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  چكيده
نفر از ايرانيان توسط نيروهاي عراقي به اسارت گرفته  40000موجود در طول جنگ عراق و ايران حدود  بر اساس آمار: مقدمه
هاي اجتماعي و شغلي بيشتري نسبت به افراد عادي جامعه  بر مشكالت جسمي و رواني، ناتوانياسيران جنگي عالوه  .شدند
  .ها بود بندي آن ن مشكالت اشتغال آزادگان و الويتتعييهدف از انجام اين مطالعه . دارند

انجام  (Focus group discussion)مصاحبه گروهي  و به صورت )Qualitative study(يكيفاز نوع اين مطالعه : ها مواد و روش
بيشتري داشتند از  و با قوانين مربوط به اشتغال آشنايي داراي تحصيالت در رشته حقوق بودند نفر از آزادگاني كه 10 .شد

اعضاي گروه . جلسه انجام شد 7اين بررسي در . د و امور ايثارگران انتخاب شدندليست آزادگان موجود در بنياد شهي
بندي  مشكالت بيان شده دسته سپس .ردندرابه صورت بارش افكار بيان ك در زمينه اشتغالپيش روي آزادگان مهم  مشكالت

  . و خالصه شدند
ل جهت تعيين مهمترين مشك .نددادامتياز  10بندي بين يك تا  يتهاي الو ليست مشكالت بر اساس شاخص روه بهاعضاي گ

شده و باالترين امتياز  ها  با هم جمع كنندگان در تمامي فرم شده به هر مشكل توسط شركت اشتغال آزادگان، امتيازات داده
  .شد مشكل اشتغال آزادگان درنظر گرفتهبه منزله مهمترين 

و بيشترين  ماه 48 كمترين مدت اسارت .بود 55تا  41سال با طيف سني  47مورد مطالعه افراد گروه ميانگين سني: ها يافته
مهمترين مشكالت عنوان شده توسط آزادگان در زمينه اشتغال كه از باالترين امتياز برخوردار  .ماه بود 118مدت اسارت 

در ساختار بنياد شهيد و امور ايثارگران،  اجراي قوانين كمبود سيستم نظارت بربازنشستگي زودرس،  :بودند به ترتيب شامل
يا افزايش حقوق بر اساس سنوات كاري  بدون پرداخت مالي دوره اشتغال آزادگان دو برابر شدن سنوات كاريحالت اشتغال، 

  . ندبود اشتغال موجودعدم اطالع كامل آزادگان از قوانين و 
نشان داد كه گروه بر اين باورند بازنشستگي زودرس، حالت اشتغال و كمبود سيستم نظارت  اين پژوهشنتايج : گيري نتيجه

هاي  تأييد يافتهبه منظور . مهمترين مشكالت اشتغال آزادگان است بر اجراي قوانين در ساختار بنياد شهيد و امور ايثارگران
و شدت مشكل اشتغال آزادگان  طراحي و اجرا شود تا نوعاي كمي با حجم نمونه باال  اين پژوهش ضروري است مطالعه

    . ريزي شود در صورت نياز براي رفع آن برنامهتر بررسي شود تا  دقيق
  

  (Focus group discussion)حث متمركز گروهي ب  اشتغال،آزادگان، : كليد واژه
  

  12/1/89 :تاريخ دريافت
  25/2/89: تاريخ پذيرش
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  مقدمه 
ترين  از جمله كشورهايي است كه طوالني كشور ايران
سال جنگ،  8و  در طول  قرن بيستم داشتهجنگ را در 

توسط از ايرانيان  فرن 40000حدود اساس آمار موجودبر
بررسي مطالعات ) 1.(نيروهاي عراقي به اسارت گرفته شدند

هاي جسمي و رواني در  است كه شيوع بيماري نشان داده
  )2و3.(بيشتر از افراد عادي جامعه استجنگي  زندانيان

چون  هاي جسمي متعددي هم اسيران جنگي از بيماري
هاي  هاي دنداني، عفونت هاي قلبي عروقي، بيماري بيماري

هاي ادراي و سردرد رنج  دستگاه تنفسي فوقاني عفونت
مطالعه بررسي وضعيت سالمت آزادگان  )2و4و5.(برند مي

