابق  امکان  کـاالیی  سـبد  از  فـرد  هر  فراهم    مندی  را  عصر  همان  معیشت  سطح 

حقیقـت شـاخص در  معیشـت  و سـطح  یک    مـیکنـد  و محدودیتهای  امکانات  اساس مجموعة  بر  که  است  زندگی  استاندارد 

ازهایی زیستی که برای ادامة  ین  های اجتماعی، مشخص میشود. طبق تعریف،   ضرورت  راستای تأمین نیازهای فردی و   جامعه در 

نیازهای فردی، و  انسان ضروری است،  یابـد،    حیات جسمانی  برای تحقق هدف خلقت وی ضرورت می  اجتماعی که  الزامات 

مینامیم  ضـرورتهـای ب.اجتماعی  اصول  از  یکی  عنوان  به  غذا  بر  حق  که  نیست  دیرزمانی  زبانهرچند  بر  بشری  های   نیادین 

های   گذاران بدل شده است، ولی چارچوبای برای سیاست لف آن به دغدغه  های مختساماندهی حوزه    دانشگاهی جاری شده و

گردد. همان زمان که در مصر و روم باستان بایدها و نبایدهای غذایی به پیروان ابالغ  کلّی و بنیادین آن به دوران باستان بازمی  

دستورالعملشد   غذاهای   یا  برای  اسالم  در  که  جهایی  همگی  داشت،  وجود  حرام  و  بود لوهحالل  غذا  بر  حق  اولیه  در  .های 

ها در تأمین    شود، دسترسی پایدار به غذا و مسئولیت دولت  چه ذیل عنوان حق بر غذا مطرح میالملل، آنچارچوب حقوق بین 

مین امنیت غذایی و رعایت کرامت  ناشی از آن است. امّا، موضوع فقط این نیست. تأها و مبارزه با گرسنگی و رنج  غذای انسان

د محصوالت غذایی و حتّی درنظر گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی ناظر بر غذا، کیفیت و کمیّت آن، همچنین از  انسانی در تولی

این حق بنیادین، یک وجه بشری و انسان  زمره از  اند. حق بر تغذیه سالم و مناسب به  ار ساختهمد  یِ موضوعاتی هستند که 

شرط تحقّق سایر  عه حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، خود پیشاظ کیفی و کمّی به عنوان یک حق بشری و زیرمجمولح

اعالمیه جهانی حقوق بشر، مورد تصریح قرار گرفته است و پس از آن    25های بشری است که برای نخستین بار در ماده    حق

بیند اسناد  سایر  پیش  ر  نیز،  شد.حقالمللی  چارچوب    بینی  اصول،  غذا  چالش  بر  و  دارد.  ها  سیر  آنهایی  است،  مهم  چه 

تأمین نیازهای حیاتی بشر  های گذشته در زمینه حق بر غذا وضع و اعمال شده است.پیشرونده مقرّراتی است که در طول دهه  

بر که  است  بنیادینی  و  اولیه  حقوق  جمله  الاز  بین  نظام  است.  حیات ضروری  استمرار  و  حقوق  ای حفظ  تأمین  با هدف  ملل 

سازمان ملل متحد ایجاد  توسط  تأمین صلح و امنیت بین المللی  اجتماعی و شرایط زندگی بهتر و  اساسی بشر، کمک به رشد  

ل متحد برای حمایت و کمک به  ها و رسالت های سازمان ملگردیده است. تدوین و توسعه حقوق بین الملل از مهمترین برنامه

عوامل حفظ و استمرار حیات انسان بوده و از نیازهای اولیه   ه است، با توجه به اینکه غذا نیز از اصلی ترین تحقق اهداف یاد شد

بوده است الملل  این مهم هم مدنظر نظام حقوق بین  لذا  برای زندگی است  بنیادی بشر  اصول و   ،و  الملل،  نظام حقوقی بین 

این اصول و قواعد می   دوین نموده است، آگاهی از وجود، ماهیت و عملکردالمللی را تعد مربوط به حفظ و صیانت جامعه بینقوا

در حال حاضر، بر مبنای کرامت انسانی حق  .تواند به کارآمدی حقوق بین الملل در جهت تحقق حقوق انسانها مفید و موثر باشد

های  نماید که مکانیزمذا تحمیل میر تعهدات متعددی را به کشورهای عضو جهت تأمین غ الملل بشبر غذا در اسناد حقوق بین

 بینی شده است.  سیدگی به نقض آن و جبران خسارت برای افراد متأثر از آن پیشمختلفی جهت ر

ب  کردیرو  نیا حقوق  اسناد  پ   المللنیدر  حد  آن  تا  گرسنگ  شی بشردوستانه  ابزار  از  استفاده  که  قابل    ریغ   ای بود  نا  ،یرفته 

  ژهیبشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به و   یهاکمک  افتی ممانعت از در  ، ینظام   ریغ   تیجمع  اتیح  یکردن اموال برااستفاده

 ی حق دادخواه  ن،یاست. همچن  ده یقلمداد گرد  تیبشر  هیعل  ات یو جنا  دیژنوسا  ،یجنگ  اتیرا به منزله جنا  یالمللنیمخاصمات ب

ا ب  ینهادها  قیز طردر مورد نقض حق غذا  قب  یالمللنیمختلف   تیو... به رسم  تیامن  یشورا   ،یالمللنیب  یفریک  وانید  لیاز 

حق مسکن حق داشتن مسکن و پناهگاه مناسب    ،باشد   یبحث مسکن م  شتیموارد مهم حق مع  گریشناخته شده است. از د

ا بس  نیاست.  در  قوان  یار یحق  اعالمملت  یاساس  نیاز  در  و  محق  یجهان  هیها  و  بشر  اقتصاد  یالمللنی ب  ثاق یوق   ، یحقوق 
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فرهنگ   یاجتماع  رسم  یو  شده  ت یبه  اقتصادشناخته  حقوق  از  مسکن  حق  فرهنگ  یاجتماع   ،یاست.  محسوب   زین  یو 

است.  شده  یادیز  یهابوده و در جهت حفظ حرمت آن تالش  یو جوامع بشر  انیاد  تیحما  و.مسکن افراد مورد توجه  شودیم

قانون  یبنحو در  قد  یحموراب  که  م  ن یتریمیکه  بس  نیبمرتک  یبرا   باشد یقانون  مجازات  منازل  حرمت  هتک    د ی شد  اریجرم 

پ  از جرائم عل  ینیب  ش ی)مرگ(  بود.نقض حق مسکن،  با آرامش    میو رابطه مستق  رودیافراد بشمار م  یمعنو  تیشخص  هیشده 

اشخاص محترم و مصون    یمسکون   ریو غ   یمسکون  همواره امالک  یساکنان خانه دارد.در اجتماعات بشر  یجسم  شیو آسا  یروح

هم بر آن   یعرف  نیبعدها قوان  یداشت ول  یحرمت آن جنبه مذهب  تیاست. در ابتدا حق مسکن و لزوم رعاشده   فیض تعراز تعر

م دانست.از  و تجاوز به آن را جر  نیتضم  گریرا بار د  یآزاد  نی متأثر از آن ا  نیفرانسه و اصول و قوان  ریکب  انقالبصحّه گذاشتند.  

شده    یا  ژهیبر حق بر بهداشت و سالمت توجه و  رانیدر حقوق ا  ، باشد  یو درمان م بحث بهداشت    شتیموارد مهم حق مع  گرید

  یاریو بس  یقانون اساس  ران،یدهد که در ا  ی مطالعه نشان م  نیا  یها  افتهی.  اردوجود د  نهیزم  نیدر ا  یو مقررات جامع  نیو قوان

کرده    ییخود شناسا  یدر نظام حقوقد و آن را  شناخته ان  تی به رسم  نیادیحق بن  کیحق را به عنوان    نیا  یاز اسناد باالدست

همگان به    یرا برا  یپزشک  یمراقبت ها  و  ی و درمان  یحق بر خدمات بهداشت  ،29از جمله اصل    یاند. اصول مختلف قانون اساس

د  یم  تیرسم انعکاس  قوان  گریشناسد.  در  بر سالمت  بس  ران،یا  نیحق  انداز  چشم  اقتصاد  ستیند  توسعه  برنامه   -  یساله، 

فرهنگ  یع جتماا قوان  رانیا  یاسالم  یجمهور  ی و  ب  نیو  به  راستا  مهی مربوط  در  دولت    یاست.  و سالمت  بهداشت  تحقق حق 

  یدسترس  یمناسب برا  طی شرا  جادیو در جهت ا  ردیتحقق آن در نظر بگ  یبرا  ی مل  استیس  ا یبرنامه جامع    کیموظف است که  

باالتره به  افراد ملت  با س  یمتاستاندارد قابل حصول سال  نیمه  ر  یگزار  استیتالش کرده و  برنامه   ت یمناسب به حما  یزیو 

    حقوق بپردازد. نیاز ا یفریک

 

 حق بر معیشت در قانون اساسی   -3-1

کیل شده است. در این  بخش خصوصی تش قانون اساسی ما می گوید نظام اقتصادی ایران از سه بخش دولت، تعاون و  44اصل  

دولت  قرار است باشد. این یعنی مالکیت در کشور ما باید عمومی باشد اما اختیارش با بناها  میان دولت عهده دار مالکیت زیر

دارد. بنابراین ما بین مالکیت عمومی و مالکیت دولتی   باشد. این موضوع خیلی مهمی است که در قانون اساسی به روشنی وجود

به این دولت و آن  موضوع البته مربوط  است و  ی رعایت نشده تفکیک مناسبی داریم. اما اینها در عمل گاه ساسی ماندر قانون ا

   .دولت هم نیست

 . است شده  اشاره شتیمع حق به هم سوم اصل در

  کار  به  ریز  ورام  یبرا  را  خود  امکانات  همه  دوم،   اصل  در  مذکور  اهداف   به  لین  یبرا  است  موظف  رانیا  یاسالم  یجمهور  دولت

 :برد

 .یتباه  و  فساد مظاهر هیکل با  مبارزه و یتقو  و مانیا اساس بر  یاخالق ل یاضف رشد یبرا  مساعد طیمح جادیا -1

 .گری د ل یوسا و  یگروه  یهارسانه و مطبوعات از حیصح استفاده  با هانهیزم همه در یعموم  یهایآگاه سطح بردن باال  -2

 .ی عال  شوزآم میتعم و  لیتسه و سطوح، تمام  در همه یبرا گانیرا یبدن  تیترب و پرورش و آموزش -۳

 و  قیتحق  مراکز  سیتاس  قیطر  از  یاسالم   و  ی فرهنگ  ،یفن  ، یعلم  یهانهیزم  تمام  در  ابتکار  و  تتبع  و  یبررس  روح  تیتقو -4

 .محققان قیتشو

 .اجانب نفوذ از یریجلوگ و استعمار کامل  طرد -5
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 .یانحصارطلب و  یمگخودکا  و استبداد گونه هر محو -6

 .قانون حدود  در ی ع اجتما و ی اسیس یهایآزاد نیتام -7

 .شیخو یفرهنگ  و  یاجتماع  ،یاقتصاد ،یاسیس سرنوشت  نییتع در  مردم عامه مشارکت -8

 .یمعنو و  یماد یهانه یزم تمام  در همه، یبرا  عادالنه امکانات جادیا و  ناروا ضاتیتبع رفع -9

 .ضرور ریغ  التیتشک حذف و حیصح یادار نظام  جادیا -10

 .کشور ی اسالم نظام و یارض تیتمام و استقالل حفظ یبرا ی عموم ینظام آموزش قیطر از ی لم دفاع  هیبن  کامل تیتقو -11

  ت یمحروم  نوع  هر  ساختن  برطرف  و  فقر  رفع  و  رفاه  جادیا  جهت  یاسالم ضوابط  طبق  بر  عادالنه  و  حیصح  یاقتصاد  یزیریپ  -12

 .مهیب میتعم  و بهداشت و کار  و مسکن و  هیتغذ یهانه یزم در

 .نهایا مانند و  ینظام امور و یکشاورز و صنعت فنون  و علوم  در ییفادکخو نیتام -1۳

 .قانون برابر در  عموم یتساو  و همه یبرا عادالنه یی قضا تیامن جاد یا و مرد و زن از  افراد جانبههمه حقوق  نیتام -14

 .مردم همه نیب  یعموم تعاون و  یاسالم یبرادر میتحک و توسعه -15

  از   غیدریب  تیحما  و   مسلمان  همه  به  نسبت  برادرانه  تعهد  اسالم،  یارهایمع  اساس  بر  کشور  یخارج  استی س  میتنظ -16

 .جهان مستضعفان

 

   یاساس   قانون  2۸  اصل    -1  -3-1

 یعنی  بشر  حقوق   دوم  نسل  جزو  که  است  شهروندی  و  بشری  حقوق   ترینمهم  از  یکی  شغل  داشتن  بر  حق  و  اشتغال  بر  حق

  شنیده   گاهی ،  یابدمی  معنا  ملت  لیتشک  و  مردم  اجتماع  میان  در  و  شودمی  محسوب  گیفرهن  و   اجتماعی  اقتصادی،   های حق 

  که   معناست  این  به  مساله  این  و   باشد   داشته  وجود  آن  مقابل  در  تکلیفی  اینکه  مگر  ندارد،  وجود  حقی  هیچ  گویندمی  که  شودمی

  یک   این  که   دارند   وی  بیان  آزادی  کردن   د محدو  عدم   به  تکلیف  دیگران  و   دارد   بیان  آزادی  حق  ثال م  عنوان  به  شخص  گاهی

  مکلف  دولت  و  دارد  بیان  آزادی   شخص  گاهی  و  شود  محدود  شخص  آزادی  که  کنند  کاری  نباید  دیگران  و  است  سلبی  تکلیف

 (98 ص  1۳85 ییباطباط)شود تامین شهروندان و اشخاص بیان آزادی که  کند مهیا را شرایطی که است

  نباید  مردم  و  دولت  که  معنا  این  به  دارند،  سلبی  تکلیف  هم  ها آن   مورد  در  مردم  و  دولت  که  است  حقوقی  جمله  از  اشتغال  بر  حق

 محروم  مناسب  شغل  انتخاب  و  شغل  داشتن  از  را  اشخاص  تواننمی  و  کنند  محروم  خودشان  مناسب  شغل  انتخاب  از  را  اشخاص

  شغل  اشخاص  برای  تا   کند  فراهم   شرایطی  باید   تدول  و  است  نیز  ایجابی   تکلیف  یک  مساله  این  در  دولت   فتکلی  آنکه  هم  و  کرد

  اگر   حتی  که  است  حالی  در  این  کند؛  ایجاد  شغل  افراد  برای  نباید  دولت  که  شودمی  شنیده  مسئوالن  زبان  از  گاهی .  شود  ایجاد

  و   تهیسشا  اشخاص  تا   کند   فراهم   را  فضایی   و   بخشد  بهبود  را  ورکش  در  اشتغال   شرایط  باید  دولت  نکند،   ایجاد  شغل  خود  دولت

 ایران   مردم  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی   قانون(  20)  و (  19)  اصول  طبق.  شوند  مشغول  هستند،  مایل   که  شغلی  به  مستعد

  فرهنگی،   و   ماعی اجت  اقتصادی،  حقوق   این  از  کی ی  .دارند  قرار  قانون  حمایت  در  یکسان  صورت  به   و  هستند  مساوی  حقوق   دارای

  در   اینکه  جمله  از  است؛  شده  اشاره  اشتغال  آزادی  مساله  به  نیز  اساسی  قانون  از  دیگری  اصول  در  عالوه  به.  است  اشتغال  بر  حق

  حق   کس  هر: »داردمی  مقرر  اصل  این  است؛  شده  اشاره  شغل  انتخاب  آزادی  و  شغل  انتخاب  حق  به  اساسی  قانون(  28)  اصل

  بارعایت   است   موظف  دولت.  برگزیند  نیست  دیگران  وحقوق   عمومی  ومصالح  اسالم  ومخالفاستمایل  انبد  که  را  شغلی  دارد

 طورهمان.  کند«  ایجاد  احرازمشاغل  برای   را  مساوی  وشرایط  کاربه   اشتغال  امکان  افراد  همهبرای  ،گوناگونمشاغل  به  نیازجامعه
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  گفت   تواننمی  حقوق   همه  مثل  هالبت  و  کند  انتخاب  را  خویش  عالقه  مورد  شغل  دارد  حق  کس  هر  شود،می  مشاهده  اصل  در  که

  و  اسالم  مخالف  که  است  مشاغلی  بحث  اصل،  این  در  واردشده  محدودیت  و  ندارد  محدودیتی  هیچ  و  است  مطلق  اشخاص  حق  که

 و  است  شده  اشاره  شغل  ایجاد  وصخص  در  دولت  ایجابی  تکلیف  به  اصل  این  ذیل  در.  باشند  دیگران  حقوق   و  عمومی  مصالح

 .کنند مطالبه را شرایط این کردن فراهم  دولت از نندتوامی مردم بنابراین

  و   اشتغال  آمار   بر  نگاهی  با   که  است  مواردی  مشاغل«  احراز  برای  مساوی  شرایط  ایجاد »  و  کار«  به  اشتغال   امکان»  کردن  فراهم

  و   کار  و   کسب  فضای  که  همین.  کرد  ارزیابی  را  هادولت  عملکرد  توانمی  ادافر  با   متناسب  مشاغل  انتخاب  و   بیکاران  از  حمایت

 برای  و   ناچار  به  که   شوندمی  مشغول  کارهایی   به  که  نکنند  را  احساس   این  جامعه  در  افراد  که  باشد   ایگونه  به   شغل  انتخاب

 ای اندازه   به  حق  این.  است  مردم  دیشهرون  حقوق   تحقق  نوعی   به  امر  این  هستند،  هاآن  انجام  به  ناچار  خانواده  معاش  تامین

  دارد  حق  هرکس : »گویدمی  ماده  این   است؛  شده  گفته  سخن  آن  از  نیز  بشر  حقوق   جهانی  اعالمیه(  2۳)  ماده   در  که  دارد  اهمیت

  موردحمایت  بیکاری  ودرمقابل  باشد  کارخواستار  برای  بخشیورضایت  منصفانه  شرایط  کند،  انتخاب  آزادانه  کند،کارخودرا  کار

 .است بیکاری مقابل  در اشخاص زا حمایت مساله است، متفاوت قدری که اینکته . رگیرد«قرا

  شغلی   ثبات  و  شغلی  امنیت  به  نسبت  بتواند  باید  بلکه  کند؛  انتخاب  آزادانه  را  خود  شغل  بتواند  باید  شخص  تنها  نه  حقیقت  در

  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق   المللیبین  ثاق می.  بشود  شرطی  بدون  حمایت  وی  از  بیکاری  زمان  در  و  باشد  مطمئن  نیز  خود

  بیان   ماده   این   است؛  شده  گفته  سخن  حق  این  از  آن(  6)  ماده  در  که  است  بشری  حقوق   مهم  اسناد  از  دیگر  یکی   نیز  فرهنگی 

