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پایاننامهی کارشناسی ارشد: فاطمه سلیمانی، ۱۳۹۷

بررسی و تبیین قوانین و حمایت های قانونی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و
ایثارگران

هدف تصویب کلیه قوانین و مقررات ویژه رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء حمایت قانونی از

آنها و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت می باشد. در این راستا قانون برنامه پنجم اولویت دادن به ایثارگران را

در عرصه¬های اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار داده و به عنوان یک سیاست کلی مدنظر قرار داده

است. در قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، موارد مختلفی با در نظر گرفتن نیازهای

ایثارگران و اولویت دادن به آنها در راستای سیاست¬های کلی نظام، لحاظ شده است که می¬توان به مواد

3، 7، 11، 14، 20، 28، ماده 44 و بندهای مرتبط با آن و ماده 45 اشاره کرد. همچنین در این میان باید

به اولویت¬های استخدامی ایثارگران در قوانین مختلف اشاره کرد. همچنین، قانون جامع ایثارگران به

منظور تحقق اهداف به جای مانده از قانون برنامه سوم، چهارم و قانون بودجه سال 1384 کل کشور در

سال 1391 به تصویب رسید که برای پوشش نیازهای ایثارگران و قانون¬مند کردن دستورالعمل¬ها و

افزایش خدمت-رسانی به این قشر تهیه و تنظیم شده است که البته از جنبه کارشناسی و  قابلیت اجرائی،

نهادهای متولی و ایثارگران را بعضاً با مشکل و چالش مواجه کرده است. بخشی ازمشکالت ایثارگران، وجود

قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ¬در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم

کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاههای مختلف از قوانین مصوب

مجلس شورای اسالمی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده است. در

این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و تببین حمایت¬های قانونی از خانواده¬های معظم

شهدا و جانبازان و ایثارگران خواهیم داشت.
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The purpose of the approval of all laws and regulations of warriors, veterans and martyrs is
to protect them legitimately and promote the culture of jihad and martyrdom. In this regard,
the law of the fifth program has paid attention to the priorities of the war veterans in the
economic and cultural spheres and has been considered as a general policy. In the Law of
the fifth development program in the field of welfare and social security various cases have
been considered considering the needs of the veterans and prioritizing them in line with the
general policies of the system. Which can be found in Articles 3, 7, 11, 14, 20, 28, Article
44,  and  related  paragraphs,  and  Article  45.  In  the  meantime,  you  should  mention
employment priorities in different laws. Also, the Comprehensive Law of the Veteran was
approved in 1391. Which is designed to cover the needs of the veterans and to regulate the
instructions and increase the service to this stratum. Of course, from the point of view of
executive  capacity,  the  custodial  and  sacrificial  institutions  have  sometimes  faced
difficulties.  Part  of  the  problems  of  sacrifices,  the  existence  of  numerous  laws,  the
discrimination between veterans in the approved laws, the ambiguity of the legal provisions
approved, lack of expertise at the time of the adoption of laws, different perceptions of
different mechanisms from the laws passed by the Parliament, and the lack of regulation
and approval of regulations The relevant time can be mentioned within the time limit set
forth in the law. In this descriptive-analytical study, we will try to study the laws of legal
protection of the great families of martyrs and veterans.
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