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 الف

خالصه مدیریتی
ــد و پیــش  ● قوانیــن بازماندگــی اصالتــی بیــش از خــود قوانیــن بازنشســتگی دارن

ــی  ــت مزایای ــه دول ــروزی آن ک ــکل ام ــه ش ــتگی ب ــام بازنشس ــش نظ از پیدای
ــت و  ــرد، حمای ــر گی ــان در نظ ــود کارکن ــی خ ــری و ازکارافتادگ ــرای دوران پی ب
حفــظ شــأن و کرامــت خانــواده و اعضــای تحــت تکفــل مســتخدم مــورد توجــه 
قانون گــذار بــوده اســت تــا کارکنــان بــا اطمینــان و امیــد نســبت بــه آینــده، بــا 

ــد.  ــاداری و صداقــت خدمــت کنن وف
ــون  ● ــتین قان ــوص نخس ــه در خص ــورت گرفت ــرات ص ــرور مذاک ــاس م ــر اس ب

ــکات  ــی از ن ــد یک ــر می رس ــه نظ ــف« ب ــون وظای ــه »قان ــوم ب ــی موس بازماندگ
ــه  ــرای دریافــت وظیف ــده ب ــد نظــر قانون گــذار مســئله اســتحقاق بازمان مهــم م
بــوده اســت و ایــن کــه چــه شــرایطی بایــد بــرای احــراز صالحیــت بازمانــده در 

ــوده اســت.  ــه و مناقشــه ب ــورد مجادل ــه شــود م نظــر گرفت
ــدگان از ارزش هــای نویــن و  ● ــه قانون گــذاری در خصــوص بازمان نخســتین تجرب

قوانیــن مــدرن کشــورهای اروپایــی و در عیــن حــال قواعــد فقهــی ارث نشــات 
گرفتــه اســت. 



ــه  ● ــدواری دادن ب ــان و امی ــاد و اطمین ــب اعتم ــذار جل ــی قانون گ ــزه اصل انگی
ــت آن هــا  ــاداری و جلوگیــری از خیان ــه و وف ــرای خدمــت صادقان مســتخدمین ب

ــوده اســت.  ب
ــدگان  ● ــون بازمان ــتین قان ــه نخس ــوط ب ــای مرب ــات و بحث ه ــن ابهام اصلی تری

شــامل ایــن مــوارد بــوده اســت: اســتحقاق دریافــت بازمانــدگان اشــخاصی کــه 
ــده و  ــی بازمان ــوده اســت، تمکــن مال ــد ب ــا محــل تردی ــت آن ه ــت و خیان خدم
اســتحقاق بــر اســاس وضعیــت فقــر و غنــای بازمانــده، ضــرورت تحقیقــات بــرای 
شناســایی میــزان اســتحقاق، امــکان اشــتغال بازمانــده بــه عنــوان شــرطی بــرای 
اســتحقاق، تحــت تکفــل دیگــری بــودن بــه عنــوان شــرط اســتحقاق، موقتــی 

یــا دائمــی بــودن مزایــا، عطــف بــه ماســبق شــدن قانــون. 
قوانیــن مربــوط بــه بازمانــدگان در دوره هــای زمانــی مختلــف تغییــرات زیــادی  ●

را از ســر گذرانــده و طبعــا از تحــوالت اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی در هــر 
دوره تاثیــر گرفتــه اســت. 

قانــون وظایــف از ابتــدا بــرای حــل یــک چالــش یــا مســئله اجتماعــی موجــود  ●
ــن  ــذاری در ای ــت. قانون گ ــه اس ــکل گرفت ــاص ش ــی خ ــرایط تاریخ ــک ش در ی
مــوارد نوعــی چاره اندیشــی بــرای یــک مســئله اجتماعــی مشــخص بــوده اســت. 
ــه در  ــده و البت ــتفاده ش ــی اس ــات خارج ــااًل از تجربی ــی احتم ــن چاره اندیش در ای
ــور  ــن ط ــالمی و همی ــه اس ــد فق ــول و قواع ــی آن از اص ــدی قانون صورت بن

ــه شــده اســت. شــرایط اجتماعــی بهــره گرفت
ــق  ● ــد منطب ــدگان بای ــه بازمان ــوط ب ــن مرب ــر در قوانی ــا تغیی ــالح ی ــه اص هرگون

ــای عرفــی و  ــواده و معن ــر شــناخت وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی نهــاد خان ب
اجتماعــی و همچنیــن قانونــی و حقــوق مســئولیت کفالــت و خانــواده در هــر دوره 

تاریخــی خــاص باشــد. 
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مقدمه و طرح مسئله
ــی آن  ــار مال ــه ب ــی اســت ک ــه موضوعات ــدگان از جمل ــه بازمان ــوق وظیف مســتمری و حق
ــه  ــا ب ــذار، بن ــی قانون گ ــت؛ از طرف ــوده اس ــه ب ــل مناقش ــواره مح ــا هم ــرای صندوق ه ب
دالیــل مختلــف اجتماعی-سیاســی و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط صندوق هــا، دامنــه 
ــرف  ــد؛ از ط ــهیل می کن ــتحقاق آن را تس ــرایط اس ــد و ش ــش می ده ــدگان را افزای بازمان
دیگــر صندوق هــا گســترش دامنــه پوشــش حمایتــی و عمــق آن را، کــه منجــر بــه افزایش 
تعهــدات مســتمری می شــود، عاملــی در جهــت تضعیــف پایــداری مالی سیســتم مســتمری 
ــتگان  ــه بازنشس ــک ب ــال ریس ــلی و انتق ــت بین نس ــض عدال ــب نق ــه موج ــد ک می دانن
ــی  ــخاوتمندانه« تلق ــی »س ــی را نظام ــتم فعل ــب سیس ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــده می ش آین
ــور  ــای بازنشســتگی، حدودوثغ ــات پیشــنهادی صندوق ه ــب اصالح ــذا در اغل ــد؛ ل می کنن
ــود.  ــنهاد می ش ــرای آن پیش ــری ب ــی محدودت ــق حمایت ــه و عم ــخت گیرانه تر و دامن س
ایــن در حالــی اســت کــه همیــن وضعیــت »ســخاوتمندانه« از دیــدگاه ذی نفعــان این گونــه 

ــوردار نیســت.  ــت برخ ــت و مطلوبی مســتمری ها از کفای
 در چنیــن شــرایطی بــه نظــر می رســد ابهامــی در معیــار و مــالک اصلــی دامنــه شــمول 
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ــت مشــخص و  ــت اســتفاده از مســتمری های بازماندگــی وجــود دارد و میان ذهنی و صالحی
ــران اجرایــی و ذی نفعــان در ایــن خصــوص  یکســانی در میــان نهادهــای قانون گــذار، مدی
وجــود نــدارد و مشــخص نیســت بــرای چنیــن اســتحقاقی بــه چــه معیارهایــی بایــد ارجــاع 
داده شــود. اگرچــه وحــدت رویــه ای در حمایــت از همســران و فرزنــدان بازنشســتگان متوفــی 
ــرادران  ــوادگان، خواهــران و ب ــن، ن ــت مســتمری بازماندگــی از والدی ــا حمای وجــود دارد، ام
ــن  ــز قوانی ــه نی ــای 18گان ــه در صندوق ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــه اس ــل مناقش مح
یکســانی در ایــن خصــوص جــاری نیســت. در عیــن حــال گاه از واژه »ورثــه« و گاه از »افــراد 
ــرای احــراز صالحیــت بازماندگــی اســتفاده می شــود  تحــت تکفــل« بازنشســته متوفــی، ب

کــه بــه لحــاظ حقوقــی دامنــه و شــرایط متفاوتــی بــر هــر کــدام مترتــب اســت. 
ــر  ــی انکارناپذی ــران ضرورت ــتگی ای ــام بازنشس ــات در نظ ــه اصالح ــت ک ــکی نیس ش
اســت؛ امــا ایــن اصالحــات در بخــش قوانیــن بازماندگــی تــا چــه حــد قابــل دســت کاری و 
مداخلــه اســت؟ بــر چــه اســاس و مبنایــی از بازمانــدگان کارکنــان متوفــی بایــد حمایــت 
ــن  ــدگان و تعیی ــره شــمول بازمان ــه و دای ــار و قاعــده ای دامن ــر اســاس چــه معی شــود؟ ب
شــرایط احــراز صالحیــت آن هــا را بایــد در نظــر گرفــت؟ قوانیــن بازماندگــی چــه کســانی 

ــد؟  ــل حذف ان ــانی از آن قاب ــه کس ــرد و چ ــد دربرگی را بای
ــان و  ــف جه ــورهای مختل ــدگان در کش ــتمری بازمان ــای مس ــات اعط ــه ترتیب مطالع
ــد  ــود بکاه ــام موج ــدودی از ابه ــد تاح ــران می توان ــاری در ای ــن ج ــا قوانی ــه آن ب مقایس
ــن  ــازد. ای ــم س ــه الزم را فراه ــن وحــدت روی ــش گرفت ــن و در پی ــق قوانی ــه تدقی و زمین
مهــم پیش تــر در گــزارش کارشناســی »مســتمری بازمانــدگان در کشــورهای مختلــف«1 
به انجــام رســیده اســت. در ایــن گــزارش واجــدان شــرایط دریافــت مســتمری بازماندگــی، 
شــرایط احــراز صالحیــت دریافــت مســتمری بازماندگــی، ســهم واجــدان شــرایط دریافــت 
مســتمری بازماندگــی و تعدیــل مزایــای مســتمری بازماندگــی در کشــورهای مختلــف و بــر 
ــی تأمیــن اجتماعــی مــورد  اســاس قوانیــن و مقــررات منتشــر شــده در انجمــن بین الملل

1.  قوامی، نسرین )1396(؛ مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف؛ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، شماره 12
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مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
ــورد  ــری م ــد دیگ ــه دی ــدگان را از زاوی ــتمری بازمان ــه ی مس ــش رو مقول ــزارش پی گ
کنــکاش قــرار می دهــد؛ براین اســاس، معیارهــا و مالک هــای مطــرح در هنــگام 
ــن و  ــه مت ــوع ب ــا رج ــران ب ــوط در ای ــدون مرب ــمی و م ــن رس ــتین قوانی ــب نخس تصوی
مذاکــرات صــورت گرفتــه پیرامــون اولیــن قانــون مــدون، رســمی و سراســری مســتمری 
بازماندگــی در دوره اول مجلــس مشــروطه )1287( مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می گیــرد 

ــود. ــایی می ش ــا آن شناس ــط ب ــن مرتب ــی قوانی ــیر کل ــط س ــس از آن خ و پ
ــران و  ــتگی در ای ــتمری بازنشس ــه مس ــوط ب ــن مرب ــن قوانی ــافی اولی ــه اکتش مطالع
ــان قانون گــذاران در ایــن خصــوص  ــژه بررســی مذاکــرات و مناقشــات مطــرح می ــه وی ب
ــه  ــا و ب ــا، مالک ه ــم معیاره ــه فه ــی(  ب ــس شــورای مل ــدگان نخســتین دوره مجل )نماین
ــتمری  ــی مس ــمی و قانون ــرای رس ــاز اج ــان آغ ــج در زم ــات رای ــر توجیه ــارت دیگ عب
ــن  ــن معیارهــا، مالک هــا و توجیهــات در تعیی ــد. ای ــران کمــک می کن بازنشســتگی در ای
ــون، ناگزیــر تحــت  ــه طــور کلــی چگونگــی اجــرای قان ــدگان و ب دایــره ی شــمول بازمان
تأثیــر نیازهــا، مســائل و مشــکالت موجــوِد کشــور در مقطــع تاریخــی مــورد بررســی بــوده 
ــی از یــک  ــا مقطــع کنون ــن مذکــور ت ــر قوانی ــا تغیی ــداوم ی اســت. بررســی مقایســه ای ت
ســو و مســائل و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی موجــود در مقاطــع تاریخــی مختلــف 
ــن  ــل قوانی ــالح و تکمی ــتای اص ــان در راس ــدی محقق ــد گام بع ــر، می توان ــوی دیگ از س

ــروز باشــد. ــران ام مســتمری بازنشســتگی در ای

سرگذشت قوانین بازماندگی در ایران
ــکار  ــا را آش ــکل گیری آن ه ــای ش ــد مبن ــا می توان ــه پدیده ه ــت و تاریخچ ــرور سرگذش م
کنــد. در خصــوص قوانیــن و مقــررات، مطالعــه پیشــینه و زمینه هــای ایجــاد آن هــا نشــان 
می دهــد چــه رویکردهــا و اهدافــی زمینه ســاز پیشــبرد آن هــا بــوده اســت. در ایــران پیــش 
از مشــروطه بخش هــای مختلــف جامعــه خصوصــاً صنــوف در جوامع شــهری، ســازوکارهای 
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ــه اقشــار آســیب پذیر و آســیب دیده اجتماعــی داشــتند. در  ــرای کمــک ب ــود را ب خــاص خ
عیــن حــال ســاختار خانواده هــا کــه عمومــاً بــه شــکل »خانــواده گســترده« بودنــد، عمــاًل 
اعضــای خانــواده را در برابــر آســیب های اجتماعــی همچــون پیــری و ازکارافتادگــی و فــوت 
محافظــت می کــرد و نقــش و وظیفــه مشــخصی بــرای مداخلــه دولــت تعریــف نشــده بــود؛ 
اگرچــه دولــت نیــز مســئولیت هایی در ســطح حداقلــی برعهــده می گرفــت. از جملــه اقدمــات 
ــا  ــن بی سرپرســت و ی ــاران، مجانی ــه وضــع بیم ــیدگی ب ــه رس ــوان ب ــت می ت محــدود دول
جبــران خســارت برخــی حــوادث ناشــی از کار در مــورد کارکنانــش کــه موجــب ازکارافتادگــی 
ــه  ــرای رســیدگی ب ــی ب ــی مجان ــی آن هــا می شــد، اشــاره کــرد. تأســیس مراکــز درمان کل
احــوال بیمــاران فقیــر و بی سرپرســت و نوانخانــه و برقــراری مســتمری در حــق کارکنــان و 
کارگــران دولتــی کــه بــر اثــر حادثــه ای تــوان کار را از دســت داده بودنــد، از جملــه اقدامــات 

حمایتــی دولــت در عصــر پیــش از مشــروطیت بــود. 
در خصــوص قوانیــن بازماندگــی نیــز شــواهد تاریخــی نشــان می دهــد پیش از مشــروطه 
در دوران مظفرالدیــن شــاه و حتــی پیــش از آن در قوانیــن عصــر ناصرالدین شــاه حمایت هایی 
از خانواده هــا و وراث کارکنــان دولــت تحــت عنــوان حقــوق وظیفــه شــده اســت. چنان کــه 
ــوق او  ــک ســوم حق ــت درمی گذشــت ی ــران دول ــرگاه یکــی از حقوق بگی ــوده ه مرســوم ب
بــه بازماندگانــش می رســید.1 در هنــگام تصویــب متمــم قانــوِن وظیفــه در مجلــس یکــی از 
نماینــدگان در صحــن علنــی مجلــس گفــت: »در زمــان مرحــوم مظفرالدیــن شــاه ... تقریبــًا 
هشــت کــرور بــه اســم وظیفــه داده شــد کــه معلــوم نیســت بــه چــه اســتحقاق داده شــد«. 
امــا ایــن امــر قاعده منــد نبــوده و قانون گــذاری در ایــن دوران معطــوف بــه ســلطنت مطلقــه 
و ناشــی از اراده و خواســت صاحبــان قــدرت بــود و دیوان ســاالری گســترده ای بــرای شــمول 

1. مــادر دکتــر محمــد مصــدق و خــود ایشــان هــم از جملــه وراثــی بوده انــد کــه حقــوق پــدران متوفایشــان بــه آنهــا 
ــا اضافــه حقوقــی داده نمی شــد مگــر  ــاره نوشــت: »هیــچ حقوقــی ی تعلــق گرفتــه اســت. دکتــر مصــدق در ایــن ب
اینکــه پیش تــر محــل آن تعییــن شــده باشــد و محــل حقــوق جدیــد بــه ایــن روش معمــواًل یــک ســوم متوفیــات 
بــود. بــه ایــن طریــق کــه هــر کســی از دنیــا می رفــت اگــر وارثــی داشــت یــک ســوم از حقــوق او و اال تمــام آن در 

ــه هــر کــس می خواســت مــی داد«.  ــت قــرار می گرفــت کــه ب ــار دول اختی
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همــه اعضــای یــک گــروه وجــود نداشــته اســت. 
ــی  ــدرن، تالش های ــه شــیوه م ــذاری ب ــه قانون گ ــت مشــروطه و تجرب ــا اســتقرار دول ب
بــرای اســتقرار دولــت بــه شــکل مــدرن و ایجــاد ســازوکارهای بوروکراتیــک آغــاز شــد کــه 
عمدتــاً تحــت تأثیــر کشــورهای اروپایــی و بــر پایه ارزش هــای نویــن و مســئولیت های جدیِد 
تعریــف شــده بــرای دولت هــا بــود. یکــی از وظایفــی کــه تحــت تأثیــر ایــن ارزش هــای نوین 
شــکل گرفــت، ایــن بــود کــه دولــت بایــد از کارکنانــش هنــگام پیــری و وراث آن هــا پــس 
از مــرگ حمایــت کنــد. ایــن رویکــرد نخســتین بــار در اولیــن ســال های برقــراری حکومــت 
ــازمان یافته از  ــت س ــرد. حمای ــدا ک ــی پی ــی تجل ــورای مل ــس اول ش ــروطه و در مجل مش

کارکنــان دولتــی بــا تصویــب قانــون »وظایــف« یــا قانــون »متوفیــات« آغــاز شــد. 
مطابــق ایــن قانــون، »وظیفــه مرســومی« حقوقــی بــود کــه می بایســت بــه بازماندگان 
اربــاب حقــوق دیوانــی از هــر قبیــل پرداخــت شــود. قانــون وظایــف در ســال 1287 بــه 
تصویــب مجلــس اول رســید و در ســال 1288 شمســی مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفــت و 
متمــم آن از تصویــب نماینــدگان گذشــت. برابــر مــاده دوم ایــن قانــون تصریــح شــده کــه 
ــرار می شــود«.  ــه برق ــاره ورث ــدت 15 ســال درب ــا م ــی ت »نصــف بالکســر مرســوم متوف
ــل مســتخدم  ــه تحــت تکف ــی ک ــال و اوالد و نوادگان ــادر، عی ــدر، م ــون پ ــن قان ــق ای طب
متوفــی بودنــد جمعــًا از نصــف حقــوق ماهانــه کارمنــد اســتفاده می کردنــد و ســهم انــاث 
ــی  ــر وراث قانون ــود. حص ــده ب ــن ش ــور تعیی ــهم ذک ــف س ــادل نص ــه مع ــوق وظیف از حق
به شــکل فــوق بــه صورتــی کــه فقــط شــامل افــراد نفقه بگیــر خانــواده می شــد و تعییــن 
میــزان ســهم انــاث از وظیفــه، نشــان می دهــد کــه قانــون مذکــور متأثــر از اصــول اســالم 
بــوده اســت. در قانــون بــرای تشــخیص میــزان برخــورداری کارکنــان کشــوری اختیاراتــی 
بــرای شــورایی بــه نــام »شــورای دولتــی« پیش بینــی شــد. بــا تصویــب قانــون وظایــف، 
ــرافی  ــی و اش ــتگی های خاندان ــه اداری و وابس ــارغ از مرتب ــان )ف ــال کارکن ــت در قب  دول

و موقعیت سیاسی( مسئولیت پیدا کرد.
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قانون وظایف

تاریخ تصویب: 1287/02/01 
قانون وظایف مصوب 1326 قمری 19 ربیع االول

مصوب 1326 قمری 19 ربیع االول
وظیفــه مرســومی اســت کــه بــه بازمانــدگان اربــاب حقــوق دیوانــی از هــر قبیــل داده 

می شــود.
مــاده اول - انتقــال قســمتی از حقــوق دیوانــی شــخص متوفــی بــه ورثــه او موقــوف بــه 

آن اســت کــه آن مقــرری زیادتــر از پانصــد تومــان نقــد و ده خــروار جنــس نباشــد در 
صــورت زیــاد بــودن مبلــغ و مقــدار نقــد و جنــس برقــرار شــدن قســمتی از آن در حــق 
ورثــه موقــوف بــه تصویــب مخصــوص وزیــر مســئول و مجلــس شــورای ملــی اســت.