 آزادانه  که  ی کار  و   وسیله به  یابد فرصت  اینکه  به  است   هرکس  حقشامل  راکه  کارکردن  حق  میثاق  این   طرف  کشورهای : »داردمی

 خواهند  معمول  حق  این  حفظ  رابرای  مقتضی  اقدامات  و  شناسندمی رسمیتبه  کند، تامین  را  دخو  معاش  کند،می  قبول  یاانتخاب

 .«داشت

  المللیبین  اسناد   و  ایران  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  در  شغل   انتخاب  آزادی  و  شغل  داشتن  بر  حق  و   اشتغال   بر  حق  بنابراین

  عملکرد  مقابل  در  باید  بلکه  کند؛   خالی  شانه  مهم  تکلیف  این  بار  زیر  از  اندتونمی  تنها  نه  دولت  و  است  شده  شناسایی  بشر  حقوق 

 اعالم می دارد: 28ه طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل ب .باشد پاسخگو خود

 ست، برگزیند. اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف

سوال بزرگ تر دوباره مطرح می شود که آیا جوانان امروز در پناه این قانون قرار گرفته اند؟ یا اینکه عدم اجرای قانون، بیکاری  

مشغول تخریب با قدرت هرچه تمام  را تبدیل به غولی کرده که بنیان اقتصاد، اخالق، خانواده و جامعه ایران را هدف قرار داده و  

 است؟ 

 دوباره تأکید می شود:  28دامه همان اصل ا در

همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز    دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای

دولت ها به    حذف اصل قانون اساسی کشور نباشند! آیا  مشاغل ایجاد کند.اگر بعد از انتشار این مطلب عده ای به دنبال تغییر یا

 ن اساسی عمل کرده اند؟ وظیفه خود برای اجرای قانو

امنیت   زیاد است.  فاقد کارند بسیار  برای کسانی که  اقتصادی  از دست دادن درآمد است. فشار  بیکاری،  نتیجه  مستقیم ترین 

باشد، مصداق تحقق حقوق ارف و متعادل در همه جنبه ها برخوردار  شغلی هر شهروند به میزانی که بتواند از سطح زندگی متع 

اد و مدیریت اسالمی است. زمانی که این برخورداری در بخش زیادی از جامعه نباشد، باید به ارائه حمایت شهروندی در اقتص
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زنامه ها و رسانه ها به میزان پرداخت. این حمایت برای جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است که در باب چرایی آن رو

 ( 48 ص .1۳88 پاکدامن، )  ده اند.حتی بیشتر نوشته اند، تحلیل و تأکید کرکفایت و 

  ی و با  رابطه در یا عادالنه نحو به  کار حقوق  و  کند انتخاب آزادانه صورت به را خود شغل که دارد حق و دارد اشتغال حق انسان

 به  وادار  توان  ینم  را  جامعه  افراد  از  سچکیه  که  گفت  دیبا  کار  و   کسب  انتخاب  و  غلش  یآزاد  حق  مفهوم  انیب  در.    شود  اجرا

 یآزاد  اصل  تحقق  یبرا  ،حال   نیا  با.    بازداشت  ،است  دلبسته  آن  به  که  ی شغل  از  را  او  ا ی  و  ندارد  لیتما  بدان  که  کرد  یکار

  یبرا دولت توسط حیصح ی ها یزیر برنامه  و ها  یذاراستگیس  با  افراد اشتغال یها نهیزم شتری ب یستیبا جامعه در ،شغل انتخاب

  نکهیا  گرید  و  ندینما  لیتحص  خود  رنج  دست  از  را  یزندگ   حتاجی  ما   و  مشغول  یکار  به  باشند  قادر  افراد  همه  تا  دیآ  فراهم   همگان

  به .    شوند  منسوخ  ،دارند  رتیمغا  انسان  افراد  مقام   و  شأن  ،تیثیح  با  ذاتا  که  آن  رینظا  و  یاجبار  کار  مانند  یاجتماع   رسوم  یبرخ

 . است شده ینیب شیپ  یاجبار کار منع  با رابطه در یالملل نی ب و ی داخل یحقوق نظام در یمتعدد مقررات و نیقوان لیدل نیهم

  ن یا  و   است  ی اساس  قانون  ،آنها   توسط  اشتغال  یآزاد  و   مشاغل  صاحبان   و  کارگران  حقوق   نیتام  بر  ناظر  یمبان   نیمهمتر  از  یکی

  جامعه   افراد   تمام   یبرا  یحق  عنوان  به   کار  و   شغل  یآزاد  انی ب  به  ، یعموم  و   یاساس  حقوق   منبع  ن یتر  مهم  نوانع   به  سند

  و   اسالم  مخالف  و  است  لیما   بدان  که  را  یشغل  دارد  حق  کس  هر  یاساس  قانون  هشتم  و  ستی ب  اصل  اساس  بر.    است  پرداخته

  به  اشتغال  انامک  افراد  همه  یبرا  ،گوناگون  مشاغل   به  جامعه  ازین  ت یرعا  با   است  موظف  دولت.    ندیبرگز  ،ستین  یعموم  حقوق 

 . سازد فراهم را کار

  ی اساس  قانون  سوم  و  چهل  اصل  موجب  به   که  دی آ  یم   ش یپ   زین  ض یتبع  منع  و   اجبار  عدم   بحث  ،شغل  انتخاب  یآزاد  خصوص  در

  مقرر   را  "  یگرید  کار  از  یکش  بهره  از  یریگجلو  و  نیمع  کار   انجام  به  افراد  اجبار  عدم  و  کار  و  شغل  انتخاب  یآزاد  تیرعا  "

  شده   داده   مردان  و   زنان  از  اعم   افراد   همه  به  ی اساس  قانون  از  اصل   نیا  در  شغل  انتخاب  حق  که  است  ذکر  به  الزم.    تاس  داشته

 همه   یبرا  یشغل   یها  فرصت  به  یمساو  ی ابیدست  زین  اصل  نی ا  دوم   بند .    باشد   ی م  اصل  نیا  به  مستند  زنان  اشتغال  حق  و  است

 . شود یم  دهید درآن هشتم و ستیب اصل ری نظ یحکم و دارد  یم انیب را افراد

  براساس  :است  نموده   انیب  نیچن  نهیزم  ن یا  در  ، کار  و   شغل  یآزاد   اصل  و  حق  ی مبان  از  گری د  یکی  عنوان  به  زین  کار   قانون  6  ماده 

 ران، یا  یاسالم  یجمهور   یاساس  قانون  هشتم  و  ستیب  و  ستمی ب  ،نوزدهم  اصل  و  دوم  اصل  شش بند  و  سوم  و  چهل  اصل  چهار  بند

 و  برخوردارند  یمساو  حقوق   از  باشند   که  لهیقب  و  قوم  هر  از  رانیا  مردم  و  ممنوع  گرانید  از  یکش  بهره  و  نیمع  کار  به  درااف  اجبار

  حق   هرکس  و  دارند  قرار  نونقا  تیحما  در  کسانی  مرد  و  زن  از  افراد  همه  و  بود  نخواهد  ازیامت  سبب  نهایا  مانند  و  زبان  ،نژاد  ،رنگ

 .    ندیبرگز ،ستین گرانید حقوق  و  یعموم  مصالح  و اسالم مخالف  و تسا لیما آن به که را یشغل دارد

  خصوص   در  هشتم  و  ستی ب  اصل  جمله  از  رانیا  یاسالم  یجمهور   یاساس  قانون  اصول  ،شد  ان یب  قبل  قسمت  در  که  همانگونه

  ی ها  تیمحدود  بموج  ،ود یق  نیا  و  است  شده   یشرع  و  یقانون  شروط  از  یبرخ  تیعار  به  دیمق  کردن  کار  و  شغل  انتخاب  یآزاد

  نیتر  مهم  یبررس  به  میدار  قصد  قسمت  نیا  در  که  گردد  ی م  مشاغل  از  یبرخ  ی تصد  در  افراد   یبرخ  یبرا  یقانون  و   یشرع 

 :میبپرداز کار  قانون و  یاساس قانون اساس بر  کار ای شغل یآزاد حق استثنائات

  هرکس   ،است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  زین  کار   قانون  6  ماده  ضمن  در  آن  مفهوم  که  یاساس  قانون  هشتم  و  ستیب  اصل  طبق

  شغل   مخالفت  لذا.    ندیبرگز  ،ستین  گرانی د  حقوق   و   یعموم  مصالح   و   اسالم  مخالف   و   است  لیما   آن   به  که   را  ی شغل  دارد  حق

 شغل  مثال  عنوان  به  ؛  شود  یم  محسوب  شغل  انتخاب  یآزاد  اصل  از  استثنا  موارد  نیتر  مهم  از  یکی  یاسالم  نیمواز  با  افراد

  ی ک ی.    ستندین  کار  و  شغل  انتخاب  یآزاد  حق  مشمول  فحشا  و  فساد  مراکز  کردن  ریدا  ای  یالکل  مشروبات  فروش  و  دیخر  و  دیلوت
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  و   شغل  انتخاب  نهیزم  در  افراد  تیمحدود  سبب  که  است  جامعه  ی عموم  مصالح  ،کار  انتخاب  یآزاد   حق  از  استثنا  موارد  از  گرید

  هم   بر  را  جامعه  ی عموم  نظم  و  پرداخته  یگر  یتکد  به  ها  ابانیخ  و  معابر  در  ،شغل  خالل  در  که  ی کسان  همچون  ؛   گردد   یم   کار

 حق  آن  و   بود  نخواهد  کار  انتخاب  یآزاد   حق  مشمول  زین  جامعه  افراد  ریسا  حقوق   عییتض  و  بردن  نیب  از  ،نیا  بر   عالوه.    زنند   یم

 ( 96 ص. 1۳88 ، یگرج ). کند یم  ودمحد را

 

     یاساس   قانون  31  اصل  -2  -3-1

نم مسکن قح تجویز  قانون  که  مواردی  در  جز  حق  این  و  باشد  می  بشری  جوامع  در  فردی  مسلم  حقوق  از  قابل  یکی  وده 

ب اسمن مسکن باید دقت نمود که به مفهوم مضیق و محدود تفسیر نشود و باید به حق مسکن محدودیت نیست. در تفسیر حق

مد یا دسترسی شان به  آبه عنوان حق زندگی در مکان امن، آرام و شرافتمندانه نگریسته شود و برای همه افراد قطع نظر از در

و کاهش آمار بی   مسکن ن کردن مشکلمنابع اقتصادی تأمین گردد و بر دولت ها است تا با اتخاذ تدابیر مناسب جهت ریشه ک

 . خانمانی تالش نمایند

اقتصادی   مسکن  بعد  از  یک می  را  جامعه  «کاال»  توان  نظـر  از  منظر  »نهـاد«  یـک  شناسـیخوانـد،  از  و   شناسی  انسان، 

و    آرامش  معنای  به  »سکن»  عربی  مکان از ریشه   ، اسمبر وزن مفعل  (. مسکن166:  1۳94نامید )ایلکا و همکاران،    «فرهنگ»

  نامـه(. در لغت48:  1۳94پور و همکاران،  کند )امینمی  انسان در آن زندگی  گوینـد کهمی  مکـانی  و در اصطالح به  سکون است 

پور و  )امین  آرام معنـا شـده اسـت  و مقام، جـای  ، سکونت، منزل و بیتباش و خانهچون جای  مسکن  لغوی  ا معنـایدهخـد

 (. 49: 1۳94همکاران، 

 ساختمان است   از یک  تمام یا قسمتی»:  کرده است  تعریف  را چنین   «واحد مسکونی»  و شهرسازی  تحقیقات راه، مسکن   مرکز

باشـد.    یاز معبر عمـوم  یا غیرمستقیم  قیممست  ورودی  بوده و دارای   مستقل  بهداشتی   اتـاق و سـرویس  یک  املش   حداقل  که

 «.شودمی خانوار ساخته  یک سکونت برای که است و واحد آپارتمانی  معمولی متعـارف آن، خانه شـکل

 

  زندگی   رزشی و ا  در ابعاد روحی  دارد و هم  مـادی  جنبه  هم  که  در نظر گرفت  را مکانی  توان مسکنشده میارائه  تعاریف  در قالب

 . شده است نظـر گرفتهو سـکون در  آرامـش محـل ، چراکـهفرد اثرگذار است

نظریه بر اقتصادی  کمیته   4شمارة    عمومی  اساس  اجتمـاعیحقوق  فرهنگـی  ،  در چارچوب    »مناسب  مسکن«در خصـوص    و 

تنها    مناسب  مسکن  از نظر کمیته   که  بیان شده است  چنین   1966  و فرهنگـی  ، اجتمـاعیمیثـاق حقـوق اقتصـادی  11مادة  

با    یک یـک  سقفسرپناه  نیست  یامنحصراً  بلکهکاال  در جایی  زندگی  حق  معنای  به  مناسب  مسکن  ؛  امنیت   کردن  با  ،  همراه 

 .است سقف و یک فراتـر از چهاردیواری   مکـانی »مناسـب مسـکن« حقیقت در  است و کرامت آرامش

 

داشته  یک  برای  مختلفی  ایط شر باید وجود  را    سرپناه  آن  بتوان  تا  گرفت  »مناسب  مسکن «باشد  نظر  ازایندر  برای .   آنکه  رو 

باید حـداقل  مناسب  مسکنی امنیتبرخـوردار ب  ذیـل  از معیارهـای  باشد،  تـوان    اشد:  در تصرف، در دسترس بودن خـدمات، 

 . فرهنگی و تناسب ، موقعیت، دسترسیسکنی منـد شـدن از سـایر حقوق، قابلیتهرهب بـرای مـالی

  .«ستا  هـر فرد و خانوادة ایرانی  با نیاز، حق  متناسب  مسکن   داشتن«ایران    اسالمی  جمهوری   قانون اساسی  ۳1  اساس اصلبر

  در محل  خود تبعید نمود یا از اقامت  اقامت  محل  توان ازنمیرا    کسهیچ»  دارد کهبیان می  قانون اساسی  ۳۳  اصل  همچنین 

 «.داردقانون مقرر می که مگر در مواردی  مجبور ساخت   در محلی اقامـت اش ممنوع یا بهمورد عالقه

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-o-Title-ot-desc/
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ت  و حمایت  قانون ساماندهی  1دة  ما عرضـهاز  و  کهمی  را موظـف   دولـت  1۳87مصـوب    مسـکن  ولید  تأمینمنظبه»  کند   ور 

ارتقایمناسب  خانه  درآمـد بهکم  ویژه گروههایبه  مسکن  فاقدین  دسترسی  و سهولت  مسکن   تولیدی   مسکن  و کمی  کیفی  ، 

از    منـدیبهره  حق  1۳95مورخ آذرماه    ور حقوق شهروندیمنش  7۳در مادة  «.  الزم اقـدام نماید  هـایحمایت  کشور، از طریـق

  تأمین   زمینه  دولـت  کند کهنیز بیان می  74. مادة  شده است  شان شناساییشهروندان و خانوادهبا نیاز    و متناسب  نایمـ  مسـکن

وضعیت بهبود  ویژگی  متناسب  مسکن  و  ارزشهـای  بـومی  هایبا  اجـرایفرهنگـی  و  ملی  ،  طرحهای   مقررات  و   ساختمان 

   سازد. می را فراهم مصرف انرژی سازیبهینه 

ایران همچنین و مقررات ملی  در کنار قوانین اقتصادی  المللـیمیثاق بین  1968  آوریل  4در    ،  را    و فرهنگی  اجتماعی  حقـوق 

در   و  کرد  مادة  تصویب   به  1۳54  اردیبهشت   17امضا  با  برابر  و  مدنی  9  رساند  حکم  قانون  در  میثاق  الزم   مقررات  و   قانون 

 .االجراست 

شده    از مسکن   تعبیر موسع   نوعیو بـه  است   از مسکن  برخورداری   ، حقمطرح است  آنچه   ویژه قانون اساسیایران به   ن وانیدر ق

همهاست  در  دولت  .  است  مکلف  موارد  قـوانین  شده  و  اقـدامات  با  زمی  تا  این  برخورداری   نه خـود  فراهم  مسکن  از  سازد.    را 

مادة    همانطورکه برنامه  59در  اجتماعیاقتصادی  توسعه  ششـم  سـالهپنج  قانون  فر  ،  وزاتخانههنگیو  و شهرسازی   های،  و    راه 

و    قیمت   و تسهیالت ارزان  الیم  منابع  شده است  نیز موظف  اند و دولتشده  شهرسازی  بهسازی   بـه  ها مکلـفکشور و شهرداری 

   کند.  تأمین قانون برنامه در طول اجرای  سنواتی بودجه مورد نیاز را در قالب زمـین

  اسالمی  شورای  مجلس  1۳72در سـال    کـه  تا حدی  بوده است  در اولویت  ، مسکناسالمی  نظام جمهوری  گیریشکل  از ابتدای 

تهیه» تصویب  «درآمدافراد کم  برای  مسکن  قانون  ایـن  را  در  است  کرد.  آمده  مالیات    نیم  که  قانون  از درآمد مشمول  درصد 

و در    گذاشـته  صـحه  اولویت  نیز بر این  اداری   شود. دیوان عدالتمی  بضاعتافراد بی  مسـکن  تهیـه  کشـور صـرف  هـایبانک

عمومی  رأی  به  1۳96خردادماه    16  تاریخ  به  هیـأت  اعتراض  تسـری  مرکزی  بانک  بخشنامه  در  خصـوص    به  قانون  این  در 

است  خصوصی  هایبانک مجوزهای آمده  پول  بانکی  :  با  مبارزه  بانکی  شوییو  مقررات  و  مطالعات   جمهوری   مرکزی  بانک  ادارة 

بـا   درآمد قرار داده استافراد کم برای  مسکن تهیه مقرر در قانون را نیـز مشـمول حکم خصوصـی هـایبانـک ایران که اسالمی

 (. 214 : شمارة دادنامه1۳96، اداری تدیوان عدال داده نشد )هیأت عمومی ابطال تشخیص  یرت نـدارد و قابلقـانون مغـا

منظور تواند بهمی  و هر کس  هـر فـرد است  مسلم  حق  دادخواهی«ایران نیز،    اسالمی  جمهوری   قانون اساسی  ۳4  اساس اصل بر

شدة  در خصوص حقوق تضییع   تواند در دادگاه صالحهر فرد می  طور کلـی، بهبنابراین  ».رجوع نماید  دادگاه صالح  به  دادخواهی

،  اقتصـادی  ایران در میثاق حقوق   وجود عضویتبا کرد.  و نحوة آن را بررسی  دعـوا کند، اما باید ترتیب  اقامه  مسکن  خود از جمله 

فرهنگـی  اجتمـاعی پروتکـل  و  عضـو  از  نیسـت  بدان  الحاقی  امـا  تحـتایـن و  افـراد  نمی  رو  علیـهمیثـاق  در    دولـت  تواننـد 

