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چکیده
زنــان بخــش اعظمــیاز جمعیــت قالیبافــان در ایــران را تشــکیل میدهنــد کــه غالب ـاً در خانــه و
بــدون کارفرمــا مشــغول قالیبافــی بــوده و از بیمــه اجتماعــی اجبــاری محــروم هســتند .قانــون بیمه
قالیبافــی مصــوب  1388فرصــت برخــورداری از بیمــه اجتماعــی را بــه آنهــا داد امــا در ایــن مقالــه،
یــک گــروه از زنــان قالیبــاف حاشیهنشــین تبریــز مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد کــه علیرغــم
اشــتغال تمــام وقــت ،نتوانســتند از حمایــت قانونگــذار برخــوردار شــوند .چرایــی و چگونگــی عــدم
دسترســی ایــن زنــان به بیمــه قالیبافی ،پرســش اصلــی مقاله اســت .بــرای جمـعآوری داده ،از روش
کیفــی و تکنیــک مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافته اســتفاده شــده اســت .تحلیــل دادههــا بــا
روش تحلیــل مضمــون در چارچــوب نظــری درهمتنیدگــی نشــان میدهــد کــه روابــط و موقعیــت
نابرابــر بیــن فــردی و درونگروهــی ،موانــع ســاختاری ،توجیههــای فرهنگــی و عقیدتــی و حــوزهی
تنظیمگــری انضباطــی و اداری در ارتبــاط بــا یکدیگــر منجــر بــه محرومیــت ایــن زنان از حقــوق کار
شــده اســت .شناســایی حقوقــی همـهی قالیبافــان بــه عنــوان یــک گــروه مشــابه و واحــد بــدون در
نظــر گرفتــن تفاوتهــای آنهــا منجــر بــه دسترســی نابرابــر بــه ایــن قانــون شــده اســت .ایــن گروه
از زنــان قالیبــاف نــه تنهــا بــه خاطر جنســیت خود ،بلکــه در وضعیــت درهمتنیــده با محــل زندگی،
طبقـهی اقتصــادی و اجتماعــی و ســن در یــک موقعیــت در حاشــیه قــرار گرفتهانــد .نظــام حقــوق
کار بــا تعریــف مضیــق از کارگــر ،زنــان قالیبــاف خانگــی را بــه عنــوان کارگــر به رســمیت نشــناخته
و ســازوکار مناســب بــرای تضمیــن دسترســی آنهــا بــه حقــوق کار از جملــه تأمیــن اجتماعــی
پیشبینــی نکــرده اســت .نهایت ـاً ،بــا توجــه بــه موقعیــت درهمتنیــده قالیبافــان ،نظــام جایگزیــن
بیمــه قالیبافــی پیشــنهاد میشــود کــه چندالیــه و چندبعدی ،منعطــف و دارای ســطحبندی باشــد.
کلیدواژهها :درهمتنیدگی ،تبعیض درهمتنیده ،حقوق کار ،تأمین اجتماعی ،بیمه قالیبافی.
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( مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز)

مقدمه
حــق بــر کار و تأمیــن اجتماعــی از حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه هــم در نظــام
بینالمللــی حقــوق بشــر و هــم در حقــوق داخلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .اصــول بنیادیــن
و حقــوق و آزادیهــای مربــوط بــه کار (از قبیــل حــق کار ،اصــل عــدم تبعیــض ،حداقــل مــزد و
 )...جــزء اصــول مســلم بــه شــمار میآیــد 1.ســازمان بینالمللــی کار ،گســترش مقــررات تأمیــن
اجتماعــی بــه منظــور تضمیــن درآمــد پایــه و تأمیــن مراقبتهــای پزشــکی و رفــاه کارگــران را از
اهــداف خــود در اعالمیــه فیالدلفیــا مصــوب  1994بیــان میکنــد 2.از ســوی دیگــر ،اصــل فراگیــری،
اصــل عــدم تبعیــض یــا برابــری جنســیتی در برخــورداری از مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،اصــل تضمیــن
دولــت و اصــل حمایتــی بــودن مقــررات تأمیــن اجتماعــی از اصــول عــام حاکــم بــر تأمیــن اجتماعــی
اســت 3.همچنیــن ،اصــل کفایــت کــه در بنــد ب مــاده  9قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،بــه ارتقــای پوشــش بیمههــای اجتماعــی متناســب بــا
شــرایط اقتصــادی ،فرهنگــی ،قومــیو مذهبــی هــر جامعــه تأکیــد دارد کــه منجــر بــه کفایــت نســبی
نیازهــای بیمهشــدگان میشــود 4.بــه موجــب اصــل فراگیــری ،نظــام تأمیــن اجتماعــی همـهی آحــاد
جامعــه را فــارغ از رنــگ پوســت و تعلــق قوم ـیو جغرافیایــی در برمیگیــرد 5.در ایجــاد ارتبــاط بیــن
اصــل فراگیــری و کفایــت بــا منــع تبعیــض جنســیتی ،میتــوان ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه
آیــا هم ـهی زنــان در برخــورداری از حــق بــر تأمیــن اجتماعــی در موقعیــت یکســانی قــرار دارنــد؟
ایــن پرســش را میتــوان در خصــوص دسترســی زنــان در مقابــل مــردان بــه حــق بــر کار شایســته و
حقــوق کار ناشــی از آن مطــرح کــرد .یکــی از مهمتریــن شــاخصهای برابــری جنســیتی ،مشــارکت
اقتصــادی اســت کــه شــامل ســه مفهــوم فاصلــه در مشــارکت (اختــاف در نــرخ مشــارکت نیــروی کار
زنــان بــه مــردان) ،فاصلــه دســتمزد (نســبت بــرآورد درآمــد اکتســابی زنــان بــه مــردان) و فاصلــه در
پیشــرفت زنــان و مــردان (نســبت زنــان بــه مــردان در دو گــروه شــغلی قانونگــذاران ،مقامــات ارشــد

 .1عراقی ،عزتالله ،حقوق کار ،تهران :انتشارات سمت ،1391 ،ص .48

 .2صادقیحقیقــی ،دیدخــت ،نســرین مصفــا و فریــده شــایگان ،راهنمــای ســازمان ملــل متحــد :موسســات تخصصــی و
وابســته و رابطــه جمهــوری اســامیایران بــا آنهــا ،تهــران :نشــر وزارت امــور خارجــه ،1374 ،ص .163

 .3عراقــی ،عزتاللــه ،حســن بادینــی و مهــدی شــهابی ،درآمــدی بــر حقــوق تأمیــن اجتماعــی :نقــد قانــون تأمیــن
اجتماعــی ایــران بــر اســاس مطالعــه تطبیقــی ،تهــران :موسســه عالــی پژوهشهــای تأمیــن اجتماعــی  ،ص .91

 .4استوارسنگری ،کوروش ،حقوق تأمین اجتماعی ،چاپ سوم ،تهران :نشر میزان ،1390 ،ص .94

 .5ســاروخانی ،باقــر ،اصــول پایــه در تدویــن نظــام تأمیــن اجتماعــی ،تهــران :مؤسســه عالــی پژوهشهــای تأمیــن
اجتماعــی ،1378 ،ص .76
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و مدیــران و کارکنــان حرف ـهای و فنــی) اســت 1.امــا آیــا میتــوان از یــک شــکل از تجربــه تبعیــض و
2
محرومیــت از حقــوق کار زنــان در مقابــل مــردان بحــث کــرد؟
ایــن مقالــه بــه بررســی تجرب ـهی اشــتغال یــک گــروه از زنــان قالیبــاف خانگــی میپــردازد کــه
علیرغــم کار تمــام وقــت مشــمول هیــچ رابطــهی اســتخدامینبــوده و درنتیجــه از حمایتهــای
قانونــی برخــوردار نیســتند .قانــون کار ایــران کارگاههــای خانوادگــی را از شــمول قانــون کار خــارج
میکنــد و ایــن بدیــن معناســت کــه زنــان قالیبــاف کــه در خانــه و در محیطهــای خانوادگــی
قالــی میبافنــد ،از برخــی مزایــای قانــون کار برخــوردار نیســتند .در ســال  1388قانونگــذار بــا
تصویــب قانــون بیمههــای اجتماعــی قالیبافــان ،بافنــدگان فــرش و شــاغالن صنایــع دســتی شناسـهدار
(کــددار) ،قالیبافــان بــدون کارفرمــا در کارگاههــای خانگــی تکبــاف قالــی و فــرش را تحــت پوشــش
بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار داد؛ بــه عبــارت دیگــر ایــن قانــون بــر مــاده چهــار قانــون کار در تعریــف
از کارگاه اســتثنا وارد کــرد .بــا اســتناد بــه ایــن قانــون ،زنــان قالیبــاف میتوانســتند از حمایتهــای
تأمیــن اجتماعــی شــامل بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت برخــوردار شــوند امــا ایــن گــروه از زنــان
مــورد مطالعــه نتوانســتند از امتیــازات ایــن قانــون اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن ،ایــن پرســش مــورد
توجــه قــرار میگیــرد کــه چــرا علیرغــم حمایــت نظــام حقوقــی ،ایــن زنــان نتوانســتهاند از پوشــش
بیم ـهای برخــوردار شــوند؟
بــرای تحلیــل موقعیــت ایــن گــروه از زنــان در وهلـهی اول ،امــکان اعمــال تبعیض جنســیتی در مرکز
بحــث قــرار میگیــرد امــا میتــوان روش «ســؤال دیگــر را بپــرس» بــه کار بــرد؛ 3در ایــن روش ،نقــش
 .1معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری ،تحلیــل وضعیــت شــاخصهای جنســیتی در ایــران ،1395 ،ص.
 ،5قابــل دســترس در)1400/2/30( :
http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/ejtemaee/mostanad/tahlil.pdf
 .2بــرای مثــال «بررســی آمارهــای نــرخ بیــکاری بــه تفکیــک زنــان در اســتانها نشــان میدهدکــه تفــاوت در نــرخ بیــکاری
باتوجــه بــه پراکندگــی جغرافیایــی متفــاوت بــوده و وضعیــت بیــکاری زنــان بــه ویــژه زنــان تحصیلکــرده بــه طــور خــاص در
اســتانهای غربــی کشــور بســیار نامناســب اســت .نــرخ بیــکاری زنــان جــوان تحصیلکــرده در ایــن اســتانها بــه بــازه  63تــا
 78درصــد میرســد» درحالــی کــه ایــن آمــار در تهــران  25درصــد اســت .برگرفتــه از:
ش اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،آسیبشناســی سیاســتها و
دفتــر مطالعــات اقتصــادی معاونــت پژوهــ 