ــه او  ــاره ورث ــزده ســال درب ــا مــدت پان مــاده دوم - نصــف بالکســر مرســوم متوفــی ت

برقــرار می شــود و نصــف بالکســر عبــارت اســت از عــددی کــه کســور آن یــا کمتــر از 
تومــان در نقــد و کمتــر از مــن در جنــس حــذف شــده باشــد.

مــاده ســوم - مــراد از ورثــه در اینجــا عبــارت اســت از اوالد و عیــال و همچنیــن پــدر 

ــدر و مــادرش فــوت  ــواده کــه پ ــت متوفــی باشــد و همچنیــن ن و مــادری کــه در کفال
کــرده و در کفالــت متوفــی باشــد.

مــاده چهــارم - پــدر و نــواده ذکــور در حکــم اوالد ذکــور و مــادر و نــواده انــاث در حکــم 

اوالد انــاث خواهــد بــود دو یــا چنــد نــواده کــه از یــک اوالد باشــند فقــط ســهم پــدر یــا 
مــادر آن هــا در بیــن آن هــا تقســیم خواهــد شــد.

ــدد  ــاث اســت و در صــورت تع ــال دائمــه در صــورت انحصــار در حکــم اوالد ان عی
ــد. ــد ش ــیم خواه ــات متعدده تقس ــن زوج ــر مابی ــک دخت ــمت ی قس

ــن  ــظ االنثیی ــل ح ــر مث ــه للذک ــق ورث ــراری در ح ــف برق ــیم نص ــم - تقس ــاده پنج م

ــود. ــد ب خواه
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مــاده ششــم - هــر یــک از بازمانــدگان متوفــی کــه شــغل دیوانــی داشــته باشــند ســهم 

ــت  ــه در ازاء خدم ــی ک ــت مواجب ــتند از باب ــتخدم هس ــه مس ــوره مادامی ک ــه مزب وظیف
ــود. ــوب می ش ــد محس ــت می گیرن دول

ــه  ــت ب ــل خدم ــه در مقاب ــی ک ــامل مقرری های ــوره ش ــن مذک ــم - قوانی ــاده هفت م

ــرا  ــراد نظــام نمی شــود زی ــن شــامل حقــوق اف ــد و همچنی ــت می دهن مســتخدمین دول
کــه قوانیــن راجعــه بــه متوفیــات مســتخدمین ادارات دولتــی و نظــام در موقــع تســویه 

بودجــه وزارتخانه هــا و ادارات معیــن می شــود. 
ــه کلــی متــروک اســت و ضبــط می شــود و  مــاده هشــتم - محــل غائــب و متوفــی ب

ــت اســت. ــه کســی داده می شــود از اصــل عایــدات دول هــر چــه از روی اســتحقاق ب
ماده نهم - تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان به کلی منسوخ است.

مــاده دهــم - ایــن قانــون شــامل تمــام متوفیاتــی اســت کــه از چهاردهــم ذیقعــده الحــرام 

یــک هــزار و ســیصد و بیســت و چهــار تــا کنــون و از ایــن بــه بعــد اتفــاق افتــاده و می افتــد.

همان گونــه کــه در ایــن قانــون دیــده می شــود، ســهم بازمانــدگان از حقــوق وظیفــه 
تحــت تأثیــر قانــون ارث در اســالم نســبتی دو برابــری را بــرای بازمانــدگان ذکــور قائــل 
بــوده اســت. چنــان کــه در مــاده پنجــم ایــن قانــون آمــده: »تقســیم نصــف برقــراری در 
ــه 11  ــه آی ــود« کــه اشــاره ای اســت ب ــه للذکــر مثــل حــظ االنثییــن خواهــد ب حــق ورث
ســوره نســاء کــه موســوم بــه آیــه ارث اســت: »حکــم خــدا در حــق فرزنــدان شــما ایــن 

اســت کــه پســر دو برابــر دختــر ارث بــرد...«.
البتــه بعــد از تصویــب قانــون وظایــف نیــز همچنــان بحث هایــی در خصــوص نحــوه 
برقــراری ایــن مقــرری و مــوارد خــاص آن مطــرح بــوده اســت. به عنوان مثــال مذاکــرات 
ــون وظایــف در مجلــس نشــان می دهــد  مجلــس حــدود یــک مــاه پــس از تصویــب قان

هنــوز ابهاماتــی در ایــن خصــوص بــرای خــود قانون گــذار وجــود داشــته اســت.
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جلسه: 274 مذاکرات روز شنبه 22 ربیع الثانی1326 دارالشورای ملی  

رئیس- الیحــه وزارت داخلــه و وزارت مالیــه در بــاب مواجــب مرحــوم عباســقلی خــان 

تلگرافچــی کــه در واقعــه ســاوجبالغ مقتــول شــده و راپورتــی از کمیســیون مالیه رســیده 
ــود. ــت می ش قرائ

)کاغذ وزیر داخله و وزیر مالیه قریب به مضمون ذیل قرائت شد.(
مرحــوم عباســقی خــان تلگرافچــی کــه در واقعــه ســاوجبالغ کشــته شــده دویســت و 
هشــتاد تومــان کــه بــه خــرج آذربایجــان آمــد مواجــب دارد و حــاال از خاکپــای مبــارک 
اســتدعا شــده و فرمــان هــم صــادر شــده کــه مواجــب او بــدون کســر در حــق بشــارت 
خاقــان پســر آن مرحــوم برقــرار شــود ایــن اســت کــه بــه مجلــس فرســتاده شــده تــا 
ــب کــرده  ــه هــم تصوی ــوم شــود )کمیســیون مالی ــاب معل ــن ب رأی مجلــس هــم در ای
بــود کــه بــه موجــب قانــون متوفیــات نصــف مواجــب بــه اوالد آن مرحــوم داده شــود.(

ــا پارلمــان اســت آیــا بایــد ایــن مســئله  ــا ایــن کــه ایــن حــق ب آقــا میــرزا محمود- ب

اول از طــرف اعلیحضــرت فرمــان صــادر کــرد یــا ایــن کــه بایــد اول بــه مجلــس بیایــد 
و بعــد از طــرف اعلیحضــرت دســتخط صــادر شــود.

رئیس- صحبــت در ایــن مســئله نیســت حــرف در ایــن اســت کــه آیــا ایــن مواجــب را 

مجلــس تصویــب می نمایــد بــاوالد مرحــوم عباســقلی خــان بدهنــد یــا نــه.
صدرالعلمــاء نطنزی- صحیــح اســت کــه ایــن شــخص در موقــع خدمــت کشــته شــده 

ولــی نمی تــوان گفــت چــون کشــته شــده بــه قانــون عمــل نشــود و بایــد در ایــن بــاب 
بــه قانــون متوفیــات عمــل شــود.

امین التجار- ایــن شــخص در موقــع خدمــت جانــش را داده خــوب اســت تمــام 

ــد. ــران باش ــویق دیگ ــباب تش ــه اس ــود ک ــب او داده ش مواج
آقــا میرعماد- قانــون اســتثناء نــدارد کــه ایــن شــخص چــون کشــته شــده بایــد تمــام 

مواجــب او را داد بایــد همــان نصــف مواجــب داده شــود.
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وکیل الرعایا- ایــن شــخص چــون جانــش را داده اگــر بایــد بــه اوالد از رعایتــی بشــود 

از ایــن راه نبایــد باشــد بایــد در تلگــراف خانــه چیــزی بــرای او منظــور شــود.
امــان اهلل میرزا- ایــن شــخص در واقــع در جنــگ کشــته شــده نــه در مســئله تلگــراف 

چــون یکــی از کارهــای موقــع جنــگ قطــع ســیم تلگــراف دشــمن اســت و در آن موقــع 
ســیم را قطــع کــرده بودنــد و او رفتــه اســت کــه وصــل کنــد و کشــته شــده اســت بایــد 

در حــق بازمانــدگان او در ازای ایــن خدمــت مراعــات شــود.
ــخص  ــن ش ــال ای ــا اطف ــه آی ــد ک ــت ش ــئله را ملتف ــین- باید مس ــیخ حس ــا ش آق

ــه. ــا ن ــوند ی ــغلی بش ــل ش ــد داخ می توانن
ــقلی  ــاد و عباس ــاق افت ــاوجبالغ اتف ــه در س ــه آن مقدم ــی ک ــلطان- در موقع مبشرالس

ــاوجبالغ را  ــه س ــت تلگرافخان ــد و رف ــه حاضــر ش ــد پســرش داوطلبان ــته ش ــان کش خ
دایــر کــرد و مشــغول خدمــت شــد در صورتــی کــه هیچکــس قبــول نمی کــرد در ایــن 

ــدارد رعایتــی در حــق اوالد او بشــود. ــا ضــرر ن صــورت گوی
مؤتمن الممالک- مرحــوم عباســقلی خــان ایــن مواجــب را از اجــداد خــود دارد و 

مواجــب تلگرافخانــه او هــم آن قــدر نبــوده گویــا صــد و بیســت تومــان باشــد و مکنتــی 
هــم چنــدان نــدارد اگــر تمــام مواجــب هــم بــه اوالد او داده شــود گویــا ضــرر نــدارد.

ــه  ــع در راه خــدا کشــته شــده و ب ــن شــخص در واق ــی آقا- چــون ای ــرزا عل حــاج می

مصــداق آیــه مبارکــه )وال تحســبن الذیــن فــی ســه بــه او داد.
ــم ایــن اســت کــه نصــف از ایــن مواجــب را بایــد  ــرزا مرتضــی قلیخان- گمان ــا می آق

ــداً  ــد جدی ــه او بای ــات داد و نصــف دیگــر را از حــاال در حــق ورث ــون متوفی ــه قان ــا ب بن
برقــرار کــرد.

حســنعلی خــان- در همــه جــای دنیــا در ایــن مواقــع رســم اســت کــه دولــت مجبــور 

اســت ورثــه کســانی را کــه در ایــن گونــه مــوارد فــوت می شــوند کفالــت و پرســتاری 
نمایــد و در اکثــر جاهــا قیــد می شــود کــه مواجــب را بــه اطفــال صغیــر او بدهنــد نــه 
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اوالدی کــه خــودش قابــل خدمــت اســت و معنــی اعانــه ایــن اســت کــه بــه اطفالــی 
ــد دســتگیری شــود. ــد بای ــد و از عهــده کاری برنمی آین ــان آور ندارن کــه ن

امــان اهلل میــرزا- کار ماهــا ایــن اســت کــه در موقــع دادن حقــوق تصویــب نماییــم و در 

موقــع قطــع قطــع کنیــم و در ایــن مواقــع در همــه جــا معمــول اســت کــه یــک وجهــی 
از طــرف دولــت بــدواً باینگونــه اشــخاص داده می شــود و بعــد مواجــب آن شــخص هــم 

ــد از آن قطــع می شــود. ــرار می شــود و بع ــه او مادام العمــر برق در حــق ورث
ــه  ــف آن ب ــک نص ــه ی ــت ک ــن اس ــب وکال ای ــین- ظاهراً رأی اغل ــیخ حس ــا ش آق

قانــون متوفیــات تــا پانــزده ســال بــه ورثــه او داده شــود نصــف دیگــر هــم بــه تصویــب 
ــرار شــود. ــه داده شــود کــه مادام العمــر در حــق آن هــا برق ــه تمــام ورث ــس ب مجل

ــدت داشــته  ــی م ــا آن نصــف ثان ــه آی ــرد ک ــدا ک ــب در اینجــا دوشــق پی رئیس- مطل

باشــد یــا ایــن کــه مادام العمــر برقــرار شــود چــون آراء مختلــف اســت بایــد رأی گرفــت.
ــت  ــال مملک ــای ح ــه مقتض ــون ب ــی چ ــف ثان ــع نص ــل وض ــوم کرمانی- اص بحرالعل

ــدارد. ــدت الزم ن اســت م
ــه از  ــرا ک ــود زی ــدت نم ــن م ــرای او تعیی ــه از ب ــود ک ــور می ش ــان اهلل میرزا- چط ام

جملــه ورثــه او آن زن پیــرش اســت کــه بعدهــا عاجزتــر خواهــد شــد پــس بایــد مــادام 
الحیــات باشــد.

ــی  ــد دائم ــود بای ــی داده می ش ــه کس ــت ب ــه در ازای خدم ــالم- چیزی ک حسام االس

باشــد نــه موقتــی.
رئیس- پس ظاهراً در این مسئله اختالف نیست

)همه تصدیق کردند که خیر(.
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ــه  ــن نتیج ــه ای ــدگان ب ــس، نماین ــث در مجل ــم مباح ــن قس ــرار ای ــد از تک ــه بع البت
می رســند کــه مجلــس نبایــد خــود را درگیــر جزئیــات کنــد و بایســتی ایــن درخواســت ها 
ــه مجلــس  ــه ب ــری در کمیســیون مالی ــس از تصمیم گی ــه شــوند و پ ــه ارائ ــر مالی ــه وزی ب

پیشــنهاد شــوند:

جلسه: 282 مذاکرات سه شنبه 9 شهر جمادی االولی1326 دارالشورای ملی

ــیده  ــه رس ــر مالی ــرف وزی ــه از ط ــت ک ــری اس ــرح دیگ ــم ش ــن ه ــب رئیس- ای نای

قرائــت می شــود قرائــت شــد مشــعر بــود بــر ایــن کــه میــرزا باقــر خــان دکتــر مرحــوم 
شــده و چــون ششــصد تومــان مواجــب داشــته اســت بــر حســب قانــون متوفیــات بایــد 
ــه  ــر او ب ــه پس ــه ک ــا عریض ــذا ب ــد له ــدس باش ــس مق ــب مجل ــه تصوی ــالوه آن ب ع
ــا رأی  ــده ت ــو ش ــه گفتگ ــد ک ــال ش ــس ارس ــه مجل ــرده ب ــرض ک ــدس ع ــس مق مجل
مجلــس مقــدس معلــوم شــود عریضــه منوچهرخــان پســر مرحــوم میــرزا باقرخــان هــم 
قرائــت شــد اشــعار داشــت بــر ایــن کــه شــش روز اســت ابــوی مرحــوم شــده و ششــصد 
ــت و  ــه مل ــت ب ــر خــود را در راه خدم ــان مواجــب داشــت و چــون آن مرحــوم عم توم
ــر آن هــا ســفیر هســتند و  ــر پســر کــه ســه نف ــداً چهــار نف مملکــت صــرف کــرد و نق
شــش نفــر دختــر کــه چهــار نفــر از آن هــا صغیــره هســتند از آن مرحــوم باقــی مانــده 
ــوم را  ــدگان آن مرح ــی بازمان ــد مخــارج جمع ــی دارم و بای ــم مختصــر مواجب ــودم ه خ
متحمــل شــوم ایــن اســت کــه راهــی بــه نظــرم نرســیده اســت مگــر ایــن کــه عریضــه 
بــه محضــر مقــدس شــورای ملــی شــیداهلل ارکانــه عــرض کنــم بــا ایــن ترتیب پریشــانی 

ــود. ــد کمــال مرحمــت خواهــد ب ــاد آنچــه وکالی محتــرم صــالح بدانن و مخــارج زی
آقــا میــرزا محمود- چنــد روز قبــل هــم در خصــوص مســئله مواجــب مرحــوم 
عباســقلیخان تلگرافچــی اینجــا مذاکــره شــده و قــرار شــد کــه وزیــر مالیــه حقــوق ورثــه 
ــس  ــا رأی مجل ــتند ت ــس بفرس ــه مجل ــود ب ــا رأی خ ــد ب ــن نمای ــوارد معی ــن م را در ای
مقــدس معلــوم شــود زیــرا کــه اغلــب از ایــن قســم لوایــح از طــرف وزارت مالیــه بــه 
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ــب  ــن مطال ــات ای ــه در جزئی ــن اســت ک ــم از ای ــس اه ــت مجل ــد و وق ــس میرس مجل
ــد. ــیدگی نمای رس

مؤتمن الممالک- ایــن میــرزا باقــر خــان چنــد روز اســت مرحــوم شــده و ایــن مواجــب 

هــم شــخصی اســت و در مقابــل خدمــت بــه او داده شــده و اوالد او هــم زیــاد اســت بــه 
عقیــده بنــده خــوب اســت آنچــه متوفیــات اســت یــک دفعــه وزیــر مالیــه بنویســند و بــه 
کمیســیون مالیــه آمــده کمیســیون هــم رأی خــود را معیــن نمــوده و پیشــنهاد مجلــس 

بنماینــد کــه یــک دفعــه دربــاره تمــام آنهــا رأی مجلــس معیــن شــود.
آقــا شــیخ محمدعلی- عقیــده بنــده ایــن اســت کــه اگــر بــه کمیســیون رجــوع شــود 

و وقــت مجلــس ضایــع نشــود بهتــر اســت.
نایــب رئیس- بــه عقیــده بنــده آنطــور کــه آقــای مؤتمن الممالــک گفتنــد بهتــر اســت 

تاکنــون آنچــه متوفیــات هســت صــورت نوشــته و بــا رأی کمیســیون مالیــه بــه مجلــس 
بیایــد تــا در مجلــس مطــرح مذاکــره واقــع شــود.