چهارمحال و بختياري در كشور نيز همين نتايج را 
 اختالالت روانيه بر مشكالت جسمي، عالو )6.(داد نشان
 )6و7.(داشتدر اسيران جنگي  شيوع بيشتري نيز
اختالل افسردگي پس از كه آمار بيماري  كه طوري به

 در اسيران جنگي باالتر از افراد عادي جامعه ١سانحه
شروع نشان داد كه  اي در اين زمينه مطالعه )3و8و9.(بود

نوروپاتي محيطي،  مانند هاي نورولوژيكي عالئم بيماري
آتروفي اپتيك و كري حسي در اسيران جنگي به دوران 

اين افراد عالوه بر اختالالت جسمي  )8.(گشت اسارت برمي
هاي شغلي بيشتري نسبت به افراد  و رواني، داراي ناتواني

جامعه بوده و مشكالت فراواني در زمينه كارهاي نرمال 
با توجه به اين كه  )7.(درون منزل و محيط كار داشتند

 ،اجتماعي مشكالتاين افراد پس از بازگشت به وطن دچار 
آوردن  فراهم) 10( كنند مي شغلي و خانوادگي را تجربه

. رسد شرايط مناسب اجتماعي و شغلي ضروري به نظر مي
بر روي  اسراي جنگياكثر مطالعات انجام شده در گروه 

به  متري و مطالعات ك) 2-9(سالمت آنان تمركز داشته
و مشكالت اشتغال آنان پرداخته  هاي شغلي ناتواني

هاي مهم  يكي از دغدغهرسد  به نظر مي )7و 10(.است 
از آنجا كه . بازگشتگان از جنگ مسأله شغل و درآمد است

اي در خصوص مشكالت اشتغال آزادگان در كشور  مطالعه
انجام نشده، بر آن شديم تا با انجام اين مطالعه مشكالت 

يش روي آزادگان در زمينه اشتغال را تعيين و پ
  .بندي كنيم الويت

  
  
  

                                                 
1 Post Traumatic Stress Disorder 

  مواد و روش ها
 ٣مصاحبه گروهي به صورتو  ٢يكيفاز نوع اين مطالعه 

جهت انجام اين مطالعه، ليست آزادگان از بنياد  .انجام شد
نفر از آزادگاني  10شهيد و امور ايثارگران دريافت شد و 

در يكي از  اسارتماه  6 حداقلكه داراي سابقه 
سال  3 داراي و حداقل را داشتند، هاي عراقي اردوگاه

نفر از  2 .بودند، انتخاب شدند پس از آزادي سابقه كاري
اين افراد در طول دوره جلسات به دليل مشكالت شخصي 

نفر اول در جلسه سوم پس از تعيين . از گروه خارج شدند
جم در زمان دوم در جلسه پن مشكالت اشتغال و نفر

بندي مشكالت از ادامه همكاري انصراف داده و پس  الويت
  .از آن عضو جديدي به گروه اضافه نشد

از آنجا كه هدف مطالعه بررسي مشكالت اشتغال و قوانين 
ها از افرادي انتخاب شدند كه  كليه نمونهمرتبط با آن بود، 
تحصيل كرده بودند و با قوانين اشتغال و  در رشته حقوق

در   .مسائل حقوقي مرتبط با آن آشنايي بيشتري داشتند
صورت تمايل آزاده به شركت در مطالعه وارد پژوهش 

  . شدند
محل  . جلسه بحث گروهي  انجام شد 7 در اين بررسي 

يك اتاق كنفرانس با نور و تهويه كافي ، جلساتبرگزاري 
به دقيقه  90تا  60 طور متوسط بينجلسه به هر  .بود

پزشك محقق  2تمام جلسات توسط . انجاميد طول مي
ها در طول  مطالب اصلي تمام صحبت .شد هدايت مي

تاريخ يادآوري  .شد جلسات توسط دو پزشك يادداشت مي
از انجام برگزاري هر جلسه به اعضاي گروه يك هفته  قبل 

م معرفي شده و اعضاي گروه به ه ،در جلسه اول. آن بود
هدف از انجام مطالعه بيان شد سپس نحوه انجام مطالعه 