مقــررات بــازار كار ایــران (شــناخت وضــع موجــود بــازار كار بــا تأكیــد بــر تفاوتهــای اســتانی) ،کــد موضوعــی

 220و شــماره مسلســل  ،1396 ،15605ص .2
3-Matsuda, M. J. “Beside my sister, facing the enemy: Legal theory out of coalition.” Stan. L. Rev. Vol. 43,
1990, p. 1183
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ســایر مقولههــا در ارتبــاط بــا یکدیگــر بررســی میشــود .رابط ـهی بیــن موقعیــت طبق ـهای ایــن زنــان
و بــه حاشــیه رانــده شــدن آنهــا بــه عنــوان زن قالیبــاف چیســت؟ آیــا میتــوان از تبعیــض بــر مبنــای
ســن در مــورد ایــن زنــان صحبــت کــرد؟ آیــا ســکونت زنــان قالیبــاف در روســتاها و مناطــق حاشــیهی
شــهری در دسترســی آنهــا بــه نظــام حقــوق کار و بــه دنبــال آن بیمــه پایــه اجتماعــی تاثیرگــذار اســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرس ـشها ،نگارنــدگان از درهمتنیدگــی بــه عنــوان یــک ابــزار تحقیــق اســتفاده
میکننــد تــا نشــان دهنــد کــه چگونــه جنســیت بــا ســایر عوامــل و زمینههــا در یــک ســاختار بزرگتــر
از روابــط قــدرت پیچیــده شــده 1و چگونــه حقــوق کار بــا وضعیــت ایــن گــروه از زنــان روب ـهرو شــده
اســت .هــدف آن اســت کــه اهمیــت وجــود رویکــرد درهمتنیــده در تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات
نشــان داده شــود .پــس از توضیــح چارچــوب نظــری و روش ،ابتــدا بــه بررســی رویکــرد کلــی حقــوق
کار ایــران در حمایــت از زنــان و تضمیــن اصــل برابــری جنســیتی پرداختــه میشــود .ســپس ،وضعیــت
خــاص و متقاطــع ایــن گــروه از زنــان قالیبــاف در نحــوهی ارتبــاط و برخــورداری از حقــوق کار و بــه طــور
ویــژه دسترســی بــه بیمــه اجتماعــی در ســطوح چهارگانــه ماتریــس ســلطه بررســی میشــود .نهایت ـاً،
پیشــنهادهایی بــرای دسترســی عادالنــه بــه قانــون بیمــه قالیبافــی مطــرح خواهــد شــد.

گفتار اول .چارچوب نظری
اولیــن بــار درهمتنیدگــی از ادبیــات حقــوق کار و ضدتبعیــض توســط کیمبرلــی کرنشــاو ،اســتاد
حقــوق کالیفرنیــا آغــاز شــد کــه رویــهی حقــوق ضدتبعیــض در آمریــکا را بــه دلیــل نادیدهگیــری
وضعیــت خــاص زنــان ســیاه در تقاطــع جنســیت و نــژاد در اشــتغال مــورد نقــد قــرار داد 2.همزمــان
پاتریشــیا هیــل کالینــز 3،جامعهشــناس سیاهپوســت در ســال  1990ابتــدا اندیشــهی فمینیســم ســیاه
را بــه عنــوان نظری ـهی انتقادی-اجتماعــی معرفــی کــرد کــه رویکردهــای افزایشــی 4دربــارهى ســلطه
را رد میکنــد؛ اندیش ـهی فمینیســتی ســیاه ،بهجــای آنکــه از جنســیت شــروع کنــد و ســپس دیگــر
متغیرهــا ماننــد ســن ،گرایــش جنســی ،نــژاد و طبق ـهى اجتماعــی و مذهــب را بــر آن بیفزایــد ،ایــن
5
نظامهــای متمایــز ســلطه را بــه مثابــهی اجــزای یــک ســاختار فراگیــر ســلطه در نظــر میگیــرد.
1-Lutz, H. “Intersectionality as method.” DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, Vol. 2, No. 1-2, 2015, p.40
2-Crenshaw, K. “Demarginalizing the intersection of race and sex.” Chi. Legal F 139, 1989, pp. 141-150
3-Patricia Hill Collins (1948( .
4-Additive Approaches .
 5-Collins, P. H. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York: Rout� .
.ledge, 2000, pp. 221-224
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در ایــن حالــت ،کالینــز درهمتنیدگــی بیــن جنســیت ،نــژاد و طبقــه را عواملــی میبینــد کــه بــه
صــورت درهمتنیــده فرایندهــای خــرد ســلطه را شــکل داده و هــر فــرد یــا گروهــی را در یــک موقعیــت
خــاص اجتماعــی در یــک نظــام ســلطههای بههمپیوســته 1قــرار میدهــد؛ بنابرایــن ،از نظــر کالینــز،
ســطح خــرد درهمتنیــده و ســطح کالن بههمپیوســته بــا همدیگــر بــه ســلطه شــکل میدهنــد و
مکمــل هــم هســتند 2.اســتفادهی کالینــز از مفهــوم ســلطههای بههمپیوســته از طریــق «ماتریــس
ســلطه» 3ســازماندهی میشــود کــه در آن چهــار حــوزه از قــدرت بــا هــم در ارتباطانــد؛ حــوزهی
بیــن فــردی 4بــر زندگــی روزمــره تأثیــر میگــذارد؛ «روابــط قــدرت مربــوط بــه زندگــی افــراد اســت و
اینکــه چگونــه بــا هــم در ارتبــاط هســتند و چــه کســانی از تعامــات اجتماعــی ســود بــرده یــا زیــان
میبیننــد 5».حــوزهی انضباطــی 6ســلطه را اداره میکنــد؛ «در ســازماندهی قــدرت ،بــا افــراد مختلــف
بــا توجــه بــه آنکــه مشــمول چــه قواعــدی باشــند ،برخوردهــای متفاوتــی صــورت میگیــرد 7».در
حــوزهی فرهنگــی 8و بــرای ســازماندهی قــدرت ،ایدههــای توجیهگــر نابرابریهــای اجتماعــی مهــم
هســتند و بــرای عادیســازی آنهــا بــه کار میرونــد .حــوزهی ســاختاری 9متشــکل از ســاختارهای
اجتماعــی ماننــد حقــوق ،سیاســت ،مذهــب و اقتصــاد اســت .ایــن قلمــرو پارامترهــای ســاختاری را کــه
ســازماندهندهی نســبت قــدرت هســتند ،تنظیــم میکنــد؛ 10بــه عبــارت دیگــر ،روابــط اجتماعــی در
قالــب مقولههــای اجتماعــی کــه منجــر بــه شــکلگیری موقعیــت و سلســلهمراتب در حوزههــای
مختلــف میشــوند ،نقــاط اتصــال آنهــا در یــک ســاختار بزرگتــر نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ بــه
عبارتــی همانگونــه کــه بوردیــو میگویــد ،هــر قلمــرو بــرای قلمروهــای دیگــر بــه عنــوان یــک زمینــه
عمــل میکنــد 11و روابــط متقابــل بیــن آنهــا وجــود دارد:
1-Interlocking Oppressions
2-Dhamoon, R. K. “Considerations on mainstreaming intersectionality.” Political Research Quarterly, Vol. 64, No. 1, .
.2011, p. 239
3-The Matrix of Domination .
4-The interpersonal domain of power .
5-Dhamoon, R. K. “Considerations on mainstreaming intersectionality.” Political Research Quarterly, Vol. 64, No. .
.1, 2011, p. 5
6-The disciplinary domain of power .
7-Dhamoon, R. K. “Considerations on mainstreaming intersectionality.” Political Research Quarterly, Vol. 64, No. 1,
.2011, p. 6
8-The cultural domain of power .
9-The structural domain of power .
10-Collins, P. H. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York:
.Routledge, 2000, pp. 275-277
11-See: Bourdieu, P. The logic of practice. Stanford university press, 1990
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حقــوق و نظامهــای حقوقــی در ایــن تقســیمبندی در قلمــرو ســاختاری قــرار میگیــرد کــه در
قالــب نهادهــا و ســازمانهای خــاص بــروز مییابنــد .ایــن مطالع ـهی مــوردی تجــارب زنــان قالیبــاف
را در ارتبــاط بــا حقــوق کار نشــان میدهــد کــه حقــوق نــه تنهــا در شــکلگیری ســاختار نقــش
دارد ،بلکــه هــم حــوزهی ســلطه را اداره میکنــد (حــوزهی انضباطــی) و هــم در حــوزهی ضدســلطه
نقــش دارد کــه ارتبــاط مســتقیمیبــا حــوزهی فــردی خــرد (اقدامــات و تجــارب روزمــره) دارد.
همچنیــن ،حقــوق صرفــاً در بازتولیــد گفتمانهــای غالــب نمانــده و نمایندگــی آنهــا را بــر عهــده
نــدارد ،بلکــه خــود بــه تولیــد نمادهــا میپــردازد؛ بــه عبــارت دیگــر ،علیرغــم جاگیــری حقــوق در
بخــش ســاختاری ایــن ماتریــس ســلطه ،جداســازی آن از حــوزهی فرهنگــی ممکــن نیســت؛ زیــرا
حقــوق در هــر دو مــورد آثــار عینــی و نمادیــن بههمپیوســته دارد .بــه نظــر میرســد هشــدار بــراه در
خصــوص دوگانهســازی ســاختار و فرهنــگ در تحلیــل روابــط اجتماعــی را بایــد جــدی گرفــت؛ 1زیــرا
هــر دو بــه شــکل فرایندهــای رابط ـهای ســاخته میشــود و هیــچ کــدام بــر دیگــری برتــری نــدارد و
حوزههایــی ماننــد حقــوق در هــر دو بازیگــری فعــال اســت کــه اعمــال متقابلــی را شــکل میدهــد.
نمونــهای از ایــن روابــط متقابــل در ایــن مطالعــهی تجربــی نشــان داده میشــود .نهایتــاً ،کالینــز و
بیلگــه معتقدنــد کــه تحلیــل درهمتنیــده ،تحلیــل روابــط قــدرت اســت .آنهــا از نظامیکــه بــر مبنــای
دوگان ـهی ســلطهگر یــا تحــت ســلطه ،فرودســت و فرادســت فراتــر رفتــه و نظامهــا را بــا فرایندهایــی
پیچیــده تفســیر میکننــد کــه نمیتوانــد صرفــاً بــا تمرکــز بــر یــک بعــد بحــث شــود .یــک فــرد
میتوانــد یــک ســلطهگر ،عضــو یــک گــروه تحــت ســلطه یــا بــه صــورت همزمــان ســلطهگر و تحــت
ســلطه باشــد« .فــرد از مقادیــر متنــوع امتیــاز و محرومیــت ناشــی از نظامهــای چندگانــهی ســلطه
برخــوردار میشــود کــه زندگــی وی را شــکل میدهــد 2».ایــن فــرا رفتــن از فهــم دوگانــه یــا چندگانــه
 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک
Brah, A. Cartographies of diaspora: Contesting identities. New York: Routledge, 2005.
2-Collins, P. H. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York:
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بــا رویکــرد افزایشــی منجــر بــه آن میشــود کــه در حــوزهی درهمتنیدگــی از درجــات متفــاوت
فرادســتی و فرودســتی بحــث شــود .همچنیــن ،درهمتنیدگــی را بــه عنــوان ابــزار انتقــادی تحقیــق و
عمــل 1شناســایی میکننــد کــه بــرای مطالع ـهی طیــف گســتردهای از پدیدههــای اجتماعــی بــه کار
م ـیرود .بــدان معنــا کــه بــرای فعــاالن درهمتنیدگــی صرف ـاً یــک ابــزار بــرای پژوهشهــای نظــری
2
نیســت؛ بلکــه تحلیلــی بــرای انجــام کار عدالــت اجتماعــی اســت.