ــی کــه  ــم در صورت ــده تصویــب می کن ــب را بن ــن مطل ــرزا مرتضــی قلیخان- ای ــا می آق
وزیــر مالیــه هــم رأی خــود را بنویســد و بــه کمیســیون مالیــه بفرســتند.

در دوره دوم مجلــس شــورای ملــی هم چنــان بحث هایــی در خصــوص قانــون 
وظایــف در مذاکــرات مجلــس وجــود دارد. بــرای مثــال در خصــوص عطــف بــه ماســبق 
ــا و  ــی بحث ه ــه بازماندگ ــت وظیف ــتحقاق دریاف ــرایط اس ــا ش ــات ی ــون متوفی ــدن قان ش

ــت.   ــی اس ــل ردیاب ــرات آن دوره قاب ــی در مذاک مجادالت
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جلسه: 44 صورت مذاکرات یوم پنجشنبه پانزدهم شهر محرم الحرام 1328  

ــون  ــروج قان ــل از خ ــا قب ــه بعضی ه ــن ک ــه ای ــت ب ــع اس ــب راج ــن مطل رئیس- ای

ــون از  ــن قان ــه ای ــت ک ــرح اس ــاده مط ــک م ــن در ی ــده اند ای ــوم ش ــات مرح متوفی
ــد شــامل  ــار معمــول شــده و بع ــع االول هــزار و ســیصد و بیســت و چه چهاردهــم ربی
ــد در  ــب کن ــس تصوی ــه را مجل ــب افخم الدول ــر مواج ــئله را اگ ــن مس ــود ای ــد ب خواه
ضمــن یــک الیحــه دیگــری وزارت مالیــه در ایــن بــاب نوشــته و رأی قطعــی خــودش 
را داده اســت بنــده گمــان می کنــم ایــن کار رجــوع بشــود بــه کمیســیون قوانین مالیــه 
ــود آن  ــه خ ــئله افخم الدول ــس و در مس ــد مجل ــب می کن ــر تصوی ــب اگ ــن ترتی ــه ای ب
ــب  ــه داده تصوی ــه الیح ــاب وزارت مالی ــه در آن ب ــب را ک ــه در آن مطل ــب را ک مطل
کــرده اســت کــه آن قوانینــی کــه ناقــص اســت قبــل از قانــون متوفیــات مجلــس قبــول 
کنــد ولــی آن هایــی کــه هیــچ فرمــان صــادر نشــده اســت آن هــا  را قبــول نمی کنــد و 
نظــر کمیســیون قوانیــن مالیــه در ایــن بــاب الزم اســت و بایــد تکلیــف ایــن مســائل در 
آنجــا معیــن شــود اگــر مجلــس تصویــب می کنــد رجــوع بکنیــم بــه همــان کمیســیون 

قوانیــن مالیــه. )از کمیســیون بودجــه راپورتــی قرائــت شــد ایضــًا راپــورت دیگــر(.
رئیس- در این باب رأی مجلس چیست؟

اســداهلل میرزا- گمــان می کنــم یــک چیــزی را کــه مســبوق نیســتیم و اطــالع نداریــم 

نمی توانیــم رأی بدهیــم. )ایضــًا راپــورت دیگــر از کمیســیون بودجــه قرائــت شــد(.
ــوم  ــت معل ــب اول اس ــر از مطل ــن غی ــم ای ــرض می کن ــی خان- ع ــرزا مرتضیقل می

می شــود اوالدی بــرای ایــن نیســت فقــط یــک عیــال اســت و اگــر آن عیــال هــم هــر 
ــه او داد عقیــده ام ایــن  قــدر اســتحقاق داشــته باشــد بیــش از صــد تومــان نمی شــود ب
اســت چــون کمیســیون بودجــه در اینجــا تصویــب کــرده اســت اگــر مجلــس تصویــب 

بکنــد ضــرر نــدارد.
وکیل التجار- استدعا می کنم به وزارت مالیه از کمیسیون یاد آوری بشود که 
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تحقیــق کنــد کــه دارائــی داشــته یــا نداشــته و امورشــان چطــور می گــذرد کــه پــس از 
تحقیقــات رأی داده باشــیم.

فهیم الملک- کمیســیون بعــد از دقت هــای خــود رأی داده اســت کــه ایــن شــرح 

نوشــته اســت.
ــز  ــرد و چی ــر لشــکر نویــس بمی ــم یــک نف ــده می خواســتم عــرض کن وکیل الرعایا- بن

نداشــته باشــد و لیکــن مــا چــون می خواهیــم همــه بداننــد کــه مــا چقــدر حاضریــم در 
همراهــی بــا آن هــا  ایــن صــد تومــان را هــم دادیــم  وااّل همــه می داننــد کــه در عــوض 

لشــکر مــا لشــکر نویــس داشــتیم.
ــی  ــر زن ــت اگ ــم اس ــه قس ــه چ ــن زن ب ــب ای ــود ترتی ــن ش ــد معی مصدق الملک- بای

اســت کــه قابــل شــو باشــد کــه هیــچ قابــل رعایــت نیســت شــاید یــک ســال دیگــر 
شــش مــاه دیگــر شــوهر بکنــد.

میــرزا داوود خــان- همیــن طــور کــه آقــای وکیل الرعایــا اظهــار داشــتند حقــوق بایــد 

بــه اشــخاصی داده شــود کــه فقیــر باشــند مــن ایــن را اطــالع دارم مــرد متمولــی بــوده 
اســت و حقوقــی کــه بــه عیــال او رســیده اســت خیلــی اســت.

ابوالقاســم میرزا- مواجبــی کــه از هــر اداره دارنــد کمیســیون نوشــت بــه وزارت مالیــه 

ــد  ــیون بتوان ــه کمیس ــد ک ــن بکن ــم معی ــتحقاق را ه ــد اس ــه می ده ــورت ک ــا راپ بعده
توضیحــات خــودش را بدهــد کــه در مجلــس مذاکــره شــود و بــه خوبــی بگــذرد.

آقــا میــرزا احمــد قزوینی- ایــن راپــورت آخــری بــا راپــورت مــا بعــدش هیــچ فرقــی 

ــان تحقیــق بکننــد اگــر اســتحقاق دارد داده  ــدارد ایــن را هــم واگــذار کنــی کــه آقای ن
شــود و اگــر نــدارد بــه کلــی مقطــوع شــود همــان طــور کــه آقــای میــرزا داوود خــان 

فرمودنــد.
حاجــی میــرزا رضاخــان- در ســی ســال قبــل از ایــن وقتــی کــه میــرزا محمــد علیخــان 

لشــکر نویــس بــود و نظام الملــک وزیــر لشــکر بــود ایــن شــخص اربــاب 
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معاون الســلطان بــود و بنــده در ایــن بــاب اطالعــات کاملــه دارم ایــن شــخص دارائــی 
ــار  ــس مخت ــاال مجل ــده ح ــم ش ــی ه ــدارد و تحقیقات ــم اوالدی ن ــش ه ــته و عیال نداش

اســت.
ــه  ــود ک ــت بش ــچ الزم نیس ــرات هی ــی مذاک ــم بعض ــان می کن ــداهلل میرزا- گم اس

مالحظــه در بــاره خدمــات او بایــد یــک چیــز منظــور کــرد و حکمــًا نبایــد بگوییــم کــه 
نبایــد داد یــا اگــر می دهیــم رحــم می کنیــم ایــن مذاکــرات چــه ربطــی دارد مــا اینجــا 
نشســته ایم نظــارت می کنیــم کــه پــول بــی جــا داده نشــود بنــده عقیــده ام ایــن اســت 
کــه ایــن بــا اولــی فــرق دارد بــه جهــت ایــن کــه در مســئله اول تحقیقــات کردیــم کــه 
اوالد ذکــور دارد و آیــا ایــن پولــی کــه می دهیــم بــرای تحصیــل آن هــا  کافــی اســت 
ولــی در ایــن مســئله گمــان می کنــم کــه یــک عیــال بیشــتر نیســت و نظریــات وزیــر 
مالیــه کافــی اســت و رأی خــود را داده اســت مــا هــم رأی بدهیــم کــه ایــن صــد تومــان 

داده شــود.
ــدارم بایــد  تقی زاده- ایــن راپــورت کــه گفتنــد مختصــر بایــد نوشــت ایــن اعتقــاد را ن

راپــورت تمــام آن هــا  را بنویســند ایــن مثــل مســئله وزراء می شــود کــه اگــر اعتمــادی 
داریــد مــا تصویــب کردیــم هــر قــدر مفصل تــر و بــا دالیــل و براهیــن باشــد بهتــر اســت 
و حــال ایــن کــه مــا هــم اطالعــی نداریــم و حقــوق خدمــت هــم در ایــران نیســت و 
ــت  ــرم اس ــیون محت ــه کمیس ــت البت ــرم اس ــیون محت ــد رأی کمیس ــه می گوین ــن ک ای
ــا  ــه م ــد ب ــن مســئله اساســی اســت وزراء می گوین ــدارد و ای ــب ن ــه مطل ــی ربطــی ب ول
اعتمــاد داریــد هــر چــه مــا می گوییــم تصویــب کنیــد و هــر کــس هــر چــه می گیــرد 
ــد و  ــا  می ده ــه آن ه ــس ب ــد مجل ــزی نمی دهن ــا چی ــدگان آن ه ــه بازمان ــورد و ب می خ
بــه چهارصــد تومــان یــک زن فقیــر بیچــاره نمی توانــد زندگانــی کنــد بنــده می خواهــم 
تکلیــف بکنــم و طــرح کنــم کــه مــا بایــد چشــم بســته رأی بدهیــم کــه وزیــر مالیــه 
البــد تحقیقاتــی کــرده اســت وقتــی کــه مــن هیــچ اطــالع نــدارم کــه آن فقیــر اســت 
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بــا غنــی چطــور مذاکــره کنــم و رأی بدهــم ایــن مطلــب مباحثــه پــرداز نیســت مــا بایــد 
اطــالع پیــدا کنیــم از فقــر و غنــای او.

رئیس- از این قبیل خیلی هست باید تکلیف معلوم شود.

ــن  ــم نیســتم ای ــان را بدهی ــن صــد توم ــه ای ــن ک ــر ای ــًا منک ــا- اواًل اساس وکیل الرعای

ــوم شــود و آن ایــن  ــد معل ــز اساســی هســت کــه آن بای رأی مــن اســت امــا یــک چی
اســت کــه یــک تهمتــی بــه ملــت زده شــده اســت کــه ملــت خــادم داشــته اســت ایــن 
ــا شــش مــاه قبــل بلکــه اغلــب این هــا خــادم خودشــان  ملــت خــادم نداشــته اســت ت
بودنــد و هیــچ حــق خدمتــی بــر ملــت نداشــتند لشــکر نویــس بــوده اســت و اگــر ثابــت 
ــا  ــه م ــاورم کــه بعضــی از این هــا ب ــت بی ــم ثاب ــران را می توان نیســت مــن لشــکری ای
خدمــت نکردنــد ولیکــن امــروز مــا بــرای خاطــر ایــن کــه رحــم کــرده باشــیم بــه یــک 
پیــرزن و ایــن را راجــع بــه خدمــت او نکــرده باشــیم بنــده حاضــرم کــه رأی بدهــم و 
آنچــه بنــده شــنیده ام چیــز زیــادی هــم نــدارد و ایــن مطلــب بزرگــی نیســت مجلــس 
شــورای ملــی بایــد از تمــام مملکــت نگاهــداری کنــد ولــی اگــر در ازای خدمــت بخواهیم 
ــی نداشــته باشــد کــه یــک  بدهیــم عــرض می کنــم ممکــن نیســت کــه آن قــدر دارائ

نفــر عیــال او بخواهــد زندگانــی کنــد.
ــت  ــاده اس ــت فوق الع ــون دارای بضاع ــه چ ــتم ک ــف نیس ــه مخال ــده کلی وزیرزاده- بن

ــد  ــه بای ــی وزارت مالی ــنجیم یعن ــتحقاق را بس ــزان اس ــد می ــا بای ــود م ــزی داده نش چی
تحقیقــات بکنــد اگــر یــک پیرزنــی از یــک شــوهری مانــده باشــد کــه در عهــد اســتبداد 
ــدارد  ــه مســتأصل اســت ن ــال او ک ــه عی ــن ربطــی ب ــرده ای ــوده و حــرکات زشــت ک ب
میــزان اســتحقاق را وزارت مالیــه معیــن کــرده بــه مجلــس پیشــنهاد کنــد البتــه مجلــس 

ــد. ــب می کن ــه الزم اســت تصوی ــم آن قســمی ک ه
ــه  ــه اشــخاصی ک ــد ک ــد بگوی ــس نبای ــت مجل ــچ وق ــم هی فهیم الملک- تصــور می کن

ــرای اعقــاب  ــه دولــت چیــزی نبایــد در صــورت اســتحقاق ب ــد ب ســابقًا خدمــت کرده ان
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ــه  ــان طــور ک ــه هم ــم ب ــد شخصشــان را منظــور بداری ــا بای ــا  منظــور داشــت م آن ه
ــد  ــخص را بکن ــات آن ش ــوق خدم ــات حق ــد مراع ــس بای ــت و مجل ــوده اس ــول ب معم
حــاال یــا خــوب یــا بــد بایــد طــوری شــود کــه بازمانــدگان آن هــا حفــظ شــوند امــروز 
ملــت و مجلــس بــرای امیــدواری اشــخاصی کــه مســتخدمند و حــاال در ادارات دولتــی 
هســتند بایــد مراعــات حقــوق آن را بنماینــد وزارت مالیــه بعــد از آن کــه تحقیقــات کــرد 
ایــن طــور رأی داده اســت کــه ایــن مقــدار منظــور شــود آن طــوری کــه آقــای مصــدق 
ــس از  ــد مجل ــات را بکن ــرود آن تحقیق ــد ب ــه نمی توان ــیون ک ــد کمیس ــک گفتن الممال
بــرای ایــن اســت کــه حقــوق مــردم را حفــظ کنــد و بایــد پــاس حقــوق خدمتگــذاران 

را منظــور داشــت.
ــا  ــن راپورت ه ــود ای ــره بش ــدر مذاک ــر ق ــده ه ــاد بن ــه اعتق ــمعیل نوبری- ب ــرزا اس می

ــده شــدن تمــام  ــده شــده اســت دو قســم اســت یکــی ایــن اســت کــه خوان کــه خوان
ــد بعضی هــا هیــچ  ــد آن را رأی بدهن اعضــای مجلــس آن را مســبوق می شــد و می توان
مســبوق نیســتند کمیســیون راپورتــی داده او می توانــد در بیــن مذاکــرات مســبوق شــود 
و اگــر قانــع شــد فــوراً رأی می دهنــد و اظهــار می کننــد کــه قانــع شــدیم ایــن مطلــب 
بــا ســابق فرقــی نــدارد آن قســمی را کــه وکال مســبوق نیســتند بایــد تحقیقــات خارجــی 
بکننــد در مملکــت یــک دینــار و صــد هــزار تومــان را تفــاوت نمی کنــد مجلــس چنانچــه 

کــه صــد هــزار تومــان مســئول اســت در یــک دینــار هــم مســئول اســت.
ــم  ــرض می کن ــت ع ــاد اس ــا زی ــه راپورت ه ــد ک ــس فرمودن ــان الحکما- چون رئی لس

بــه موجــب نظامنامــه هــر راپورتــی کــه بــه مجلــس می آیــد بایــد طبــع و توزیــع بشــود 
ــی اســت کــه از ترتیــب آن مســبوق بشــویم و از روی  مخصوصــًا مجلــس شــورای مل
هــوا حــرف نزنیــم اگــر 20 فقــره هــم هســت بایــد آن را روی کاغــذ بیاوریــم یــا ژالتیــن 
و یــا بــه چــاپ معمولــی و قبــل از وقــت بــه نماینــدگان بدهنــد تــا از روی یــک عقیــده 

ثابــت و اطــالع مشــورت بکننــد.
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ــر  ــه ه ــا وزارت مالی ــه مجــدداً بشــود در خصــوص این ه ــود ک ــن کار الزم ب رئیس- ای

ــوم  ــا مرح ــون این ه ــم چ ــن کار را بدهی ــب ای ــد ترتی ــا بای ــه م ــد ک ــرار می کن روز اص
ــه  ــد هم ــر می خواهی ــاال اگ ــود ح ــوم ش ــان معل ــد تکلیفش ــا  بای ــده اند و وراث آن ه ش
ــی  ــر تحقیق ــس ه ــر ک ــه ه ــرط ک ــک ش ــه ی ــی ب ــود ول ــع می ش ــع و توزی ــا طب این ه
ــات  ــد تحقیق ــه بای ــد ک ــود نگوین ــره می ش ــه مذاک ــه آن روزی ک ــد ک ــد بکن می خواه
کــرد حــاال همیــن طــور یکــی یکــی خوانــده می شــود بــرای ایــن کــه مســبوق باشــند 

ــود. ــع می ش ــع و توزی ــد طب و بع
ــه  ــه از اول ب ــوق را ک ــن حق ــه ای ــم ک ــترودی- عرض می کن ــمعیل هش ــیخ اس ش

صدراالســالم داده می شــد یــا بــرای فضــل اســت بــه بــه ازای خدمــت شــخصی فقیــر 
اســت البــد اســت دولــت بدهــد یــا مســتخدم اســت

ــه  ــی البت ــم ول ــه عــرض بکن ــه چ ــم ک ــده نمی دان ــی بن ــون کل ــک قان ــن را ی ــاال ای ح
ــی می شــود  ــن هــم وقت ــک زده می دهــد و ای ــت بیچــاره شــده فل ــوق را رعی ــن حق ای
کــه اهــم از ایــن باشــد یــک چیــزی کــه بیشــتر از ایــن الزم اســت قشــون اســت مثــاًل 
ــن اینجــا نشســته ایم  ــرای همی ــا ب ــا الزم اســت و م ــرای م ــد قشــون ب ــرض بفرمایی ف

کــه قشــون خــود را منظــم کنیــم.
ــه  ــوق او را ب ــوت شــود نصــف حق ــات هــر کــس ف ــون متوفی ــق قان فهیم الملک- مواف

ورثــه او بایــد داد در صورتــی کــه ســیصد تومــان داشــته باشــد و ایــن بیچــاره گنــه کار 
ــر مســئول صــد  ــش وزی ــد از فوت ــته اســت بع ــان داش ــه هشــتصد توم ــده اســت ک ش
ــا  ــش از این ه ــا بی ــرد شــاید م ــب نمی ک ــر او تصوی ــرده اســت و اگ ــب ک ــان تصوی توم

ــم. ــن می کردی را معی
ــادی  ــرات را زی ــن مذاک ــده ای ــم بن ــات داری ــون متوفی ــه قان ــن ک ــد از ای عزالملک- بع

می دانــم.
رئیس- ایــن کــه وزارت مالیــه این هــا را فرســتاده اســت بــه مجلــس بــه جهــت ایــن 
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کــه نقــدش بیشــتر از پانصــد تومــان و جنــس هــم بیشــتر از ده خــروار اســت بعضــی از 
آن هــا را کمیســیون تصویــب کــرده اســت حــاال موکــول اســت بــرای مجلــس.