- انجام و روش بود تشريح كه به صورت بحث گروهي
براي اعضاي گروه تعريف به طور كامل آن  - روش دلفي

شد  از اعضاي گروه خواسته و سوم در جلسه دوم )11.(شد
 را در زمينه اشتغالپيش روي آزادگان كه مشكالت مهم 

در جلسه سوم مشكالت  .صورت بارش افكار بيان كنند به
بندي و عناويني كه  مشابه بودند، يكي  بيان شده دسته

بندي شده توسط همكاران  سپس مشكالت دسته. شدند
به  در جلسه چهارمعناوين خالصه شده . طرح خالصه شد

قرار گرفته و در  اصورت كتبي در اختيار هر يك از اعض
بندي  الويت هاي شاخص ،ندي مشكالتب جهت الويتادامه 

شاخص هاي الويت بندي هاي . انتخاب و وزن دهي شدند
                                                 

2 Qualitative study 
3 Focus group discussion 
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 ريزي قابليت برنامه :انتخاب شده براي هر مشكل شامل
 بخشي برنامه، اثر)ريزي امكان برنامه( براي مشكل

، طول )شده هاي در نظر گرفته ها و هزينه برنامهبودن مؤثر(
وتاه ك بلند يا( مورد نياز براي انجام مداخله مدت مداخله

سرعت انجام ( فوريت مداخله  ،)بودن زمان مداخله مدت
تأثير مشكل بر ( ناشي از مشكل ، آسيب اجتماعي)مداخله
، شدت مشكل، وسعت )هاي مختلف زندگي اجتماعي جنبه

اختالل ايجاد ( ثير بر سالمتأت و )گستره مشكل( مشكل
 بندي هاي الويتبه معيار .نددبو )در وضعيت سالمت

با استفاده از نظرات آزادگان  اساس منابع موجود و بر
پس از ) 11.(امتياز داده شد 7تا  1كننده بين  شركت

به هر يك از عناوين ) ن دادنوز(دادن امتيازها 
بندي، نمرات داده شده توسط پزشكان  هاي الويت شاخص

در  بود و 3-7طيف نمرات داده شده بين . مقايسه شد
زياد  صورتي كه تفاوت بين نمرات داده شده توسط اعضاء

 -فوريت مداخله  -وسعت مشكل(مربوطه  هاي الويت بود
و مجدداً پس از  هشد به بحث گذاشته) تأثير بر سالمت

در مرحله بعد امتيازات جمع و  .بحث امتيازدهي شد
و در  ها به عنوان وزن هر شاخص لحاظ شد ميانگين آن

قابليت هاي  شاخص بندي براي نمره الويت ميانگين نهايت
اثربخشي برنامه، آسيب اجتماعي، وسعت  ريزي، برنامه

هاي طول  براي شاخص و 6مشكل، تاثير بر سالمت عدد 
 5مدت مداخله، فوريت مداخله و شدت مشكل عدد 

  .دست آمد به
در جلسات پنجم الي هفتم اعضاي گروه به ليست 

 10تا  1بندي بين  هاي الويت مشكالت بر اساس شاخص
شده براي  امتياز داده و در مواردي كه تفاوت امتياز داده

ميانگين (نمره  5هر مشكل بين اعضاي گروه بيش از 
بود، موضوع به بحث گذاشته شده و درنهايت پس  )نمرات

در پايان . شد از مباحثه مجدداً توسط افراد امتياز داده
مده در وزن شاخص الويت آ جلسه هفتم امتيازات به دست

كننده  امتياز كلي هر مشكل توسط هر شركتضرب شد تا 
جهت تعيين مهمترين مشكل اشتغال . آيد به دست

ت داده شده به هر مشكل توسط آزادگان، امتيازا
كنندگان در تمامي فرم ها  با هم جمع شده و  شركت

باالترين امتياز به منزله مهمترين مشكل اشتغال آزادگان 
  .نظر گرفته شددر
  
  
  

  يافته ها
سال با طيف  47 مورد مطالعه افراد گروه ميانگين سني

 .هل بودندأمت كننده تمام افراد شركت. بود 55تا  41سني
و بيشترين مدت اسارت  ماه 48 كمترين مدت اسارت