گفتار دوم .روش
بــرای انجــام ایــن پژوهــش ابتــدا شــهر تبریــز بــه عنــوان یکــی از مراکــز قالیبافــی کشــور بــه عنــوان
محــل مطالعــهی میدانــی انتخــاب شــد .ســپس ،جامعــهی آمــاری از بیــن مناطــق دهگانــهی شــهر
تبریــز از منطقــه ده بــا دسترســی کمتــر بــه خدمــات عمومــی ،انتخــاب شــد .یــک گــروه از زنــان از
بیــن اعضــای مددجــوی یــک بنــگاه خیریــه در محل ـهی فقیــر و حاشیهنشــین تبریــز انتخــاب شــده
و اطالعــات زمینـهای جمـعآوری شــد 12 .نفــر از آنهــا کــه بــه صــورت تمــام وقــت بــه کار قالیبافــی
مشــغول بودنــد و مشــمول بیمــه قالیبافــی و همینطــور هیچگونــه بیمــه اجتماعــی نبودنــد ،انتخــاب
شــدند .بــرای انجــام پژوهــش ،از روش کیفــی اســتفاده شــده و دادههــا از طریــق مصاحب ـهی عمیــق
نیمهســاختاریافته و ســایر دادههــای فرعــی اســتخراج شــده اســت .روش کیفــی از آن جهــت انتخــاب
شــد کــه بــر یــک هســتهی درهمتنیــدهی معیــن (یــک گــروه اجتماعــی ،رخــداد یــا مفهــوم واحــد)
تمرکــز میکنــد تــا تــک بــه تــک تأثیــر نــژاد ،جنســیت و  ...را بــر همدیگــر و بــه صــورت متقابــل
شناســایی کنــد .ایــن روش بــه مــا اجــازه میدهــد تــا یــک گــروه خــاص را در تقاطــع مقولههــای
چندگانــه تبعیــض بررســی کنیــم تــا تجــارب متفــاوت ایــن گروههــا یــا اعضــای آن را قابــل مشــاهده
3
ســازیم.
هم ـهی مصاحبهشــوندگان از وجــود بیمــه قالیبافــی مطلــع بودنــد .مصاحبهشــوندگان در بــازهی
ســنی  30تــا  60ســال قــرار داشــتند .میــزان تحصیــات از بیســواد تــا مــدرک دیپلــم متغیــر بــود.
هم ـهی مصاحبهشــوندگان متأهــل یــا مطلقــه و دارای فرزنــد بودنــد .پنــج نفــر از مصاحبهشــوندگان
دارای همســر یــا پســر معتــاد بــه مــواد مخــدر بودنــد .درآمــد خانــوار هم ـهی مصاحبهشــوندگان زیــر
دو میلیــون تومــان در حیــن انجــام مصاحبــه بــود .هم ـهی مصاحبههــا بــه زبــان ترکــی انجــام شــده
1-Critical inquiry and praxis.
2-Collins, Patricia Hill and Sirma Bilge. Intersectionality. John Wiley & Sons, 2020. Ch.8, pp. 7-8.
3-Hyett, Nerida, Amanda Kenny and Virginia Dickson-Swift. “Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports.” International journal of qualitative studies on health and well-being, Vol. 9, No. 1, 2014, p. 9.
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و بــه فارســی پیــاده شــدهاند .دادههــای حاصــل از مصاحبــه بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل مضمــون
در چارچــوب نظــری درهمتنیدگــی تحلیــل میشــود .تحلیــل مضمــون یــک روش شناختهشــده و
کاربــردی بــرای تحلیــل گزارههــا (تــم) در دادههــای کیفــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد یــک مجموعــه
کــد میشــود 1.بــا اســتفاده از درهمتنیدگــی در ماتریــس ســلطه بــه تحلیــل چگونگــی محرومیــت
گروهــی از زنــان قالیبــاف از نظــام حقوقــی کــه مــورد حمایــت قــرار گرفتهانــد ،پرداختــه میشــود.
روش درهمتنیــده بــرای تحلیــل موقعیتهــای نابرابــر ناشــی از مقولهبندیهــای اجتماعــی مبتنــی
بــر روابــط قــدرت پیچیــده در شــرایط و زمین ـهی خــاص و بــا هــدف رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی
بــه کار م ـیرود .ایــن روش بــه بررســی تعامــل و روابــط بیــن مقولههــای اجتماعــی ماننــد جنســیت،
قومیــت ،طبقــه و ســن میپــردازد کــه «چگونــه حوزههــای قــدرت بــه صــورت همزمــان عمــل
2
میکننــد و در تعامــل بــا یکدیگــر سلســلهمراتب قــدرت را حفــظ میکننــد».

گفتار سوم .مرور پیشینه
بــر اســاس سرشــماریهای مرکــز آمــار ایــران ،ســهم زنــان در نیــروی کار از ســال  1335تــا 1355
ابتــدا رونــد صعــودی را طــی کــرده و از  9/7درصــد در ســال  1335بــه  13/7درصــد در ســال 1355
افزایــش یافتــه اســت و ســپس رونــدی نزولــی را در پیــش گرفتــه و بــه  8/8در ســال  1365رســیده
و پــس از آن در ســال  1375بــه  9/1درصــد رســیده اســت 3.در ده ســال گذشــته ،نــرخ مشــارکت
اقتصــادی زنــان همــواره کمتــر از  17درصــد بــوده اســت 4.در ایــن قســمت ،ابتــدا بــه ایــن موضــوع
پرداختــه میشــود کــه رویکــرد کلــی نظــام حقوقــی ایــران و بــه طــور خــاص قوانیــن و مقــررات
مربــوط بــه کار و در رأس آن ،قانــون اساســی نســبت بــه مســئلهی اشــتغال زنــان چیســت؟ نظــام
حقــوق کار چــه فرصتهــا و محدودیتهایــی در جهــت تضمیــن حقــوق کار در اختیــار زنــان ایرانــی
قــرار میدهــد؟ ســپس ،بــه وضعیــت خــاص زنــان قالیبــاف و نحــوهی حمایــت قانونگــذار از آنهــا
پرداختــه میشــود.
 .1خنیفر ،حسین و ناهید مسلمی ،اصول و مبانی روشهای پژوهش کیفی ،جلد اول ،تهران :نگاه دانش ،1397 ،صص
57-53
2-Cho, S. “Post-intersectionality.” Du Bois Review 10, No. 2, 2013, p. 385.

 .3راستگو ،الهه ،شناخت بازار کار و نیازهای امروزی کشور ،اقتصاد ،کار و جامعه ،شماره  ،1379 ،37ص . 24
 .4مرکز آمار ایران ،بررسی شاخصهای عمدهی بازار کار در سالهای  1384تا  ،1395 ،1395قابل دسترس در:
(1400/2/22
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/shbkar.pdf.
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قانــون اساســی جمهــوری اســامیایران صراحتــاً جنســیت را بــه عنــوان یکــی از زمینههــای
ممنوع ـهی تبعیــض نشــناخته اســت 1امــا در چارچــوب نقشهــای جنســیتی از پیــش تعریفشــده در
قالــب واحــد خانــواده بــرای زنــان امتیازاتــی را شناســایی میکنــد 2.در ســطح قوانیــن عــادی ،مــاده 6
قانــون کار مصــوب  1369نیــز عینـاً بــه تکــرار اصــول قانــون اساســی میپــردازد .ایــن قانــون در مــاده
 38خــود اصــل مــزد برابــر بــرای کار مســاوی را شناســایی میکنــد امــا بــه موضوعاتــی ماننــد «اصــل
3
عــدم تبعیــض در اســتخدام ،عــدم تبعیــض در ارتقــای شــغلی ،ممنوعیــت آزار جنســی در محیــط کار»
و  ...نمیپــردازد .اگرچــه در ایــن قانــون انجــام کارهــای خطرنــاک ،ســخت و زیــانآور و نیــز حمــل بــار
بیــش از حــد مجــاز بــا دســت بــدون اســتفاده از وســایل مکانیکــی بــرای کارگــران زن ممنــوع شــده
4
اســت و مرخصــی زایمــان و شــیردهی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن ،قوانیــن و مقــررات دیگــری نیــز بــا موضــوع کار زنــان توســط دولــت و شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب رســیدهاند 5.آنچــه مشــخص اســت مشــروط بــودن حمایــت حقــوق
کار ایــران از زنــان شــاغل بــه عــدم تعــارض آن بــا تفاوتهــای زیســتی ،مصالــح خانوادگــی ،منفعــت
عمومــی و قواعــد شــرعی و شــریعت اســت؛ بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد هــدف از ایــن نظامهــای
حمایتــی بیــش از آنکــه تضمیــن اصــل برابــری جنســیتی در بــازار کار و اشــتغال باشــد ،حفــظ زنــان
شــاغل در چارچــوب خانــواده و نقشهــای مــادری و همســری اســت .ایــن موضــع« ،نظــام حقوقــی
ایــران در قبــال اشــتغال زنــان را در یــک وضعیــت متناقــض قــرار میدهــد؛ زیــرا از یکســو بــا گســترش
آمــوزش عالــی ،زنــان بیشتــر در فضــای عمومــیحضــور یافتــه و طبیعتـاً بــه دنبــال اشــتغال هســتند
و از ســوی دیگــر در همیــن حــوزه عمومــینقــش مــادری و همســری آنهــا مــورد تأکیــد گفتمــان
6
عمومــیقــرار میگیــرد».
 .1اصل  19قانون اساسی .
 .2اصل  21قانون اساسی.
3-DeVoe, D. “Gender issues range from salary disparities to harassment.” InfoWorld Vol. 21, No. 44, 1999, pp. 78-79.