افتخارالواعظین- بنــده اســتدعا می کنــم کــه اواًل عــرض بنــده را خــوب توجــه کننــد و 

پیشــتر از ایــن بــه مســتخدمین و مأموریــن دولــت گفتــه می شــد کــه شــما چــرا مخالفــت 
می کنیــد می گفتنــد بــرای ایــن کــه بازمانــدگان مــا بعــد از مــا مضطــر و پریشــان نباشــند 
و ایــن را ســبب قــرار می دادنــد بــرای خیانــت خودشــان امــروز کــه مجلــس شــورای ملــی 
ــن هســت و در کمــال  ــن خــادم و خائ ــی بی ــه فرق ــد ک ــن بفهمان ــه مأموری می خواهــد ب
امانــت بایــد مأموریــن دولــت خدمــت بکننــد و قــوت ال یمــوت بــه آن هــا خواهــد رســید 
و کســان او را پرســتاری خواهنــد کــرد یعنــی هــر کــس بایــد بــرای دولــت خدمــت کنــد 
بدانــد کــه دولــت کســان و اهــل و عیــال او را نگاهــداری خواهــد کــرد و اال ایــن احــدی 
از روی صداقــت خدمــت نخواهــد کــرد و بنــده هــم عــرض می کنــم یــک کســی خدمــت 
نکــرده یــا کــرده بایــد بــه ملــت فهمانــد کــه او را حفاظــت می کنیــم منتهــی خدمــت آن 
ــه بنــده هــم رجــوع می شــد بنــده همــان طــور خدمتــی  ــود کــه اگــر ب زمــان طــوری ب
کــردم بایــد اهــل و عیــال آن هــا را مثــل اهــل و عیــال خودمــان پرســتاری بکنیــم و بعــد 
از ایــن کــه وزیــر مالیــه و کمیســیون تصویــب کردنــد خــوب اســت مجلــس هــم تصویــب 

نمایــد صــد تومــان مــا را هــم گــدا نخواهــد کــرد.
رئیس- مذاکره این مطلب ختم شد این ها را طبع و توزیع خواهیم کرد.

تقی زاده- طبــع و توزیــع هــم فایــده نــدارد بنــده نمی دانــم فقیــر اســت یــا خیــر االن 

ایــن مباحثــه کــه شــد بایــد در اصــل باشــد مــا در اصــل مباحثــه نکردیــم کــه آیــا بایــد 
بــه بازمانــدگان مســتخدمین چیــزی منظــور داشــت یــا خیــر و در مــاده یــک شــخص 

بــه خصــوص تــا نفهمیــم فقیــر اســت یــا غنــی نمی توانیــم رأی بدهیــم.
رئیس- وزیــر مالیــه نوشــته اســت ولــی بایــد راپــورت مشــروح داده شــود قانــون متوفیــات در 

حــق آن هایــی کــه 800 تومــان حقــوق دارنــد هیــچ مالحظــه غنــی و فقیــر را نکــرده اســت.
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فهیم الملک- کمیســیون بیــش از ایــن نمی توانــد تحقیقــات بکنــد کــه بنویســد صغیــر 

اســت یــا فقیــر اســت وزیــر مســئول ایــن مســئله را قبــول کــرده اســت و کمیســیون 
هــم تصویــب کــرده و بــه مجلــس آمــده اســت حــاال مجلــس هــر چــه رأی دارد اظهــار 
نمایــد )راپــورت متضمــن الیحــه وزارت مالیــه از کمیســیون بودجــه در خصــوص حقــوق 

نایــب باقرخــان مســتخدم ســابق مجلــس قرائــت شــد(.
رئیــس- در ایــن بــاب بنــده گمانــم ایــن اســت کــه هیــچ بــه تحقیــق دیگــری محتــاج 

. نیستم

 جلسه: 46 صورت مذاکرات سه شنبه بیستم شهر محرم الحرام 1328

رئیس- بــا 28 نفــر رأی دهنــدگان از جملــه 58 نفــر اکثریــت حاصــل اســت. )راپــورت 

ــس  ــکر نوی ــان لش ــرزا محمدعلی خ ــوم می ــوق مرح ــه حق ــع ب ــه راج ــیون بودج کمیس
قرائــت شــد مشــعر بــر ایــن کــه  در حــق شــهباز خــان و غیــاث الدولــه کــه مشــغول 
ــعید  ــق س ــن در ح ــود لک ــد داده ش ــب نمی کن ــزی تصوی ــه چی ــیون بودج ــد کمیس کارن

ــد(. ــب می کن ــر او تصوی ــال و دخت ــی کار اســت و عی ــه ب حضــرت ک
ــوب  ــود خ ــته می ش ــم نوش ــارات ه ــا دین ــود ت ــده می ش ــورت دی ــا- در راپ وکیل الرعای

اســت ایــن را بعــد از ایــن تــرک کننــد و تمــام بنویســند.
محمدهاشــم میــرزا- در قانــون متوفیــات گویــا نوشــته شــده اســت از پانصــد تومــان بــه 

بــاال را نبایــد داد حــاال بایــد دانســت کــه ایــن دائمــی اســت یــا موقتــی اســت.
اربــاب کیخســرو- این کــه  گقتنــد کســر نبایــد بنویســند و در قانــون متوفیــات نوشــته 

شــده اســت کســر در اصــل اســت نــه کســر در تقســیم.
وکیل التجار- بنــده بــاز در پیشــنهاد خــودم عــرض دارم کــه در حــق این هــا الزم اســت 

توضیحــات بدهنــد کــه حــال فقــر و غنــای آن هــا چیســت و آن هــا که مســتخدم هســتند 
و وضعشــان چیســت تــا از روی بصیــرت رأی می توانــم بدهــم.
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ــتخدم  ــه مس ــر ک ــق آن دو نف ــه  در ح ــن ک ــم ای ــرض می کن ــان الحکما- بنده ع لس

هســتند چیــزی بــر قــرار نشــده اســت اســباب دلســردی مســتخدمین دولــت خواهــد شــد 
ــد و جــزو مواجــب  ــه آن هــا بدهن ــن اســت کــه همــان قســمت را ب ــده ام ای ــده عقی بن

ــد. ــوب نماین ــا محس این ه
فهیم الملک- امــروز نظــر کمیســیون و مجلــس بایــد در ایــن مســئله همیشــه معطــوف 

ــد و امــروز  باشــد کــه آن ترتیــب غلــط ســابق کــه حقــوق داده می شــد منســوخ نماین
ــن  ــبت ای ــه مناس ــرده اســت کمیســیون ب ــور نک ــزی منظ ــر چی ــق آن دو نف ــه در ح ک
اســت کــه آن هــا مشــغول کارنــد و حقوقــی هــم دارنــد لکــن آن یــک پســر بــه مدرســه 
مــی رود و هنــوز قابــل اشــتغال بــه یــک خدمــت و نوکــری نیســت و در حــق عیــال او و 
آن پســر هــم مقــرر شــد مالحظــه ایــن اســت کــه هــر قســم بــوده یــا بــه حــق یــا بــه 
باطــل ترتیــب نوکــری ســابق آن طــور بــوده پــدر آن هــا خدمــت کــرده اســت بداننــد 

کــه دولــت و ملــت حقــوق خدمــت آن هــا را منظــور دارنــد.
اربــاب کیخســرو- به موجــب قانــون متوفیــات بایــد نصــف حقــوق را تــا پانــزده ســال 

در حــق ورثــه برقــرار کــرد.
فهیم الملک- این شرط در صورتی است که حقوق کمتر از پانصد تومان باشد.

ســلیمان میرزا- بنده عقیــده ام ایــن اســت کــه حقــوق را بایــد بــه مســتخدمین دولــت 

داد و در آنجــا آن هــا کــه مشــغول خدمــت هســتند بــه آن هــا داده نشــده اســت بایــد بــه 
آن هــا داده شــود و از بابــت حــق خدمــت آن هــا یعنــی حقــوق اداری آن هــا محســوب 

شــود.
وکیل الرعایا- بنــده عقیــده ام ایــن اســت کــه قانــون متوفیــات کــه نوشــته شــده اســت 

مــادام کــه مجلــس او را نســخ نکــرده اســت بایــد مجــرا باشــد بــه همــان ترتیــب کــه 
ذکــر شــد اگــر کســی مشــغول خدمــت دولتــی اســت حقوقــی کــه بــه او داده می شــود 
ــت اداری او محســوب می شــود لکــن در حــق آن هــا هــم کــه مشــغول خدمــت  از باب
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ــم آن  ــزی می دهی ــک چی ــت دارد ی ــه دالل ــر چ ــون ه ــب آن قان ــه موج ــتند و ب هس
ــاب داده  ــن ب ــح در ای ــب صحی ــک ترتی ــا ی ــد داد ب ــم بای ــده میگوی ــکوت را بن حق الس

شــود.
ــا  ــت ب ــه مســتخدمین دول ــه  ب ــن ک ــرای ای ــم ب ــده عــرض می کن افتخارالواعظین- بن

ــم. ــده رأی کمیســیون را تصویــب می کن ــدواری مشــغول خدمــت باشــد بن امی
ــدا  ــی پی ــکال قانون ــک اش ــا ی ــت و اینج ــی اس ــئله قانون ــک مس ــداهلل میرزا- این ی اس

خواهــد شــد ایــن کــه  یــک شــخص مثــاًل مســتخدم دولــت اســت و صــد تومــان مثــاًل 
مواجــب دارد بعــد دو پســر دارد یکــی مســتخدم اســت و یکــی بــی کار شــما از ایــن صــد 
ــا آن کــه  ــا ب ــزی داده شــود ام ــکار اســت یــک چی ــن کــه  بی ــا ای ــد ب تومــان می گویی
مشــغول خدمــت اســت اگــر هــم داده می شــود جــزء حقــوق اداری او محســوب شــود 
یعنــی در واقــع بــه او داده نمی شــود همــان فــردی اســت کــه از حقــوق اداری خــودش 
می گیــرد فــرض می کنیــم ایــن دو نفــر هــم فــوت شــدند آن وقــت ورثــه آن پســر کــه 
بیــکار اســت بــاز نصــف حقــوق پــدری خــودش را می بــرد و ورثــه آن کــه ســال ها بــه 
دولــت خدمــت کــرده اســت بــه کلــی بی بهــره اســت ایــن ترتیــب بــه کلــی غلــط اســت 
بایــد یــک فکــر صحیحــی کــرد بلکــه ایــن ترتیــب از دو جهــت ضــرر دارد هــم ایــن 
کــه  مشــغول کار اســت حــال ســرد می شــود هــم آن کــه بیــکار اســت اگــر کفایــت او 

را نکنــد آنچــه بــه او می رســد دیگــر عقــب کار نخواهــد رفــت.
ــه آن اشــاره  آقــا ســیدجلیل- اواًل آنچــه در قانــون متوفیــات اســت و آقایــان گاهــی ب

ــازه  ــا اج ــان ب ــد توم ــر پانص ــالوه ب ــت ع ــان اس ــد توم ــر از پانص ــد آن در کمت می کنن
ــی را ملحــوظ  ــر و غن ــاط فقی ــه می شــود گاهــی من ــن کــه  گفت ــا ای مجلــس اســت ام
ــا  ــن پول ه ــه اشــخاص ای ــه از چ ــد ک ــم بنماین ــه را ه ــوب اســت آن مالحظ ــد خ دارن

ــد. ــت رأی بدهن ــود آن وق ــه می ش گرفت
فهیم الملــک- اواًل در حــق آن هــا کــه وجهــی برقــرار شــده اســت برقــرار شــده اســت 
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چنانچــه عــرض کــردم بــه واســطه ایــن بــود کــه هنــوز قابلیــت دخــول در نوکــری را 
ندارنــد و بــه مالحظــه ســابقه خدمــات آبــاء آن هــا همیــن قــدر شــما یــک چیــزی بــه 
ــر شــد برســند و  ــی کــه پ ــا وقت ــد ت ــی نماین ــد کــه صــرف معــاش جزئ آن هــا می دهی
ــاره برادرهــای دیگــرش  ــن قســم درب ــه آن وقــت هــم همی داخــل خدمــت شــوند البت
ــا داده  ــه آن ه ــه ب ــم آنچ ــن قس ــود همی ــوب می ش ــا محس ــوق آن ه ــد از حق می گویی

ــود. ــوب می ش ــا محس ــوق آن ه ــود از حق می ش
ــد  ــب بای ــه از مطال ــن گون ــه ای ــود را ک ــرض خ ــم ع ــرار می کن ــاز تک وکیل التجار- ب

توضیحاتــی کافیــه بــه مجلــس بیایــد تــا نماینــدگان بتواننــد رأی خــود را درســت اظهــار 
ــب در  ــی می باشــند اغل ــوق دولت ــه دارای حق ــن اشــخاص ک ــم ای ــد چــون می دان نماین
زمــان حیــات خودشــان از بــرای پســرهای خودشــان هــم یــک مســتمری وظیفــه برقــرار 
می کردنــد آیــا این هــا هــم خودشــان مســتمری دارنــد یــا ندارنــد یــا کــدام دارنــد کــدام 

ندارنــد ایــن مطالــب درس بایــد توضیــح بشــود.
ــت  ــه خدم ــا ک ــر آن ه ــه اگ ــه می شــود ک ــه گفت ــن ک ــمعیل نوبری- ای ــیخ اس ــا ش آق

ــه  ــت ب ــور نیس ــن ط ــود ای ــایرین می ش ــاس س ــباب ی ــود اس ــوق داده نش ــد حق می کنن
ــاش داده  ــد مع ــزی ندارن ــا چی ــدگان آن ه ــه بازمان ــت ک ــدواری اس ــت امی ــس اس عک
ــه  ــس موعظ ــی مجل ــورای مل ــس ش ــه مجل ــت ک ــد دانس ــه بای ــر آن ک ــود دیگ می ش
ــاش  ــر اســت مع ــه فقی ــه هــر کــس ک ــم ب ــا نیامده ای ــرد و م ــد موعظــه ک نیســت نبای

ــم. ــرور مســتمری بدهی ــام ســی ک ــه تم ــد ب ــم وااّل بای بدهی
ــرای  ــه می شــود و ب ــول از چــه اشــخاص گرفت ــن پ ــد دانســت کــه ای وکیل الرعایا- بای

چــه گرفتــه می شــود و ایــن مملکــت را شــما بــه کــدام پــول خواهیــد اداره کــرد همیــن 
ــن اشــخاص  ــه ای ــدر اســت ب ــن ق ــه همی ــم ک ــد آن را ه ــد صــرف کنی ــا را بای پول ه

بدهیــد ایــن حــق ســکوت را هــم می دهیــم بگیرنــد و ممنــون باشــند.
ــه  ــتند ک ــرادر هس ــا دو ب ــده اســت اینج ــی ش ــتباه بزرگ ــک اش ــداهلل میرزا- اینجا ی اس
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مشــغول خدمــت هســتند دو بــرادر هســتند کــه مشــغول خدمــت نیســتند شــما بــه آن 
ــد در  ــا می رس ــه اوالد آن ه ــم ب ــد ه ــد و بع ــوق می دهی ــد حق ــه بیکارن ــری ک دو نف
صورتــی کــه آن هــا کــه مشــغول خدمــت هســتند بــه کلــی بی بهــره هســتند آن وقــت 
ــی رود در  ــه کجــا م ــد و ب ــول از کجــا می آی ــن پ ــد ای ــد مالحظــه نمی کنن هی می گویی
صورتــی کــه قانــون چیزیســت کــه متســاوی شــامل افــراد می شــود ایــن هیــچ صحیــح 

نیســت بــه عقیــده بنــده بایــد ترتیــب دیگــری را اتخــاذ کــرد.
ــت  ــده وق ــده بن ــه عقی ــس ب ــم در مجل ــی می آوری ــی یک ــه یک ــا ک تقی زاده- این ه