مدرك  فر از اعضاي گروه داراين 3 .ماه بود 118
نفر داراي مدرك ليسانس حقوق  5 و ليسانس حقوق فوق
   .ندبود

مشكالت عنوان شده در مورد اشتغال  در جلسه دوم گروه
توسط اعضاي گروه پژوهش به صورت بارش افكار به 

 :شامل موارد ذيل بود كه دست آمد

 مرتبط با اشتغال نقص اجراي قوانين  
 مرتبط نوانياي با ق برخورد سليقه  
 تحصيلي آزادگانغيرمرتبط با رشته  هاي اعطاي شغل  
 بازنشستگي زودرس  
 آزادگان شده به ارائه تفاوت چشمگير در مزاياي  
 عدم بكارگيري آزادگان بيكار  
  درمورد قوانين اشتغالمختلف ادارات بين نقص هماهنگي  
 پرداخت هزينه براي شروع كار آزادگان ديركرد  
 دست و پا گيربودن قوانين اشتغال  
  قبل از اسارتبرنگشتن آزادگان به پست سازماني  
 درجه كار ءلحاظ نشدن ارتقا  
 جوياي كارآزادگان بيكار  تعداد زياد  
 عدم افزايش حقوق به نسبت آسيب ناشي از اسارت  
 امتياز ايثارگري در اشتغال ننبود  
 حالت اشتغال  
 كمبود برنامه براي دوره بازنشستگي  
 مشكل در اجراي قانون براي گزينش آزادگان  
  به دليل اسارتمشكالت روحي در اشتغال  
 مرتبط با اشتغال كمبود سرويس هاي ارائه خدمات  
  اشتغال موجودعدم اطالع كامل آزادگان از قوانين  
 آزادگان  كمبود كارشناس در حيطه رفع مشكالت اشتغال

  در بنياد شهيد و امور ايثارگران
 براي  در دسترس نبودن كتابچه قوانين خدمات اشتغال

  تمامي آزادگان
 اشتغال شدن روند اجرايي مرتبط با وانينق بودن محدود 

  آزادگان
 ختار بنياد در سا اجراي قوانين كمبود سيستم نظارت بر

  شهيد و امور ايثارگران 
 بدون  دوره اشتغال آزادگان دو برابر شدن سنوات كاري

   يا افزايش حقوق براساس سنوات كاري پرداخت مالي
در جلسه سوم مشكالت عنوان شده در جلسه دوم 

عناويني كه بيشتر شبيه هم بودند با يك  ،شد بندي دسته
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 25 ازميان .عنوان ثبت شده و عناوين اضافه حذف شدند
عنوان مهمترين مشكالت مشكل به  13شده،  مشكل مطرح

  :مشكالت انتخاب شده شامل موارد ذيل بود. اب شدندانتخ
  مرتبط با گزينش اشتغال آزادگان اجراي قوانيندر نقص  
 غير مرتبط با رشته تحصيلي آزادگان هاي لاعطاي شغ  
 بازنشستگي زودرس در آزادگان  
 آزادگان ارائه شده به فاوت چشمگير در مزايايت  
 عدم بكارگيري يا استخدام آزادگان بيكار  
 برنگشتن آزادگان به پست سازماني قبل از اسارت  
 پس از اسارت كار رتبه ءلحاظ نشدن ارتقا  
 الت اشتغالح  
  رواني در زمان اشتغال به دليل دوره  - روحيوجود مشكالت

  اسارت
 عدم اطالع كامل آزادگان از قوانين  اشتغال  
  آزادگان  كالت اشتغالمشكمبود كارشناس در حيطه رفع

  در بنياد شهيد و امور ايثارگران
 در سازمان ها و نهاد هاي دولتي  مبود سيستم نظارت ك

   استخدام آزادگان قوانين درست اجرايبراي 
 بدون  دوره اشتغال آزادگان و برابر شدن سنوات كاريد

  قوق بر اساس سنوات اعطا شدهيا افزايش ح پرداخت مالي
شده  مشكل ليست 13در جلسه پنجم همكاران طرح به 

راي هر مشكل بر اساس شاخص دادن امتياز ب. امتياز دادند
سپس يك . الويت بندي تهيه شده در جلسه سوم گروه بود