 .4ماده  77و  78قانون کار .
 .5قانــون راجــع بــه خدمــت نیمــه وقــت بانوان مصــوب  ،62قانون ترویج تغذیه با شــیر مــادر و حمایت از مــادران شــاغل در دوران .
شــیردهی مصــوب  ،74قانــون حــق اســتفاده از مرخصــی زایمــان موضــوع مــاده  26آییننامه مرخصیها مصــوب  ،46قانــون اصالح
بند ب تبصره  1ماده  2قانون اصالح مقررات بازنشســتگی و وظیفه قانون اســتخدام کشــوری مصوب  ،70آییننامه کارهای ســخت
و زیــانآور مصــوب  ،71آییننامــه مربــوط بــه حمــل بار با دســت و بدون اســتفاده از وســایل مکانیکی بــرای کارگــران زن و نوجوانان
.مصــوب  70و قانــون کاهــش ســاعات کار بانوان شــاغل دارای شــرایط خاص مصوب  ،1395سیاسـتهای اشــتغال زنــان مصوب 71
6-Kar, M. “Iranian law and women's rights.” Muslim World Journal of Human Rights, Vol. 4, No. 1, 2007, p. 3.
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همچنیــن ،محدودیتهــا و عــدم رویکــرد درهمتنیــده حقــوق کار ایــران ممکــن اســت منجــر
بــه محرومیــت گروههــای مختلــف زنــان در ســطوح مختلــف از جملــه در دسترســی بــه تأمیــن
اجتماعــی شــده باشــد .یــک گــروه از ایــن زنــان ،قالیبافانــی هســتند کــه در نقــاط مختلــف ایــران بــه
کار قالیبافــی مشــغول هســتند .نکتـهی اساســی آن اســت کــه برخــورداری از حمایتهــای قانــون کار
از جملــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی و ســایر مقــررات مربــوط بــه زنــان در حقــوق کار مشــروط بــه آن
اســت کــه ایــن زنــان بــه عنــوان کارگــر یــا مســتخدم بــه رســمیت شــناخته شــوند؛ بــرای مثــال ،قانــون
کاهــش ســاعت کار شــامل زنــان شــاغل در دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده  222قانــون برنامــه
پنجســاله توســعه جمهــوری اســامیایــران مصــوب  89و بخــش غیردولتــی اعــم از مشــموالن قانــون
کار و قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت.
اگرچــه فــرش از مهمتریــن صــادرات غیرنفتــی در ایــران اســت و کارگاههــای قالیبافــی متعــددی در
ایــران وجــود دارد امــا قالیبافــی در ایــران هنــوز بــه صــورت نظاممنــد درنیامــده و همچنــان یــک کار
خانگــی اســت و بیشتریــن میــزان تولیــد قالــی در ایــران در خانههــا و توســط زنــان اســت .بــه دلیــل
همیــن ماهیــت خانگــی نیــز قالیبافــی اصــوالً یــک شــغل زنانــه بــه حســاب میآیــد .ایــن نکتــه را نیــز
بایــد مــد نظــر داشــت کــه در گذشــته و بــا توجــه بــه ســبک زندگــی روســتایی ،تهیـهی گلیــم و قالــی
جزئــی از خانـهداری و بــرای مصــرف داخلــی بــود امــا کمکــم قالیهــای مــازاد بــر مصــرف توســط مــرد
خانــواده فروختــه یــا بــا کاالهــای دیگــر مبادلــه شــده و کمــک هزینـهای بــرای خانــواده میشــد و بدیــن
شــکل زنــان نیــز بــه درآمــد خانــواده کمــک میکردنــد 1.در ایــران یــک میلیــون و دویســت هــزار دار
قالــی در  210شــهر و  27000روســتا وجــود دارد کــه در ایــن کارگاههــا حــدود دو میلیــون و دویســت
2
هــزار نفــر بافنــده بــه صــورت دائمــیو فصلــی یــا جنبــی بــه کار قالیبافــی و گلیمبافــی اشــتغال دارنــد.
از ایــن تعــداد حــدود یــک میلیــون و دویســت هــزار نفــر بــه صــورت تمــام وقــت کار میکننــد .حــدود
 82درصــد از قالیبافــان ایــران را زنــان تشــکیل میدهــد؛ 3بــرای مثــال ،تمامــیقالیبافــان فــرش مشــهور
4
دســتباف شــهر مهربــان از توابــع اســتان آذربایجــان شــرقی ،زنــان هســتند.
1-Ghvamshahidi, Z. “The linkage between Iranian patriarchy and the informal economy in maintaining women’s subordinate roles in home-based carpet production.” In Women’s Studies International Forum, Vol. 18, No. 2, 1995, p. 148 .

 .2نصیری ،غالمرضا ،بهداشت قالیبافان ،1387 ،قابل دسترس در1400/2/20 :
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset96/bahdast.pdf.
 .3به نقل از معاونت امور زنان و خانواده قابل دسترس در .
http://women.gov.ir/fa/news/5481
 .4چایلی ،صمد ،فرش مهربان ،مجله آذری ،شماره  ،33تیر  ،1396ص .254
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قالیبافــی اگرچــه در لیســت مشــاغل ســخت و زیــانآور شناســایی نشــده اســت امــا مطابــق
مطالعــات انجامشــده ،قالیبافــان بــه دلیــل نشســتن طوالنیمــدت پشــت دارهــای قالــی و محیــط
نامناســب تهویــه و روشــنایی« ،اختــاالت اســکلتی و عضالنــی ،مشــکالت بینایــی ،اختــاالت عصبــی،
مشــکالت پوســتی و  ...از انــواع اختــاالت رایــج در بیــن قالیبافــان اســت» 1.بــه خصــوص کــه دختــران
از همــان ســن پاییــن مشــغول بــه قالیبافــی میشــوند و عــوارض و پیامدهــای جســمانی آن در
س ـنهای بــاال خــود را نشــان میدهــد .قالیبافــی در دورهی بــارداری نیــز بیــن زنــان قالیبــاف شــایع
اســت« 2.پاییــن بــودن دســتمزد ،ســاعات کار طوالنــی ،شــرایط نامطلــوب کارگاه قالیبافــی از نظــر
روشــنایی ،تهویـهی نامطلــوب و وضعیــت ارگونومیکــی نامناســب بــدن و ابــزار کار از جملــه مهمتریــن
مشــکالت بهداشــتی قالیبافــان اســت 3».بــرای مثــال ،بــه دلیــل تنــگ شــدن کانــال زایمــان در لگــن
4
خاصــره ،احتمــال ســزارین زنــان قالیبــاف چهــار برابــر بیشــتر از زنــان غیرقالیبــاف اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه اصــل تفکیــک حــوزهی عمومــی و خصوصــی در مــورد ایــن گــروه از زنــان
مناقش ـهبرانگیز اســت .آنهــا بــه تنهایــی یــا همــراه بــا همسرانشــان در خانــه قالــی میبافنــد امــا در
کنــار آن خان ـهداری و مراقبــت از فرزنــد را نیــز انجــام میدهنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اگرچــه ممکــن
اســت شــغل شــوهران یــا پــدران آنهــا قالیبافــی باشــد امــا زنــان در کارگاههــای خانوادگــی در کنــار
قالیبافــی ،مســئولیت خانـهداری و مراقبــت از فرزنــدان را نیــز مطابــق تقســیمبندی جنســیتی از پیــش
موجــود ،بــر عهــده دارنــد .قالیبافــی بــرای زن شــغل بــه حســاب نمیآیــد و مســئولیت فــروش قالــی
5
و هزینـهی آن بــر عهــده مــرد بــه عنــوان رئیــس خانــواده اســت.
قانونگــذار در ســال  1388بــا نســخ مــاده واحــده قانــون بیمــه بازنشســتگی ،فــوت و ازکارافتادگــی
بافنــدگان قالــی ،قالیچــه ،گلیــم و زیلــو مصــوب  ،1376قانــون بیمههــای اجتماعــی قالیبافــان،
بافنــدگان فــرش و شــاغالن صنایــع دســتی شناســهدار (کــددار) را تصویــب کــرد کــه بــه موجــب
 .1لطیفــی ،ســمیه ،حشــمتالله ســعدی و حســین شــعبان علــی فمــی ،تحلیــل عاملــی مشــکالت زنــان قالیبــاف
روســتایی ،زن و جامعــه ،شــماره  ،1392 ،1ص .37
 2-Alizadeh, T. and Shahla Meedya, “Persian carpet: Who creates the master piece?” Women and Birth, Vol. 26, Sup� .
.plement 1, S44, 2013

 .3حنفی بجد ،محمد و دیگران ،بهداشت قالیبافان (بقا) ،1390،قابل دسترس در)1400/2/10( :
.https://www.bums.ac.ir/page-hltnew/fa/22/download/135-G132
 .4لطیفــی ،ســمیه ،حشــمتالله ســعدی و حســین شــعبان علــی فمــی ،تحلیــل عاملــی مشــکالت زنــان قالیبــاف
روســتایی ،زن و جامعــه ،شــماره  ،1392 ،1ص .42
 .5لطیفــی ،ســمی ه حشــمتالله ســعدی و حســین شــعبان علــی فمــی ،ارزیابــی نقــش تعاونیهــای فــرش دســتباف
روســتایی در توانمندســازی زنــان قالیبــاف؛ مطالعــه مــوردی :اســتان همــدان ،جغرافیــا و توســعه ،شــماره ،1393 ،3
ص .119
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( مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز)

مــاده یــک آن« ،اســتادکاران و کارگــران قالــی و فــرش دســتباف بــدون کارفرمــا و بــا کارفرمــا ،شــاغل
در کارگاههــای خانگــی تکبــاف قالــی و فــرش و یــا تحــت پوشــش تعاونیهــای قالــی و فــرش و
مجتمعهــای کوچــک و بــزرگ مربوطــه و همچنیــن شــاغالن صنایــع دســتی خانگــی و غیــر آن در
گروههــای مصــوب شناسـهدار (کــددار) صنایــع دســتی ایــران کــه بــه صــورت تمــام وقــت بــه مشــاغل
یادشــده اشــتغال دارنــد ،تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار میگیرنــد .بیســت درصــد
( )%20ســهم دولــت و هفــت درصــد ( )%7ســهم بیمهشــده خواهــد بــود .در صــورت وجــود کارفرمــا،
بــا پرداخــت ســه درصــد ( )%3ســهم کارفرمــا بیمــه یادشــده شــامل بیمــه بیــکاری نیــز خواهــد بــود».
بنابرایــن ،زنــان قالیبــاف خانگــی بــدون کارفرمــا نمیتواننــد از مزایــای بیمــه بیــکاری اســتفاده کننــد.
اگرچــه قانونگــذار تــاش کــرده تــا از قالیبافــان بــدون کارفرمــا ازجملــه زنــان قالیبــاف کارگاههــای
خانگــی حمایــت کنــد امــا برخــاف ویژگــی ذاتــی قانــون کــه بایــد قطعیــت داشــته و پیشبینیپذیــر
باشــد 1ایــن قانــون معلــق نــگارش شــده اســت؛ زیــرا بــار مالــی اجــرای ایــن قانــون مشــروط بــه تأمیــن
اعتبــار شــده اســت کــه ضمانــت اجــرای قانــون را زیــر ســؤال میبــرد.
همچنیــن ،دیــوان عدالــت اداری در دو رأی صــادره در خصــوص بیمــه قالیبافــان نســبت بــه ایــن
موضــوع رویکــرد حمایتــی داشــته اســت 2امــا تــا بــه امــروز تنهــا  227.633نفــر مشــمول بیمــه
3
قالیبافــی شــدهاند و از حمایتهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی برخــوردار هســتند.