اقتصادی  کمیتـه  اجتماعیحقـوق  فرهنگی  ،  بنابراین  طرح شکایت  و  ایـن  دادخـواهی  حـق  کنند،  از  غیرممکن   آنهـا    مسـیر 

تعهدات خود را ایفا کند و از موضوع و    ـد اسـتعنوان عضو میثـاق متعهبه  دولت  داشت  باید توجه   طور کلیرچند به. هاست 

 ایـران شـناخته   در نظام حقـوقی  دادخواهی  حق  ، از آنجا کهمسئله  نکنـد. امـا در کنـار ایـن  تخطـی  هدف میثاق و مفاد آن

ـ   ، آیـا مطـابقشـده اسـت   تواند در نظام قضـایی رد می، فدولت  حقوق بشری   المللیتعهدات بین  و همچنین  ا مقررات داخلیب

  فردی  عبارت دیگر، اگر خانه کند؟ به  باشد، شکایت  باید داشته   مناسب  مسکن  که  تیخود یا الزاما  مسکن  کشور در خصوص حق 

را   الحصـ  صادرکنندة مجوز یا سایر مراجع  از مراجع  شکایت  حـق  بیند، ویب  وساز آسیبساخت  نکردن ضوابط  رعایت  دلیلبه

اعمال شود و اگر    وی  باید برای   شرایطی  ات خود را ایفا نکند، چهباشد و تعهد  بانک  فـرد در رهن  اگـر ملـک  دارد؟ همچنـین
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،  و میثاق حقوق اقتصادی  با قـانون اساسـی  خود مطابق  کنمس  حق   تواند در کنار سایر موارد مندرج در قانون به نشـود، فرد می

 استناد کند.  و فرهنگی اجتماعی

 

 قانون اساسی  29اصل    -3-1-3

 به صراحت اعالم می کند:  29قانون اساسی در اصل 

  و  سوانح و  حوادث ،ی ماندگ  راه در ، یسرپرست ی ب ، یازکارافتادگ  ،یریپ   ،یکاریب  ،یبازنشستگ نظر از ی اجتماع  نیتام از یبرخوردار

 قانون   29  اصل  طبق.    یهمگان   است  یحق...    و  مهیب  صورت  به   یشکزپ   یها  مراقبت  و  یدرمان   و   یبهداشت  خدمات  به  ازین

  یهاتیحما و  خدمات مردم، مشارکت  از حاصل یدرآمدها و  یعموم  یدرآمدها محل از نیقوان طبق است موظف دولت  ،یاساس

 را  بوم  و  مرز  نیا  یآبادان  و  دوام  و  شرفتیپ   اگر  امر  مسئوالن  نیبنابرا  کند،  نیتأم  کشور  افراد  کیکای  یبرا  را  فوق   یمال

  هستند،  هاآن  نعمتانیول  که  مردم  به  خدمت  یبرا  همت  کمر  آن  یاجرا  در  و  بگذارند  ژهیو  احترام  اصل  نیا  به  دیبا  خواهند،یم

  تکامل   ها قرن  طول  در  که  است  یکل  قواعد  و  ارها یمع  ،اصول   متضمن  که  یحقوق  هایشاخه  و   هارشته   از  ارییبس  رخالفب.  ببندند

  کشورها،   تمام  در  یاجتماع   نیتأم  حقوق   در  برابری  خاص  طوربه  و   یاجتماع   نیتأم  حقوق   یاصل  منبع  ،است  کرده  دایپ   تحول  و

  .انددهیرس بیتصو هب گذشته قرن  در عمدتاکه است یتیحما نیقوان  کامال، کشورهای یحت

  به   انحصار  طرد  یعیطب  طوربه.  است  شده  اشاره  استثمار  و   استبداد   انحصار،  ینف  به  متعدد  موارد  در  ، یاساس  قانون  مقدمه  در

  رانیا  یاسالم  جمهوری  یاساس  قانون  مقدمه  که  هرچند.  انجامدیم  یاجتماع   امکانات  از  رییگبهره  در  شهروندان   یتمام  برابری

  که  شدهاشاره  یملت  یاسیس   آرمان  تبلور  به  ،«اسالم  در  حکومت  وهیش»  به  مربوط  بخش  در   یحت   و   دارد  یدتیعق  ایصبغه   شتریب

 اصول  در  تعمق  با  ،موضوع   نیا  در  البته.  شودیم  محدود  یدت یعق  حوزه  به  برابری  یتلق  نیا  در  نیبنابرا  فکرند؛ هم  و  شیکهم

.  ابدییم  تسری  ملت  آحاد  همه  به  برابری  قانون  نیا  حیصر  نص  بر  بنا   و   رسد ینم  نظر  به  ح یصح  استنباط  نیا  ،یاساس  قانون  گرید

 لین  برای  است   موظف  ران یا  یاسالم  جمهوری  دولت»:  داردیم  اشعار  زین  ران یا  یاسالم  جمهوری  یاساس  قانون  سوم   اصل  9  بند

 برای   عادالنه  امکانات  جادیا  و  ناروا  ضاتیتبع  رفع:  برد  کار  به  ری ز  امور  برای  را  خود  امکانات  همه  ،دوم  اصل  در  مذکور  دافاه  به

  د یتأک  مورد  هاجنبه   یبرخ  در  را  برابری  قانون  نیا  شودیم  مشاهده  که  گونههمان.....  معنوی  و   مادی  هاینهیزم  تمام  در  ،همه

  بر   دیتأک  بند  نیا  در  گرید  نکته.  باشد  یمعمو  مشاغل  به  یابیدست  در  برابری  تواندیم  بند  نیا  بارز  مصداق .  است  داده  قرار

 حقوق   نیتأم  به  ،اصل   نیهم   14  بند  گرید  طرف  از.  است   ضروری  آن   اعمال  لزوم  و  مثبت  و  روا  ضیتبع  پس.  است   انارو  ضاتیتبع

 جمهوری  یاساس   قانون  در  برابری  نیاد یبن  اصل  اما .  دارد  اشاره  قانون  برابر  در   عموم  تساوی  و  مرد  و  زن  از  افراد   جانبه همه

  ، یانسان  حقوق   همه  از  و   دارند  قرار  قانون  تیحما  در  کسانی  مرد   و  زن  از  اعم  ملت  افراد  همه».  است  ستمیب  اصل  ،رانیا  یاسالم

 شهروندان   همه   برابری  بر  یاساس  قانون  اصل   نیا  در  برخوردارند،  اسالم   نیمواز  تیرعا   با  یفرهنگ  و  یاجتماع   اقتصادی،  ،یاسیس

  اصل   نیا  مدد   به  است  یهی بد .  است  داده  میتعم  هاآن   برای  متصور  حقوق   یتمام   به  را  تیحما  نیا  و   نموده  د یتأک  قانون  مقابل  در

  ی عنی  ،یاساس  قانون  از  انتیص  نهاد  و  دانسته  یاساس  قانون  ارزش   واجد  را  برابری  اصل   از  منشعب  صولا  هیکل  توانیم  ، ییمبنا

 به   برابری  اصل   از  قانون  نی ا  که  یفراوان  دیتأک  با  رسدیم  نظر  به   بیترت  نیبد.  آورد  عمل  به  تیحما  هاآن   از  نگهبان  شورای

  ت یحما  تیغا  و  رانیا  یماسال   جمهوری  یاساس  قانون  مهم  یمبان   از  یکی  برابری  که  گرفت   جهینت  ن یچن  بتوان  ،است  آوردهعمل

 .رودیم شمار به شهروندان حقوق  از
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  قهسابیب   چندان  ا یدن  یاساس  نیقوان  در   زنان  به  مربوط  مباحث   ورود   و   قانون  برابر  در  همگان  مساوات  و  برابری  به  توجه  اساسا

  قانون.  است  شدهرفتهیپذ  یاجتماع   نیتأم  حوزه  در  خاص   طوربه  هم  و  یطورکلبه  هم  ،یجنس  ضیتبع  عدم  و  برابری  اصل  ؛ست ین

  تمام  در  همه  برای  عادالنه  امکانات  جاد یا  و  ناروا  هایض یتبع  هیکل  رفع  به  موظف  را  دولت  ،سه  اصل«  و»  بند  در  ران یا  یاساس

 .است کرده  هانه یزم

 دارد:یمقرر م و نکرده اشاره جنسیت  ساسا بر تبعیض ممنوعیت معیار به ،آگاهانه ،اساسی قانون نوزدهم اصل  وجود

  «. بود دنخواه  ازیامت سبب ها نیا مانند  و  زبان نژاد،  ، رنگ و  برخوردارند مساوی  حقوق  از باشند   که  لهیقب و  قوم  هر  از ران یا مردم»

 عنصری  گذار،قانون  نظر  در  ت یجنس  ،است  مردان  و  زنان  انیم  ابرنابر  رفتار  مشمول  که  عادی  نیقوان  ادیز  تعداد  به  توجه  با  یول

  تمام   در  یطورکلبه  و  یمدن  ای   ییجزا  قلمرو  در  مردان  و  زنان  انیم  زیآمضیتبع  رفتار  رییتغ  اگر.  است   زیآمضیتبع  رفتار  برای

  د یق.  ندارد  وجود  یمانع  نیچن  ، یاجتماع   نیتأم  راتمقر  نه یزم  در   ،است  دشوار  دارند،  اسالم  مقدس  شرع  در  شه یر  که  مواردی

 .شودیم  ندارند، یشرع  شهیر که ینیقوان مورد در ت یجنس عنصر  شامل دی تردیب ، یاساس قانون  نوزدهم اصل در «هانیا مانند»

  اقتصادی،   ،یاسیس  ،یانسان  حقوق   همه  زا  و  گرفته   قرار  قانون   تیحما  در  کسانی  مرد  و  زن   20  اصل  در  بالفاصله  گرید  سوی  از 

  یزمان  ،قانون   برابر  در  مرد  و  زن   کسانی  ضمانت  البته  اند؛شده  دانسته   برخوردار  اسالم   نیمواز  تیرعا  با  یفرهنگ  و  یاجتماع 

 برخوردار   مساوی  حقوق   از  را  مرد  و   زن  ،نبوده  ناعادالنه  و  زیآم ضیتبع  ،موضوعه   و  عادی  ن یقوان  که  ابدی یم  را  خود  یواقع   معنای

  ، ادشدهی  اصول  استناد  به  نیبنابرا.  شودیم  محسوب   ظلم  و  ضیتبع  ینوع   خود  ، کسانی  تیحما  صورت   نیا  ریغ   در  باشد   کرده

  ها آن  برای  یمنع  ،بوده  برخوردار  مردان  با   مساوی  صورت به  ،یاجتماع   نیتأم  حقوق   خاص  طوربه  و  یانسان  حقوق   هیکل  از  زنان

  حوزه  در  هرچند.  است  اسالم  نیمواز  تیرعا  دارد، یم  انیب  یاساس  قانون  ستمیب  اصل  که  دییق  تنها  باشد؛   داشته  وجود  د ینبا

  ن یتأم  در  ازجمله   و   یعموم  حقوق   حوزه  در  یول  ،است  ترپررنگ  آن  نقش  و   یاسالم  نیمواز  رگذارییتأث  ،یخصوص  حقوق 

  نقش  رد،یگیم  قرار  موضوع   انسان  کی  مانند  فرد  و   ندارند  ینقش  تیجنس  مانند  فردی  اتیخصوص  که  لیدل  نیا  به  ،یاجتماع 

 برقراری   ضرورت  متضمن  یاساس  قانون  21  اصل.  است  صفر  حد   در   گفت  توانیم  یحت  و  کمرنگ  ، مانع  عنوانبه  ،یاسالم  ن یمواز

  و  بارداری  دوران  در  ژهیوبه  را  مادران  از  تیحما  ماده  نیا   دو   بند.  است  یاجتماع   نیتأم  حوزه  در  مثبت  هایضیتبع  یبرخ

  تیحما  اختصاص  البته.  داردیم  مقرر  را  سرپرستیب  و   سالخورده  زنان  و   گانهویب  خاص  مه یب   جادیا  چهار   بند  و  فرزند   حضانت

  شده  مقرر  مردان  و  زنان  یکیولوژیب  هایتفاوت  مبنای  بر  ضیتبع  ن یا  رایز  است   موجه   بارداری  رانود  در  زنان  به  یاجتماع   نیتأم

 (21ص  1۳96،یاحمدصالح ).است 

 در   رایز  باشد   مردان  انیز  به  ناموجه   ضیتبع  ینوع   تواندیم  ،زنان  به  حضانت  دوران  در  یاجتماع   نیتأم  تیحما  اختصاص  هرچند 

  دو   هر  شوهر  و  زن  یقانون  مقررات   اساس  بر  بعالوه».  باشد  داشته   عهده  بر  را  خود  فرزند  حضانت  است  ممکن  هم  مردان  عمل

  حکم   کی  متضمن   21  اصل  از  قسمت  نیا  که  بود  دهیعق  نیا  بر  توان یم  گرید  جهت   از  اما  «دارندعهده  بر  را  حضانت  فیتکل

  و   بارداری  همانند  فرزند  ضمانت  و  بیترت  است  نشده  وارد  نیقوان  قلمرو  در  هنوز  که  است   یاجتماع  نیتأم  حوزه  در  یمترق

 زنان   از  تیحما  جهت   در  ر یاخ  هایسال  در  اما.    شودینم  محسوب  یاجتماع   نیتأم  پوشش  تحت  خطر  مارییب  و  کارییب  ،مان یزا

  از   یکی  عنوان به  زین  فرزندان  نگهداری  و  تیترب  به  مربوط  دوران  تا   است  شدهائهرا  جدی  شنهادهاییپ   ،یاجتماع   نیتأم  حوزه   در

 .شود محسوب   یاجتماع  نیتأم پوشش تحت خطرات 

  مقررات   ،یاساس  قانون  حکم  یاجتماع   نیتأم  جهت  در  است  مکلف  عادی   گذارقانون  ، یاساس  قانون  21  اصل  دو   بند   به  توجه   با

  قانون  21  اصل  چهار  بند   در  نیهمچن.  است  مانده  مسکوت  تاکنون  که  امری  د؛ ی نما  بیتصو  یاجتماع  نیتأم  حوزه  در  را  یاژهیو
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  شیشاپ یپ   را  زنان  گونهنیا  ریاخ  لفظ  رییکارگبه  با   یاساس  قانون  که  »سرپرستیب سالخورده  زنان  و  وگانیب  خاص  مهیب»  یاساس

  به  مثبت ضیتبع کی حاوی مقرره  نیا. است نشده  جادیا تاکنون   ،است آورده حساببه خانواده  و  خود یسرپرست و اداره از ناتوان

  هم   سرپرستیب  و  سالخورده   مردان   رایز  ،است  نمانده  مصون  زین  انتقاد  از  اما  است   گرفته   قرار  زین  استقبال  مورد  و  است  زنان   سود

  ژهیوبه)  همسران   از  تیحما  مورد  در  است  الزم  البته   هستند  تیحما  مستحق  دارند،   قرار  یتی موقع  نیچن  در  که  یزنان  ةاندازبه

 .شود وضع ایژهیو مقررات  ،طالق  از پس شدگانمهیب( زنان

  ناروا   ضاتیتبع  رفع»  سوم  اصل  9  بند  ،«یمالاس  جمهوری  یمبان   از  یکی  عنوانبه  انسان  واالی  ارزش   و   کرامت»  دوم  صلا  6  بند 

  و  یاسالم برادری میتحک و توسعه» اصل همان 15 بند  و «معنوی و  مادی هاینهیزم تمام در ،همه برای عادالنه امکانات جادیا و

  جمهوری   یاساس  قانون  29  اصل  در .  ددار  یاجتماع   نیتأم  حق  در  برابری  به  اشاره  ی ضمن  طوربه  «  مردم  همه  نیب  یعموم  تعاون

  دولت   ،خطرات   نیا  مقابل  در  افراد  حق  اعالم  و  یشغل  خطرات   قیمصاد  نیترمهم   از  یبرخ  برشمردن  از  پس  زین  ران یا  یاسالم

 حق   ن یا  از  شهروندان   ریبرخوردا   نه یزم  «ایمه یب»  یمشارکت  نظام  و  »یتیحما»  یمشارکت  ریغ   نظام  ق یطر  از  تا  است  شده  مکلف

 .سازد فراهم را

  ، یسرپرستیب   ری،یپ   کاری،یب  ؛یبازنشستگ  ازنظر  یاجتماع   نیتأم  از  برخورداری  رانیا  یاسالم  جمهوری  یاساس  قانون  29  اصل  

  و   دانسته  همگان  حق   را  رهیغ   و  مهیب  شکل  به  یپزشک  هایمراقبت  و  یدرمان  و  یبهداشت  خدمات  به  ازی ن  و  حوادث   ، یازکارافتادگ

  های تیحما  و   خدمات  ،مردم  مشارکت  از  حاصل  درآمدهای  و  یعموم  درآمدهای  محل   از  نیقوان  طبق  که  کرده  مکلف  را  دولت

  که  دهد یم  ننشا  کشور  یاساس  قانون  از  اصل  نیا  به  گذرا  ینگاه .  کند  نیتأم  انیرانیا  تکتک  برای  را  درمان  و   سالمت  یمال

  ی وقت .  است  داشته  ژهیو  توجه  آن  به  گذارقانون  که  است  یانسان   حقوق   نیترمهم  از  جامعه  مردم  بهداشت  و  سالمت  به  توجه 

  ، یپزشک  خدمات  تمام  به  دهدیم  اجازه  هرکس  به  که  است  بشری  حق  کی  منظور  دیآیم  انیم  به  سالمت  حق   از  صحبت 

 یدسترس آن یروان و  یکی زیف استاندارد  سطح نیباالتر  در سالم کار طیمح و  زیتم ست یزط یمح ، یکاف  غذای ، سالم آب ،یشتدابه

  بهداشت   ژهیوبه  یبهداشت  امور  آنکه  حال.  کرد  محدود   یپزشک  ندرما  امر  به  را  سالمت  بر  حق   د ینبا  اساس  نیا  بر .  باشد  داشته 

  آور تیمسئول  یاجتماع   مختلف  نهادهای  طورنیهم  و  هادولت  برای  و  دارد  قرار  سالمت  حق  دامنه   در  که  است   ایعرصه  زین  یروان

 برای  و   داشته  فراوان  تیفعال  است  آن  از  ایهشاخ  زین  سالمت  حق  که  بشر  حقوق   از   تیحما  برای  یالمللنیب  جامعه.  است 

  ) .میدار  ادی یز  فاصله  یجهان  استانداردهای   به  دنیرس  تا   هنوز  یول  کرده  تالش  مختلف  هایبرهه  در  مهم  نیا  به  یابیدست

 (17ص .1۳89چاپ چهارم. تهران: انتشارات فکرسازان،  .حقوق کار .موحدیان، غالمرضا

 

 یشت در قوانین كار حق بر مع  -3-2

 نه کار مورد بررسی قرار می گیرد . در این قسمت حق بر معیشت با توجه به قوانین موجود در زمی