و در رديف هاي اين جدول عناوين  جدول تهيه شد
مشكالت و در ستون هاي آن الويت بندي ها قرار داشت 
واعضاي گروه به هر مشكل بر اساس شاخص هاي الويت 

  .امتياز دادند 10تا  1بندي بين 
هاي داده شده به معيارهاي  ششم و هفتم امتيازدر جلسه 

 ها مواردي كه تفاوت امتياز  در آن بندي بررسي و الويت
به بحث گذاشته شده و ) نمره 5بيش از تفاوت (زياد بود 

 به عناوين موجود مجدداًجديدي فرم هاي در اعضاي گروه 
ها، امتيازات جمع  پس از لحاظ نمودن وزن .دادندامتياز 
ابتدا . هاي اشتغال استخراج گرديد شده و الويت بندي
بندي آن ضرب  ازات هر مشكل در نمره شاخص الويتامتي
در . سپس امتيازات فرد در انتهاي جدول جمع شد. شد

مشكل توسط اعضاي  13انتها تمام امتيازات داده شده به 
كمبود سيستم بازنشستگي زودرس، . گروه با هم جمع شد

در ساختار بنياد شهيد و امور  اجراي قوانين نظارت بر
دوره  دو برابر شدن سنوات كاريايثارگران، حالت اشتغال، 

يا افزايش حقوق  بدون پرداخت مالي ادگاناشتغال آز
عدم اطالع كامل آزادگان از قوانين اساس سنوات كاري و بر

  .داز مهمترين مشكالت اشتغال آزادگان بو اشتغال موجود
به ) 1(امتياز دهي به مشكالت اشتغال آزادگان در جدول 

  . نمايش در آمده است
  

  
  
    

  دگان براساس جمع امتيازاتبندي مشكالت اشتغال آزا الويت:  1جدول شماره 

جمع نمرات   عنوان مشكالت
  خام

جمع امتيازات با 
  احتساب ضرايب

  2869  444 بازنشستگي زودرس در آزادگان 1
  2831  437 كمبود سيستم نظارت در سازمان ها و نهاد هاي دولتي  براي اجراي درست قوانين استخدام آزادگان 2
  2660  413  حالت اشتغال 3

شدن سنوات كاري دوره اشتغال آزادگان بدون پرداخت مالي يا افزايش حقوق بر اساس  دو برابر  4
  2605  394  سنوات اعطا شده

  2578  400 عدم اطالع كامل آزادگان از قوانين موجود اشتغال 5
  2514  391 نقص در اجراي قوانين مرتبط با گزينش اشتغال آزادگان 6
  2456  381  اشتغال آزادگان در بنياد شهيد و امور ايثارگرانكمبود كارشناس در حيطه رفع مشكالت 7
  2232  346 اعطاي شغل هاي غير مرتبط با رشته تحصيلي آزادگان 8
  2104  327 لحاظ نشدن ارتقاء رتبه كار پس از اسارت 9
  2074  273 رواني در زمان اشتغال به دليل دوره اسارت-وجود مشكالت روحي  10
  1978  308 به پست سازماني قبل از اسارتبرنگشتن آزادگان   11
  1797  277 عدم بكارگيري يا استخدام آزادگان بيكار  12
  1515  236 تفاوت چشمگير در مزاياي ارائه شده به آزادگان  13
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  نتيجه گيري
مشكالت بدست آمده از نتايج اين مطالعه در  مهمترين از

كمبود اشتغال آزادگان بازنشستگي زودرس و  زمينه
براي ها و نهادهاي دولتي  در سازمانسيستم نظارت 

اسارت و  .استخدام آزادگان بود قوانين رستد اجراي
هايي است كه متأسفانه به حد  آزادگي از جمله مقوله

است و اين درحالي است كه  كافي بدان پرداخته نشده
مواجه است كه  اسير جنگيچهل هزار  حدودكشور ما با 

ترين شرايط جسمي و روحي را پشت سر گذاشته و  سخت
خانواده و جامعه خود ها دوري به آغوش  پس از سال

طبيعي است اين افراد، بايد پس از دوران . اند بازگشته
اسارت و بازگشت به جامعه، زندگي عادي خود را از سر 