گفتار چهارم .تحلیل یافتهها
در ایــن قســمت ،عواملــی کــه منجــر بــه قــرار گرفتــن ایــن گــروه از زنــان در یــک موقعیــت در
حاشــیه و آســیبپذیر در برابــر نظــام حقوقــی و محرومیــت قانونــی آنهــا شــده ،در چارچــوب نظــری

 .1راسخ ،محمد ،ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون ،مجلس و پژوهش ،شماره  ،1385 ،51ص . 23
در رای شماره  1899مورخ  1400/1/10هیئت عمومی دیوان استدالل میکند که گزارشات بازرسی سازمان تأمین اجتماعی در
رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان صرفا اماره بوده و خالف آن قابل اثبات و درنتیجه قابل نقض
میباشد .همچنین در دادنامه شماره  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۵مورخ  1399/6/23هیئت تخصصی دیوان در طرح دعوی از طرف
 .2وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت ،رأی به ابطال آییننامه بیمه قالیبافان نداد
 .3به نقل از کارشناس سازمان تأمین اجتماعی استان تهران .
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درهمتنیدگــی و حوزههــای چهارگانــه ماتریــس ســلطه مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد.

بند اول .حوزهی بینفردی قدرت :جنسیت و موقعیت نسبت ًا امتیازدار

قالیبافــی در کنــار اینکــه دارای ارزش فرهنگــی اســت ،تأمینکننــدهی بخشــی از اقتصــاد
خانوارهــای روســتایی و عشــایری نیــز اســت .بــه گفتــه هفــگات «بعــد از گســترش صنعــت فــرش،
بســیاری از کارگاههــای قالیبافــی از زنــان بــه عنــوان کارگــر اســتفاده کردنــد امــا صنعــت فــرش تبریــز
عالقهمنــد بــه اســتفاده از زنــان کارگــر نبــود .ایــن تبعیــض در اســتخدام باعــث شــد کــه بســیاری از
زنــان قالیبــاف تبریــز در خانــه بماننــد و قالیبافــی یــک کار خانگــی بــه حســاب بیایــد 1».بخــش بزرگــی
از زنــان قالیبــاف را زنــان روســتایی در ایــران تشــکیل میدهنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،نــوع قالیهایــی
نیــز کــه در ایــران بافتــه میشــود ریشــه در ســبک زندگــی روســتایی و عشــایری دارد 2.البتــه ،بــا مــوج
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرهای بــزرگ و ســکونت آنهــا در حاشــیه شــهرهای بــزرگ ،قالیبافــی در
مناطــق حاشیهنشــین شــهرهای بزرگــی ماننــد تبریــز بســیار رایــج اســت.
بــا توجــه بــه همیــن موضــوع ،فقــر و بیســوادی از اصلیتریــن دالیــل عــدم دسترســی ایــن گــروه
از زنــان بــه بیمــه اســت .لیــا 45 ،ســاله ،بیســواد و دارای همســر معتــاد بــا ســه فرزنــد دلیــل اصلــی
عــدم پوشــش بیمــه قالیبافــی خــود را اینچنیــن میگویــد:
«مــن ســواد نــدارم .هیــچ کجــای شــهر را بلــد نیســتم ،هــر جــا م ـیروم پســرانم میبرنــد .مــی-
گوینــد کــه بایــد امتحــان بدهــم ،مــن اص ـ ً
ا خوانــدن نوشــتن نمیدانــم .اینجــور کارهــا آدم باســواد
میخــواد کــه بــرود در ادارههــا».
عــاوه بــر بیســوادی کامــل برخــی از زنــان قالیبــاف کــه آنهــا را از دسترســی بــه تأمیــن
اجتماعــی محــروم میکنــد ،مشــکل زبانــی حتــی بیــن زنــان کمســواد متعلــق بــه اقلیتهــای قومــی
مشکلســاز اســت ،مخصوص ـاً اگــر ایــن زنــان در ســایر شــهرها مهاجــر باشــند؛ زیــرا زبــان رســمی و
اداری کشــور فارســی اســت و تکلمکننــدگان بــه زبــان مــادری حتــی اگــر تحصیــات ابتدایــی داشــته
باشــند ،بــه دلیــل عــدم تســلط بــه زبــان اداری رســمیدچــار کمبــود اعتمــاد بــه نفــس شــده و کمتــر
در حــوزه عمومــیحضــور مییابنــد .مریــم جوانتریــن مصاحبهشــونده کــه دارای مــدرک دیپلــم
اســت ،فقــر و بیپولــی را مانــع بیمــه شــدن خــود میدانــد:
1-Helfgott, L. M. Ties that bind: A social history of the Iranian carpet. Smithsonian Institution Press,1994, pp. 238-239.
2-See: Edwards, A. C. The Persian carpet: a survey of the carpet-weaving industry of Persia (Reprinted 1952 ed.). London: Duckworth, 1975.
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«مــن خیلــی دوســت داشــتم کــه خــودم را بیمــه کنــم و بعــداً بازنشســته شــده و حقــوق بگیــرم و
بــه شــوهرم وابســته نباشــم .وقتــی گواهــی مهــارت را گرفتــم بــه تأمیــن اجتماعــی رفتــم امــا گفتنــد
کــه دولــت دیگــر بیمــه نمیکنــد .یــک کارمنــد مــردی آنجــا بــود کــه بــه مــن گفــت  5میلیــون
تومــان بــده پرونــدهات را حــل کنــم امــا مــا چنیــن پولــی نداشــتیم شــوهرم خــودش کارگــر اســت »...
یکــی دیگــر از بیمهشــدگان نیــز یــک ســال پــس از بیمــه شــدن بــه دلیــل عــدم توانایــی در
پرداخــت حــق بیمــه از لیســت بیمــه خــارج میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه حــق بیمــه مطابــق
قانــون بیســت درصــد ( )%20ســهم دولــت و هفــت درصــد ( )%7ســهم بیمهشــده خواهــد بــود و مقــدار
آن نســبت بــه بیمــه آزاد خویشفرمــا بســیار کمتــر اســت امــا هیــچ ســازوکاری بــرای زنانــی کــه
ناتــوان از پرداخــت ایــن حــق بیمــه هســتند پیشبینــی نشــده و برعکــس ضمانــت اجــرا در صــورت
عــدم پرداخــت ســه ماهــه بیمــه وجــود دارد کــه منجــر بــه لغــو بیمــه بیمهگــذار میشــود.
عــاوه بــر موانعــی ماننــد فقــر یــا عــدم اســتقاللی مالــی زن و بیســواد یــا کمســوادی و مانــع
زبانــی ،وابســتگی اطالعاتــی ایــن زنــان بــه شــوهران یــا پــدران خــود نیــز از عوامــل دیگــر عــدم
دسترســی بــه بیمــه اســت .زهــرا کــه در خانــه قالــی میبافــد و همســرش آخونــد و معلــم مدرســه
اســت ،در ایــن بــاره میگویــد:
«مــن از زنهــای همســایه شــنیدم و وقتــی بــه شــوهرم گفتــم او عصبانــی شــد و گفــت کــه مــن
خرجــی تــو را میدهــم و بیمــه هــم دارم چــه نیــازی بــه بیمــه تــو داریــم و شــرعاً بــر تــو واجــب
نیســت کــه درآمــد داشــته باشــی و مــن آن قــدر غیــرت دارم کــه نگــذارم زنــم در ادارههــا بــا مردهــای
نامحــرم ســروکله بزنــد».
هنجارهــای نظــام مردســاالرانه و ســلطه شــوهر بــر زن میتوانــد بــا دالیــل مختلفــی مشروعســازی
شــود و یکــی از ایــن مبانــی موجــه ،تکیــه بــر شــرع و مذهــب اســت؛ بــه گونـهای کــه علیرغــم آنکــه
تصویــب چنیــن قانونــی از طــرف نظــام حقوقــی اســت کــه قانــون آن مبتنــی بــر فقــه اســت امــا همیــن
قوانیــن نیــز ممکــن اســت در اجــرا بــا اســتداللهای مبتنــی بــر تفســیرهای فقهــی متفاوتــی روبـهرو
شــوند .ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق شــرع امــوال و داراییهــای زنــان متعلــق بــه خودشــان اســت
امــا درآمدهــای حاصــل از قالیهایــی کــه زهــرا میبافــد ،توســط شــوهرش کنتــرل و اداره میشــود.
از آنجایــی کــه ایــن گــروه از مصاحبهشــوندگان دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی دقیــق و درســت
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نداشــته و خودشــان نیــز دانشــی در ایــن حــوزه ندارنــد ،تمامــیاطالعــات منتقــل شــده بــه آنهــا
توســط شوهرانشــان بــدون آنکــه توســط خودشــان تجزیــه و تحلیــل شــود ،پذیرفتــه میشــود؛ بــرای
مثــال ،راضیــه کــه بــا بیمــاری ســرطان پســتان نیــز مواجــه اســت ،اصـ ً
ا تالشــی بــرای بیمــه کــردن
خــود نکــرده اســت؛ زیــرا شــوهرش گفتــه اســت کــه «اگــر تــو هــم بیمــه شــوی ،بیمــه مــن را قطــع
خواهنــد کنــد .همچنیــن ،اگــر تــو در اثــر ایــن بیمــاری بمیــری تأمیــن اجتماعــی بــه مــن و ســایر وراث
حقوقــی پرداخــت نخواهــد کــرد .چــون حــق بیمــه زن بــه ارث نمیرســد و بــرای همیــن دلیلــی نــدارد
کــه مــا اآلن بــه جیــب دولــت پــول بریزیــم».
عــاوه بــر عــدم دسترســی بــه اطالعــات توســط زنــان ،کمبــود اطالعــات حقوقــی و عــدم دسترســی
بــه مشــاوره حقوقــی از دیگــر موانعــی اســت کــه منجــر بــه عــدم دسترســی ایــن زنــان بــه بیمــه
میشــود .زبــان ســخت حقوقــی و قوانیــن و مقــررات پراکنــده حــوزه بیمهپــردازی منجــر بــه آن
میشــود کــه مــردم عــادی آگاهــی کافــی از مقــررات بیم ـهای نداشــته باشــند و تفاســیر متفــاوت و
دلبخــواه از آن انجــام دهنــد.
یکــی دیگــر از موضوعــات مربــوط کــه در بیــن مصاحبهشــوندگان نیــز تکــرار میشــود و نگارنــدگان
نــام آن را نابرابــری در روابــط بیــن فــردی یــا درونگروهــی میگذارنــد و پیامدهــای بســیار جــدی