 آزادی كار(   ، حقوق بنیادین كار )حق بركار   -3-2-1

  جمله   از  الاشتغ  بر  حق.  دینام   کار  توان  یم  را  شود  درآمد  کسب  به  منجر  و  بوده   مجاز  قانون  که  ی بدن  ای   یفکر  تیفعال  گونه  هر

  یها  نامه   مقاوله  نیهمچن  و   بشر  حقوق   الملل  نیب  اسناد  در .  باشد  ی م  ی انسان  جامعه  عضو  هر   ی اساس  و   ی ادیبن  یها  یآزاد

  کار  قانون  و  یاساس  قانون.  است  گرفته  قرار  یبررس  مورد  آن  یها  تیمحدود  و  طیشرا  اشتغال،  بر  حق  کار،  یالملل  نیب  سازمان

  دوم   نسل  ا ی  ی اهرف  یها  حق  انیم  در  اشتغال  حق  ، اند  داده  قرار  توجه  مورد  را  مسائل  نیا  از  یا  هپار  زین  رانیا  یاسالم  یجمهور

  هر  انجام  به  یحقوق  ا ی  یقیحق  شخص  هر  یآزاد  یمعن  به  اشتغال   بر  حق.  است  برخوردار  یا   ژهیو  گاه یجا  از  یبشر  یها  حق
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 نهیزم  ن یا  در  که  ینحو  به  است   تیمحدود  وجود  بدون  یبازرگان   و   صنعت   هنر،  شه،یپ   از  اعم   خود،   دلخواه  شغل   و   کار  ت، یفعال

  ی شهروند  هر.  گردد  یم  محسوب  یبازرگان  و   یا  حرفه  یها  تیفعال  هیپا   یآزاد  نیا.  شوند  او  مانع  نتوانند  اشخاص  گرید  و  دولت

  ی اقتصاد  آثار  لحاظ  به  لکن  است،  آزاد  شغل  هر  به  اشتغال  قانون  و  اصوال  که  آن  وجود  با  بپردازد؛  یشغل  تیفعال  کی  به  است  آزاد

 تابع   صنعت  و  شهیپ   و  کسب  به  اشتغال  ،یعموم  تیامن  و  نظم  اتیمقتض  لحاظ  به  زین  و  دارند،  اجتماع  در  مشاغل  که  یماد  و

  ی نظارت  یها  استیس  و  دولت  یا  برنامه  ضوابط  و  اصول  ،یا  حرفه  یها  سازمان  یدولت  انحصارات  از  یناش  نظامات  و  تهایمحدود

  که  شود  روبرو یی ها  تیمحدود با  یموارد  در است  ممکن یآزاد  نیا. بود خواهد  کاالها  عیتوز  و  هیته  و  یخارج  یبازرگان  بر  دولت

 مستلزم   اشتغال  و  کار  یآزاد  تحقق  که   نمود  توجه  دی با.  باشد  یم  مجازات  عنوان  به  یاجبار  کار  به  شدن   ملزم  آنها  جمله  از

  با   را  آن  که  است  چنان  حق  نیا  تیاهم.  داد  خواهد  دست  از   را  دخو  مفهوم  و  معنا  مزبور  یآزاد  ها،  آن  بدون  که  است  یطیشرا

  مسائل   در  یانکارنشدن  یتیاهم   همواره  یکاریب  اشتغال  به  توجه.  دهد  یم  کینزد  یوندیپ   یبشر  یها  حق  ریسا  نیتضم  و  اعمال

  به  حق  یمعن  به  و  کار  یآزاد   یمنطق  جهینت  اشتغال  حق.  سازد  یم  یالزام  را  آن  تحقق  که  دارد  یاجتماع   و   یاسیس  ،یاقتصاد

 جبران   منظور  به  یمستمر  کی  از  استفاده  آن  نداشتن  تصور  در  و  جامعه  در  کار  داوطلب  افراد  همه  یبرا  شغل  آوردن  دست

  به   یکی  که  باشند  یم  اصل  کی  چهره  دو  اشتغال  بر  حق  و  کار  انجام  به  فیتکل  واقع  در.  باشد  یم  اشتغال  و  کار  از  تیمحروم

  مسئله  که  یکشور  در.  گردد  یم  باز  شغل  داشتن  حق  کار  یفرد  کرد  کار  به  یگرید  و  کردن  کار  به  فیتکل  کار  یاجتماع   کارکرد

  دولت   حال  هر  در  اما  ندارد،  یمفهوم  و  معنا  کامل  طور  به  اشتغال   حق  دارد،  وجود  آن  در  گسترده  یکاریب  و  نشده  حل  اشتغال

  را  اشتغال  نهیزم  داوطلب،  مردم  همه  یبرا  مناسب   ی ها  استیس  اتخاذ   و   ی اجتماع   و   یاقتصاد  یها  یزیر  برنامه  با   است  موظف

(    14ص    نهان  راز:  ناشر  ،یاساس  قانون  در  آن  یهاتیمحدود  و  کار  یآزاد  حق  ،1۳96  ،جوری محمدحسن  هیراض   ).آورد  فراهم

  حداقل   ،یاجبار  کار  تیممنوع   محور  چهار  کار،   یالمللنیب  سازمان  1998  سال  مصوب  کار  نیادیبن  حقوق   و  اصول  هیاعالم  طبق

 در  نیادیبن  صفت  یدارا  حرفه  و  اشتغال  در  ضیتبع  تیممنوع   ،یی کایسند  یآزاد  و  تشکل  حق  کودکان،   کار  تیممنوع   و   کار  سن

 بر  انسان  نفس  و  کرامت  با  ارتباط  ثیح  از  بشر  حقوق   و  یعیطب  حقوق   با  چهارگانه  یهامؤلفه   نیا  وندیپ .  باشندیم  کار  روابط

.  است نه چهارگا یمحورها  ن یا به توجه با   آن ی ابیارز ها، روش از ی ک ی کار حقوق تیوضع سنجش یبرا.  است افزوده  هاآن تیاهم

  از .  دارد  گرید  مؤلفه  دو  به  نسبت  یترمناسب  تیوضع  کار  سن   حداقل  و  یاجبار  کار  تیممنوع   خصوص  در  رانیا  یحقوق  نظام

  عمده   جمله از گرددیم ها آن استقالل بر خدشه موجب  که ها تشکل در  ی اسیس ارکان دخالت  و  ضرور ریغ   الزامات وجود سو کی

  رغمیعل  حرفه  و  اشتغال  در  ضیتبع  تیممنوع   خصوص  در  گرید  یسو  از  و  است  رانیا  در  یصنف  یهاتشکل  یرو  شیپ   مشکالت

  به   یمذهب  دیعقا  و  تیجنس  حسب  بر  کار  گسترده  عرصه  در  ضاتیتبع  یاپاره  کماکان  ،یاساس  قانون  در  ییهانه یزمشیپ   وجود

 از   ی ناش  کار  نیادیبن  حقوق   هچهارگان  یمحورها  در  مشکل  بروز  دهد یم  نشان  یاجتماع   و  ی خیتار  مطالعات .  خوردیم  مچش

  و   یاقتصاد  ینابرابر  ،یاسیس  یهابحران  ،ی مذهب  و  یفرهنگ  نادرست  دی عقا  وجود  ،یآموزش  امکانات  وجود  عدم  فقر،  مانند  یعوامل

  ی محورها  یمبنا  بر  کار  حقوق   بهبود  یراستا  در  نیبنابرا.  است  آرا  تکثر  به  توجه  عدم   و  یشغل   یهافرصت  کمبود  ،یاجتماع 

.  م یریبگ  نظر  در  کل  کی  عنوان  به  را  رانیا  یحقوق  نظام  و  رفته  فراتر  کار  قانون  به  صرف  توجه  از  د یآیم  الزم  کار  نیادیبن  حقوق 

  مصائبشان   دیتشد  موجب  بلکه  بود  نخواهد  هاآن  گریاری  تنها  نه  هاآن   آموزش  و  شتیمع  به  توجه  بدون  کودکان  کار  تیممنوع 

 استقالل  نیتأم  نیهمچن.  بود  نخواهد  ممکن  یاساس  قانون  به  توجه  بدون  فهحر  و  اشتغال  در  ضیتبع  کامل  رفع.  شودیم

 نظام   تیوضع  یارتقا  جهت  مباحث  نیا  به  توجه  با.  باشدیم  مرتبط  یهانامهنییآ  و  نیقوان  در  یبازنگر  مستلزم  یصنف  یهاتشکل
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  ی اقتصاد  و   ی فرهنگ  پرورش،  و  آموزش  ، یاجتماع   ن یتأم  یهانهیزم  در   مرتبط  نیقوان  به   د یبا  کار   روابط  حوزه  در  رانیا  یقوقح

 .داشت  یجد ینگاه 

  ، کمک عائله مندی  ،حقوق و مزایای کارگران در قانون کار با عنوان حق السعی کارگران عنوان شده است. و شامل مزد یا حقوق 

 .میشود … ایاب و ذهاب و ،خوار و بار ، هزینه های مسکن

 

    یالسع  حق  -2  -3-2

  به  اقدام  که  هم   ی کارگران  فلذا .  است  داشته  اجرت  مطالبه  قصد  د،ی نمایم  ی عمل  انجام   به  اقدام  که  یهرفرد  که  است  نیبرا  اصل

  و   حقوق   قانونگذار  لبتها.ورزند  ی م  مبادرت  امر  نیا  به  یکارگر  یایمزا  و  حقوق   افتیدر  جهت  قتیدرحق  ند،ینمایم  یکار  انجام

 در  کارگر  یبرا  زین  را  یگری د   یها  یافتیدر  مورد،  نیا  جز  به  البته .  است  کرده  انیب  کارگر  یها  یافتیدر  از  یا  مجموعه  ریز  را  مزد

 . است گرفته نظر

 نموده   انیب  نیچن  کار  قانون  ۳4  ماده  در  گذار  قانون  است  برده  کار  به  کارگر  یها  یافتیدر  یبرا  را  یالسع  حق  عبات  گذار،  قانون

 :است

 و  خوار  ،مسکن  یها  نهیهز  ،یمند  عائله  کمک  ،حقوق   ای  مزد  از  اعم  کار  قرارداد  اعتبار  به  کارگر  که  یقانون  یها  افتیدر  هیکل»

  ی م  یالسع  حق  را  د ینما  ی م  افتیدر  ها   آن  رینظا  و  ساالنه  سود  ،دیتول  شیافزا  پاداش  ،ینقد  ریغ   یایمزا  ،ذهاب  و  ابیا  ،بار

 «. مندنا

 كارگران  ی ای مزا  و  حقوق   -3  -3-2 

 لحاظ  کارگران  یبرا  وحقوق   حق  عنوان  به  درقانون  که  است  یا  احصاشده  موارد  درماده،شامل  یقانون  یها  یافتیدر  هیکل  عبارت 

 .است داده انجام نظر کارمورد یبرا کارگر که است یزحمت  یازا به که امند ن یم یالسع حق را موارد نیا جمع. است شده

  بدون  و  شیخو  لیم  اب  یکارگر  است  ممکن  یگاه .باشد  شده  منعقد  او  با  یکار  قرارداد  که  استیمزا  و  حقوق ،مستحق  یکارگر

  حقوق   مطالبه  تواند  ینم  یکارگر  نیباشد،چن  نشده  خواسته  یو  از  امر  آن  انجام  چنانچه.دینما  مبادرت  یامر  به  کارفرما   اطالع

  درنظرگرفته   حقوق   یو  یبرا  آن  وبرطبق  بوده  کار   قرارداد  یدارا   که  است  مزد  خواستدر  به  مجاز  یکارگر  درواقع .  دینما  ایومزا

 .شود پرداخت…و روزانه ، ماهانه قرارداد، مورد به بسته تواند  یکارم قرارداد طبق  شده  مشخص  ق حقو. باشد شده

 كارگر  ی مند  عائله   كمک  -3  -3-2

 که   است  یمبلغ  یمند  عائله  کمک.است  کرده  لحاظ  کارگر  ی ایمزا  و  حقوق   جز  کار  قانون  که  است  ییایمزا  از  یمند  عائله  کمک

  به مساعدت  ،یمند  عائله  کمک  از هدف. شود یم اوپرداخت برمزد  کارگر،مازاد به  حقوق  ای مزد پرداخت درهنگام ،کارفرما  یازسو 

 .گردد ی م لحاظ  ها آن سن و فرزندان  تعداد با  متناسب  که است کارگر خانواده

  ی جدا  کارفرما  یازسو  که  است  ی مبلغ  هم  کارگر  یمند  عائله  حق.  باشد  فرزند   یدارا  که  شودیم  گفته  یگرکار  به  مند  عائله

 .شودیم  داده  آنها به کارگر خانواده به،مساعدت جهت ومزد ازحقوق 

 عائله  ق حقو  بحث  به  ی اجتماع   نیتام  قانون  87  و   86  ماده.  باشدیم  پرداخت  قابل  فرزندان  سن  و  تعداد  به  توجه  با  مزبور  مبلغ

 پرداخت  او به شده  مهیب فرد دزنفر  دو تا منحصرا ی مند عائله کمک که است کرده عنوان مزبور  ماده. است پرداخته کارگر یمند

 ی شورا  مجلس   1۳92  خرداد  20  مصوب  خانواده  و  تیجمع  میتنظ  نیقوان  اصالح  قانون  واحده   ماده   بیتصو  با   البته.  شودیم
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  تعلق  فرزندان  همه  به  یمند  عاذله  حق  حاضر  حال   در  فلذا.  شد  برداشته  عائله  حق  اخذ  یراب  فرزندان   تعداد  تیمحدود  ،یاسالم

 .ردیگیم

 .گرددیم محروم یحق نیچن از طیشرا نیاحرازا  عدم درصورت که باشد یطی شرا واجد شده مهیب که است مالز

 .باشد داشته را یکار روز ستیب و هفتصد مهیب حق پرداخت سابقه دیبا ،شده  مهیب کارگر -1

 . ردیگیم تعلق تصور دو در  تنها سال 18 یباال  فرزندان  به. باشد  تمام  سال 18 ریز دی با کارگر فرزندان سن -2

 .باشند ل یتحص نیدرح فرزندان چنانچه• 

 کارکردن  یی توانا   یاجتماع   نیتام  قانون  91  ماده   موضوع  یپزشک  ونیسیکم  طبق   عضو  نقض  ا ی  یماریب  براثر  کهیصورت  در   •

 .باشد نداشته

  ل یدل  شدن مزدوج  صرف قتیحق در.  باشد داشته را فوق طیشرا که  ردیگ ی م  تعلق کارگر  به  یزمان  یمند  عائله حق است ی هیبد

  ی فرزند  که  یزمان   تا   باشد،اما یم  ازدواج  ی ها  نهیهز  کمک  شامل   هم  ازدواج  خود  البته.  ستی ن  یمند  عائله  حق  از  استفاده  بر

 .ردیگینم تعلقکارگر به ی مند عائله نشودحق متولد

  موضوع   نیا  شدن  روشن  جهت .ستین  نیچن   کهیاست،درحال  یکی  یمند  عائله  حق  و  اوالد  حق  که  کنند  یم  تصور  ازافراد  یاریبس

  به   ی دولت  یها  سازمان  و  درشرکتها  اما.باشدیم  یکی  یخصوص  یدرشرکتها  ، یمند  عائله  حق  و  اوالد  حق  که  ذکراست  به  الزم

 .جداست اوالد ازحق یمند  عائله حق دارد وجود آنها پرداخت  درنظام که  یهماهنگ  لیدل

  اگرکارگر   که  صورت  نیبد.  د ینما  محاسبه  آنرا  تواند  ی م  یهرفرد.    دارد  وجود  ساده  فرمول  کی   ی مند  عائله   حق  محاسبه  جهت

  شده  مهیب  اگرکارگر.  شود  ی م۳  درعدد  وضرب  کارگر  روزانه  دستمزد  درحداقل  ضرب1عدد  باشد   فرزند  کی  یدارا،شده  مهیب

 ر یسا  یبرا  صورت  نیهم  به  و.گرددیم  محاسبه  ۳  عدد  در  ضرب  کارگر  روزانه  حقوق   حداقل  در  ضرب  2  باشدعدد   فرزند  2  یدارا

 .گرددیم محاسبه فرزندان

  رد یگیم  تعلق  آنها  یهردو  مزبوربه  باشندحق  راداشته  یمند   عائله  ازحق  استفاده  طیشرا  هردو  یشوهر  و  زن،چنانچه

 .ندینما  استفاده توانندیوهردوم

 پرداخت  به  موظف  کارفرما  باشد  طیشرا  واجد  کارگر  چنانچه.  است  کارفرما  برعهده  که  است  یمبلغ  ،یمند  عائله  حق

  یادعا رو یپ  تواندیم کارفرما .ستین طیشرا واجد کارگر   که کند  ادعا نکهیا ا ی و  د ی نما امتناع ازپرداخت است ممکن کارفرما .باشدیم

 .دی نما مطرح تیشکا شیخو

 .شودیم یدگیرس کار اداره اختالف حل مراجع قیطر از ،یمند عائله حق مورد  در وکارفرما کارگر نیب الفاخت به

 مسکن  حق  -3-2-4

  یی استثنا  چیه  یدارا،کار  قانون  مشمول  کارگران  هیکل  یبرا  مورد  ن یا.  است  مسکن  ی ها  نهیهز  کارگران  یها  ی افتیدر  گرید  از

 اعمال کسانی  نحو  به  کارگران  همه  یبرا  مورد  نیا.کند  ینم  دایپ   ارتباط  آنها،  یازسو  نمسک  نبودن  ای  بودن  دارا  به  یحت  و  ستین

 .شود یم

 كارگر  وبار  خوار  قح  -3-2-5

 تواندیم  مورد  نیا.  است  یزندگ  روزمره  یفشارها  از  یریجلوگ جهت  به  کارگران  به  ییغذا  یتیحما  یها  بسته  عیتوز،خواروبار  حق

  حقوق  به  که  است  یمبلغ  صورت  به  حق  نیا  حاضر  حال  در  البته.  باشد   ها  خانواده  شتیمع   به  کمک  یبرا  یمناسب  نهیگز

 .شودیم افزوده  آن به یمبلغ  سال هر  و گردد یم افزوده گرانرکا
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 كارگر  ذهاب  و   ابیا  -3-2-6

 :است نموده انیب نیچن کارگران  ذهاب و اب یا باب در  کار قانون 152 ماده  گذاردر قانون

 ه ینقل  ی  لهیوس  خود  کارکنان  برگشت  و  رفت  یبرا  د یبا  کار  صاحب  ،یعموم  هینقل  لهیوس  نبودن  یکاف  و  کارگاه  یدور  صورت  در»

 «. دهد قرار آنان اریاخت در مناسب

  نیا  از.دی نما  تیرعا  را  آن  یستیبا  کارفرما   فلذا  است  دانسته  کارفرما  فهیوظ  را  مناسب  لهیوس  قراردادن  اریاخت  مزبور،در  ماده 

 . ندارد وجود ماده  نیا وجود با کارگر  به نقد وجه پرداخت رو،امکان

  و   ی سع  تمام  قانونگذار.است  نموده  دفاع  مختلف  طرق   به  کارگر  حق  از  مواقع  اکثر  در  گذار  قانون  که  است  نیا  در  توجه  قابل  نکته

  و  حقوق   از  یگاه آ  عدم  لیدل  به  کارگران  اکثر  متاسفانه  اما.نگردد  عیضا  یو  از  یحق  تا  است   قرارداده  نیا  بر  را  خود  اهتمام

  اقدام   خود  حقوق  و  حق  نردآو  دست  به  یبرا  که  یدرصورت  شود،  ی م  هیتوص  فلذا.گذرند   یم  آن  از  ی سادگ  به  یکارگر  یایمزا

 نیا  در  تجربه  صاحب  یوکال  و  کارشناسان  با  بهتراست  رو  ن یا  از.  دیینما  کسب  نهیزم  نیدرا  را  الزم  اطالعات  حتما،دیی نمایم

 . دیکن مشورت نهیزم

 ی اقتصاد اسالم حق بر معیشت در    -3-3

است که خداوند آن   و معیشت مردم  دارد، اقتصادر میترین عاملی که جامعة انسانی را بر اساس خود پایدامهماز دیدگاه اسالم  

را مایة قوام جامعه قرار داده است. نقش ثروت در زندگی فردی و اجتماعی، همچون نقش آب در زندگی جانداران است؛ یعنی  

اجتماعی  که زندگی جانداران بدون آب ممکن نیست و حیات همة موجودات زنده به آن بسته است، در زندگی فردی و  مچنانه

ان یافتن خون در بدن، که جرینیز حیات افراد به مال و ثروت بستگی دارد و بدون آن، ادامة حیات ممکن نیست. نیز همچنان

بافت حیات همة  انسموجب  بدن شده، جسم  نگه میهای  شاداب  را  در  ان  طبیعی  مواهب  و  ثروت  پول،  داشتن  جریان  دارد، 

همةرگ ماندن  زنده  موجب  اجتماع،  می  های  انسانی  جامعة  ماندن  شاداب  و  اجتماع  روی،طبقات  همین  از  قرآن  شود. 