ــد از مســلمات و بدیهیــات اســت  مجلــس ضایــع می شــود ایــن کــه این هــا حــق ندارن
مــا در قانــون اساســی یــک فصــل آوردیــم کــه نگوینــد وزیــر افتخــاری نباشــد بگوینــد 
وزیــر افخــم امــا بــرای الفــاظ فکــری نکردیــم مثــاًل ایــن کــه  می گوینــد حقــوق مقــوق 
معنــی نــدارد ایــن بواطیــل اســت ایــن همــان عــادت می شــود و اخــالق رذیلــه ســابقین 
ــس  ــاس را در مجل ــان اس ــته ایم هم ــا نشس ــاال م ــد ح ــت را چاپیدن ــه مملک ــت ک اس
ــد  ــم اصــاًل بای ــده گمــان می کن ــا داده نشــود بن ــن داده شــود ی ــه ای ــم کــه ب می گذاری
داده مجلــس بگویــد دادن غلــط اســت و فقــط در ایــن بــاب مذاکــره بکنــد کــه جزئــی 
منــاط هــم فقیــر و غنــی را قــرار بدهــد ایــن شــخص متوفــی بــرادر مهندس الممالــک 
ــا دو  ــک ی ــتند ی ــت هس ــه دارای مذل ــم ک ــه اوالدش ه ــت ک ــی اس ــدس باش ــا مهن ی
ــد  ــه کرده ان ــرای شــما اندوخت ــه از ب ــت از آن هــا ک ــد گف ــد بای اوالدش کــه شــغل دارن

مصــرف معیشــت نماییــد.
ــه قــدر کفایــت شــده اســت و موقــع  ــم ایــن اســت کــه مذاکــره ب رئیس- حــاال گمان

رأی گرفتــن اســت یــک مرتبــه دیگــر راپــورت را بخواننــد.
)ذکاءالملــک راپــورت کمیســیون بودجــه را راجــع بــه حقــوق میــرزا محمــد علــی خــان 

مصــدق الدولــه قرائــت کــرد(.
ــک  ــد ی ــس بای ــات مجل ــه متوفی ــع ب ــیون راج ــورت کمیس ــوص راپ ــس- در خص رئی
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ترتیبــی اتخــاذ کنــد وااّل االن هیجــده فقــره اســت کــه رســیده اســت در ســر هــر یــک 
ــه  ــر چ ــه  ه ــن ک ــم در ای ــًا رأی می گیری ــرد عجالت ــت ک ــود صحب ــدر می ش ــر چق مگ
کمیســیون تصویــب کــرده اســت تــا پانــزده ســال بــه آن هــا داده شــود موافــق صورتــی 

ــد. ــام نمای ــد قی ــت شــد هــر کــس رأی کمیســیون را تصویــب می کن کــه قرائ
)معاضدالملــک نتیجــه رأی را ایــن طــور اعــالن کــرد عــده حضــار 49 نفــر رأی دهندگان 

نفر(.  28
رئیس- پــس مجلــس تصویــب کــرد بــه آنچــه کمیســیون رأی داده اســت عمــل شــود 

بــا مالحظــه پانــزده ســال.
ــه  ــه ک ــا ورق ــه رأی را ب ــد ک ــرار بدهی ــد ق ــترودی- من بع ــم هش ــیخ ابراهی ــای ش آق

اســم رأی دهنــدگان در ایــن نوشــته شــده اســت رأی بگیرنــد و اعــالن کننــد کــی هــا 
ایــن رأی را داده انــد شــاید گمــان کننــد منهــم ایــن رأی خــالف شــرع را داده ام.

رئیس- خــالف شــرع یعنــی چــه ایــن اظهــاری اســت. )اســداهلل میــرزا و جمعــی دیگــر 

نیــز تعــرض کــرده و آقــا شــیخ اســمعیل در مقــام جــواب برآمــد رئیــس ســاکت نمــود 
طرفیــن را(.
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ــادی تحــت  ــا حــد زی ــررات ت ــن و مق ــه قوانی ــای اولی ــه شــد، بن همان طــور کــه گفت
ــوده اســت. در یکــی از  ــی ب ــن مــدرن کشــورهای اروپای ــن و قوانی ــر ارزش هــای نوی تأثی
مذاکــرات مجلــس قانون گــذار بــرای تصمیم گیــری در خصــوص پرداخــت بــه بازمانــدگان 

ــد:  ــس می گوی ــدگان مجل ــی از نماین یک
ــور  ــت مجب ــه دول ــت ک ــم اس ــع رس ــن مواق ــا در ای ــای دنی ــه ج »در هم
ــه مــوارد فــوت می شــوند کفالــت  اســت ورثــه کســانی را کــه در ایــن گون
ــه  ــب را ب ــه مواج ــود ک ــد می ش ــا قی ــر جاه ــد و در اکث ــتاری نمای و پرس
ــت اســت و  ــل خدم ــه خــودش قاب ــه اوالدی ک ــد ن ــر او بدهن ــال صغی اطف
ــد و از عهــده  ــان آور ندارن ــی کــه ن ــه اطفال ــه ایــن اســت کــه ب معنــی اعان
ــدگان  ــر از نماین ــی دیگ ــود« و یک ــتگیری ش ــد دس ــد بای کاری برنمی آین
می افزایــد: »در ایــن مواقــع در همــه جــا معمــول اســت کــه یــک وجهــی 
از طــرف دولــت بــدواً باینگونــه اشــخاص داده می شــود و بعــد مواجــب آن 
ــد از آن  ــود و بع ــرار می ش ــر برق ــه او مادام العم ــق ورث ــم در ح ــخص ه ش

ــود«.  ــع می ش قط
ــدواری  ــان و امی ــاد و اطمین ــب اعتم ــون جل ــن قان ــه ای یکــی دیگــر از ایده هــای اولی
دادن بــه مســتخدمین بــرای خدمــت صادقانــه و وفــاداری و جلوگیــری از خیانــت آن هــا 
ــتخدمین  ــی از مس ــوق یک ــراری کل حق ــاب برق ــدگان در ب ــی از نماین ــت. یک ــوده اس ب

ــد:  ــت می گوی ــده اس ــته ش ــگ کش ــه در جن ــی ک متوف
»ایــن شــخص در موقــع خدمــت جانــش را داده خــوب اســت تمــام مواجــب 

او داده شــود کــه اســباب تشــویق دیگــران باشــد«. 
در برخــی مــوارد هــم بــر ســر ایــن کــه بازمانــدگان اشــخاصی کــه خدمــت و خیانــت 
آن هــا محــل تردیــد اســت آیــا اســتحقاق دریافــت وظیفــه بازماندگــی دارنــد محــل بحــث 

و مناقشــه بــوده اســت: 
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»ایــن ملــت خــادم نداشــته اســت تــا شــش مــاه قبــل بلکــه اغلــب این هــا 
ــتند لشــکر  ــت نداش ــر مل ــی ب ــق خدمت ــچ ح ــد و هی ــان بودن ــادم خودش خ
نویــس بــوده اســت و اگــر ثابــت نیســت مــن لشــکری ایــران را می توانــم 
ثابــت بیــاورم کــه بعــضی از این هــا بــه مــا خدمــت نکردنــد و لیکــن امــروز 
مــا بــرای خاطــر ایــن کــه رحــم کــرده باشــیم بــه یــک پیــرزن و ایــن را 
راجــع بــه خدمــت او نکــرده باشــیم بنــده حاضــرم کــه رأی بدهــم و آنچــه 
ــت  ــی نیس ــب بزرگ ــن مطل ــدارد و ای ــم ن ــادی ه ــز زی ــنیده ام چی ــده ش بن
ــی اگــر  ــد از تمــام مملکــت نگاهــداری کنــد ول مجلــس شــورای ملــی بای
ــه  ــت ک ــن نیس ــم ممک ــرض می کن ــم ع ــم بدهی ــت بخواهی در ازای خدم
ــی  ــال او بخواهــد زندگان ــر عی ــک نف ــی نداشــته باشــد کــه ی ــدر دارائ آن ق
ــد  ــات بکن ــد تحقیق ــه بای ــدگان(: وزارت مالی ــر از نماین ــی دیگ ــد ... )یک کن
ــتبداد  ــد اس ــه در عه ــد ک ــده باش ــک شــوهری مان ــی از ی ــک پیرزن ــر ی اگ
ــتأصل  ــه مس ــال او ک ــه عی ــی ب ــن ربط ــرده ای ــت ک ــرکات زش ــوده و ح ب
ــد  ــس نبای ــت مجل ــچ وق ــدگان(: هی ــر از نماین ــی دیگ ــدارد... )یک ــت ن اس
ــزی  ــت چی ــه دول ــد ب ــت کرده ان ــابقًا خدم ــه س ــخاصی ک ــه اش ــد ک بگوی
نبایــد در صــورت اســتحقاق بــرای اعقــاب آن هــا  منظــور داشــت مــا بایــد 
شخص شــان را منظــور بداریــم بــه همــان طــور کــه معمــول بــوده اســت 
ــا  ــاال ی ــد ح ــات آن شــخص را بکن ــوق خدم ــات حق ــد مراع ــس بای و مجل
خــوب یــا بــد بایــد طــوری شــود کــه بازمانــدگان آن هــا حفــظ شــوند امــروز 
ــاال در  ــه مســتخدمند و ح ــدواری اشــخاصی ک ــرای امی ــس ب ــت و مجل مل
ادارات دولتــی هســتند بایــد مراعــات حقــوق آن را بنماینــد... )یکــی دیگــر 
ــه  ــت گفت ــن دول ــتخدمین و مأموری ــه مس ــن ب ــتر از ای ــدگان(: پیش از نماین
ــه  ــن ک ــرای ای ــد ب ــد می گفتن ــت می کنی ــرا مخالف ــما چ ــه ش ــد ک می ش
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ــبب  ــن را س ــند و ای ــان نباش ــر و پریش ــا مضط ــد از م ــا بع ــدگان م بازمان
قــرار می دادنــد بــرای خیانــت خودشــان. امــروز کــه مجلــس شــورای ملــی 
می خواهــد بــه مأموریــن بفهمانــد کــه فرقــی بیــن خــادم و خائــن هســت 
و در کمــال امانــت بایــد مأموریــن دولــت خدمــت بکننــد و قــوت الیمــوت 
بــه آن هــا خواهــد رســید و کســان او را پرســتاری خواهنــد کــرد یعنــی هــر 
ــت کســان و اهــل  ــد کــه دول ــد بدان ــت خدمــت کن ــرای دول ــد ب کــس بای
ــت  ــدی از روی صداق ــن اح ــرد و اال ای ــد ک ــداری خواه ــال او را نگاه و عی
خدمــت نخواهــد کــرد و بنــده هــم عــرض می کنــم یــک کســی خدمــت 
نکــرده یــا کــرده بایــد بــه ملــت فهمانــد کــه او را حفاظــت می کنیــم منتهــی 
خدمــت آن زمــان طــوری بــود کــه اگــر بــه بنــده هــم رجــوع می شــد بنــده 
ــال آن هــا را مثــل اهــل و  ــد اهــل و عی همــان طــور خدمــتی کــردم بای

ــم...« ــال خودمــان پرســتاری بکنی عی
بــر اســاس شــواهد موجــود از مذاکــرات مجلــس بــه نظــر می رســد یکــی از 
ویژگی هــای مهــم مــورد نظــر قانون گــذار تمکــن مالــی بازمانــده بــوده اســت: 

ــب  ــود دارد و مواج ــداد خ ــب را از اج ــن مواج ــان ای ــقلی خ ــوم عباس »مرح
ــد و  ــان باش ــت توم ــد و بیس ــا ص ــوده گوی ــدر نب ــم آن ق ــه او ه تلگرافخان
مکنتــی هــم چنــدان نــدارد اگــر تمــام مواجــب هــم بــه اوالد او داده شــود 

ــدارد.«  ــا ضــرر ن گوی
یا در جای دیگر: 

ــال اســت و  ــک عی ــط ی ــن نیســت، فق ــرای ای ــوم می شــود اوالدی ب »معل
اگــر آن عیــال هــم هــر قــدر اســتحقاق داشــته باشــد بیــش از صــد تومــان 

ــه او داد«. ــود ب نمی ش
»حقــوق بایــد بــه اشــخاصی داده شــود کــه فقیــر باشــند مــن ایــن را اطــالع 



منشأ قوانین بازماندگی در بازنشستگی ایران / 29

دارم مــرد متمولــی بــوده اســت و حقوقــی کــه بــه عیــال او رســیده اســت 
خیلــی اســت«. 

ــزان اســتحقاق مــورد توجــه  ــرای شناســایی می در عیــن حــال ضــرورت تحقیقــات ب
بــوده اســت: 

ــه  ــود ک ــادآوری بش ــیون ی ــه از کمیس ــه وزارت مالی ــم ب ــتدعا می کن »اس
تحقیــق کنــد کــه دارائــی داشــته یــا نداشــته و امورشــان چطــور می گــذرد 

ــات رأی داده باشــیم«  ــس از تحقیق ــه پ ک
»مخالــف نیســتم کــه چــون دارای بضاعــت فوق العــاده اســت چیــزی داده 

نشــود مــا بایــد میــزان اســتحقاق را بســنجیم«
»بنــده نمی دانــم فقیــر اســت یــا خیــر االن ایــن مباحثــه کــه شــد بایــد در 
ــدگان  ــه بازمان ــد ب ــا بای ــه نکردیــم کــه آی اصــل باشــد مــا در اصــل مباحث
مســتخدمین چیــزی منظــور داشــت یــا خیــر و در مــاده یــک شــخص بــه 

ــم.« ــم رأی بدهی ــی نمی توانی ــا غن ــر اســت ی ــم فقی ــا نفهمی خصــوص ت
البتــه در آن زمــان هــم بحث هایــی بــوده کــه اســتحقاق بــر اســاس وضعیــت فقــر و 
غنــای افــراد بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد یــا ایــن کــه قانــون وظایــف بایــد بــدون در 

نظــر گرفتــن ســایر شــرایط معتبــر باشــد: 
»وزیــر مالیــه نوشــته اســت ولــی بایــد راپــورت مشــروح داده شــود قانــون 
متوفیــات در حــق آن هایــی کــه 800 تومــان حقــوق دارنــد هیــچ مالحظــه 
غنــی و فقیــر را نکــرده اســت ... )یکــی دیگــر از نماینــدگان(: بنــده بــاز در 
ــا الزم اســت توضیحــات  ــه در حــق این ه پیشــنهاد خــودم عــرض دارم ک
ــتخدم  ــه مس ــا ک ــت و آن ه ــا چیس ــای آن ه ــر و غن ــال فق ــه ح ــد ک بدهن
ــم...  ــم بده ــرت رأی می توان ــا از روی بصی ــت ت ــان چیس ــتند و وضعش هس
ــی  ــوق معن ــوق ُمق ــد حق ــه می گوین ــن ک ــدگان(: ای ــر از نماین ــی دیگ )یک
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ــه  ــن همــان عــادت می شــود و اخــالق رذیل ــل اســت ای ــن بواطی ــدارد ای ن
ــان  ــته ایم هم ــا نشس ــاال م ــد ح ــت را چاپیدن ــه مملک ــت ک ــابقین اس س
ــا داده نشــود.  ــن داده شــود ی ــه ای ــم کــه ب اســاس را در مجلــس می گذاری
بنــده گمــان می کنــم اصــاًل بایــد مجلــس بگویــد دادن غلــط اســت و فقــط 
در ایــن بــاب مذاکــره بکنــد کــه جزئــی منــاط هــم فقیــر و غنــی را قــرار 
ــدس باشــی  ــا مهن ــک ی ــرادر مهندس الممال ــی ب ــن شــخص متوف بدهــد ای
اســت کــه اوالدش هــم کــه دارای مذلــت هســتند یــک یــا دو اوالدش کــه 
ــد  ــه کرده ان ــما اندوخت ــرای ش ــه از ب ــا ک ــت از آن ه ــد گف ــد بای ــغل دارن ش

مصــرف معیشــت نماییــد«. 
یکــی دیگــر از جنبه هــای اســتحقاق دریافــت حقــوق وظیفــه امــکان اشــتغال بازمانــده 

ــت:  بوده اس
ــد  ــخص می توانن ــن ش ــال ای ــا اطف ــه آی ــد ک ــت ش ــئله را ملتف ــد مس »بای

ــه«.  ــا ن داخــل شــغلی بشــوند ی
ــه در حــال  ــه آن ک ــود ک ــن ب ــر ســر ای ــروزی بحــث ب ــه گاه به عکــس تصــور ام البت