نیــز داشــته اســت ،دسترســی زنــان نســبتاً امتیــازدار بــه بیمــه قالیبافــی اســت ،اگرچــه بــه صــورت
رســمی و تمــام وقــت بــه قالیبافــی مشــغول نیســتند .بــه نظــر میرســد کــه سیاســت بیمــه کــردن
قالیبافــان از ســوی نظــام حقوقــی ایــران بســتگی بــه شــرایط اقتصــادی ایــن کشــور نیــز داشــته اســت؛
زیــرا فــرش از مهمتریــن منابــع ارزآوری ایــن کشــور بعــد از نفــت و گاز اســت و تعــداد قالیبافــان در
ایــران در ســالهای اخیــر کاهــش داشــته و از ســوی دیگــر «بــه تدریــج ایــران بــه دلیــل تحریمهــای
اقتصــادی و ســایر عوامــل قــدرت رقابــت خــود در بــازار جهانــی فــرش را از دســت میدهــد 1».بــه
همیــن دلیــل بــرای تشــویق افــراد بــه قالیبافــی تــاش شــد ایــن گــروه اجتماعــی تحــت پوشــش
بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار گیــرد امــا از آنجایــی کــه ســهم عمــده بــر عهــدهی دولــت اســت و
دولــت بــرای تأمیــن بودجــه و منبــع مالــی آن محدودیــت دارد ،نتوانســت همـهی ایــن زنــان خانـهدار
قالیبــاف را تحــت پوشــش قــرار دهــد و همیــن موجــب رقابــت بیــن زنــان خان ـهدار طبق ـهی پاییــن
بــرای دسترســی بــه بیمــه شــد و در ایــن بیــن ،زنــان خان ـهدار واقع ـاً قالیبــاف کــه از نظــر دسترســی
بــه منابــع و امکانــات در وضعیــت مناســبی قــرار نداشــتند ،توســط زنــان نســبتاً امتیــازدار بــه حاشــیه
1-Golmeymi, M., M. Mirvaisi and B. Maleki and Z. Aliabadi. “An empirical study on the effect of WTO membership
on Iranian Handicraft industry: A case study of Persian carpet.” Management Science Letters, Vol. 3, No. 5, 2013, pp.
1375-1380.
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رانــده شــدند؛ بــه عبــارت دیگــر ،از آنجایــی کــه هم ـهی قالیبافــان ایــران بــه دلیــل محدودیتهــای
بودجـهای دولــت نمیتوانســتند مشــمول بیمــه شــوند و همـهی زنــان قالیبــاف نیــز در یــک موقعیــت
یکســان بــرای برخــورداری از ایــن حــق نبودنــد ،در ایــن مســابقه تنهــا زنانــی پیــروز شــدند کــه در
موقعیــت ممتازتــری در مقایســه بــا ســایر زنــان قالیبــاف از جملــه گــروه مصاحبهشــوندگان ایــن
تحقیــق قــرار داشــتند .مرضیــه در ایــن مــورد میگویــد:
«دخترعمــوی مــن دیپلــم و خان ـهدار اســت امــا در خانــه قالــی نمیبافــد .او خیلــی زرنــگ بــود
و خــودش را بیمــه کــرد اآلن هــم در خانــهاش یــک دار قالــی گذاشــته تــا وقتــی بازرســان تأمیــن
اجتماعــی بــرای سرکشــی آمدنــد تظاهــر کنــد کــه قالــی میبافــد».
در ســال  1391ســازمان تأمیــن اجتماعــی نــام  150هــزار نفــر از بیمهشــدگان قالیبافــی را
از لیســت تأمیــن اجتماعــی خــارج کــرد؛ 1زیــرا آنهــا بــه ادعــای ایــن ســازمان قالیبــاف واقعــی
نبــود و همچنیــن حــق بیمــه پرداختــی آنهــا در ســالهای گذشــته بــه آنهــا عــودت داده نشــد
و تنهــا میتوانســتند بــرای وجــوه پرداختــی وضعیــت خــود را از اخراجشــده ســازمان بــه بیمــه آزاد
خویشفرمــا تبدیــل کننــد و وجــوه پرداختــی ســابق مطابــق بیمــه جدیــد معادلســازی شــود و
ســازوکار قانونــی بــرای دادخواهــی ایــن افــراد پیشبینــی نشــده اســت .اگرچــه در عملکــرد ســازمان
و فراینــد حــذف بیمهشــدگان مــوارد ابهامــیاز طــرف اتحادیــه قالیبافــان ازجملــه امــکان بزرگنمایــی
و غــرضورزی ســازمان مطــرح شــده اســت امــا ایــن واقعیــت قابــل انــکار نیســت کــه مــوارد فــراوان
بیمــه قالیبافــی زنــان غیرقالیبــاف وجــود دارد؛ زیــرا ســازوکار قانونــی طراحیشــده بــرای اجــرای
ایــن قانــون کــه در قســمتهای بعــدی بــدان میپردازیــم ایــن امــکان را بــه وجــود آورد .قالیبافــی
شــغلی نیســت کــه بــه مــواد اولیــه زیــاد یــا هزینــه زیــاد بــرای شــروع نیــاز داشــته باشــد و همچنیــن
آزمــون قالیبافــی مهارتــی نیســت کــه نیــاز بــه متخصــص داشــته باشــد و بــرای مثــال کمتــر زنــی در
تبریــز پیــدا میشــود کــه هیــچ آشــنایی بــا قالیبافــی نداشــته باشــد .از همیــن رو ،زنــان بــا ســواد
و امکانــات بیشــتر و همچنیــن بــا دسترســی بــه اطالعــات و ارتباطــات ،موفــق بــه دریافــت بیمــه
قالیبافــی شــدهاند و همیــن موضــوع بهان ـهای در دســت دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــد کــه
از ســال  1392طــرح بیمــه قالیبافــان را متوقــف کنــد و در چنــد ســال گذشــته هیــچ قالیبافــی بیمــه
نشــده اســت؛ بنابرایــن ،نکتــه آن اســت کــه توجــه کنیــم چگونــه تفــاوت درونگروهــی و موقعیتهــای
برتــر نســبی برخــی زنــان منجــر بــه محرومیــت و بــه حاشــیه رانــده شــدن زنــان دیگــر بــا بیشتریــن
محرومیــت میشــود ،اگرچــه هــدف اصلــی قانونگــذار نیــز قــرار بگیرنــد.
 .1به نقل از مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف قابل دسترس در :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/21/1722604/
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بند دوم .حوزهی انضباطی قدرت :تقاطع جنسیت و سن
اگرچــه قالیبافــی در ابتــدا جزئــی از کار خانگــی و بــا هــدف مصــارف خانگــی بــود امــا کمکــم
تبدیــل بــه بازارهــای کوچــک و محلــی شــد و بــه تدریــج قالیبافــی نــه تنهــا در کارگاههــای تجــاری
بلکــه در کارگاههــای خانگــی نیــز مــورد تنظیمگــری دولــت قــرار گرفتــه اســت .اتحادیــه قالیبافــان
بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل غیردولتــی بــه دنبــال دفــاع از حقــوق قالیبافــان ماننــد پرداخــت
عادالنــه ،امکانــات و بیمــه اســت .نتیجــهی یــک تحقیــق نشــان میدهــد کــه زنــان قالیبافــی کــه
1
عضــو ایــن اتحادیــه هســتند ،نســبت بــه زنانــی کــه عضــو نیســتند در شــرایط بهتــری قــرار دارنــد.
مرکــز ملــی فــرش ایــران مســتقل از تمــام دســتگاههای دولتــی مســئولیت تمامیامــور مربــوط بــه
سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی ،نظــارت ،هدایــت و حمایــت صنعــت فــرش دســتباف ،امــور تحقیقاتــی
و پژوهشــی مربــوط بــه آن و تهی ـهی ضوابــط و الزامــات فنــی تولیــد و صــادرات و اقدامــات حمایتــی
مربــوط بــه آن را بــر عهــده دارد .از همیــن رو ،اگــر زنــان قالیبــاف میخواهنــد از حقــوق و منافــع
جمعــی مربــوط بــه حــوزه تنظیمیفــرش برخــوردار شــوند ،نمیتواننــد مثــل ســابق و هرگونــه کــه
دلشــان میخواهــد و بــا هــر طــرح و نقش ـهای و در هــر ابعــاد قالــی ببافنــد؛ بلکــه اوالً بایــد از دولــت
گواهــی مهــارت بگیرنــد .دوم متناســب بــا نیازهــای بــازار قالــی ببافنــد.
مطابــق آییننامــه اجرایــی قانــون قالیبافــی مصــوب  ،1388معاونــت برنامهریــزی و نظــارت
راهبــردی رئیسجمهــور موظــف اســت بــر اســاس پیشــنهاد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اعتبــار الزم بــرای اجــرای قانــون در ســال
 1389و بعــد از آن را در لوایــح بودج ـهی ســاالنه پیشبینــی نمایــد .اجــرای ایــن آییننامــه در ســال
 1389و بعــد از آن منــوط بــه تأمیــن اعتبــار در قوانیــن بودج ـهی ســاالنه کشــور اســت و ســازمان
تأمیــن اجتماعــی متناســب بــا اعتبــار پیشبینیشــده و متناســب بــا تعــداد افــراد معرفیشــده
توســط وزارت بازرگانــی و ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری موظــف بــه بیمــه
نمــودن مشــموالن میباشــد .بــا توجــه بــه حجــم بدهیهــای دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی و وضعیــت
اقتصــادی و کســری بودجــه ،تأمیــن چنیــن اعتبــاری در اولویــت دولــت نبــوده اســت .همچنیــن ،یکــی
از مــوارد بــارز تبعیــض در اجــرای آییننامــه ایــن قانــون ،ایجــاد محدودیــت ســنی  50ســال اســت کــه
تبعیــض ناروایــی بــرای زنــان قالیبــاف بــر مبنــای سـن قائــل شــده اســت .قالیبافــی عــوارض جســمانی
و روحــی دارد کــه زنــان بــا ســابقه طوالنــی قالیبافــی را در اولویــت دسترســی بــه بیمــه و حقــوق
 .1لطیفی ،سمی ه حشمتالله سعدی و حسین شعبان علی فمی ،ارزیابی نقش تعاونیهای فرش دستباف روستایی در.
.توانمندسازی زنان قالیباف؛ مطالعه موردی :استان همدان ،جغرافیا و توسعه ،شماره  ،1393 ،3ص 119
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تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
( مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز)