به دست    1زندگى شما قرار داده،  اموال خود را، که خداوند وسیله قوام داند:...:ثروت را عامل پایایی و قیام فرد و جامعه می کریم

استقالل است، آن را بنا بر اطالق مسبّب بر سبب برای (. در واقع، از آن روی که مال سبب قیام و  5سفیهان نسپارید... )النّساء/

 (.202: 2ق.، ج 1421)ر.ک؛ حقّی بروسوی، مبالغه به قیام نامیده است 

گیرد، اقتصاد آن کشور است و هر  یم، سکّان هدایت جامعه را در دست میپس یکی از عناصر و اجزای جامعه که به شکل مستق

بهب و  اصالح  برای  برداشتن  قدم  میگونه  آن  گامود  منزلة  به  بخشتواند  دیگر  تعالی  جهت  در  حال  های  هایی  رفاه  و  جامعه 

عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه و  ت در اعتالی پایة نظام و کشور باشد. در نظام اقتصاد اسالمی، تأمین رفاه  عمومی و فعالی

و در حال رشد است. استقالل اقتصادی و شکوفایی    نیز رسیدن به اقتدار و استقالل اقتصادی، مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا

  شود؛ دریافت. از اطالق برخی آیات و الزمة برخی دیگر، لزوم استقالل و شکوفایی آن فهمیده می قرآن توان از آیاتآن را می

می مثال  است ...: ﴿فرماید:  برای  نداده  تسلّطى  مؤمنان  بر  را  کافران  هرگز  خداوند  که  141)النّساء/  2﴾و  بزرگ  (  فقهای  غالب 

اند؛ یعنی مسلمانان  اند و مفادّ آن را محکم دانسته الم، برای نفی هر گونه سلطة کافران بر مسلمانان بدین آیه استناد کردهاس

های  ار به آنان مسلّط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطة کفّار شود، نامشروع است و از جمله راهباید کاری کنند که کفّ می

اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان تحقّق  مؤمنین، سلطة اقتصادی است. متأس  ار برسلطة کفّ یافته است و این فانه در این سلطة 

 
 واَلَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ الّلهُ لَکُمْ قِیَاماً  - 1
 ؤْمِنِینَ سَبِیالًوَلَن یَجْعَلَ الّلهُ لِْلکَافِرِینَ عََلى الْمُ - 2
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باشد. مطابق مستفاد این آیه، مؤمنان  می  قرآن واقعیّت تلخ به دلیل عمل نکردن مسلمانان به مقتضای ایمان و مهجور گزاردن

از وابستگی را  اقتصادی، رهایی دهند. در آیة دیگری میوظیفه دارند تالش کنند و خود  اگر   :﴿خوانیم:  ها، از جمله وابستگی 

سُ برتریدمؤمن هستید،  شما  که  مشوید  غمگین  و  مکنید  می  ۳(.1۳9عمران/  )آل  ﴾ستی  استفاده  آیه  این  لاز  از  که  وازم شود 

نیازی اقتصادی از کفّار و خودکفایی مسلمین است؛ زیرا نیاز همیشه مالزم با ذلّت و اسارت است و امّتی که بخواهد  ایمان، بی

محمّد )ص( فرستادة خداست و   :4﴿ فرماید:  کفّار آزاد کند. همچنین خداوند میعزیز و سربلند زندگی کند، باید خود را از یوغ  

هستند او  با  که  سجود کسانى  و  رکوع  حال  در  را  آنها  پیوسته  مهربانند.  خود  میان  در  و  شدید،  و  سرسخت  کفّار  برابر  در   ،

ایشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف   که همواره فضل خدا و رضاى او را خواهانند. نشانة آنها در چهرةبینى، در حالىمى

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و  ه ای که جوانهست، همانند کِشته انجیل و تورات آنان در

کافران را به   دارد. این براى آن است کهبر پاى خود ایستاده است و به قدرى نموّ و رشد کرده که کشاورزان را به شگفتى وامى

اند، خداوند وعدة آمرزش و پاداش بزرگی  دهاند و کارهاى شایسته انجام داخشم آورد )، ولى( کسانى از آنها را که ایمان آورده

 (.29)الفتح/  داده است

. مسلّماً تا چنین هدفی در  شویم رو میروبه  ﴾ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى َعلَى سُوقِهِ﴿در این آیة مبارک، در توصیف امّت اسالم، با جملة  

دنباله از  را  خود  مسلمانان  و  نگردد  منظور  اقتصادی  کردن  عملیّات  شکست روی  پیوسته  اقتصاد،  در  تنها  نه  نکنند،  خالص 

خورند، بلکه در اخالق و فرهنگ که منشأ هر گونه شکست مادّی و معنوی دیگر است، شاهد سقوط قطعی خود خواهند بود. می

اقتصادی خودکفا و غیر متّکی به غیر داشته باشند )ر.ک؛ موسوی اصفهانی،  از این رو، مسل سورة  (. در  1۳7:  1۳68مین باید 

با این   :5خوانیم:انفال نیز می از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید تا  ، دشمن خدا و دشمن (تدارکات)و هر چه در توان دارید، 

شناسد ـ بترسانید، و هر چیزی  خدا آنان را می  (تنها)شناسید و  آنان را نمی  دیگری را جز ایشان ـ که شما   (دشمنان)خودتان و  

 (. 60)األنفال/  . شود و بر شما ستم نخواهد رفت، پاداشش به خود شما بازگردانیده میدر راه خدا خرج کنید

کریم ـ بسیاری ش قرآن  آیات  در  اقتصادی،  رونق  و  جهاد  انجام  بر  تأکید  و  اهمیّت  بیان  بر  بهرهیوهافزون  عملی  از های  گیری 

 فراد و جوامع، پیش روی آنان نهاده است.مواهب طبیعی را عمران و آبادانی زمین و دستیابی به پیشرفت اقتصادی ا

نیز فع  ـ در پیشوایان معصوم )ع(  افراد، ارزش باالیی دارد. آن بزرگوران، کارگران و تولیدکنندگان را  تلیاسیرة  اقتصادی  های 

تشویق را شخصاً  می  بسیار  زندگی خود  بار  بوده که  این  )ع(  امامان معصوم  و  اکرم )ص(  پیامبر  عملی  به دوش کردند. سیرة 

 کردند. کشیدند و هیچ گاه برای تأمین ضروریّات زندگی، خود را وابسته به دیگران نمیمی

کریم ـ نهاده قرآن  و  تولید  عوامل  در  تتصرّف  کرده،  خلق  بشر  برای  خداوند  که  نعمتوصیه میهایی  این  به شکر  و  و  کند  ها 

عوامل تصرّف در  از  و دوری کردن  تأکید  آنها  از  از گام  استفادة درست  پیروی  را  نکوهش  تولید  و  است  دانسته  های شیطانی 

 کند. می

، موجب رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شودتواند به افول و کمـ رونق تولید داخلی و کاستن از واردات که می

 شود.می استقالل اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح کالن

 
 م مُّؤْمِنِینَواَلَ تَهِنُوا واَلَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعَْلوْنَ إِن کُنتُ - ۳
وْرَاةِ مْ فِـی اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَـثَُلهُیَبْتَغُونَ فَضًْلا مِّنَمُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عََلى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا  - 4 وَ مَـثَُلهُمْ فِـی  التَـّ

 أَجْرًا عَظِیمًاوَ مَّغْفِرَةً کُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمالْ الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَْلظَ فَاسْتَوَى عََلى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ
 وَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنتُمْ الَ تُظَْلمُونَ الَ تَعَْلمُونَهُمُ الّلهُ یَعَْلمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ الّلهِ یُوَمِن رِّبَاِط الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ الّلهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ  قُوَّةٍ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن - 5
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شدة تولید، کیفیّت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولید خارجی و کاهش  وری در تولید، کاهش قیمت تمامبهره  ـ افزایش

 . باشدداخلی می  تحرّک و رونق اقتصاد  ایت از تولید ملّی، از عوامل مهمواردات و حم

 حق بر معیشت  در قانون مدیریت خدمات كشوری   -3-4

کمیسیون مشترک   1۳86ماه   تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر  106ماده و    128ل بر  مدیریت خدمات کشوری مشتم قانون

ردید و  اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم  قانون اساسی تصویب گ رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای

شورای نگهبان رسید و در   به تائید   18/7/1۳86مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ   پس از از موافقت

در این قانون بر لزوم حمایت از حق معیشت  .به دولت ابالغ گردید ای از سوی رئیس مجلسجهت اجرا طی نامه  25/7/86تارخ  

 ت یحاکم  و  اقتدار  موجب  آن  تحقق  که  است  یامور   از  دسته  آن  در این قانون آمده است  ی که  تیحاکم  اموراشاره شده است ؛  

  ت یمحدود  موجب  خدمات  نوع  نیا  از  ی مند  بهره   و   ده یگرد  جامعه  اقشار  همه  شامل   ت یمحدود  بدون  آن  ع مناف  و  است  کشور

 . شود ینم گرانید استفاده یبرا

 :لیقب از

 . ی اسیس و ی فرهنگ  ،یاجتماع  ،یاقتصاد ی ها بخش  در نظارت و  یزیر برنامه ،یاستگذاریس -الف

 . مددرآ عیتوز باز و  یاجتماع  نیتأم  و عدالت یبرقرار -ب

 . مردم حقوق  عییتض و انحصار از یریجلوگ و  رقابت یبرا سالم یفضا  جادیا -ج

 .یکاریب و فقر رفع و کشور توسعه و رشد یبرا الزم  یها ت یمز و  ها نهیزم نمودن فراهم -د

  و  یعیطب  ثحواد  اثرات  کاهش  و   مقابله  ر،یواگ  ی هاآفت  و  هایماریب  از  یریشگیپ   و   کنترل  ،یعموم  آموزش  و  بهداشت  یارتقا  -ک

 . یعموم یها بحران

  یبردار  بهره  و   اداره  یمتصد  دولت،   که  است  یامور  از  دسته  آن  ی اشاره داشته و بیان داشته  اقتصاد   امور  این قانون به    11ماده

  ، یصنعت  امور  در  یتصد:  لیقب  از  کند   ی م  عمل  یخصوص  حقوق   در  یحقوق  و  یقیحق  اشخاص  انندم  و  است  جامعه  اموال  از

 .قانون نیا 10 ماده  در مندرج ی ها طرح از یبردار بهره و مسکن  ، یبازرگان نقل،  و حمل ،یکشاورز

 (فائو)  متحد  ملل  یكشاورز  و خواربار  سازمانحق بر معیشت در اسناد    -4-1

به ارکان این سازمان    متحد  ملل  یکشاورز  و  خواربارسازمان  اهمیت غذا در تحقق حق بر معیشت     در این قسمت با توجه به

 . ته می شود پرداخ

 تاسیس سازمان خواربار كشاورزی جهانی   -1-1-4

به دعوت   194۳موضوع تاسیس سازمان خواربار کشاورزی جهانی برای اولین بار در کنفرانس خواربار کشاورزی که در ماه مه  

آمریکا تشکیل گردید،رو ایالت ویرجینیای  اقداماتی  کنندگان در کنفرانس مذکور در زمینمطرح شد. شرکت  زولت در  انجام  ه 

ای را برای بررسی و تحقیق در مورد  همه جانبه علیه فقر و گرسنگی در جهان به توافق رسیدند. کنفرانس در این رابطه کمیته 

اکتبر تا اول   16بتواند فعالیت کند، تشکیل داد. باالخره در شهر کبک در اولین اجالس )  ایجاد سازمانی جهانی که در این زمینه

کشور شرکت کننده مورد قبول واقع شد. اساسنامه فائو در    ۳0طرح تاسیس سازمان مذکور به وسیله نمایندگان  (  4519ژانویه  

وی زمین بودند به امضا رسید و در همان تاریخ  درصد از جمعیت ر  88کشور که نمایندگان    44توسط    1945اکتبر    16تاریخ  

گردیدالزم  خواروبار  سازمان  ارگان  نیباالتر  کنفرانس.  هستند  سازمان  یاصل  یهاگان ار  رخانه،یدب  و  شورا  کنفرانس،  .االتباع 

  در  ندهینما  کی  توانندیم  کدام  هر  ناظر  و  یاصل  یاعضا.  دهدی م  جلسه  لیتشک  کباری  سال  دو  هر  که  است  یجهان  یکشاورز
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 به  سازمان  ارگان  نیاالترب  عنوان  به  کنفرانس.  هستند  برخوردار  یرا  حق  از  یاصل  یاعضا  فقط  یول  باشند،  داشته  کنفرانس

 است  ییاجرا  ارگان  کی  سازمان  یشورا.  کند یم   یدگیرس  امثالهم  و  دیجد  عضو  یقبول  بودجه،  ها،تیفعال  چارچوب  چون  یمسائل

  انتخاب   کنفرانس  طرف  از  که  است  ندهینما  42  از  متشکل  شورا.  شدیم   خوانده  ییاجرا  تهیکم   نام   به  1947  سال  از  قبل  که

  بودجه   و  ها برنامه  میتنظ  در  را  سازمان  کل  ریدب  نیا  بر  عالوه  و  دهدیم  انجام  را  شودیم  محول  آن  به  که  یفیاوظ  شورا.  شوندیم

  ن یقوان  کردن  هنگاهم  جهت  اعضا  به  یشنهاداتیپ   آراء  سوم  دو  بیتصو  با  تواندیم  کنفرانس.  کند یم  ییراهنما  و  کمک  سازمان

 .هستند برخوردار زین نامهموافقت انعقاد حق از وراش و کنفرانس. دهد ارائه سازمان مقررات با  آنها

 فائو   سازمان  یشورا  -4-1-2

  که   ینگاههم  تهیکم  .کنندیم  ایمه  را  سازمان  یبرا   امور  انجام  مقدمات  که   است  تهیکم  یسر  کی  یدارا  فائو  سازمان  یشورا 

  ی مال   تهیکم  دارد،  نظارت  مربوطه  مسائل  هب  راجع  متحد  ملل  سازمان  یهابرنامه  بر  شودیم  خوانده  یزیربرنامه  تهیکم  اکنون

 را  آنها  و  کرده  یآورجمع   را   هی اول  مواد  به  مربوط  اطالعات  یگرید  تهیکم.  کندیم  قیطر  ارائه  و  کرده  یبررس  را  شورا  یمال   مسائل

 .دارد نظارت یالمللنیب سطح در یریگیماه به مربوط  مسائل بر یریگیماه تهیکم باالخره. کند یم لیتحل و هیتجز

 یکشاورز  تهیکم  باالخره  و  دهدیم  قرار  مطالعه  مورد  را  مراتع  و  جنگل   مسائل  زین  دهی گرد  سیتاس  1971  سال  در  که  یاته یکم

  ی هاته یکم  بر  عالوه   فائو  سازمان.  است  یالمللنیب  یکشاورز  مسائل  همطالع  یبررس  دارعهده  آمد  وجود  به  سال  همان   در  که  زین

  وجود  به  یالمللنیب  یهاسازمان  ریسا  با  مختلط  یهاته یکم  صورت  به  بعضا  که  زین  یگرید  یتخصص  یهاتهیکم  خدمات  از  مذکور

 نیا  از  که  است  شده  زین  ی خاص  یالمللنیب  یهاسازمان  جادی ا  به  منجر  یالمللن یب  سطح  در  فائو  تیفعال.  کندیم  استفاده  اند،آمده

  در   ی عموم  یریگیماه  یشورا»  و  برنج«  یالمللنیب  ونیسیمک»   «،ییغذا  مواد  کنترل  یبرا  اروپا   ون یسیکم»  توانیم  جمله

   . برد نام را ترانه«یمد

 ی جهان  یغذا   برنامه   -4-1-3

  و   تیهدا  ت،یحما  که  شود  یم  اداره  است،  عضو  کشور  ۳6  شامل  که  سازمان  نیا  ییاجرا  ئتیه  توسط  یجهان   یغذا  برنامه

 ( .160-180 ص  اول، چاپ ،1۳82 ،،یآقائ  ).کند  ی م هم فرا ها   دولت نیب را غذا یجهان  برنامه ی ها تیفعال بر نظارت

  سازمان  کل   ر یمد  و  متحد  ملل   سازمان  کل   ریدب  توسط  مشترک  طور  به  که  شده   اداره  ییاجرا  ر یمد  ک ی  توسط  سازمان  نیا

  ت یریمد تیمسئول و  شود یم  انتخاب سال پنج مدت  یبرا ییاجرا ریمد.شود یم منصوب متحد ملل  سازمان یاورزکش و خواربار

  دار   عهده   2017  سال  از  یزلیب  د یوید  یآقا.  دارد  عهده  به  را  گرید  یها  تیفعال  و   ها  پروژه  ها،   برنامه  یاجرا  نیهمچن  و  سازمان