هاي جسمي و رواني ناشي از دوران  وجود بيماري. بگيرند
هاي آنان در عرصه  موجب كاهش توانايي) 2- 9(اسارت
خانواده و  هاي اجتماعي شده و مشكالتي را در  فعاليت

به همين ) 7و10.(است جامعه براي آنان بوجود آورده
منظور قوانين حمايتي جهت ارتقاء سطح زندگي آزادگان 

 1369هاي گوناگون پس از آزادي آنها در سال  در زمينه
  )12.(وضع و توسط هيئت دولت تصويب شد

شده در زمينه اشتغال آزادگان  از مهمترين قوانين وضع
نين استخدام، بازنشستگي، برقراري به قواتوان  مي

هاي مربوطه و  مستمري، تداوم حمايت از جانب سازمان
ضع شده در اين زمينه اشاره نظارت بر اجراي قوانين و

هر چند نظارت بر اجراي دقيق قوانين وضع شده در . كرد
است اما به نظر  خصوص آزادگان بر عهده دولت بوده

اشتغال و مسائل در زمينه  رسد مشكالت آزادگان مي
از جمله . مربوط به آن هنوز به طور كامل حل نشده است

مشكالت آزادگان در خصوص اشتغال  مهمترين
 10طبق دستورالعمل شماره . زودرس بود بازنشستگي

نامه مرتبط با آزادگان، هرسال اسارت آزادگان با  آيين
تگي يا عناوين ها ازلحاظ ارتقاء ترفيع و بازنشس تمايل آن

برابر محاسبه شده و كسر سال نيز به  2به به ميزان مشا
 13ماده  به موجبهمچنين . تناسب قابل احتساب است

ر راستاي د  نامه، كاهش حداقل سن بازنشستگي آئين
  )12.(حمايت از آزادگان در نظر گرفته شده است

كه احتماالً ميانگين سني آزادگان در زمان  با توجه به اين
 25هاي جانبازي در حدود  ساير گروهآغاز اسارت مانند 

اين افراد در زمان بازگشت به  )13و14(بوده است، سال
در گروه سني فعاالن جامعه قرار داشته و  كشور

بازنشستگي زودرس براي اين افراد مشكالتي به وجود 

نشيني از بزرگترين  بازنشستگي و خانه .است آورده
بر اين باور ها  شده توسط گروه بود و آن معضالت بيان

كردن دو برابر شدن  ها براي قبول بودند كه تمايل آن
شود   ها مي كاري زودرس آن سنوات كاري كه موجب بي

 -از جمله روانپزشكي -در آينده نزديك مشكالت متعددي
آنان خواهان . را براي آزادگان به همراه خواهد داشت

بيشتر مسئولين نسبت به عوارض ناشي از  توجه
تحقيقات نشان . زودرس در آزادگان بودند بازنشستگي

است كه بيكاري بر سالمت رواني افراد تأثير سوء  داده
و مير، اختالل در  و موجب افزايش ميزان مرگ داشته

كه ر)15-17(شود سالمت رواني و افزايش خودكشي مي
  )17.(البته اين اختالالت در مردان بيش از زنان بوده است

دولت   -  نامه آزادگان آئين 13ده ما -به موجب قانون فوق 
است با تمايل آزادگان به ازاي هريك سال  متعهد شده

سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط  2اسارت 
تلقي كرده و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار گيرد و 

ي را در موظف است كسورات بازنشستگنفع  دستگاه ذي
هاي  صندوقبيني و به  قانون بودجه سال بعد پيش

اساس  برچنين  هم .بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد
 20/5/1371بخش نامه قانون نظام هماهنگ مصوبه 

سال سابقه اسارت دارند از يك گروه  3آزادگاني كه 
سال سابقه اسارت  3و آزادگاني كه بيش از  تشويقي باالتر

هاي عراقي را داشتند از دو گروه تشويقي باالتر  در اردوگاه
هاي  يافته )12.(ز گروه استحقاقي خود برخوردار شوندا

عدم افزايش حقوق بر اساس سنوات : داد اين مطالعه نشان
نكردن مواردي كه مورد  ا دريافتاسارت در برخي موارد و ي