بازنشســتگی قــرار میدهــد؛ زیــرا آســیبپذیرترند .رقیــه کــه  61ســال دارد و دارای  7فرزنــد بــوده
و در  12ســالگی حتــی قبــل از شــروع عــادت ماهانــه ازدواج کــرده و هــم در خانــه پــدر و هــم خانــه
شــوهر انــواع قالــی و گلیــم و ورنــی بافتــه اســت ،در ایــن بــاره میگویــد:
«چنــد ســال پیــش بــرای بیمــه شــدن اداره رفتــم امــا آنهــا بــه مــن گفتنــد کــه مــادر شــما پیرتــر
از آن هســتید کــه بیمــه شــوید و ســنتان گذشــته اســت .بایــد پــول زیــادی یکجــا م ـیدادم و مــا
چنیــن پولــی نداشــتیم و کســی را هــم نداشــتیم کــه قــرض کنیــم».
ســن بازنشســتگی در ایــران بــرای زنــان داشــتن  55ســال ســن یــا  30ســال ســابقه کار اســت.
بــه موجــب مــاده  7ایــن آییننامــه ،حداقــل ســن افــراد واجــد شــرایط بــرای انعقــاد قــرارداد بیمــه
موضــوع ایــن آییننامــه ،پانــزده ســال و حداکثــر پنجــاه ســال تمــام اســت و شــرایط الزم بــرای بیمــه
متقاضیانــی کــه بیــش از پنجــاه ســال ســن دارنــد بــه شــرح زیــر اســت:
الف .در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج سال نباشد.
ب .حق بیمه مازاد را یکجا بپردازد.
پ .بیــن پذیــرش تقاضــا توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی و پرداخــت یکجــا بیــش از یــک مــاه
فاصلــه نباشــد.
ت .هر فرد میتواند یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.
اعمــال هــر کــدام از ایــن شــرایط تعــدادی از زنــان قالیبــاف ماننــد رقیــه را بــه صــورت اختیــاری
یــا اجبــاری مســتثنا میکنــد.
پــس از اجــرای ناموفــق قانــون بیمــه قالیبافــی در پوشــش بیم ـهای قالیبافــان کشــور و متوقــف
شــدن آن بــه دلیــل عــدم تأمیــن بودج ـهای ،در ســال  1397تفاهمنام ـهای بیــن مرکــز ملــی فــرش
ایــران و صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتاییان و عشــایر منعقــد شــد و دســتورالعمل اجرایــی
بــرای آن مقــرر شــده اســت؛ 1درنتیجــه ،در وضعیــت فعلــی قالیبافــان تحــت پوشــش دو نظــام بیمـهای
متفــاوت هســتند کــه منجــر بــه اعمــال تبعیــض میشــود .از ســوی دیگــر ،در ســال  ،1396طــرح
حمایــت از هنرمنــدان و اســتادکاران صنایــع دســتی تبدیــل بــه قانــون شــد کــه مجــدداً در ایــن قانــون
موضــوع بیمــه قالیبافــان مطــرح میشــود .ایــن قانــون بــار دیگــر بــر تکلیــف دولــت در اجــرای قانــون
بیمــه اجتماعــی قالیبافــان ســال  1388تأکیــد میکنــد (مــاده  .)2ایــن قانــون تــاش میکنــد بــر
 .1دستورالعمل اجرایی بهرهمندی قالیبافان و حرف مرتبط با فرش دستباف از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه اجتماعی در صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر سال 1397به موجب بند  6-2ماده  6تفاهمنامه شماره 97/17233
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مشــکالت عملــی ناشــی از اجــرای ایــن قانــون بــه ویــژه قطــع بیمــه قالیبافــان توســط ســازمان تأمیــن
اجتماعــی راه حلــی بیابــد .تبصــره مــاده  2مقــرر میکنــد« :در اجــرای ایــن قانــون ،عــدم حضــور در
ســاعت معیــن در محــل کار نمیتوانــد در خصــوص فــرش و قالــی مبنــای قطــع بیمــه قــرار گیــرد و
ارزیابــی توســط بازرســان ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری صرف ـاً بــر اســاس
مســاحت مذکــور در مــاده ( )۲قانــون یادشــده انجــام میگیــرد ».ایــن قانــون صالحیتهایــی بــرای
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تعییــن
میکنــد کــه میتوانــد در تعــارض بــا صالحیتهــای مرکــز ملــی فــرش ایــران و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی باشــد.

بند سوم .حوزهی فرهنگی قدرت :نمایندگی زنان
علیرغــم آنکــه فــرش یــک تجــارت پرســود اســت و فــرش ایرانــی نیــز در بازارهــای داخلــی و
جهانــی از جایــگاه مناســبی برخــوردار اســت ،پــس چــرا قالیبافــان از فقــر در رنــج هســتند؟ بــه ایــن
پرســش میتــوان پاســخهای متعــددی داد کــه در ارتبــاط بــا همدیگــر نیــز قــرار میگیرنــد .بــه
میزانــی کــه آمــوزش عمومــیبیــن ایــن گــروه از زنــان قالیبــاف کمتــر رایــج اســت ،زنــان بیشتــر
محــدود بــه فضــای خانــه شــده و کمتــر در عرص ـهی عمومــیحضــور مییابنــد .همچنیــن ،فرهنــگ
مردســاالرانه در تقویــت ســایر نظامهــای ســلطه نقــش زنــان قالیبــاف را از حــوزهی عمومــیفــرش
خــارج کــرده و آنهــا را محــدود بــه کنــج دارهــای قالــی میکنــد .تمامــیمصاحبهشــوندگان
هیــچ وقــت بــازار فــرش تبریــز (تیمچــه مظفریــه) را از نزدیــک ندیدهانــد .بــازار فــرش تبریــز یکــی
از مهمتریــن قســمتهای بزرگتریــن بــازار سرپوشــیده جهــان اســت کــه کمتــر زنــان در آن
رفتوآمــد میکننــد .فاطمــه دربــارهی نحــوهی فــروش قالیهایــش میگویــد:
«آقــای (همســر) مــن دوســت نــدارد کــه مــن بــه بــازار بــروم تــا اآلن هیــچ وقــت بــازار نرفتــم.
همــه چیــز را خــودش میخــرد و هــر روز بــرای مــن پــول نــان میگــذارد .تابلــو فــرش را هــم کــه
تمــام میکنــم خــودش میبــرد بــازار و میفروشــد و خرجمــان میکنــد».
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ایــن قالیهــا حاصــل زحمــات او اســت و چــرا شــوهرش بــه هــر
قیمتــی کــه میخواهــد آنهــا را میفروشــد ،میگویــد:
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«آخــه بــازار کــه جــای زن نیســت .آقــام میگویــد ایــن امــر پیغمبــر اســت کــه زن اگــر بــدون
اجــازه شــوهر از خانــه خــارج شــود گنــاه اســت چــه برســد بــرود بــازار کــه مردهــا دســتمالیاش کننــد.
بــازار جــای زنهــای ســالم نیســت .تــازه زن جماعــت کــه از دادوســتد ســر درنمـیآورد».
یــک ضربالمثــل خیلــی قدیمــیدر تبریــز وجــود دارد کــه میگویــد« :زن جماعــت بــه بــازار
نمـیرود» .اگرچــه ،در ســالهای اخیــر حضــور زنــان در بــازار ســنتی تبریــز افزایــش یافتــه امــا بــازار
فــرش تبریــز کام ـ ً
ا در دســت مــردان و دالالن اســت .تاجــران فــرش در تبریــز یــک طبق ـهی مرفــه
هســتند کــه معمــوالً خردهپاهایــی دارنــد کــه قالیهــا را از مناطــق روســتایی و حاشیهنشــین تبریــز
جمــع میکننــد .در قســمت بــازار فــرش تبریــز چندیــن مســجد وجــود دارد .ارتبــاط تاریخــی بیــن
مســجد و بــازار از جملــه تیمچههــای مربــوط بــه دادوســتد فــرش در طــول تاریــخ و وقــوع حــوادث
تاریخــی نیــز قابــل مشــاهده اســت 1.عــرف قشــر بــازاری ماننــد اجــازه نــدادن بــه زنــان بــرای حضــور
در بــازار حتــی بــرای خریــد بــا احــکام فقهــی ماننــد آنکــه زن اجــازه نــدارد بــدون اجــازهی شــوهر از
خانــه خــارج شــود ،تقویــت میشــود؛ بنابرایــن ،اعتقــاد بــه فرامیــن مذهبــی از یــک ســو و تمکیــن یــا
بــاور بــه عــرف مردســاالر شــهر تبریــز ایــن گــروه از زنــان را در موقعیتــی قــرار میدهــد کــه در خانــه
احســاس امنیــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن تبعیضهــای درونگروهــی ،در ســطح بزرگتــر و در فرهنــگ مســلط برونگروهــی
نیــز شــناخته شــدن زنــان قالیبــاف بــه عنــوان زنــان هنرمنــد ،حــذف ایــن زنــان را از بــازار و اقتصــاد
فــرش تســریع میبخشــد؛ بــرای مثــال ،زنــان قالیبــاف در تبریــز یــا ســایر مناطــق کشــور در ســطح
ملــی و بــه ویــژه در رســانهها بــه عنــوان زنانــی هنرمنــد و نمــاد هنــر و زیبایــی بازنمایــی میشــوند
بــدون توجــه بــه ایــن موضــوع کــه قالیبافــی چگونــه زندگــی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