 . است خاص فیوظا شرح  با اریدست سه و ییاجرا ریمد مقام  قائم  کی یاراد نیهمچن  غذا  یجهان برنامه.است بوده تیمسئول نیا

 . ردیگیم شکل شود،  یم  دیتجد کباری سال چهار هر که آن، کیستراتژا برنامه در سازمان یها تیفعال

  به   دندا  انی پا  بر  تمرکز  با  راستاست،  هم  داریپا  توسعه  یها   آرمان  با  غذا  یجهان   برنامه  2021-2011  کیژیاسترات  برنامه

 .داری پا توسعه یها آرمان یاجرا یبرا یجهان مشارکت به کمک  و یگرسنگ

  نیا  اما   هستند،   ها   دولت  آن  ی اصل  ی مال   کنندگان   اهدا .  شود  ی م  اداره   داوطلبانه  یها  کمک   با   کامل   طور  به  غذا  یجهان  برنامه

 . کند ی م افت یدر زین افراد و یخصوص بخش یسو از را ی مال  ی ها کمک نیهمچن سازمان

  ی هابخش  در  و  جهان  سراسر  در  یزندگ   یاستانداردها  بهبود  به  کمک  هدف  با   ملل   سازمان  رمجموعهیز  یتخصص  یهاسازمان

  ی هاکمک...    و   ی علم  مطالعات  زات،یتجه  و  یمال   منابع   نی تأم  قیطر  از  یتخصص  یهاسازمان  گونهنیا.  دارند  تیّفعال  یاژهیو

  سازمان  یتخصص  سازمان   ن یاول  فائو.  کنندیم  ارائه  ملل  سازمان  عضو  یکشورها  به  را  خود  تی فعال  ژه، یو  یهانهیزم  در  یتخصص
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  مقر .  هستند  سازمان  نیا  عضو  جهان،  در  کشور  192  حاضر  حال  در.  شد  سیتأس  دوم  یجهان  جنگ  زا  بعد   که  است  متحد   ملل

 ( .166ص ، 1۳8۳ ،،یی آقا .) است ا یتالیا تختیپا رم شهر در متحد  ملل یکشاورز و خواربار سازمان

  ی بالها  ای   فقر  ،یخشکسال  جنگ،  از  ی ناش  مزمن   یهایگرسنگ  خ، یتار  طول  در.  است  بشر  حقوق   از  حق   نیتریاساس  ه، یتغذ

  هیتغذ  سو  دچار  نفر  ونیلیم   800  توسعه،  حال  در  یکشورها  در.  است  آورده   همراه  به  بشر  یبرا  را  یاریبس  رنج  و  درد  ،یعیطب

.  برندیم  رنج  یکالر  و  نیپروتئ   نبود  از  حاد  ای  مزمن  طوربه  سال  پنج  ری ز  کودک  ونیلیم  192  به  کینزد  انیم  نیا  از  و  اندمزمن

  ی نیبشیپ .  است  داشته  وجود  جهان،  یفقرا  مطلق  آمار  کاهش   ز ین  و   فقرا  آمار  ینسب  کاهش  نهی زم  در  ییهاشرفتیپ   ایدن  در  البته

 ).18۳-182ص ، 1۳87 نژاد،یمیابراه .)ابد ی  اهشک  نفر ونیلیم 7۳0 تا ریفق افراد تیجمع  ،2010 سال  انیپا تا  شودیم

 مذکور  مؤسسه.  است(  1905)  رم   در  مستقر  یکشاورز  ی جهان  سسهمؤ  متحد،  ملل   یکشاورز  و   خواروبار  سازمان  شی دایپ   یمبنا

  کار   یالمللنیب  سازمان  و  ی جهان   بهداشت  سازمان  با  اطالعات  مبادله  با  رابطه  در  یکینزد  روابط  ،"ملل  جامعه"  اتیح  زمان  در

 مؤسسه  از  فائو،  سیتأس  از  پس.  بود  کرده  فایا  یمؤثر  نقش  زین  آفات  دفع  و  اهانیگ  از  تیحما  نهیزم  در  نیا  برعالوه  داشت؛

  آن   فیوظا  و   شده  منحل  رسما  1948  سال  در  مؤسسه  باألخره  نکهیا  تا   شد؛ یم   استفاده  یی اروپا  یامنطقه   دفتر  عنوانبه  مذکور

 وقت  جمهور  سیرئ)  روزولت  دعوتبه  194۳  سال  مه  ماه  در  یجهان  یکشاورز  و  خواروبار  سازمان.  شد  گذارده  فائو  عهدهبه  زین

  هیعل  جانبههمه  یاقدامات  انجام   نهیزم  در  مذکور  کنفرانس  در  کنندگانشرکت.  شد  لیتشک  کایآمر  یاینیرجیو  الت یا  در(  کایآمر

  ی سازمان  جاد یا  مورد  در  قی تحق  و  یبررس  یبرا  را  یاتهیمک  رابطه  ن یا  در  کنفرانس، .  دندیرس  توافق  به   جهان  در  یگرسنگ  و  فقر

  هیژانو  اول  تا  اکتبر  16)  اجالس  نیاول  در  کانادا  کوبک  شهر  در  باألخره.  داد  لیکتش  کند  تیفعال  بتواند  نهیزم  نیا  در  که  یجهان

 اکتبر  16  خیتار  در  ئوفا  اساسنامه.  شد  قبول  کنندهشرکت   کشور  ۳0  ندگانینما  لهیوسبه   مذکور  سازمان  سیتأس  طرح(  1945

 . دیگرد األجراالزم خیتار همان  در و  دیسر امضا به  بودند، نیزم یرو تیجمع از درصد 88 ندگانینما که کشور 44 توسط 1945

 دام   بهداشت  و  دیتول  یامنطقه  ونی سیکم  عضو  رانیا  ن،یا  بر  عالوه.  درآمد   فائو  تیعضوبه(  ش.ه  1۳26)  1947  سال  در  زین  رانیا

 ).2۳7ص1۳88 ،زاده،یموس  ). باشدیم زین آرام انوسیاق یغرب جنوب و  دور خاور و ایآس یبرا

 فائو مانسازاهداف كلی    -4-1-4

  ی هاتیفعال  اهداف،  نیا  به  یابیدست  منظوربه.  است  یعموم  رفاه  تیتقو  و  یجهان  اقتصاد  گسترش  به  کمک  فائو  سازمان  هدف

 : دهد یم  انجام ریز یمحورها حول را خود

 مردم  یزندگ  یاستانداردها و هیتغذ سطح بردن باال. 1

 یکشاورز و  ییغذا محصوالت عیتوز و دیتول اصالح. 2

 یی روستا تیجمع وضع ودبهب. ۳

 196۳  سال  از  که  است  ملل  سازمان  ییغذا  یهاکمک  اعطاکننده  نهاد  ،(World Food Programme)   غذا  یجهان  برنامه

  ییخوداتکا  زه یانگ  با   توسعه  حال   در  یکشورها  در   یقحط  ا ی   ی خشکسال  بروز  م هنگا  در  نهاد  ن یا.  کرد  آغاز   را  خود   تیفعال

 . آوردیم فراهم  مردم  یدگآسو  یبرا یی غذا کمک اجتماعات،

  حال   در  یکشورها  در  زدگان  یقحط  یبرا  ییغذا  یهاکمک   هیته  منظوربه  که  است  چندجانبه  نهاد   کی  غذا  ی جهان  سازمان

 به  که  است؛  ملل  سازمان  در  کمک  یاعطا  منبع  نیترعمده  ،یجهان  بانک  از  پس  غذا  ینجها  برنامه.  است  دهیگرد  جادیا  توسعه

  ستم یس  در  برنامه،  نیا.  است  ملل  سازمان  ستمیس  در  بالعوض  یهاکمک   منبع  نیبزرگتر  و  پردازدیم   منابع  یواقع  یاعطا

  خدمات   و  ییغذا  مواد  دیخر  ق یطر  از  و  دارد  توسعه  حال  در  یکشورها  انیم  تجارت  گسترش  در  را  سهم   نیشتریب  ملل   سازمان
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 در   ریدرگ  افراد  گرید  و  پناهندگان  یبرا  ییغذا  یهاکمک  غذا،  یجهان  برنامه  یاعزام  ئتیه.  کندیم  عمل  بحث  مورد  یکشورها

 قیتشو  به  زین  و  شانییدارا   شیافزا  به  و  بخشد  بهبود  را  هاگروه  نیا  یزندگ  تیوضع  تا  کندیم  فراهم  یاضطرار  طیشرا

  که  دیگرد  متعهد  غذا  یجهان  برنامه  1996  نوامبر  در  غذا  یجهان  اجالس   در.  کند  کمک  ریفق  یکشورها  و  خانوارها  ییخوداتکا

  ی اعطا  در  ی المللنیب  نهاد  ن یا.  دهد  کاهش   درصد   50  به  را  فقر  خط  ر یز  افراد  شمار  یالدیم  2015  سال   تا   د ی نما  تالش

  ک ینزد غذا ی جهان  برنامه گذشته، دهه سه ی ط در . دهدیم  قرار  تیلواو در  را درآمد کم  و  ریفق ار یبس یکشورها  ییغذا  یهاکمک

  زین  و   یاجتماع   توسعه  و  یاقتصاد   طیشرا  بهبود  گرسنگان،  هی تغذ  یبرا  یی غذا  مواد  تن  ونیلیم  4۳  از  شیب  و   دالر  اردیلیم  24  به

  غذا،   ی جهان  برنامه  بخشاتیح  یی غذا  ی هاکمک.  است  داده  اختصاص  جهان  در  ،یاضطرار  مواقع  در  بخشاتیح  ی هاکمک   ارائه

  نیا  یی غذا  یهاکمک  اعظم  بخش  1992  سال  از.  است  دربرگرفته  را  یخشکسال  و  یگرسنگ  و  ی قحط  با  مواجه  انسان   هاون یلیم

  و   باردار  زنان   ،ی دبستان  کودکان  ی ازهاین  نیتأم  رشد  هدف   با  غذا  یهابرنامه  نیهمچن.  است  شده  ارائه  پناهندگان   به  سازمان

 . دیآیم  در اجرا به وردگانسالخ و ردهیش

 کشور  41  در  ی امدادرسان  ات یعمل  50  حدود  و  کشور  8۳  در  و  توسعه  طرح  225  از  حاضر  حال  در(  WFP)  یی غذا  یجهان   برنامه

 . کندیم  یبانیپشت

 اعالمیه جهانی حقوق بشر   -4-2

از هرگونه  که براساس آ  شودیتمام ملل جهان محسوب م  یبرا  یحقوق بشر آرمان مشترک  ی جهان  هیاعالم ن همه مردم فارغ 

جنس عق  ت،ینژاد،  مذهب،  آزاد  ی اسیس  دهی زبان،  همه  از   ... مبهره  ها یو  به  شوند یمند  حقوق    لهیوسو  به  احترام   گریکد یآن 

 . گذارند یم

و مردم    مخالفان  شان،یدگراند  ان، ی هودی  هیعل  تلر ینژادپرستانه ه  اتی در آلمان و جنا  سمیالیسوس  ونالیناس  یخیس از فاجعه تارپ 

مدرن، حقوق    یهاارزش   هیبه وجود آمد و قرار شد تا بر پا   یجهان  نینظم نو  کی  لیتشک  یبرا  ی جهان  یاتحاد  گر،ید  یکشورها

بنابرا شود.  مقرر  م  نیبشر  و  ا  تفکرانفعاالن  به  بشر  پ   نیحقوق  که  بودند  واقف  جهان  یروزیامر  ناز  یدر جنگ  بر  و    هایدوم 

بود  ییهادولت آنها  متحدان  تنهاکه  به  س  تواند ینم  یی ند  به هم  یاسیبه صلح  شود  منجر  جهان  م   لیدل  نی در    ست یبا  یهم 

ت  هیته   یمنشور را تضمکرد  اعالم  لی دل  نیکند به هم  نیا حقوق ملت ها  ته  یجهان  هیهم  را  دسامبر   10و در    هی حقوق بشر 

 رساندند. بیبه تصو یالدیم 1948

 اهداف اعالمیه حقوق بشر   -4-2-2

به اذعان  ا  یصلح جهان   نکهیا  با  و  است  بشر  عدالت الزمه حتم  نکهیآرمان  و  آزاد  یصلح  و  حقوق    ی اساس  ی های تحقق کامل 

 که:  داردیانسان، رسماً اعالم م 

اعضا  (1 ب  یالزم است  زم  ریتعهدات خط  یالمللن یجامعه  را در  آزاد  قیبسط و تشو  نهیخود    یاساس  یهای احترام به حقوق و 

 کنند.  فا یا رهیو غ  یاسیس  د یاز هر نوع از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقا ازیتوجه به وجوه امتعموم افراد بشر، بدون 

مب  یجهان  هیاعالم  (2 بشر  زم  نیحقوق  غ   نهیتفاهم مشترک ملل جهان در  اعضا  رقابلیحقوق  عموم  نقض  و  خانواده    یسلب 

 است. یالمللنیجامعه ب یاعضا یبرا یبوده متضمن تعهد یبشر

نخست  (3 ملل  نیهدف  زمسازمان  در  برخوردار  نهیمتحد  بشر،  آزاد  کیکای  یحقوق  حداکثر  از  ح  یافراد  برا اس  تیثیو    ی ت. 

 اتیحق شرکت در ح  زیو مذهب و ن  مانیا  یکسب اطالعات، آزاد  یآزاد  ان،یب  یآزاد  دیبا  یهر کشور  نیمقصود، قوان  نیتحقق ا

 کند.  نیتأم ی اسیاعتقاد س ای عموم افراد، صرفنظر از نژاد، زبان، مذهب  یراکشور را ب  یو اجتماع  یفرهنگ  ،ی اقتصاد ،یاسیس
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  ر یبشر که در منشور ملل متحد و سا یاساس ی های بر اعمال مؤثر اصول راجع به حقوق و آزاد ی بنعزم خود را م د یکشورها با (4

 سپرده شده مؤکداً اعالم دارند.  عهیبه ود یالمللنیاسناد ب

آزاد  (5 و  غ   یاساس  یهای چون حقوق  مدن  اند،کیتفک  رقابلیبشر  بهره  ی اسیو س  ی تحقق کامل حقوق  از حقوق   یمندبدون 

فرهنگ   ی جتماع ا  ،یاقتصاد تأمستین  ر یامکانپذ  یو  زم  داریپا  شرفتیپ   نی.  بستگ  نهیدر  بشر  حقوق  اتخاذ    یاعمال  به  تام 

 دارد.  یتماع و اج یتوسعه اقتصاد نهیصائب و مؤثر در زم یالمللنیو ب یمل  یهااستیس

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین المللی    -4-3

اقتصاد   یالملل  نیب  ثاق یم فرهنگ  یاجتماع   ،یحقوق  گاه   ی و  دوم    یکه  نسل  حقوق  کننده  منعکس  سند  عنوان  به  آن    اد یاز 

از حقوق بشر است   تیادر حم  یالملل  نیاسناد ب  نیاز جمله مهم تر  گردد یم  انی( بICESCR)  یاختصار  م یو با عال  شودیم

 :ردیگیم رقرا لیمورد تحل ریکه ابعاد گوناگون آن به شرح ز

 ثاق یم  نیوتد  ند یفرآ    -4-3-1

  ت یآور با ماه  رالزامیغ   یاهیشود؛ اعالم  نیسه سند تدو   یحاو  یالملل  نیب  یگرفته شد منشور  میتصم  یالدیم  1947سال    در

 شود.  انیدر آن ب ییاجرا یهاوهیکه ش  یو سند داشته باشد یمحدودتر رهیکه دا یونیکنوانس ، یکل

م با    1948در سال    یمجمع عموم  ینینمود که پس از بازب  ل یتکم  آور را  رالزامیغ   هیحقوق بشر به سرعت متن اعالم  ونیسیکم

  ی ثاقیم  س ینو  شیپ   هیخواست ته  ونیسیاز کم  یم مجمع عموم  1948شد. در سال    بیحقوق بشر تصو  یجهان  هیعنوان اعالم

حقوق   تیا با ماهر ثاق یم یدر اجالس پنجم خود بررس ونیسیقرار دهد کم تیوآن را در اول ییباره حقوق بشر و اقدامات اجرادر

به    ازیکه به جهت ن  دیرس  جهی نت  نیبه ا  ونیسیم کم  1950مورد توجه قرار داد اما در اجالس ششم در سال    ی اسیو س  ی مدن

  ییمجزا  ثاقیمربوط به م  یتخصص  ی های و لزوم مشورت با کارگزار  ی و فرهنگ  ی ماع اجت  ،یبحث از حقوق اقتصاد  یبرا  ادیوقت ز

 . م آغاز کند  1951خود در سال  یرا در اجالس بعد یو فرهنگ یع اجتما ،یحقوق اقتصاد یبرا

ه نکت  نینمود بر ا  بیتصو  1950اجالس خود در سال    نیکه ابتداء در پنجم  یاقطعنامه  یسازمان ملل متحد ط  یعموم  مجمع

حقوق و   نیاز ا  یندمو بهره  ستندین  کیقابل تفک  گریکدیاز    یو فرهنگ  یاقتصاد  ،یاجتماع   ،ی اسیس  یهاینمود که آزاد  دیتأک

مرتبط و وابسته  های آزاد ربه هم  به  اقتصاد  ونیس یکم  یاه یتوص  نیچن  غم اند.  به منزله    یو فرهنگ   یاجتماع   ،یباز هم حقوق 

که احتمال   یو اجتماع   یاقتصاد   یآن نمود. شورا  یجداگانه برا  یمواد  نیو اقدام به تدو  ودنمیم  یها تلقاز حق   یزیدسته متما

درخواست کرد  یاز مجمع عموم داد یمجزا( را م ییداشتن دو نظام اجرا ی)به معنا گری د ثاق یدر م  ثاقیر داشتن مقرا یناکارآمد

تجد  میدر تصم نما  دی خود  م  دی نظر  اجازه دهد  د  سینو  شیپ   ثاق یو  تقسبه  از ط   میو سند مجزا  مجمع    یروند  یشود. پس 

تصم  یعموم کم  یقبل  میبرخالف  از  م  ونی سیخود  دو  تدو  ثاق یخواست  بشر  حقوق  خصوص  در  د ینما  نی در  آن  از  پس   .