ــا دارد:  ــرای دریافــت مزای خدمــت اســت اســتحقاق بیشــتری ب
»کمیســیون بودجــه راجــع بــه حقــوق مرحــوم میــرزا محمدعلی خــان لشــکر 
نویــس قرائــت شــد، مشــعر بــر ایــن کــه در حــق شــهبازخان و غیاث الدولــه 
ــد داده  ــب نمی کن ــزی تصوی ــه چی ــیون بودج ــد کمیس ــغول کارن ــه مش ک
شــود. لکــن در حــق ســعید حضــرت کــه بــی کار اســت و عیــال و دختــر او 
ــم  ــرض می کن ــده ع ــدگان(: بن ــر از نماین ــی دیگ ــد ... )یک ــب می کن تصوی
ایــن کــه در حــق آن دو نفــر کــه مســتخدم هســتند چیــزی برقــرار نشــده 
ــده ام  ــده عقی ــت خواهــد شــد. بن اســت اســباب دلســردی مســتخدمین دول
ایــن اســت کــه همــان قســمت را بــه آن هــا بدهنــد و جــزو مواجــب این هــا 
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محســوب نماینــد... )یکــی دیگــر از نماینــدگان(: امــروز نظــر کمیســیون و 
مجلــس بایــد در ایــن مســئله همیشــه معطــوف باشــد کــه آن ترتیــب غلــط 
ســابق کــه حقــوق داده می شــد منســوخ نماینــد و امــروز کــه در حــق آن 
دو نفــر چیــزی منظــور نکــرده اســت کمیســیون بــه مناســبت ایــن اســت 
کــه آن هــا مشــغول کارنــد و حقوقــی هــم دارنــد لکــن آن یــک پســر بــه 
مدرســه مــی رود و هنــوز قابــل اشــتغال بــه یــک خدمــت و نوکــری نیســت 
ــن اســت کــه  ــرر شــد مالحظــه ای ــال او و آن پســر هــم مق و در حــق عی
ــابق آن  ــری س ــب نوک ــل ترتی ــه باط ــا ب ــق ی ــه ح ــا ب ــوده ی ــم ب ــر قس ه
ــت  ــت و مل ــه دول ــد ک ــرده اســت بدانن ــت ک ــا خدم ــدر آن ه ــوده پ طــور ب
حقــوق خدمــت آن هــا را منظــور دارنــد... )یکــی دیگــر از نماینــدگان(: بنــده 
ــه مســتخدمین دولــت داد و در  ــد ب عقیــده ام ایــن اســت کــه حقــوق را بای
آنجــا آن هــا کــه مشــغول خدمــت هســتند بــه آن هــا داده نشــده اســت بایــد 
ــوق اداری  ــی حق ــا یعن ــت آن ه ــت حــق خدم ــا داده شــود و از باب ــه آن ه ب
آن هــا محســوب شــود... )یکــی دیگــر از نماینــدگان(: بنــده عقیــده ام ایــن 
اســت کــه قانــون متوفیــات کــه نوشــته شــده اســت مــادام کــه مجلــس او را 
نســخ نکــرده اســت بایــد مجــرا باشــد بــه همــان ترتیــب کــه ذکــر شــد اگــر 
کســی مشــغول خدمــت دولتــی اســت حقوقــی کــه بــه او داده می شــود از 
بابــت اداری او محســوب می شــود لکــن در حــق آن هــا هــم کــه مشــغول 
خدمــت هســتند و بــه موجــب آن قانــون هــر چــه داللــت دارد یــک چیــزی 
می دهیــم ...ایــن یــک مســئله قانونــی اســت و اینجــا یــک اشــکال قانونــی 
پیــدا خواهــد شــد ایــن کــه یــک شــخص مثــاًل مســتخدم دولــت اســت و 
صــد تومــان مثــاًل مواجــب دارد بعــد دو پســر دارد یکــی مســتخدم اســت 
ــکار  ــن که بی ــه ای ــد ب ــان می گویی ــن صــد توم ــما از ای ــی کار ش ــی ب و یک
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اســت یــک چیــزی داده شــود امــا بــه آن کــه مشــغول خدمــت اســت اگــر 
ــع  ــی در واق ــود یعن ــوق اداری او محســوب ش ــزء حق ــود ج ــم داده می ش ه
ــودش  ــوق اداری خ ــه از حق ــت ک ــردی اس ــان ف ــود هم ــه او داده نمی ش ب
می گیــرد فــرض می کنیــم ایــن دو نفــر هــم فــوت شــدند آن وقــت ورثــه 
آن پســر کــه بیــکار اســت بــاز نصــف حقــوق پــدری خــودش را می بــرد و 
ورثــه آن کــه ســال ها بــه دولــت خدمــت کــرده اســت بــه کلــی بی بهــره 
اســت ایــن ترتیــب بــه کلی غلــط اســت بایــد یــک فکــر صحیحــی کــرد 
بلکــه ایــن ترتیــب از دو جهــت ضــرر دارد هــم ایــن کــه مشــغول کار اســت 
ــد  ــت او را نکن ــر کفای ــت اگ ــکار اس ــه بی ــم آن ک ــود ه ــرد می ش ــال س ح
ــر از  ــت... )یکــی دیگ ــد رف ــب کار نخواه ــر عق ــد دیگ ــه او می رس آنچــه ب
نماینــدگان(: اواًل در حــق آن هــا کــه وجهــی برقــرار شــده اســت چنانچــه 
عــرض کــردم بــه واســطه ایــن بــود کــه هنــوز قابلیــت دخــول در نوکــری 
را ندارنــد و بــه مالحظــه ســابقه خدمــات آبــاء آن هــا همیــن قــدر شــما یــک 
ــا وقتــی  ــی نماینــد ت ــه آن هــا می دهیــد کــه صــرف معــاش جزئ چیــزی ب
کــه پــر شــد برســند و داخــل خدمــت شــوند البتــه آن وقــت هــم همیــن 
ــوب  ــا محس ــوق آن ه ــد از حق ــرش می گویی ــای دیگ ــاره برادره ــم درب قس
ــا  ــوق آن ه ــود از حق ــا داده می ش ــه آن ه ــه ب ــم آنچ ــن قس ــود همی می ش

ــود«. ــوب می ش محس
تحــت تکفــل دیگــری بــودن یکــی دیگــر از نــکات مــد نظــر قانون گــذار بــوده اســت، 
بــه طــوری کــه امــکان ازدواج مجــدد بازمانــده در تصمیــم در اســتحقاق حقــوق وظیفــه 

تأثیــر داشــته اســت: 
»بایــد معیــن شــود ترتیــب ایــن زن بــه چــه قســم اســت؛ اگــر زنــی اســت 
ــل رعایــت نیســت شــاید یــک ســال  ــل شــو باشــد کــه هیــچ قاب کــه قاب
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دیگــر شــش مــاه دیگــر شــوهر بکنــد«. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه در قانــون وظایــف تأکیــد شــده بــود کــه حقــوق وظیفــه تــا 15 
ســال بــه وراث تعلــق می گیــرد موقتــی یــا دائمــی بــودن مزایــا هــم مــورد بحــث قــرار 
گرفتــه اســت. بــرای مثــال در مــوردی تصمیــم بــر ایــن می شــود کــه حقــوق متوفــی بــه 
دلیــل آن کــه در هنــگام خدمــت در جنــگ کشــته شــده جــای 50 درصــد بــه طــور کامــل 
پرداخــت شــود و بحــث می شــود کــه آیــا آن نیمــه دوم هــم نیــاز بــه مــدت دارد یــا خیــر: 

»اصــل وضــع نصــف ثانــی چــون بــه مقتضــای حــال مملکــت اســت مــدت 
الزم نــدارد... )یکــی دیگــر از نماینــدگان(: چطــور می شــود کــه از بــرای او 
تعییــن مــدت نمــود زیــرا کــه از جملــه ورثــه او آن زن پیــرش اســت کــه 
بعدهــا عاجزتــر خواهــد شــد پــس بایــد مــادام الحیــات باشــد... )یکــی دیگــر 
از نماینــدگان(: چیــزی کــه در ازای خدمــت بــه کســی داده می شــود بایــد 

دائمــی باشــد نــه موقتــی«.
ــم  ــدن آن ه ــبق ش ــه ماس ــف ب ــوص عط ــف در خص ــون وظای ــب قان ــد از تصوی بع

ــت:  ــه اس ــورت گرفت ــی ص بحث های
ــون  ــروج قان ــل از خ ــا قب ــه بعضی ه ــن ک ــه ای ــت ب ــع اس ــب راج ــن مطل »ای
ــون  ــن قان ــه ای ــرح اســت ک ــاده مط ــک م ــن در ی ــده اند ای ــوم ش ــات مرح متوفی
از چهاردهــم ربیــع االول هــزار و ســیصد و بیســت و چهــار معمــول شــده و بعــد 
شــامل خواهــد بــود ایــن مســئله را اگــر مواجــب افخم الدولــه را مجلــس تصویــب 
ــاب نوشــته و رأی  ــن ب ــه در ای ــد در ضمــن یــک الیحــه دیگــری وزارت مالی کن
ــه  ــن کار رجــوع بشــود ب ــم ای ــان می کن ــده گم ــی خــودش را داده اســت بن قطع
ــس و در  ــد مجل ــب می کن ــر تصوی ــب اگ ــن ترتی ــه ای ــه ب ــیون قوانین مالی کمیس
ــاب  ــه در آن ب ــب را ک ــه در آن مطل ــب را ک ــود آن مطل ــه خ ــئله افخم الدول مس
وزارت مالیــه الیحــه داده تصویــب کــرده اســت کــه آن قوانینــی کــه ناقــص اســت 
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قبــل از قانــون متوفیــات مجلــس قبــول کنــد ولــی آن هایــی کــه هیــچ فرمــان 
صــادر نشــده اســت آن هــا  را قبــول نمی کنــد و نظــر کمیســیون قوانیــن مالیــه 
در ایــن بــاب الزم اســت و بایــد تکلیــف ایــن مســائل در آنجــا معیــن شــود اگــر 
ــه«. ــن مالی ــان کمیســیون قوانی ــه هم ــم ب ــد رجــوع بکنی ــب می کن مجلــس تصوی

ــد  در خصــوص ایــن کــه چــه کســانی واجــد شــرایط دریافــت حقــوق وظیفــه بوده ان
بایــد بــه منابــع و مآخــذ اولیــه قانون گــذاری رجــوع کــرد. ایجــاد قوانینــی بــرای حمایــت 
ــه شــد محصــول  ــا اولویــت و فوریتــی کــه گفت ــان و مســتخدمین ب ــدگان کارکن از بازمان
ــر  ــت تأثی ــد و تح ــاالری جدی ــتگاه دیوان س ــش دس ــی و پیدای ــد اجتماع ــرایط جدی ش
آموزه هــای نویــن دنیــای مــدرن غربــی بــوده اســت. بــا ایــن حــال ادبیاتــی کــه در توضیــح 
قانــون وظایــف آمــده اســت مملــو از واژگان و مفاهیــم فقهــی و شــرعی اســت. امــا نســبت 
ایــن قانــون بــا فقــه نســبتی مســتقیم و بالواســطه نبــوده؛ چــرا کــه محتــوا و مفــاد ایــن 
قانــون ســابقه ای در فقــه نداشــته اســت. در ایــن قانــون و قوانیــن بعــدی کــه هنــوز آثــار 
آن در ادبیــات صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی موجــود اســت از بازمانــدگان تحــت عنــوان 
ــرای  ــا ب ــا پیــش از اصالحــات هــم نســبت دو برابــری مزای ــام بــرده شــده و ت »وراث« ن
بازمانــدگان ذکــور نســبت بــه انــاث جــاری بــوده اســت کــه ریشــه در قانــون ارث دارد. در 
قانــون فقهــی ارث موجبــات ارث از طریــق پیونــد ســببی عمدتــًا از طریــق زوجیــت ایجــاد 

ــری وجــود دارد:  ــد نســبی در ســه طبقــه ارث ب می شــود و در پیون
قــول  ● بــه  فرزنــد.  نبــودن  پدر، مادر، فرزند و نــوه در صــورت  اول:  طبقــه 

ــرد. ــت ارث می ب ــادر می ــدر و م ــود پ ــا وج ــوه ب ــهور، ن مش
بــاال  ● هرچــه  مــادری  و  بزرگ پــدری  دوم: پدربزرگ و مــادر  طبقــه 

ــان.  ــدان آن ــا پــدری و مــادری و فرزن ــا مــادری و ی روند، برادر و خواهر پــدری ی
در ایــن طبقــه، وارث نزدیــک، مانــع ارث بــردن وارث دور می شــود.

طبقــه ســوم: عمو، عمه، دایی و خالــه و فرزنــدان آنــان در صــورت نبــودن  ●
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ایشــان، جــز یــک صــورت کــه پســرعموی پــدری و مــادری بــا عمــوی پــدری 
ــدم اســت. ــو مق ــر عم ــرض، عموزاده ب ــن ف ــا هــم باشــند. در ای ب

بــه ایــن ترتیــب در نخســتین نســخه قانون گــذاری بازمانــدگان بــا توجــه بــه تأکیــد 
بــر وراث، بــه نظــر می رســد طبقــه اوِل قانــون ارث فقهــی و ارث ناشــی از پیونــد ســببی 
ــم در  ــه و ه ــون وظیف ــم در قان ــال ه ــن ح ــا در عی ــت؛ ام ــوده اس ــذار ب ــر قانون گ مدنظ
قوانیــن بعــدی بــر کفالــت نیــز تأکیــد شــده و بــه نظــر می رســد تــالش شــده بازماندگانــی 
کــه نفقــه آن هــا بــر عهــده مســتخدم متوفــی بــوده اســت تحــت حمایــت قــرار گیرنــد. 

نفقــه در فقــه در درجــه اول بــه زوجــه تعلــق می گیــرد. از نظــر فقهــی در ازدواج دائــم، 
ــه برخــی از خویشــاوندان و  ــن حــال نفق پرداخــت نفقه زن بر شــوهر واجب اســت. در عی

نزدیــکان نیــز بــر عهــده فــرد اســت. خویشــاوندان در اینجــا عبارت انــد از:
فرزندان و نوه ها، اگرچه پایین تر روند )مانند نبیره و نتیجه(؛. 1
 پدر و مادر و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، اگرچه باالتر روند. . 2

ــا بزرگ، مســلمان یا کافر  ــا زن، کوچــک ی ــند ی ــن دو دســته -خواه مرد باش ــه ای نفق
بــر مــرد واجــب اســت؛ ولــی نفقــه دیگــر نزدیــکان، بــه ویــژه کســانی کــه از 

او ارث می برند، اســتحباب دارد.
بــا ایــن وجــود از آن جــا کــه نفقــه هــم تکلیفــی بــرای فــرد زنــده اســت، نمی تــوان 
ــع  ــده را تاب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــان متوف ــدگان کارکن ــرای بازمان ــه ب ــه«ای ک »وظیف
ــه  ــت ک ــی اس ــع میراث ــدگان در واق ــه بازمان ــوق وظیف ــت و حق ــم دانس ــه ه ــوم نفق مفه

ــد. ــا می مان ــه ج ــدگان ب ــرای بازمان ب
ــم  ــدگان بدانی ــه بازمان ــف دامن ــاس تعری ــی را اس ــی فقه ــر مبان ــی اگ ــور کل ــه ط ب
ــاد  ــود نه ــه خ ــرد ک ــاظ ک ــه« و »ارث« لح ــاد »نفق ــی از دو نه ــوان آن را ترکیب می ت
ــوده  ــر ب ــون ارث نزدیک ت ــه قان ــه ب ــای اولی ــه در صورت ه ــکیل داده ک ــدی را تش جدی
اســت. بــا ایــن وجــود هــدف غایــی قوانیــن بازماندگــی چــه در صورت هــای اولیــه و چــه 
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در اصالحــات بعــدی آن تأمیــن خانــواده و اعضــای تحــت تکفــل کارکنــان متوفــی بــوده تا 
بــا توجــه بــه تغییــرات جدیــد اجتماعــی و ســازوکارهای جدیــد اطمینــان خاطــری از تأمیــن 

ــواده کارکنــان ایجــاد کنــد.  آینــده خان
ــال 1287  ــف« در س ــون »وظای ــب قان ــس از تصوی ــد پ ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
همچنــان در دوره هــای اول و دوم مجلــس مجــادالت و مناقشــاتی در خصــوص ایــن قانون 
وجــود داشــت؛ بــا ایــن حــال قانــون مذکــور طــی 14 ســال پــس از تصویــب همچنــان تنها 
قانــون مــدون نــه فقــط در حــوزه بازمانــدگان بلکــه در کل نظــام بازنشســتگی ایــران بــود 
کــه ســامان دهی و اجــرا می شــد. ســال 1301 »قانــون اســتخدامی« بــه تصویــب رســید 
کــه در فصــل چهــار و پنــج آن دایــره ای بــه نــام »دایــره تقاعــد« در وزارت مالیــه وقــت 
تشــکیل شــد. بــه ایــن ترتیــب بیســت و دوم آذر 1301 را روز پیدایــش نظــام بازنشســتگی 
ــل  ــواده ی بالفصــل او در مقاب ــد و اعضــاء خان ــران دانســته اند کــه حمایــت از کارمن در ای

پیــری، فــوت و ازکارافتادگــی را در دســتور کار خــود قــرار داد. 
ــه در  ــی ک ــون اســتخدام کشــوری مصــوب 22 آذر 1301 اصول ــارم قان در فصــل چه

ــد از : ــارت بودن ــد عب ــی ش ــتگی پیش بین ــه بازنشس زمین
ــًا  ● ــه ســنی کــه قاعدت کارمنــد بعــد از مــدت معینــی انجــام خدمــت و رســیدن ب

توانایــی انجــام کار خــود را از دســت می دهــد بــدون آنکــه خدمتــی انجــام دهــد 
ــود. ــد ش ــوق بهره من از حق

هــر کــس کــه بــه علــت حادثــه ای علیــل و ازکارافتــاده شــود و قــادر بــه ادامــه  ●
خدمــت نباشــد، بــدون رعایــت خدمــت و ســن از مقــرری خــاص اســتفاده کنــد.

هــر مســتخدم کــه فــوت شــود خانــواده او در حمایــت کارفرمایــش کــه دولــت  ●
اســت قــرار گیــرد.