است يكي از مهمترين مشكالت آزادگان  ييد قرار گرفتهتأ
شود  بنابراين توصيه مي. كننده در مطالعه بود شركت
اي در خصوص ميزان و عدم دريافت حقوق مربوطه  عهمطال

انجام شود تا در صورت وجود اين مشكل جهت رفع آن 
قص در اجراي قوانين مربوط به ن. اقدام مقتضي انجام شود

اشتغال و كمبود سيستم نظارت بر اجراي آن يكي ديگر از 
 29در ماده . ينه اشتغال بودمشكالت آزادگان در زم

ارت مقام محترم رئيس جمهور و مسئول نامه به نظ آئين
  )12.(ستاد رسيدگي به امور آزادگان اشاره شده است

قانون حمايت از آزادگان، افرادي  3تبصره  5طبق ماده 
كه در طول دوران جنگ يا اسارت دچار از كار افتادگي 

اند تحت پوشش بنياد جانبازان قرار گرفتند و حالت  شده
همچنين با استناد . گرفته شدها در نظر  اشتغال براي آن

بايست  ه آزادگان، ستاد امور آزادگان ميآئين نام 6به ماده 
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شامل ستاد بازنشستگي ( مبادي ذيربط با هماهنگي
هاي  سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمانكشور، 
نسبت به برقراري حقوق يا مستمري ) مربوطه

بر  بازنشستگي، از كار افتادگي يا مستمري وراث آنان
اساس مفاد آئين نامه مذكور و ساير مقررات مربوط به 
آزادگان بازنشسته و از كار افتاده اقدام و از سوي مبادي 

  )12.(فوق تعيين و پرداخت نمايند
جايي كه فرد در حالت اشتغال مسئوليتي ندارد ولي   از آن

كند شرايطي مشابه  حقوق و مستمري خود را دريافت مي
دارد كه در اين مطالعه بازنشستگي و  با افراد بازنشسته

حالت اشتغال از مهمترين مشكالت در زمينه اشتغال 
رسد برنامه ريزي و ايجاد شرايط  به نظر مي. مطرح شد

مناسب براي اينكه فرد بتواند ساعاتي اندك از روز را با 
فعاليتي  انجام توجه به شرايط جسمي و روحي خود به

نامه،  آئين 4حسب ماده  بر. ضروري باشداختصاص دهد، 
هاي ذيربط نسبت به  بايست با هماهنگي دستگاه ستاد مي

تهيه دستورالعمل تسهيالت و امتيازات و خدمات قابل 
ارائه به آزادگان اقدام و در موارد خاص حسب مورد پس از 

هاي برنامه و بودجه و امور اداري و  تائيد سازمان
  )12.(استخدامي تهيه و ابالغ نمايد

كننده در مطالعه عدم اطالع از اين قوانين،  ن شركتادگاآز
رائه شده را جزء مهمترين مشكالت اتسهيالت و خدمات 

رساني مناسب  اطالع. خود در زمينه اشتغال مطرح كردند
شده و  تواند آگاهي آزادگان نسبت به قوانين وضع مي

اين مطالعه با توجه به . خدمات ارائه شده افزايش دهد
كردن مشكالت مطرح شده از  فهرستخود به  هدف اصلي

بندي اين مشكالت  گروهي از آزادگان و الويتسوي 
اي پيمايشي در جامعه  شود مطالعه پيشنهاد مي. پرداخت

با تمركز بر اين مشكالت انجام گيرد و اگر تشابه داشتند 
بديهي است . اي جهت رفع آن  طراحي گردد مداخله

    .ري استتداوم اين گونه مطالعات ضرو
  

  تشكرتقدير و 
 ازرا  خود نهايت تشكر و قدرداني نويسندگان مقاله

مؤسسه فرهنگي پيام رياست محترم همكاري صميمانه 
جناب آقاي دكتر غالمعلي قاسمي، معاونت محترم آزادگان 

اعالم غالمرضا جوكار وآقاي  جناب آقاي بيژن كياني 
برگزاري جلسات اين مؤسسه مكان مناسب جهت . دارند مي

  .را در اختيار اعضاي گروه قرار داد
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