ا  یری گ  یپ  ثاقیم  س ینو  شیپ   نیروند تدو  یو طوالن  دمتعد  یهااجالس  اقتصاد  ثاق یم  یکه بخش اساس  نیشد تا  و    یحقوق 

اجالس   نیدر نهم  یرخ داده بود که مجمع عموم  یعمل در حال  نیا  .شد   لیم تکم  1962عمالً در سال    ی و فرهنگ  یاجتماع 

بود. در    یسوم جهت بررس  تهیحقوق بشر را به کم  ونیسیکم  ی هاتیفعال  جهینت  945سال    خود در ماده به ماده احاله کرده 

آن در    یاریو پروتکل اخت  ی اسیو س  ی حقوق مدن  یالملل  نیب   ثاق یمذکور به همراه م  ثاق یم  یروند طوالن   ن یا  یپس از ط  تینها

در سوم    نسند آ  نیو پنجم  یس  عیمذکور به دنبال تود  ثاق ی توح ماند. مها مفدولت  یو جهت امضا  بیم تصو  1966دسامبر    16

   ( 118 ص ،1۳80انیفیشر ).م الزم االجرا شد 1976 هیژانو
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 ثاقیم   یمشخصات و محتوا     -4-3-2

پنج بخش تفک  کیو    یمقدمه و س  کیاز    ی و فرهنگ  یاجتماع   ،یاقتصاد  حقوق   ثاق یم  متن شده بودند    کیماده که در قالب 

 شده است. لیتشک

و به    دهد یمنشور سازمان ملل متحد قرار م   اقیرا در س  ثاق یم  یاست و به نحو  ی اسیو س  ی حقوق مدن   ثاقیمشابه مقدمه م

 . داندیز منشور متعهدات برخاسته ا فیاز تعر یمفاد آن را جزئ ینحو

از  ثاق یاول م  بخش تنها  به تعشده که بر حق همه ملت  لیماده تشک  کی:  تأکسرنوشت خ  نییها  به موجب آن   و  شده  دیود 

اقتصاد  ندینما   نییخود را به طور آزادانه تع  ی اسیس  ت یوضع  توانندیها م ملت خود را آزادانه   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، یو توسعه 

 . ندینما  نیتأم

مثاق یمدوم    بخش پنجم  تا  دوم  مواد  شامل  مقررات  شودی:  تدو  یکه  کلّ  نیرا  به صورت  که  تم  ینموده  به  نسبت  و    ی امبوده 

ماهو م  یمقررات  اعمال  اشودیبخش سوم  مقررات  تعهدات کل  نی.  شامل  عمدتاً  )ماده  دولت  یبخش  عدم  1بند    2ها  اصل   ،)

  ن یکه در ا  نی. تذکر اشودی( م5و    4)مواد    ی کل  یهاتیمحدود  ( و۳  ادهحقوق زن و مرد )م  ی(، تساو2بند    2)ماده    ضیتبع

 نشده است.  یااشاره چیحقوق ه یقابل انحراف بودن برخ رینشده و به غ  عمل  یاسیو س  یحقوق مدن ثاقیقسمت مشابه م

در   تیورد حمام  یماهو  یها دانست که در آن حق   ثاق یقلب م  توانیم  شودیرا شامل م  15تا    6: که از مواد  ثاق یسوم م  بخش

  لیو تشک  وستنیحق پ   8در ماده  منصفانه استخدام،    طیحق بر شرا  7حق برکار، در ماده    6شده است. در ماده    انی که ب  ثاق یم

از استاندارد   یمندحق بهره  11از خانواده، در ماده  تیحق حما 10در ماده   ،ی اجتماع  نیحق تأم 9در ماده  ، یصنف یهاهیاتحاد

قرار   تیحق فرهنگ مورد حما  15حق آموزش و پرورش و در ماده    14و    1۳در ماده    ، یحق سالمت  12ه  در ماد  ،ی زندگ  یکاف 

 . اندشناخته شده تیبه رسمگرفته و 

نموده که به موجب   نیرا تدو  یبخش مقررات  نی. اباشد یبر آن م  ینظام نظارت  یعناصر اصل  نیی: مربوط به تبثاق یچهارم م  بخش

  ی هابه سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات انجام شده توسط آنها و توسعه یادوار ییگزارشها هیراعضو ملزم به ا  یآن دولتها

 نموده است.  ثاق یم نیحقوق مندرج در ا تیو رعا یابیرفته در جهت دستصورت گ

 ده است. ش ینیب ش ی نظام پ  نیدولتها در ا ایاز افراد   تیشکا  افتینظام در یاس یو س یحقوق مدن  ثاق یخالف مقررات م بر

 .ردیگیرار مق یحقوق بشر مورد بررس  ونیسیملل متحد و کم یو اجتماع یاقتصاد ی ها توسط شورادولت یهاگزارش 

را جهت   ثاقیم  26که ماده    بیترت  ن یاست. بد  ثاقیو الزم االجرا شدن م  بیتصو  وهیدرباره ش  ینکات   ی: حاوثاق یپنجم م  بخش

 ی دادگستر  یالملل  نیب  وانیدولت عضو اساسنامه د   ا ی  یتخصص  یهایکارگزار  ی هر دولت عضو سازمان ملل متحد، اعضا  یامضا

را   ثاق یم  27شوند. ماده    ثاق یعضو م  توانندیم  زیاز آنان دعوت نموده ن  یعمومکه مجمع    ییهادولت  نی. همچنداندیمفتوح م

هم ناظر به اعمال و    28. ماده  داند یا مکل سازمان ملل الزم االجر  ریبا الحاق نزد دب  بیسند تصو  نیو پنجم  یس  عیپس از تود

م  یاجرا  تمام  ثاق یمقررات  به  بدو  یهادولت  یاجزا  ینسبت  ماده    استثاناء  ا ی  تین محدودفدرال  روند    29است.  به  ناظر  هم 

 (. ییایو اسپان یفرانسه، روس ، یسیانگل ، ینیاست. )چ ثاق یمعتبر در م ی هم در مورد زبانها ۳1بوده و ماده   ثاق یاصالح مقررات م

 یسرنوشت در متن  نییاست اما گنجاندن حق بر تع  یبه عمل آورده گسترده و کل   یمزبور از حقوق اقتصاد  ثاقیکه م  یتیحما

.  باشد یم  ی ابهامات  یمورد سؤال است و دارا  ی تا حدود  پردازدیافراد م  تیکه در درجه نخست به وضع  یحقوق بشر  یامعاهده

فهرست   انیندارد و در م  ثاق یدر م  ی گاهیجا   شودیمحسوب م  یحقوق اقتصاد  زمرهدر    دیترد  یکه ب   ت یحق مالک  ن،یعالوه بر ا

ندارد. عال احقوق وجود  بر  اجتماع   ثاق یم  ن،یوه  ن  یخاص  یهاپا گروهروا  یمذکور بر خالف منشور  خاص    تیحما  ازمندیرا که 
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نم مشخص  وضع  کندیهستند  به  تنها  امر  تیو  که  نموده  اشاره  کودکان  و  ضرور  ستینآل    دهیا  یزنان  وضع  یو  از    ت یبود 

  د یترد  ی. البته بآوردیرا به عمل م  یخاص  یتهایحما  زین  گانهیو اتباع ب  یجسم  ا ی  ی کارگران مهاجر، سالمندان و معلوالن ذهن

ا  ثاق یم  یتهایحما به آنان    یتهایاز حما  ی مندبر بهره  د یبحث آن است که تأک  ی ول  شود یافراد م  ن یمعطوف به  خاص نسبت 

 . دی آیبه شمار م ترب مطلو یامر

 

 ثاقیم  ینظام نظارت    -4-3-3

ارادولت  که در بخش چهارم آمده   ثاق یم  25تا    16  مواد به  را ملزم  راستا  هیها  اقداماتشان در  مواد   یاجرا  یگزارش در مورد 

  ی تخصص  یسازمانها  ریسا  ای  یو اجتماع   یاقتصاد  یاو به شورا  قیسازمان ملل شده و از طر  میها تسلنموده است. گزارش  ثاق یم

است،    ی ده   یانتخاب شده نظام گزارش  ق ثا یکه در م  ییاجرا  ا ی  ینظام نظارت   شودیمشخص م  ی حیتصر  نی. با چنشودیارجاع م

)شکا عرض حال  نظام  مقابل  ا  یاسیو س  یحقوق مدن  ثاقی( که در متی در  دارد.  نظارت  نیوجود  نظام  نظر س  ی گونه    ی اس یاز 

  ت یهم صرفاً مأمور  یمربوط وابسته است و نهاد نظارت  یهادولت  تیبه حسن ن  ی ادیت و تا حد زاس  یترکم    تیحساس  یدارا

کارکرد ارتقاء    یدارا  یستمیس   نیجهت چن  نیو از ا  دینما  ه یالزم را ارا  یهاعضو مساعدت نموده و مشورت   یهالتدارد به دو

بشر   آزما  ایدهنده حقوق  اباشدیم  ییراست  از  و   ینظام  نیچن  یمدبرکارآ  یبرخ  یرو  نی.  را دولت محور  آن  و  نموده  انتقاد 

انکار نمود. به هر    توانینم  یرا به راحت  ی نظام نظارت  رانهیگ  ش یپ   ا ی  یجیابعاد تروحال،    ن یاند. اما با او متناقض دانسته  مدناکارآ

داد    لیها تشکگزارش   نیا  یررسب  یرا برا  یکار  یهاابتدا گروه  یو اجتماع   یاقتصاد  یشورا  ، ینظام نظارت  نیا  یحال در راستا

م مقرر شد   170/1985قطعنامه    یسرانجام ط  به آن صورت گرفت  یانتقادات  یجهات متعدد  به روش موفق نبود    نیچون ا  یول

گروه   ن یکه ا شد یمربوط به آن م یشود. عمده اشکاالت گروه کار لیتشک  یو فرهنگ  یاجتماع  ، یاقتصاد تهیبه نام کم یاته یکم

اً با توجه به و صرف  یها صورگزارش   ی هایننمود و بررس  جادی آنها ا  ی ابیارز  یمؤثر برا  یاوه یش  ا یها گزارش   یابیارز  یبرا  یضوابط

ها شده بود و از توجه به گزارش  یمعطوف به جنبه شکل  یتوجه گروه کار  شتریو ب  رفتیپذیصورت م  یاسیس  یاختالف نظرها

  ن یکه در ا  یگرید   دمتعد  راداتیوجود نداشت و ا  یاه یتوص  ای  یریگ  جهینت  چیه  ا هیابیارز  نینبود. در ا  یگزارشها خبر  تیماه

 . گنجدیمجال نم

  یهادولت  یشده از سو  یافراد معرف  انیعضو کارشناس از م  18متشکل از    یو فرهنگ  یاجتماع   یحاضر حقوق اقتصادحال    در

انتخاب م  4مدت    یبرا  یمخف  یبا رأ  یشخص  تیصالح  یعضو که بر مبنا که هر    یادو جلسه سه هفته   یدر ط  شوندیسال 

 . پردازندیعضو م  یهادولت یهارشگزا یرسبه بر شودیم لیساله در مقرر سازمان ملل در ژنو تشک

 هانحوه اجرا و تعهدات دولت    -4-3-4

اشاره    ثاق یت مها در خصوص مقررا که در بخش دوم قرار دارد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولت  ثاقیم  2ماده    کی  بند

 دو نوع تعهد دانست. از یازهیآم رندهیدر برگ توانیشده است که آن را م  ن یتدو یاقسمت به گونه نیدارد. ا

اند  دسته   نیاست که غالب حقوق از ا  یالملل  نیب  یهایمنابع و امکانات و گاه همکار  نیکه تحقق تعهدات مفرط به تأم  ییجا  در

تحقق آنها )حقوق( انجام دهد. لذا    یرا با توجه به امکاناتش در راستا  یاقدامات خاص  دیت باو دول  ستین  یها فورتعهد دولت

از    ست؛یاست و منوط به امکانات ن  یاز تعهدات هستند که تحقق آنها فور   یا. اما پارهشوندیانجام م  جیبه تدر  یاتتعهد  نیچن

  یرا در راستا  یی هاها گامآنکه دولت  گریو د   شودیاجرا م  ضی بدون تبع  ثاقیم  ن یشود حقوق مندرج در ا  نیکه تضم  نیجمله ا

کرده است. در   دایتحقق پ   ثاق ینقض م  دیتردیب  ردینپذ  ورتها صاز جانب دولت  یماقدا  چیاگر ه  نیتحقق حقوق بردارند، بنابرا
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و تعهد به    تیعهد به حماها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تاز تعهدات دولت   یسه وجه  یبه الگو  توانیقسمت م  نیا

از آن به بحث   ی گاهآ  یفته شده است و برابکار گر  یو فرهنگ  ی و اجتماع   یتعهدات در حقوق اقتصاد  تیماه  نییجهت تب  فاءیا

 .شودیتعهدات در نظام حقوق بشر ارجاع م  تیمستقل در خصوص ماه

 

 

  سازمان بین المللی كار  -4-4

المللی کار در سال   ا  1919سازمان بین  پا بود پس  پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر    ،ز 

ایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و  شکل گرفت . نیاز به پید

خالل همکاری های بین المللی جهت تدوین    دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در 

تدوین مقررات و قوانین بین المللی در   با هدف     ILOسازمان    در باسل مورد توجه قرار گرفت .  1901قانون کارگران در سال  

 جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد. 

ماه ILOقانون   بین  آوریل  در  و  ژانویه  شد.این    1919های  تدوین  صلح  المللی  بین  کنفرانس  در  کار  کمیسیون  وسیله  به 

کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایاالت متحده    9رکیبی بود از نمایندگان  کمیسیون ت

 بر عهده داشت.  (AFLکارگری آمریکا ) آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون

زمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک  نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سا 

ه بود  فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.اولین نشست ساالنه سازمان بین المللی کار، همرا  ILOنقطه سامان می داد. قانون  

از هر کشور عضو که در تاریخ   از دولت و کارفرمایان و کارگران  نماینده  این  ب   1919اکتبر    29با دو  ا یکدیگر مالقات کردند. 

از زنان   المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع، بیکاری، حفاظت  نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین 

، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد، مشخص ساخت .در بخش بدنه  باردار، ساعات کار شبانه زنان

که توسط کنفرانس انتخاب شدند، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده   ILOمدیریت اجرایی  

وماس را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی  بودند، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند.آنها آلبرت ت

بود. سازمان  دائمی  کل  دبیر  که  کردند  انتخاب  های    کار  دغدغه  و  راسخ  اعتقادات  با  فرانسوی  برجسته  سیاستمدار  یک  او 

غاز کار،  لیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت. در همان آگ جهانی اول در دولت فرانسه مسئو اجتماعی بود که در دوران جن

  سال   در  توصیه نامه تدوین شد .  18قانون بین المللی کار و    16اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید. در کمتر از دو سال،  

  اساسنامه   انضمام  به  بیانیه  این  که  نمود  تصویب  فیالدلفیا  بیانیه  عنوان   تحت  را  ای  بیانیه  کار   المللی  بین  کنفرانس  ،1944

  یه پا   بر  سازمان  که  اصولی  بر   مجدد  تأکید  با  بیانیه  این.  دهد   می  تشکیل  را  کار  المللی  بین  سازمان  منشور  حاضر  حال  در  سازمان

 : ورزید تأکید  زیر برنکات شد، تشکیل و ریزی پی  آنها

 نیست  کاال یک کارگر -1

 است  ضرروی و  الزم امری پایدار توسعه برای تجمع و بیان آزادی -2

 باشد  می خوشبختی برای خطر ایجاد  باعث جا همه  در فقر -۳

 برابر   فرصتهای  و   اقتصادی  امنیت   از  مطمئن،  و   آزاد  فضایی   در  معنوی  رشد   و  مادی  رفاه   از  از   دارند  حق   بشر  افراد  همه  -4

 .شوند برخوردار
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  نمود   ی ط  را  بسیاری  های   بلندی  و   پستی   خود  قوانین  و  اصول  به   راسخ  اعتقاد  و  پشتکار   با   متمادی  سالیان   طول  در  سازمان  این

  و   اند   آمده   در  سازمان   این  تیعضو  به   کشور  ۳49  تاکنون  و   ننشست  پای  از  بشری  و   انسانی   حقوق   احقاق  راه  در   هیچگاه   اما

 سمت   به  حرکت  برای  تالش  با  همواره  سازمان  این.  شود  می  گذاشته  اجرا  به  جهان  نقاط  همه  در  سازمان  این  اصول  و  قوانین

  تعیین  و  تدوین  کلی  استراتژی  4  یکم   و  بیست  قرن  آغاز  برای  سازمان  این  چنانچه  ست،ا  برداشته  گام  پایدار  صلح  با  جهانی

 :زا عبارتند  که نموده

 کار  حقوق  بنیادین اصول تشخیص  و ارتقا -1

 مناسب  شغل و  کافی آمد در به  دستیابی منظور به مردان و زنان برای بیشتر  های فرصت  ایجاد -2

 همه برای اجتماعی  های حمایت کارآیی  و پوشش  افزایش -۳

 اجتماعی  گوهای و گفت و  گرایی جانبه سه تقویت -4

  و   مفید  کار  الزمه  را  مسأله  این  و   ورزید  تأکید  کار  نیروی  اجتماعی  و   اقتصادی  تأمین  بر  دیدج  قرن  در  کار،  المللی  بین  سازمان

  و  اصالح  شامل   پایدار،   اجتماعی   یداتتمه  طراحی  برای  چارچوبی  راستا  این   در  و   دانسته  جهانی   اقتصاد   در   انسانی   کرامت  حفظ

 ( 18۳ص    1۳86عراقی  ).است داده ارائه آنها گسترش

  کار  دارد  حق  کس  هر  که  است  گذاشته  قرار  نیمتعهد  یبرا  و  است  نموده  مطرح  الملل  نیب  حوزه  در  را  کار  بشر  حقوق   هیاعالم

  ن یا  4  بند   در  همچنان.  ردیگ  قرار  ت یحما  مورد  یارکیب  مقابل  در  دارد   حق  هرکس  و .  دینما  انتخاب  آزادانه  را  خود  کار  و   کند

  حق  کس  هر.  دارد  را  یکارگر  هیاتحاد  لیتشک  حق  کارگران  خود  حقوق   از  دفاع   یبرا  که  کند  ی م  صحبت  کایسند  یآزاد  از  ماده 

  بخش   تیرضا  و   منصفانه  مزد   به  کند   یم   کار  که  کس   هر ...  دارند  افتیدر  یمساو  اجرت  کار   قبال   در  یضیتبع  چیه  بدون  دارند

  گر ی د  لیوسا   نوع  هر  با  لزوم  صورت  در  را  نآ  و  کند   نیتأم  یانسان  شؤون  موافق  را  اش  وخانواده  او  ی زندگ  که  شود  یم  حقیذ

 حق  جامعه  عضو  عنوان  به  کس  هر  که  است  نموده  طرح  عیوس  بگونه  زین  را  یاجتماع   حقوق   از  ی برخوردار  .دینما  لیتکم  یتیحما

 .دارد ی اجتماع  نیتأم

مینان  المللی کار و حصول اطسازی استانداردهای بیندر جهت بهینه  المللیا هدف تدوین مقررات و قوانین بین ب ILO سازمان

آن به  از قانونکارگیری  شد.  متولد  ماه ILO ها  بین  آوریل   هایدر  و  کنفرانس   1919ژانویه  در  کار  کمیسیون  وسیله  به 

تدوینبین ا المللی صلح  بود  ترکیبی  این کمیسیون  نمایندگان  شد.  بل  9ز  کوبا،ژکشور  ژاپن،   چکسلواکی، یک،  ایتالیا،  فرانسه، 

 (AFL) که رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا حده آمریکالهستان، بریتانیا، و ایاالت مت

 .بر عهده داشت

نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک   نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که

قانوننقطه سامان می روز  اردیبهشت( به مناسبت  8آوریل )  28ح ورسای است. هر ساله  فصل هشتم معاهده صل ILO داد. 