بــا اصــالح قانــون وظایــف در قانــون اســتخدام کشــوری ســال 1301 ســهم بازماندگان 
از حقــوق وظیفــه فــارغ از جنســیت آن هــا برابــر شــد. در همیــن قانــون خواهــر و بــرادر 
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نیــز بــه عنــوان بازمانــدگان قانونــی در دامنــه پوشــش حمایتــی اضافــه شــده اند. 
ایــن قانــون یــک بــار در ســال 1308 و بــار دیگــر در ســال 1324 و ســپس در ســال 
1337 شمســی تغییــرات بنیــادی و اساســی کــرد و باالخــره در تاریــخ 1345/3/31 قانــون 

اســتخدام کشــوری فعلــی جایگزیــن قانــون گذشــته شــد. 
طــی ســال های 1301 تــا 1345 کــه قانــون اســتخدام کشــوری بــه تصویــب رســید در 
شــرایط برخــورداری بازمانــدگان قانونــی و میــزان حقــوق وظیفــه تعلــق گرفتــه بــه آن هــا 
ــه پوشــش  ــون اســتخدام کشــوری ســال 1345 دامن ــت. قان ــی صــورت گرف ــز تغییرات نی
حمایتــی را کاهــش داد و خواهــر و بــرادر را از ایــن دامنــه حــذف کــرد. همچنیــن بــرای 
ــان  ــرد و برخــورداری هم زم ــن ک ــاث( ســقف ســنی تعیی ــم ان ــور و ه ــدان )هــم ذک فرزن
ــزان  ــن می ــرد. همچنی ــوع ک ــه را ممن ــوق وظیف ــا مســتمری و حق ــه ی ــوق وظیف از دو حق
ــر 50  ــرد، حداکث ــده ی منحصربه ف ــه بازمان ــه ب ــه تعلق گرفت ــوق وظیف ــورداری از حق برخ

درصــد حقــوق مســتمری بازنشســته متوفــی مقــرر شــد. 
ــه را از  ــوق وظیف ــزان حق ــب رســید کــه می ــه تصوی ــی ب در ســال 1352 اصالحیه های
50 درصــد بــه 80 درصــد آخریــن حقــوق مســتخدم متوفــی بــرای بازمانــدگان افزایــش 
داد. ایــن افزایــش را تحــت تأثیــر هم زمانــی بــا اولیــن شــوک نفتــی و وفــور درآمدهــای 
ــدان در  ــرای فرزن ــه ب ــوق وظیف ــراری دو حق ــس از آن برق ــته اند. پ ــت دانس ــی دول نفت
ســال 1355 بــه تصویــب رســید. عــالوه بــر فرزنــدان، همســران بازمانــده نیــز در صــورت 
ــه همســر  ــان از حقــوق وظیف ــرای خــود می توانســتند هم زم داشــتن حقــوق مســتمری ب

خــود نیــز اســتفاده کننــد. 
ــت  ــژه وراث تح ــون وی ــه 60، قان ــی ده ــرایط جنگ ــع ش ــه تب ــال 1361 و ب در س
ــبت  ــدگان نس ــن بازمان ــت از ای ــید. در حمای ــب رس ــه تصوی ــهدا ب ــازان و ش ــل جانب تکف
ــه بازمانــدگان مشــترکین عــادی صنــدوق دو تفــاوت عمــده وجــود داشــت: اواًل دامنــه  ب
ــه از  ــورت گرفت ــت ص ــق حمای ــًا عم ــت و ثانی ــز در برگرف ــرادر را نی ــر و ب ــش خواه پوش
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ــراد  ــن اف ــب ای ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــش یاف ــز افزای ــر نی ــاث و خواه ــوادگان ان ــدان و ن فرزن
در صــورت ابــراز عــدم تمکــن مالــی و نداشــتن شــوهر می توانســتند بــه طــور نامحــدود 
ــاث  ــدان ان ــورد فرزن ــه در م ــال آن ک ــد. ح ــد گردن ــه بهره من ــوق وظیف ــای حق و از مزای
مشــترکین عــادی ســقف ســنی 25 ســال )در صــورت ادامــه تحصیــل و نداشــتن شــوهر( 

ــد.  ــال می ش ــه اعم ــوق وظیف ــورداری از حق ــرای برخ ب
دی مــاه ســال 1363 اصالحیــه ای بــه تصویــب دولــت رســید کــه مطابــق آن فرزنــدان 
ــهم  ــتند از س ــی می توانس ــن مال ــدم تمک ــورت ع ــا در ص ــالگی تنه ــس از 20 س ــور پ ذک
ــاث  ــوادگان ان ــدان و ن ــورد فرزن ــس در م ــد. بالعک ــد گردن ــود بهره من ــه خ ــوق وظیف حق

شــاهد برداشــته شــدن ســقف ســنی بــرای برخــورداری از حقــوق وظیفــه هســتیم. 
ــال  ــوری در س ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــب قان ــش از تصوی ــا پی ــال 1368 ت از س
1386 تغییــرات اندکــی در قانون گــذاری در ایــن حــوزه صــورت گرفــت و عمــده مصوبــات 
دولــت در ســال های ابتدایــی دهــه 70 شمســی ناظــر بــر تعییــن میــزان حقــوق وظیفــه 
بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط تورمــی آن دوره و کاهــش قــدرت خریــد حقــوق 
وظیفــه دریافتــی توســط بازمانــدگان گویــی دغدغــه اصلــی دولــت حفــظ قــدرت خریــد 
ــال ها  ــن س ــران در ای ــت وزی ــات هیئ ــب مصوب ــر در قال ــن ام ــه ای ــوده اســت ک ــا ب آن ه

انعــکاس یافتــه اســت. 
در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال 1386 فصــل ســیزدهم بــه تأمین 
اجتماعــی اختصــاص یافتــه اســت کــه مــوادی از آن بــه برقــراری حقــوق وظیفــه بــرای 
ــرای  ــی ب ــن مال ــدم تمک ــرط ع ــون ش ــن قان ــاص دارد. در ای ــی اختص ــدگان قانون بازمان
ــور  ــدان ذک ــرای فرزن ــت. ب ــده اس ــذف ش ــه ح ــوق وظیف ــدگان از حق ــورداری بازمان برخ
ــورداری از مســتمری  ــکان برخ ــل ام ــه تحصی ــا 25 ســالگی و در صــورت ادام ــر ت حداکث
فراهــم بــوده و در مــورد فرزنــدان انــاث در صورتــی کــه آن هــا شــغل و شــوهر نداشــته 
باشــند می تواننــد مادام العمــر از مســتمری والدیــن خــود اســتفاده کننــد. مطابــق 
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ــوده  ــر ب ــتمری براب ــک از وراث از کل مس ــر ی ــهم ه ــون س ــن قان ــل از ای ــای قب رویه ه
و در صــورت خــروج یکــی از بازمانــدگان ســهم وی بــه تســاوی میــان ســایرین تقســیم 

خواهــد شــد. 
در قانــون حمایــت خانــواده، مصــوب 1391، برخــی از مــواد مرتبــط بــا نحــوه برقــراری 
مســتمری بــرای بازمانــدگان قانونــی اســت. در ایــن قانــون موانــع ازدواج بــرای همســران 
بازمانــده مرتفــع شــده و امــکان اســتفاده هم زمــان آن هــا از مســتمری و حقــوق وظیفــه 

فراهــم شــده اســت. 
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دســتور کار اولیــن دوره مجلــس شــورای ملــی قــرار گرفتــه اســت، نشــان می دهــد کــه 
ــی در  ــت باالی ــوع از اولوی ــن موض ــوص ای ــخص در خص ــده مش ــازوکار و قاع ــاد س ایج

ــوده اســت.  ــز برخــوردار ب ــه نی قانون گــذاری کل جامع
ــر  ــر س ــب ب ــس از تصوی ــف پ ــون وظای ــوص قان ــه در خص ــورت گرفت ــرات ص مذاک
ــد.  ــکار می کن ــذار را آش ــن قانون گ ــس ذه ــای پ ــا و نگرش ه ــی ایده ه ــیوه های اجرای ش
بــه نظــر می رســد یکــی از نــکات مهــم مــد نظــر قانون گــذار مســئله اســتحقاق بازمانــده 
بــرای دریافــت وظیفــه بــوده اســت و ایــن کــه چــه شــرایطی بایــد بــرای احــراز صالحیــت 
ــر  ــدول زی ــت. در ج ــوده اس ــه ب ــه و مناقش ــورد مجادل ــود م ــه ش ــر گرفت ــده در نظ بازمان
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عــالوه بــر مــرور مفــاد قانــون وظایــف مبانــی، انگیــزه و مناقشــات و بحث هــای مربــوط 
ــس  ــرات دو دوره ی اول مجل ــاس مذاک ــر اس ــت. ب ــده اس ــه ش ــون خالص ــن قان ــه ای ب
ــن  ــامل ای ــون ش ــن قان ــه ای ــوط ب ــای مرب ــات و بحث ه ــن ابهام ــی اصلی تری شــورای مل
مــوارد بــوده اســت: اســتحقاق دریافــت بازمانــدگان اشــخاصی کــه خدمــت و خیانــت آن هــا 
محــل تردیــد بــوده اســت، تمکــن مالــی بازمانــده و اســتحقاق بــر اســاس وضعیــت فقــر و 
غنــای بازمانــده، ضــرورت تحقیقــات بــرای شناســایی میــزان اســتحقاق، امــکان اشــتغال 
بازمانــده بــه عنــوان شــرطی بــرای اســتحقاق، تحــت تکفــل دیگــری بــودن بــه عنــوان 

شــرط اســتحقاق، موقتــی یــا دائمــی بــودن مزایــا، عطــف بــه ماســبق شــدن قانــون. 
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ویژگی های نخستین قانون بازماندگی
قانون وظایفنام قانون

1287سال تصویب

دایره شمول
ورثه شامل اوالد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و نواده ای که پدر و 

مادرش فوت کرده و در کفالت متوفی باشد
15 سالدوره شمول

نصف بالکسر مرسوم متوفیمیزان

سهم وراث

پدر و نواده ذکور در حکم اوالد ذکور و مادر و نواده اناث در حکم اوالد اناث خواهد بود. دو یا چند نواده 
که از یک اوالد باشند فقط سهم پدر یا مادر آن ها در بین آن ها تقسیم خواهد شد.

عیال دائمه در صورت انحصار در حکم اوالد اناث است و در صورت تعدد قسمت یک دختر مابین 
زوجات متعدده تقسیم خواهد شد.

شرایط

مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس نباشد. 
هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفه مزبوره مادامی که مستخدم 

هستند از بابت مواجبی که در ازاء خدمت دولت می گیرند محسوب می شود.

مبانی
تحت تأثیر ارزش های نوین و قوانین مدرن کشورهای اروپایی 

قوانین اسالمی ارث

انگیزه
جلب اعتماد و اطمینان و امیدواری دادن به مستخدمین برای خدمت صادقانه و وفاداری و جلوگیری 

از خیانت آن ها

مناقشات و 
بحث ها

استحقاق دریافت بازماندگان اشخاصی که خدمت و خیانت آن ها محل تردید بوده است
تمکن مالی بازمانده و استحقاق بر اساس وضعیت فقر و غنای بازمانده

ضرورت تحقیقات برای شناسایی میزان استحقاق 
امکان اشتغال بازمانده به عنوان شرطی برای استحقاق

تحت تکفل دیگری بودن به عنوان شرط استحقاق
موقتی یا دائمی بودن مزایا

عطف به ماسبق شدن قانون
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خط زمان قوانین بازماندگان طی زمان

1287
تصویب قانون وظایف: پدر، مادر، عیال و اوالد و نوادگاني که تحت تکفل مستخدم متوفي بودند جمعاً از 
نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده مي کردند و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین 

شده بود. 

1301
تصویب قانون استخدامی: تشکیل دایره تقاعد در وزارت مالیه و پیدایش نظام بازنشستگی؛ حمایت از کارمند 
و اعضاء خانواده بالفصل او در مقابل پیري، فوت و ازکارافتادگی؛ برابری سهم بازماندگان از حقوق وظیفه 
فارغ از جنسیت آن ها؛ اضافه شدن خواهر و برادر به عنوان بازماندگان قانونی در دامنه پوشش حمایتی 

1345

تصویب قانون استخدام کشوری فعلی: کاهش دامنه پوشش حمایتی و حذف خواهر و برادر از دامنه؛ تعیین 
سقف سنی برای فرزندان )هم ذکور و هم اناث(؛ ممنوعیت برخورداری هم زمان از دو حقوق وظیفه یا 
مستمری و حقوق وظیفه؛ میزان برخورداری بازمانده منحصر به فرد حداکثر 50 درصد حقوق مستمری 

بازنشسته متوفی

1352
تصویب اصالحیه: افزایش میزان حقوق وظیفه بازماندگان از 50 درصد به 80 درصد آخرین حقوق مستخدم 

متوفی تحت تأثیر هم زمانی با اولین شوک نفتی و وفور درآمدهای نفتی دولت

1355
برقراری دو حقوق وظیفه برای فرزندان؛ عالوه بر فرزندان، همسران بازمانده نیز در صورت داشتن حقوق 

مستمری برای خود می توانستند هم زمان از حقوق وظیفه همسر خود نیز استفاده کنند. 

1361

تصویب قانون ویژه وراث تحت تکفل جانبازان و شهدا به تبع شرایط جنگی دهه 60: دامنه پوشش شامل 
خواهر و برادر و افزایش عمق حمایت از فرزندان و نوادگان اناث و خواهر و برخورداری از حقوق وظیفه 

به طور نامحدود در صورت ابراز عدم تمکن مالی و نداشتن شوهر )در مورد فرزندان اناث مشترکین عادی 
سقف سنی 25 سال )در صورت ادامه تحصیل و نداشتن شوهر( برای برخورداری از حقوق وظیفه اعمال 

می شد(. 

1363
تصویب اصالحیه: بهره مندی فرزندان ذکور پس از 20 سالگی از حقوق وظیفه تنها در صورت عدم تمکن 

مالی؛ برداشته شدن سقف سنی فرزندان و نوادگان اناث

1386

تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و اختصاص فصل سیزدهم آن به تامین اجتماعی؛ حذف شرط 
عدم تمکن مالی برای برخورداری از حقوق وظیفه؛ برخورداری فرزندان ذکور از مستمری در صورت ادامه 

تحصیل حداکثر  تا 25 سالگی؛ برخورداری فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر به صورت 
مادام العمر؛ برابری سهم وراث از کل مستمری

1391
تصویب قانون حمایت خانواده: مرتفع شدن موانع ازدواج برای همسران بازمانده؛ امکان استفاده هم زمان 

همسران بازمانده از مستمری و حقوق وظیفه
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ــن  ــده می شــود قوانی ــدگان دی ــن بازمان ــی قوانی ــه کــه در نمــودار خــط زمان همان گون
مربــوط بــه بازمانــدگان در دوره هــای زمانــی مختلــف تغییــرات زیــادی را از ســر گذرانــده 
و طبعــا از تحــوالت اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی در هــر دوره تاثیــر گرفتــه اســت. در 
واقــع قانــون وظایــف از ابتــدا بــرای حــل یــک چالــش یــا مســئله اجتماعــی موجــود در 
یــک شــرایط تاریخــی خــاص شــکل گرفتــه اســت. بــا وجــود مبانــی فقهــی موجــود در 
ایــن قانــون، قوانیــن و مقــررات در ایــن گونــه مــوارد بــه خــودی خــود اصالــت فقهــی و 
ــرای یــک  ــوارد نوعــی چاره اندیشــی ب ــن م ــد و قانون گــذاری در ای ــق ندارن ــی مطل حقوق
ــات  ــااًل از تجربی ــی احتم ــن چاره اندیش ــت. در ای ــوده اس ــخص ب ــی مش ــئله اجتماع مس
ــه  ــد فق ــول و قواع ــی آن از اص ــدی قانون ــه در صورت بن ــده و البت ــتفاده ش ــی اس خارج
اســالمی و همیــن طــور شــرایط اجتماعــی بهــره گرفتــه شــده اســت. قوانیــن بعــدی نیــز 

ــار تحــول شــده اند.  ــا شــرایط دچ متناســب ب
بنابرایــن هرگونــه اصــالح یــا تغییــر در قوانیــن مربــوط بــه بازمانــدگان بایــد منطبــق 
بــر شــناخت وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی نهــاد خانــواده و معنــای عرفــی و اجتماعــی 
و همچنیــن قانونــی و حقــوق مســئولیت کفالــت و خانــواده در هــر دوره تاریخــی خــاص 
باشــد. اگرچــه پایــداری مالــی از مســائل مهــم پیــش روی صندوق هــا هســتند و قوانیــن 
ــد،  ــدات مســتمری را ایجــاد کرده ان ــی تعه ــار مال ــی از ب ــل توجه ــدگان بخــش قاب بازمان
امــا نمی تــوان بــا نگاهــی یک ســویه و صرفــًا بــا هــدف ایجــاد تــوازن منابــع و مصــارف 
ــن قوانیــن کــرد و واقعیت هــا و زمینه هــای اجتماعــی را  ــا اصــالح ای ــه حــذف ی ــدام ب اق

ــت.  ــده گرف ــه نادی ــه همه جانب ــدون مطالع ب
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منابع
اکبــری، محمدعلــی )1395(؛ رفــاه اجتماعــی در ایــران معاصــر؛ موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن - 

عی جتما ا
عظیمــی، میکائیــل )1395(؛ پنــدی از تایتانیــک بــرای نظــام بازنشســتگی؛ ویژه نامــه اقتصــادی - 

شــرق )6 مهــر 1395(
ــی »یــک -  ــی، زاده غــالم، زهــرا و نوربخــش، فاطمــه )1395(؛ گــزارش مطالعات قاســمی، مجتب

قــرن قانون گــذاری در حمایــت از بازمانــدگان کارکنــان دولــت در حــوزه مســتمری ایــران، اکنــون 
ــدوق بازنشســتگی کشــوری کجــا ایســتاده ایم؟«؛ صن

قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران- 
قوامــی، نســرین )1396(؛ گــزارش کارشناســی »مســتمری بازمانــدگان در کشــورهای مختلــف«؛ - 

موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا، شــماره 12
ــدگان در -  ــتمری بازمان ــه مس ــوط ب ــن مرب ــی )1396(؛ قوانی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

ــور ــی کش ــه اجتماع ــای بیم صندوق ه
هــادی زنــوز، بهــروز )1397(؛ صندوق هــای بازنشســتگی ایــران در گــذر زمــان، بــا تاکیــد بــر - 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری؛ تهــران: طــرح نقــد
سایت اینترنتی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی- 
سایت اینترنتی ویکی فقه، دانشنامه حوزوی- 
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پیوست: وضعیت کنونی مستمری بازماندگان در صندوق های بازنشستگی کشور

وق
ند

بازماندگان واجد شرایط )وراث قانونی(ص
سهم مستمری هر یک از بازماندگان

 )میزان سهم وراث(

ری
شو

ی ک
تگ

س
ش

ازن
ب

فرزندان و نوادگان ذکور تا پایان 20 سالگی مگر . 1
اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها 
یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل 
باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آن ها در 

پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع می شود.
فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شغل و . 2

شوهر )در صورتی که ورثه اناث دارای شوهر باشد 
مطلقه یا شوهرش فوت نماید مجدداً از حقوق 

وظیفه پدر استفاده خواهد کرد.(
مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر و تحت تکفل . 3

بودن متوفی.
پدر متوفی به شرط تحت تکفل بودن متوفی.. 4
عیال دائمی. 5
شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت . 6

کفالت عیال متوفی خود بوده باشد.
فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم . 7

متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر

به موجب ماده 87 قانون استخدام کشوری، حقوق 
وظیفه به تساوی بین وراث تقسیم می شود. در 

صورتی که هر یک از وراث شرایط دریافت سهم 
حقوق وظیفه را از دست بدهند، آن سهم به سهم 

سایر وراث افزوده می شود. به طوری که حتی 
تنها ورثه از تمامی حقوق بازنشستگی و وظیفه 

ازکارافتادگی استفاده خواهد کرد.
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 )میزان سهم وراث(

عی
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جت
ن ا

أمی
ن ت

زما
سا

عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده 
است.