بین سازمان  توسط  شعاری  و سالمت شغلی  ایمنی  کارجهانی  ه  (ILO) المللی  نامه  مقاوله  الزامات  و  پایدار  توسعه  ای  برای 

آینده، بهبود  ن و نسلهای کاری سالم و ایمن برای جواناگردد: ایجاد محیطشرح ذیل اعالم می مصوب برای کشورهای عضو، به

استرس در محیط کاریک چالش جمعی، تحقق کار شایسته  ، (OSH)های ایمنی و سالمت شغلیآوری و استفاده از دادهجمع 

فرهنگ سازی  نهادینه  کا با  سالمت  و  بایمنی  و  ایمنی  شیمیار،  مواد  از  استفاده  در  کار،  یی هداشت  از  هنگام  پیشگیری 

 .های شغلیبیماری
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  :عبارت اند از ان بین المللی كاروظایف سازم 

 :در زمینه محیط و شرایط کار و حفاظت در کار، سازمان بین المللی کار وظایف زیر را انجام می دهد

 ، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط کار •

سه های ملی کار، آزمایشگاه های بهداشت صنعتی، مراکز بهداشت و حفاظت  ایجاد و تقویت موسسات تخصصی مانند موس •

 کار و بخش های آموزش حفاظت

کار   • کاری،  اضافه  قانونی،  کار  )حداکثر  کار  زمان  به  مربوط  مسائل  به  پزشکی،  رسیدگی  مسائل  و  کاری(  و شب  نوبتی 

 اقتصادی و اجتماعی آن ها 

 تعیین محتوای مشاغل •

 ی مناسب، به عنوان وسیله ای جهت بهبود و حفاظت شرایط و محیط کار وژکمک به گزینش تکنول •

 (ه مسکن، تغذیه، بهداشت و آموزشیژ)بو خدمات رفاهی •

 تهیه متون مربوط به مطالعات فنی •

ا، از طریق اعزام کارشناسان، اعطای بورس، تهیه تجهیزات، تنظیم و طرح آئین نامه ها و ارسال کمک مستقیم به دولت ه •

 و غیره اطالعات 

سندیکاهای کشورهای  کمک به سازمان های محلی حفاظتی و بهداشت کار و مراکز تحقیقات و انجمن های کارفرمایی و   •

 مختلف

 بوده و عبارتند از: ارکان آن ه، متشکل از سه نهاد اصلی زیر می باشد کسازمان این

محسوب می شود و  سازمان بین المللی کار، قوه مقننهاین کنفرانس، در واقع، به منزله  ر:  سازمان بین المللی کا کنفرانس  -1

تشکیل  و راهبردهای الزم در خصوص آن به شمار می رود. این کنفرانس، هر سال یک بار کار بین المللی تعیین کننده موازین

نفرانس، هر یک دهد. الزم به ذکر است که در این ک به کار کارگران را مورد رسیدگی قرار می  ه و مسائل و مشکالت مربوطشد

صنف کارفرمایان دارد.   نماینده از صنف کارگران و یک نماینده از نماینده، شامل دو نماینده دولت، یک   از کشورهای عضو، چهار

 .، به تصویب رسیده استمقاوله نامه منع کار اجباری همچون مقاوله نامه هایی،در سال های گذشته، در این جلسات، 

بوده و به عنوان نهاد  ILO یا ین المللی کارارکان سازمان ب این شورا، یکی دیگر از :سازمان بین المللی کار شورای مدیریت  -2

سازمان،   ده و صالحیت اتخاذ تصمیم در مورد سیاست های کلیسال، سه مرتبه تشکیل ش هر سازمان بین المللی کار، اجرایی

نفر    56ز  ، شورای مدیریت سازمان، اسازمان بین المللی کار تدوین برنامه های اداری و بودجه را بر عهده دارد. طبق اساسنامه

 .عضو تشکیل شده است که از سوی مجمع عمومی و برای مدت سه سال، انتخاب می شوند

ا دفتر  -۳ این دبیرخانه،   به عنوان دبیرخانه دائمی سازمان، مستقر در شهر ژنو می باشد. بین المللی کار، فترر: د لمللی کابین 

یریت، به آن اشتغال دارد. الزم به ذکر است که کشور ایران، است که تحت نظر شورای مد سازمانی ناظر بر تمامی فعالیت های

نامه های توصیه  و  نامه  مقاوله  از  کارساز برخی  المللی  بین  تصویب   ILO سازمان جهانی یا  مان  به  ایران  نظام حقوقی  را در 

 ( 98 ص ،1۳89 ،پورجعفر یآزاد)رسانیده است

  و  یذات تیثیح یی شناسا  است، شده  اعالم  متحد  ملل منشور در  که یاصول به توجه ، متحد ملل سازمان1966 دسامبر 16 مصوبه

  مذکور  حقوق   نکه،یا  به  است،نظر  جهان  در  صلح   و  عدالت  ،یآزاد   یمبنا  بشر،  خانواده  ءاعضا  هی کل  انتقال  قابل   ریغ   و  برابر  حقوق 

  از   یبرخوردار  آزاد،  انسان  مطلوب  ال کم  بشر،   حقوق   ی جهان  هیاعالم  به   توجه  با   باشد، یم  انسان  شخص  ی ذات  تیثیح  از  ی ناش

https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/1718/مقاوله-نامه-منع-کار-اجباری.html
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  خود   یاقتصاد  و  یاجتماع   ، یفرهنگ   حقوق  از  کس   هر   که   شودیم  سریم  یصورت  در  خواست  نی ا.  باشدیم  ترس  از  یی رها   و  یآزاد

  و   حقوق   به  احترام  و   تیعاه رب  متعهد  دولتها  متحد،   ملل  منشور  به  توجه  با .  گردد  برخوردار  یمدن   و   ی اسیس  حقوق   از  نیهمچن  و

  تعلق  بدان  که  یاجتماع  و  گری کدی  به  نسبت  افراد  که  قتیحق  ن یا  درک  با   باشند،یم  جهان  سراسر  در  آنها   جیوترو  انسان  یهایدآزا

 مسئول  ثاق یم  ن یا  در  مندرج  شده   شناخته  حقوق   ت یرعا  و  جیترو  و  دنیبخش  تحقق  یبرا  و   هستند  یف یوظا  یدارا  دارند

 . باشندیم

 ششم ماده        

  معاش   نیتام  جهت  یشغل  قبول   ای  آزاد  انتخاب  در  داشتن  فرصت  حق  شامل  که  را  کردن  کار  حق  ثاق،یم  نیا  عضو  یدولتها.  1 

 .آورد خواهد بعمل جهت نیا در را مناسب اقدامات  و  شناسند یم تیبرسم است، خود

  ت یترب  ،یینماراه  شامل  د، یایم  بعمل  حقوق   نیا  کامل  تحقق  و  یابیدست  جهت  ثاق یم  نیا  عضو  دولت  لهیبوس  که  یاقدامات.  2 

  ی فرهنگ   و   ی اجتماع   ،یاقتصاد  مداوم  و  مستمر  توسعه  به  یاب یدست  جهت  ی فن  ریتداب  و   روشها  ها،   برنامه   و  طرح  ، یا  حرفه  و   یفن

  عضو  ی دولتها هفتم   ماده .  باشند یم گردد،  حفظ  افراد یاقتصاد و  ی اسیس ی هایآزاد که یطیشرا  تحت و  سودآور و  کامل  اشتغال  و

 :  شناسند یم تیبرسم  ر،یز حقوق  به نسبت ژهیبو کار  مساعد و  عادالنه طیشرا از یبرخوردار در را فرد هر  حق ثاق یم نیا

 : باشد یم مقرر کارگران یبرا که  مزد حداقل: الف

  آنها   کار  طیشرا  که  شود  نیتضم  زنان  یبرا  ژهیبو  ز،یتما  چگونهیه  بدون  یمساو  ارزش  با  کار  یبرا  پاداش  و   منصفانه  دستمزد.  1 

 . دارند یم   افتیدر یمساو دستمزد( مردان  با) یمساو  کار یبرا آنها  و نباشد  مردان ی ایمزا و طیشرا از تر نییپا

  ثاقیم نیا مقررات طبق شان خانواده و آنها یبرا ستهیشا ی معاش. 2 

 .  کار  یمنیا و یبهداشت طیشرا: ب

  جزء   یمالحظات  چیه  بدون  باالتر  و  مناسب  مدارج  به  را  خود  ی شغل(  تیموقع)   بتواند  که  کس  هر  یبرا  یمساو  یفرصتها  جادیا  :ج

 .  دهد  ارتقاء ، یستگیشا و خدمت سابقه

 یبرا  مزد  نیهمچن  و  دستمزد  از  استفاده   با  متناوب  یها  ی مرخص  و   کار  ساعات  معقول  تی محدود  و  فراغت  استراحت،  :هـ

 .یرسم التیتعط

 هشتم  ماده 

 : که گردندیم متضمن و متعهد  ثاقیم نیا عضو  یدولتها. 1

)دارد  را  خود  انتخاب   با  یصنف  هی اتحاد  به  وستنیپ   ا ی   و   یصنف  هیاتحاد   لیتشک  حق   کس  هر :  الف    ه ب  وستنیپ   ا ی   و   لیتشک. 

  مگر  ندارد  وجود  حق  نیا  اعمال  جهت  یتیمحدود  چیه.  است  فرد  یاجتماع   و   یاقتصاد  منافع   حفظ   و  یابیدست  بمنظور(  هیاتحاد

 افراد  یهایآزاد  و  حقوق   حفظ  ای   و  یعموم  نظم   ای   یمل  تیامن   و  مصالح  یبرا  ک،یدمکرات  جامعه  کی  در(  تهایمحدود  نیا)  آنکه

 .ردیگ صورت قانون لهیبوس  و باشد داشته ضرورت گرید

  هیاتحاد   و  سازمانها   به  وستنیپ   ازحق  زین  و   دهند   لیتشک  یمل   یها  ونیکنفدراس  ای   و   هاون یفدراس  که   دارند   حق  ها  ه یاتحاد:  ب 

 .  باشند برخوردار ی الملل نیب یها

  در (  آنها  وجود)  و  باشد   قانون  بموجب(  تها یمحدود  نیا)  آنکه  مگر  دارند  آزاد  تیفعال  حق  یتی محدود  چیه  بدون   ها   هیاتحاد  :ج

  داشته   ضرورت  گرید  افراد  ی هایآزاد  و  حقوق   حفظ  ای   و  یعموم   نظم  ا ی  ی مل  تیامن  و  مصالح  یبرا  و  کیدموکرات  جامعه  کی

 . باشد
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 . است دولت ژهیو مقررات ت یرعا به مشروط  اعتصاب حق: د 

  متحمل  حقوق   نیا  اعمال(  تیرعا)  در  ی دولت  مقامات   ای   سی پل  ای   مسلح  ی روهاین  افراد  که  شد  نخواهد  آن  از  مانع   ماده  ن یا.  1 

 . شوند ی قانون  یتهایمحدود

 لیتشک  یآزاد  یبنابرم(  آن  مواد)  که  1948کار  یالملل  نی ب  سازمان  ثاقیم  عضو  یدولتها  ماده،  نیا  مقررات  از  کی  چیه.  2 

  ب یآس  صدد  در  ینیانقو  یاجرا   ا ی  و   یقانون  اقدامات  اتخاذ  با  که  دارد  ی نم  مجاز  را  است  یسازمانده  حق  از  تیحما  و  انجمن

 .  ندیبرآ ثاق یم نیا شده  ینیب  شیپ   یها نیتضم به رساندن

  ) .شناسند  یم  تیبرسم   را  است   دفر  هر  یاجتماع   یها  مهیب  شامل   که  یاجتماع   نیتام  حق  ثاق یم  نیا  عضو  یدولتها  نهم  ماده

 (.207 صفحه ،1۳82 سازمان زاده، یموس

 

 نتیجه گیری   -5-1

 از معاش حق  برای  انسان استحقاق  و سزاواری چنین می توان نتیجه گیری نمود که    مقاله    شده در با توجه به مطالب تحلیل  

 نخست :است  مبتنی موضوعه اصل  چهار بر اجتماعی تأمین حق  اقتصاد علم اصطالح  به یا و اسناد بین المللی    اسالم دیدگاه

شناختانسان خلقت  از اساسی هدف کهاین  به دستیابی و آفریـدگار عبـادت کـه این دوم .اوست  عبادت و خود خالق  ، 

 و مادی نیازهای تأمین با ، جزانسان مادی حیات متـداو کـهایـن سوم .است  بشر مادی حیات تداوم مستلزم  معنوی کماالت

 از وی اجتماعی ضروریات و انسان اساسی نیازهای تأمین عدم که این چهارم  ونیست پذیر امکان وی اجتماعی هایضرورت 

 یک  عنوان به معاش ، حق بنابراین .براست م آن  از تعـالیبـاری سـاحت  و اسـت  قبیح امری  که است  غرض نقض آفریدگار سوی 

 بـه اسالمی اقتصاد موضوعه  اصول  از یکی نوان ع به  و شود می شناخته  رسمیت  بـه اسـالم دیدگاه از شهروندی اساسی حق 

 .رودمی شـمار

. مصادیق حق بر  گیردمی دربر را اجتماعی هایضرورت هم و  فردی نیازهای هم تأمین معاش شد، حق یاد  آنچه به توجه با

 ، لیکناست  روشن و ثابت معاش م مفهو مرز و حد چند هر   ، تفریح می باشد  ،آموزش  ،مسکن  ، تغذیه  ، معیشت شامل بهداشت

 .تغییرند در مکان و زمان شرایط  به توجه  با آن مصادیق

  رفاه   بهبود  و   نیتأم  آن  در  که   است  ی دولت  رفاه  ولت د  ، معیشت داشته باشددولت رفاه می تواند نقش مهمی در تحقق حق بر  

  ن یتأم  را  خود  ی ها  نهیهز  نتوانند  ل یدل  هر  به  که   ی کسان  همه  ه ب  دولت   نظام   ن یا  در.  است  قدرت  ینهادها  ی قانون  فهیوظ  یعموم

  شود   یم  انجام  گرید  ینقد  یها  کمک  ای   و(  درآمد  حداقل)  یمستمر   پرداخت  قیطر  از  کار  نیا.  کند  یم   یرسان  یاری  کنند

 همه  یبرا ی ندگز استاندارد حداقل  کم   دست ن یتأم نهیزم در یا هوشمندانه و  ده یسنج یها است یس وجود ی معن به  رفاه  دولت.

  بر   یرسم  ینهادها  همه  توجه  تمام  تمرکز  ضرورت  نهیزم  در  یدیترد  چیه  آن  در  و  است  یزندگ  یها  فرصت  در  یبرابر  یارتقا  و

  نیتأم  -1:  ادعاست  مورد  ی اساس  اصل  دو  بر  دیتأک  رفاه،  دولت  نهیزم  در  موجود  اتیادب  در.  ندارد  وجود  یهمگان   خدمات  نیتأم

  که   دارد  فهیوظ  دولت   نظام  نیا  در.  کیدموکرات  دولت  وجود  -2  و  آزاد،  اقتصاد  طیشرا  در  بقا  نیتضم  یبرا  ی رفاه  خدمات

  همه   یبرا  مرگ   تا   تولد  زمان  از  را  آن  مانند  و  یآموزش  خدمات  و   سکنم  ن یتأم  ،یبازنشستگ  و  یکاریب  ، یدرمان   ی بهداشت  امکانات 

  یاقتصاد تیفعال یبرا الزم  زهیانگ ،ینابرابر جادیا بر عالوه   اه،رف  دولت  در که معتقدند  منتقدان  حال  نیا با .  کند نیتأم شهروندان

  شدن  تنگ   و  دولت  توسط  هروندانش  ی زندگ  یها  عرصه  همه  در  دولت  دخالت  حق  نیهمچن  و   شد  خواهد  گرفته  شهروندان  از

 . داشت خواهد دنبال به نینو جوامع یبرا ی بد جینتا شهروندان یآزاد و اریاخت طهیح
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کـاالیی  مندیبهره  امکان  که  است  قیح  انسان  معاش  حق  سـبد  از  فـرد  فراهم   همان  معیشت  سطح  مطـابق  هر  را    عصر 

  یک   هایو محدودیت  امکانات  مجموعه   بر اساس  که  است   استاندارد زندگی  اخصشـ  در حقیقـت   معیشـت  کنـد و سـطحمـی

حق بر    ،حق بر آموزش  ،مانند حق بر تغذیه  شود  می  ، مشخص اجتماعی  هایتو ضرور  فردی  نیازهای  تأمین  در راستای   جامعه

  اجتماعی   ، و الزاماتفردی  ، نیازهایاست   ضروری  انسان  جسمانی  حیات  ادامه  برای  که  زیستی  ، نیازهاییتعریف  . طبقکار و ... 

 . نامیممی  اجتماعی یهـایابـد، ضـرورت می ضرورت  وی خلقت هدف تحقق  برای که

 

 در افراد تفاوت برابرند، و یکدیگر با معاش حـق  از برخورداری  در همه  که است  سیستمی  و مند نظام ای  جامعه اسالمی جامعه

 و هـانعمـت از معـاش حق بر اضافه افراد آنچه .ندارد منافات حق  این در آنان برابری با خداداد روزی  و رزق  مقدار از مندیبهره

فضلمی مند بهره برکات  خالف بر که هاانسان معاش حق تأمین برای اقتصادی امکانات و  منابع و است خداوندی شوند، 

 .کندمی ، کفایتاست محدود بشری هایخواسته 

ان به صراحت مورد تاکید قرار نگرفته است و  حق معیشت در نظام حقوقی ایردر کل فرضیات تحقیق مورد تایید قرار میگیرند  

  با تامین اجتماعی و کار   قوانین مرتبط  مانند قانون اساسی   فقانونگذار توجه چندانی به این حق نداشته است و در قوانین مختل

 به طور غیر مستقیم به آن اشاره شده است  . 

و  ملل متحد )فائو(    یسازمان خواربار و کشاورزداده اند مانند    اسناد بین المللی حق بر معیشت را به طور جدی مورد تاکید قرار

   .بهداشت جهانی  و تکالیف دولتها را در این زمینه مشخص نموده اند

 

 هاداتپیشن  -5-2

 الف( شناسایی صریح حق بر معیشت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  

 یین حداقل های معیشت.  ب( مشارکت دادن سازمان های مردم نهاد و شهروندان در تع

 رانی.  ج( اضافه نمودن یک تبصره به قوانین بودجه ساالنه مبنی بر الزام دولت به تأمین حداقل معیشت برای تمامی شهروندان ای
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