تبصره-همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار 
نموده اند )عقد دائم( در صورت فوت شوهر دوم، توسط 

تأمین اجتماعی مجدداً به آن ها مستمری پرداخت خواهد 
شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد )3%( 

کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد.
فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال 
تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به 
علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی 

موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
»شرایط برخورداری فرزندان اناث کارمندان دولت مشمول 

قانون تأمین اجتماعی، به موجب قانون اجازه پرداخت وظیفه 
و مستمری وراث ... مصوب 1363/10/2 که در ذیل آمده 

است و قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی 
مصوب 1386/10/5 تغییر کرده است«: قانون اصالح 

تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری 
وراث کارمندان مصوب آذرماه 1338 و برقراری حقوق و 
وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 63/10/2 

مجلس شورای اسالمی، اصالحی 1379/2/13 ماده 
واحدهـ  الف »از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و 

مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت 
وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذرماه 1338 در 
مورد ورثه ذکور تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب 

مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی 
رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج 

سالگی قابل پرداخت خواهد بود.«

ماده 83: سهم مستمری هر یک از بازماندگان 
بیمه شده متوفی به شرح زیر است:

میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل 
پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است 
و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر 
دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم 

خواهد شد. )ماده مذکور اصالح شده و همسران 
مردان متوفی از 100 درصد مستمری استحقاقی 

برخوردار خواهند بود(.
میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل 
بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده 
است و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده 
باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده 
متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی 

بیمه شده است. مجموع مستمری بازماندگان 
بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری 

استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع 
مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک 

از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و 
در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت 
شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری 

گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی 
مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر 

حال بازماندگان بیمه شده از صد در صد مستمری 
بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
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سهم مستمری هر یک از بازماندگان
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عی
ما

جت
ن ا

أمی
ن ت

زما
سا

پدر و مادر متوفی در صورتی که اواًل تحت تکفل او بوده 
ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال 
تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی 
موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال 

مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده 82: بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری 

استفاده خواهند کرد:
شوهر مشروط بر اینکه اواًل تحت تکفل زن بوده ثانیًا 

سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون 
پزشکی موضوع ماده  91 این قانون ازکارافتاده بوده و در هر 

حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

الف. پدر آن ها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در 
بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب. سن آن ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً 

به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به 
علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی 

موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر در صورتی که اواًل تحت تکفل او بوده ثانیاً سن 

پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز 
کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع 

ماده91 این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری 
از سازمان دریافت ندارند.

تبصره: منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده 
متوفی، مستمری حین فوت او است. در مورد 

بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری 
فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از 

مستمری که برای بیمه شده ازکارافتاده کلی حسب 
مورد برقرار می شود.
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بازماندگان واجد شرایط )وراث قانونی(ص
سهم مستمری هر یک از بازماندگان

 )میزان سهم وراث(

ها
ک 

ک بان
تر

ش
م

زوج یا زوجات دائمی مستخدم اعم از اینکه شوهر اختیار . 1
کره یا نکرده باشند.

شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت کفالت . 2
همسر متوفی خود باشند.

فرزندان اناث متوفی و هم چنین نوادگان اناث در . 3
صورتی که تحت کفالت قانونی مستخدم متوفی بوده 

باشند.
فرزندان اناث مطلقه و تحت کفالت قانونی مستخدم. 4
فرزندان ذکور تا 20 سالگی در صورت تحصیل در . 5

مراکز آموزش عالی معتبر تا پایان 25 سالگی 
پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند.. 6
فرزندان، نوادگان علیل و ازکارافتاده و یا ناقص العضو . 7

مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده اند و ازکارافتاده 
باشند )مادام العمر(

حقوق وظیفه به تساوی بین وظیفه بگیران واجد 
شرایط تقسیم می شود و در صورت قطع سهم 

هریک از وظیفه بگیران سهم قطع شده به تساوی 
به سهم سایر وظیفه بگیران افزوده می شود.

ساز
ده 

آین

همسر دائمی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است با ضریب 5 سهم در صورتی که عضو متوفی دارای چند . 1
همسر باشد این سهم به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل همسر متوفی خود باشد با ضریب 5 سهم.. 2
فرزندان ذکور تا پایان 20 سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات آموزشی تا پایان 25 سالگی. . 3

و فرزندان اناث در صورت نداشتن شوهر در حین فوت عضو متوفی و تا زمانی که شوهر اختیار نکرده اند. 
)مشروط بر اینکه اشتغال به کار نداشته باشند( هر یک با ضریب 2/5 سهم و چنانچه هیچ یک از والدین در 

قید حیات نباشند هر یک با ضریب 5 سهم. فرزندان علیل یا ناقص العضوی که قادر به کار نباشند مادام العمر 
از حقوق وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند بود.

والدین متوفی مشروط بر اینکه تحت تکفل عضو باشند، هر یک با ضریب 2 سهم.

ان
یر

ی ا
ران

شتی
و ک

در 
بنا

مطابق قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصالحات بعدی آن
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وق
ند

بازماندگان واجد شرایط )وراث قانونی(ص
سهم مستمری هر یک از بازماندگان

 )میزان سهم وراث(

ما(
 )ه

ان
یر

ی ا
الم

 اس
ری

هو
جم

ی 
مای

واپی
ه

همسر دائمی و دختران متوفی تا زمانی که شوهر اختیار . 1
نکرده و یا به استخدام یکی از مؤسسات دولتی و وابسته 

به دولت درنیامده باشند.
شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت کفالت . 2

همسر متوفی خود بوده باشد.
فرزندان ذکور متوفی تا پایان 20 سالگی و در صورت . 3

ادامه تحصیل در مؤسسات عالی علمی، تا پایان 25 
سالگی.

پدر یا مادر مستخدم مشروط بر اینکه تحت تکفل . 4
متوفی بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 

سال تمام یا بیشتر باشد و یا ازکارافتاده باشند.
فرزندان علیل و یا ناقص العضو مستخدم متوفی که 

ازکارافتاده باشند )مادام العمر(

 حقوق 
5
مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل 4

بازنشستگی یا حقوق وظیفه ازکارافتادگی مستخدم 
متوفی است که به تساوی بین بازماندگان واجد 

شرایط تقسیم می شود و در صورت قطع سهم هر 
یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به 

سهم سایر بازماندگان افزوده خواهد شد.
هرگاه بازماندگان واجد شرایط مستخدم متوفی 

حقوق 
2
1 منحصربه فرد باشد سهم او معادل 

بازنشستگی یا حقوق وظیفه ازکارافتادگی مستخدم 
متوفی خواهد بود.

چنانچه مستخدم قبل از برقراری حقوق 
بازنشستگی یا حقوق وظیفه ازکارافتادگی فوت 

5
4 شود، حقوق وظیفه بازماندگان وی بر مبنای 
حقوق بازنشستگی مستخدم متوفی خواهد بود.

ان
یر

ه ا
یم

ب

همسر یا همسران دائمی. 1
فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شوهر اختیار . 2

نکرده و یا به استخدام یکی از دستگاه های دولتی و یا 
وابسته به دولت درنیامده اند.

فرزندان ذکور تا زمانی که به سن 20 سال تمام . 3
نرسیده اند مگر آنکه به موجب مدارک الزم در یکی از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول تحصیل 

باشند که در این صورت در پایان 25 سال عمر 
مستمری آنان قطع خواهد شد. 

شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل . 4
همسر متوفی خود بوده باشد.

پدر و مادری که تحت کفالت کارمند متوفی بوده باشند. . 5
نوادگان کارمند متوفی در صورتی می توانند از مستمری . 6

استفاده کنند که قبل از فوت کارمند تحت کفالت او 
بوده باشند. 

مستمری به تساوی بین بازماندگان تقسیم 
می شود و در صورت قطع سهم هر یک میزان 

سهم به تساوی بین سایر بازماندگان اضافه خواهد 
شد.
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مطابق قانون استخدام کشوری و تغییرات بعدی آن

ان
یر

ی ا
کز

 مر
مه

بی

همسر یا همسران دائمی. 1
فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شوهر اختیار . 2

نکرده و یا به استخدام یکی از دستگاه های دولتی و یا 
وابسته به دولت درنیامده اند.

فرزندان ذکور تا زمانی که به سن 20 سال تمام . 3
نرسیده اند مگر آنکه به موجب مدارک الزم در یکی از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول تحصیل 

باشند که در این صورت در پایان 25 سال عمر 
مستمری آنان قطع خواهد شد. 

شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل . 4
همسر متوفی خود بوده باشد.

پدر و مادری که تحت کفالت کارمند متوفی بوده باشند. . 5
نوادگان کارمند متوفی در صورتی می توانند از مستمری . 6

استفاده کنند که قبل از فوت کارمند تحت کفالت او 
بوده باشند.

مستمری به تساوی بین بازماندگان تقسیم 
می شود و در صورت قطع سهم هر یک میزان 

سهم به تساوی بین سایر بازماندگان اضافه خواهد 
شد. 
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وق
ند

بازماندگان واجد شرایط )وراث قانونی(ص
سهم مستمری هر یک از بازماندگان

 )میزان سهم وراث(

ان
هر

ی ت
دار

هر
ش

عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده . 1
است و در صورتی که متوفی دارای چند عیال باشد این 

سهم بین آنان تقسیم خواهد شد. 
شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل . 2

عیال متوفی خود بوده است.
فرزندان متوفی تا پایان 20 سالگی و در صورت ادامه . 3

تحصیل در مؤسسات رسمی عالی آموزشی تا پایان 
25 سالگی )در مورد دختران مشروط بر اینکه شوهر 

نداشته باشند.(
فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده 

باشند مادام العمر.

یر
شا

و ع
ن 

ئیا
ستا

 رو
عی

ما
جت

ه ا
یم

ق ب
دو

صن
مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات و اصالحات بعدی آن



منابع و پیوست ها / 53

وق
ند
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ت
العا

 اط
ت

زار
ن و

دمی
تخ

س
م

الف( همسر جز در صورتی که همسر اختیار کرده و شوهر 
در صورتی که علیل یا ازکارافتاده و تحت کفالت بوده و 

همسر وی مخارجش را تأمین می نماید.
ب( اوالد ذکور غیر شاغل تا سن 20 سال تمام و در صورتی 
که مشغول تحصیالت عالیه باشند تا خاتمه تحصیل حداکثر 

تا 25 سال.
ج( اوالد اناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل 

باشند.
د( پدر و جدی که در کفالت متوفی بوده اند

ه( مادر و جده ای که شوهر نداشته باشند و در کفالت متوفی 
بوده اند. 

و( برادر مجرد یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به 
اداره خود نباشد و برادر صغیری که در کفالت متوفی است. 

مطابق بند )ب(
ز( خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که 

شاغل بوده یا شوهر داشته باشد. 
ح( نوادگانی که تحت کفالت متوفی بوده اند حسب مورد 

مطابق بندهای ه و ج 
ط( فرزندان و یا نوادگان علیلی یا ناقص العضو تحت تکفل 
متوفی که قادر به کار و تأمین معاش خود نباشند مستمری 

آنان تا پایان عمر پرداخت می شود. 
ی( هر یک از مستمری بگیران که فاقد شرایط باال شوند 
در صورتی که دوباره واجد شرایط مزبور شوند می توانند از 

حقوق مستمری استفاده نمایند.
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الف- همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا 
شاغل باشد و شوهر در صورتی که همسرش مخارج وی را 

تأمین می نموده است 
ب-اوالد ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام در صورتی 

که مشغول تحصیل باشند تا خاتمه تحصیل حداکثر 23 
سال تمام

ج-اوالد اناث جز در صورتی که شوهر داشته باشد یا شاغل 
باشند 

د- پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند
ه- برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به 

اداره امور خود نباشد
و- خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که 

شوهر داشته یا شاغل باشد.
ز-نوه هائی که تحت کفالت متوفی بوده اند پسر تا سن 19 

سال و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام  و دختر جز 
در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند.

توضیح -1هر یک از مستمری بگیران چنانچه به بیماری 
غیرقابل عالج و یا نقص عضو مبتال گردند به طوری که 

برابر تشخیص کمیسیون عالی پزشکی برای همیشه قادر به 
تأمین معاش خود نباشند مستمری آنان مادام العمر پرداخت 

خواهد شد.

حقوق مستمری بین مستمری بگیران به 
طور مساوی تقسیم خواهد شد. هریک 
از مستمری بگیران که از دریافت حقوق 

مستمری محروم گردد سهم وی به سهم سایر 
مستمری بگیران افزوده خواهد شد.
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همسر دائمی مستخدم مرد تا زمانی که شوهر نکند و . 1
همسر مستخدم زن در صورتی که ازکارافتاده و تحت 

تکفل متوفی باشد.
فرزند پسر تا موقعی که به سن 20 سال تمام برسد . 2

یا درصورتی که به تحصیل تمام وقت در دانشگاه یا 
مؤسسه عالی اشتغال داشته باشد تا زمانی که به سن 
26 تمام می رسد و یا تا هر موقع که ازکارافتاده کلی 

باشد.
فرزند دختر در صورت عدم اشتغال تا موقعی که شوهر . 3

اختیار نکرده باشد.
پدر و مادر که تحت تکفل او بوده و سن پدر از 60 سال . 4

و سن مادر از 50 سال تجاوز کرده باشد و یا ازکارافتاده 
کلی و دائمی باشند و هر حال در موقع فوت متوفی 

تحت تکفل وی قرار داشته باشند.
توضیح: احراز تحت تکفل بودن و تشخیص برقراری 

مستمری عائله تحت تکفل مستخدمان به عهدۀ صندوق 
بازنشستگی است.

همسر: 50 )درصورتی که مستخدم مرد بیش از 
یک همسر داشته باشد نسبت مزبور به تساوی 

بین آنان تقسیم خواهد شد(.
فرزندی که یکی از والدینش زنده باشد: 25

فرزندی که هیچ یک از والدینش زنده نباشد: 50
هر یک از والدین متوفی یا هر دو آن ها: 20 که 

اگر هر دو آن ها در قید حیات باشند به تساوی بین 
آن ها تقسیم خواهد شد.

توضیح: در صورتی که یک یا چند نفر از 
بازماندگان مستمری بگیر فوت کنند یا فاقد شرایط 

دریافت مستمری گردند به تناسب نسبت های 
ذکر شده فوق به مستمری سایر بازماندگان اضافه 

خواهد شد.
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همسر در صورت عدم ازدواج مجدد در صورت فوت شوهر 
دوم، مستمری زوجه بیمه شده متوفی مجدداً برقرار خواهد 

شد.
1/1- شوهر بیمه شده زن، اواًل درآمد کافی برای معیشت 

مستقل نداشته باشد، ثانیاً سن او متجاوز از 60 سال باشد یا 
طبق نظر کمیسیون پزشکی ازکارافتاده بوده و مستمری از 

هیچ صندوقی دریافت نکند. 
2. فرزندان ذکور )بیمه شده مرد(: کمتر از 18 سال تمام 

داشته باشند. یا اینکه سن آن ها از 25 سال متجاوز نبوده و 
مشغول تحصیل باشند یا اینکه به حکم مرجع صالح مجوز 

تشخیص داده شوند. 
2/1: شرط استحقاق فرزندان اناث، نداشتن شوهر و عدم 

اشتغال است.
2/2: در مورد فرزندان بیمه شده زن، عالوه بر شرایط مذکور، 
الزم است پدر آن ها در قید حیات نباشد و ثانیاً تحت کفالت 

وی باشند.
3. پدر و مادر بیمه شده )زن-مرد( متوفی: 

3/1: در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل باشد
3/2: سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز باشد

3/3: یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده 
باشد و مستمری بگیر هیچ صندوقی نیز نباشد. 

همسر بیمه شده متوفی )اعم از مرد-زن( معادل 
%50 مستمری استحقاقی – در صورت تعدد 

همسر دائم میزان مذکور به نسبت مساوی بین 
ایشان تقسیم می شود.

هر یک از فرزندان متوفی معادل %25 کل 
مستمری بیمه شده و اگر پدر و مادر در قید 

حیات نباشند سهم فرزندان %50 کل مستمری 
استحقاقی متوفی خواهد بود.

میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده 
متوفی معادل %20 مستمری استحقاقی متوفی 

است.
میزان کل مستمری بازماندگان عبارت از 4/5 

مستمری استحقاقی متوفی )مستمری استحقاقی 
بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او است( اگر 
در موردی مجموع مستمری سهم کل بازماندگان 
از این سقف فراتر رود سهم هر یک از ایشان به 

نسبت درصدهای تعیین شده تقلیل داده می شود. 
اگر یکی از مستمری بگیران به علتی از زمره 
بازماندگان واجد شرایط خارج گردد سهم وی 

به نسبت درصدهای مزبور بین سایرین توزیع و 
افزایش خواهد یافت.
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عیال مادامی که شوهر اختیار نکرده باشد. 1
ورثه ذکور کمتر از 20 سال داشته باشد. 2
ورثه اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده باشد. . 3
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همسر یا همسران دائمی متوفی. 1
فرزندان و نوادگان ذکور زیر 20 سال و در صورت ادامه . 2

تحصیل دانشگاهی تا 25 سال.
فرزندان و نوادگان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال.. 3

بازماندگان مجرد و ازکارافتاده کلی.
پدر و مادر که در زمان حیات کارمند تحت تکفل . 4

کارمند باشند.

80 سهم همسر  
30 سهم  فرزند یا نوه 

جمعاً 20 سهم پدر و مادر  
خواهر و برادر 20 سهم

درصورتی که فرزند تنها بازمانده باشد سهم وی 
%80 و درصورتی که پدر و مادر، خواهر و برادر و یا 

نوه تنها بازمانده باشند سهم آنان %50 مستمری 
تعیین شده خواهد بود.

مجموع دریافتی بازماندگان از اصل مستمری 
تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
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