بند چهارم .حوزهی ساختاری قدرت :از بحران داخلی تا بینالمللی
ارزش صــادرات فــرش دســتباف ایــران در ســال  1398معــادل  70.5میلیــون دالر و بــرای ســال
 1397معــادل  238.4میلیــون دالر بــوده اســت .ایــن آمــار مرکــز ملــی فــرش ایــران نشــاندهندهی
کاهــش رشــد ارزشــی نســبت بــه ســال  1397بــه میــزان منفــی  70درصــد اســت 2.همچنیــن ،در ســال
 .1برای اطالعات بیشتر در این مورد ر.ک .
اشرف ،احمد و علی بنوعزیزی ،طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،ترجمه سهیال ترابی فارسانی ،تهران :نشر نیلوفر1387 ،

 .2نیکو ،کاملیا ،بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف ایران در  1398و مقایسه آن با  ،1397مرکز ملی فرش ایران1398 ،
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 1396ارزش صــادرات فــرش دســتباف ایــران  426.225میلیــون دالر بــوده کــه ایــاالت متحــده آمریــکا
بــا  125.642میلیــون دالر رتبــه اول واردات فــرش ایرانــی را بــه خــود اختصــاص داده بــود 1کــه نســبت
بــه ســال  1398کاهــش رشــد ارزشــی منفــی  83درصــد را تجربــه کــرده اســت .دلیــل ایــن افت بســیار
بــزرگ تنهــا یــک دلیــل اساســی داشــت و آن خــروج دولــت آمریــکا از برجــام و اعمــال شــدیدترین
تحریمهــا علیــه ایــران بــوده اســت بــه گونـهای کــه نــه تنهــا میــزان صــادرات فــرش ایــران بــه بــازار
آمریــکا بــه صفــر رســید ،بلکــه بــر ســایر بازارهــای فــرش ایــران در دنیــا تأثیــر گذاشــت؛ بنابرایــن،
تصمیــم رئیــس جمهــوری آمریــکا مبنــی بــر خــروج از برجــام و تحریمهــای اقتصــادی بــر دسترســی
ایــن زنــان قالیبــاف بــه بیمــه تأثیــر گذاشــت؛ زیــرا وضعیــت نابســامان اقتصــادی فــارغ از آنکــه نقــش
تحریمهــا بــه چــه انــدازه مؤثــر باشــد ،عــاوه بــر آنکــه زندگــی اقشــار ضعیــف ماننــد قالیبافــان را
بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد ،ســهم بیمــه آنهــا نیــز از لوایــح بودجــه حــذف شــد؛ زیــرا دولــت
ایــران نــه تنهــا قــادر بــه صــادرات نفــت نیســت بلکــه صــادرات محصــوالت غیرنفتــی از جملــه فــرش
نیــز بــه حداقــل رســید و دولــت بــا کســری بودجــه مواجــه بــوده و نتوانســت ســهم  20درصــدی
خــود را بــه عنــوان جایگزیــن کارفرمــا پرداخــت کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،در چهــل ســال گذشــته
سیاســت خارجــی ایــران در ارتبــاط بــا آمریــکا نقشــی مؤثــر بــر وضعیــت زنــان قالیبــاف داشــته اســت؛
زیــرا آمریــکا یکــی از بزرگتریــن بازارهــای فــرش ایرانــی اســت؛ بنابرایــن ،ایدئولــوژی جمهــوری
اســامیدر سیاســت خارجــی ،بازیگــران قــدرت منطقــهای ،ســاختار نابرابــر روابــط بینالمللــی و
حقــوق بینالملــل میتواننــد زندگــی یــک زن قالیبــاف در یــک روســتای دورافتــاده در ایــران و
همچنیــن آینــده صنعــت فــرش بــه عنــوان یــک میــراث فرهنگــی بشــری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
همچنیــن ،یکــی دیگــر از عوامــل عــدم دسترســی ایــن گــروه از زنــان قالیبــاف بــه بیمــه ،نظــام
پیچیــده و غیرشــفاف مجوزدهــی اســت کــه در نظــام حقوقــی ایــران پیشبینــی شــده و شــامل زنــان
قالیبــاف نیــز میشــود .مطابــق فراینــد اداری تعریفشــده بــرای اجــرای قانــون بیمــه قالیبافــی ،وزارت
رفــاه و ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری مکلــف بودنــد نســبت بــه شناســایی و
معرفــی مشــموالن بــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور اقــدام نماینــد .پــس از آن ،ســازمان
آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور موظــف بــود مهــارت فنــی معرفیشــدگان و متقاضیــان را بررســی و
ظــرف یــک مــاه پــس از وصــول معرفینامــه نســبت بــه صــدور کارت مهــارت فنــی آنــان اقــدام نمایــد
و بهرهمنــدی افــراد موضــوع ایــن قانــون ،منــوط بــه ارائــهی کارت مهــارت فنــی توســط ســازمان
یادشــده میباشــد و همچنیــن اتحادیههــا و تشــکلهای مرتبــط دارای مجــوز از دســتگاههای
 .1سامانه اطالعرسانی مرکز ملی فرش ایران قابل دسترس در :
https://www.incc.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D
8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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موضــوع ایــن مــاده میتواننــد نســبت بــه معرفــی واجــدان شــرایط بــه ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفـهای کشــور اقــدام نماینــد .بــه گفتـهی رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران« ،برخــی از اتحادیههــای
فــرش دســتباف کــه مجــوز صــدور کارت شناســایی قالیبافــی را دارنــد ،دقــت الزم را نداشــتند و برخــی
از آنهــا اقــدام بــه فــروش ایــن کارت کردهانــد کــه موجــب انحــراف  40درصــدی در اجــرای بیمــه
قالیبافــی شــده اســت 1».در ایــن بیــن آموزشــگاههای فنــی حرف ـهای بــا تشــویق افــراد بــه قالیبافــی
بــا هــدف صــدور مجــوز مهــارت فنــی قالیبافــی بــا هــدف درآمدزایــی بــرای خــود نیــز در ایــن فرآینــد
نقــش داشــتند .ایــن فرآینــد پیچیــدهی مجوزدهــی کــه ســازوکارهای نظارتــی نیــز بــرای آن تعییــن
نشــده بــود ،منجــر بــه سوءاســتفاده از صالحیــت شــد؛ زیــرا «صــدور مجــوز و نظــام مجوزدهــی یکــی
2
از منابــع مهــم درآمدزایــی و همچنیــن فســاد و تبانــی در نهادهــای دولتــی اســت».

 .1به نقل از وبسایت رسمیمرکز ملی فرش ایران قابل دسترس در :
https://www.incc.ir/recall/IDincc/795/40
 .2مرکزمالمیر ،احمد ،موانع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ایران :گزارش نظارتی عملکرد هیئت

مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ،دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس ،شماره مسلسل
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نتیجهگیری
پیــش انــگارهی ایــن مقالــه بــر آن بــود کــه در تجــارب عینــی محرومیــت ،بــرای مثــال تحــت
تبعیــض بــودن بــه عنــوان یــک زن همیشــه در ارتبــاط بــا ســایر مقولههــای اجتماعــی (قومیــت ،طبقــه
اجتماعــی ،وضعیــت معلولیــت ،ســن ،وضعیــت مهاجــرت ،جغرافیــا و  )...ســاخته شــده و درهــم آمیختــه
هســتند .ایــن موضــوع کــه چگونــه جنســیت در ارتبــاط بــا محــل ،طبقــه و ســن در زندگــی ایــن
گــروه از زنــان قالیبــاف نقــش ایفــا کــرده تــا از دسترســی بــه منابــع حقوقــی ماننــد بیمـهی اجتماعــی
علیرغــم نیــاز ضــروری محــروم بماننــد؛ درنتیجــه ،برخــاف همسانســازی و یکدســت گرفتــن
قانونگــذار در شناســایی گــروه قالیبافــان بــدون کارفرمــا ،ایــن گــروه دارای هویــت واحــد نبــوده
بلکــه در موقعیتهــای مختلفــی قــرار گرفتهانــد کــه میــزان دسترســی آنهــا بــه قانــون حمایتــی را
ِ
موقعیــت در حاشــیهی برخــی از قالیبافــان از
متغیــر میکنــد .درهمتنیدگــی کمــک میکنــد کــه
جملــه ایــن گــروه از زنــان قالیبــاف از منظــر نظــام حقوقــی نادیــده گرفتــه نشــود .جبــران ایــن نــوع
از نابرابریهــای پیچیــده و درهمتنیــده در گــرو نزدیکــی بیشتــر نظــام حقــوق کار بــا واقعیتهــای
اجتماعــی اســت .مــا بــر ایــن مطالعــهی مــوردی تجربــی تمرکــز کردیــم تــا اســتدالل کنیــم کــه
اوالً ،اگرچــه حقــوق کار ایــران اصــل برابــری جنســیتی را صراحت ـاً بــه رســمیت نشــناخته اســت امــا
ایــن ضرورت ـاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه هم ـهی سیاس ـتها ،تقنیــن و مقرراتگذاریهــا منجــر بــه
ایجــاد یــا گســترش ســلطه و تبعیــض علیــه زنــان میشــود امــا نکتــه آن اســت کــه زمانــی کــه نظــام
حقوقــی تــاش میکنــد گامــیدر جهــت تضمیــن حقــی ماننــد دسترســی بــه بیمــه بــرای یــک گــروه
در حاشــیه ماننــد مــورد مطالعــه مــا بــردارد ،بــه دلیــل عــدم وجــود رویکــرد درهمتنیــده و تبعیــض
ســاختاری نهادینــه شــده نــاکام میمانــد .ایــن زنــان تحــت پوشــش و حمایــت قانــون کار نیســتند؛
زیــرا بــه موجــب مــاده  2قانــون کار ،کارگــر کســی اســت کــه بــه هــر عنــوان در مقابــل دریافــت
حقالســعی اعــم از مــزد ،حقــوق ،ســهم ســود و ســایر مزایــا بــه درخواســت کارفرمــا کار میکنــد .از
ســوی دیگــر ،ســازوکار قانونــی مناســب بــرای شناســایی و تضمیــن دسترســی زنــان قالیبــاف خانگــی
بــه حقــوق کار پیشبینــی نشــده تــا از حداقــل اســتانداردهای کار شایســته برخــوردار باشــند .از ایــن
رو ،اصالحــات و بهرهمنــدی جزئــی ماننــد قانــون بیمــه قالیبافــان بــه دلیــل در حاشــیه بــودن ایــن
زنــان از منظــر حقــوق کار ،بــه نتیجــه مطلــوب نخواهــد رســید؛ زیــرا نیــاز بــه رویکــرد جامعتــری
وجــود دارد کــه موقعیــت خــاص و درهمتنیــدهی ایــن نــوع گروههــا در مرکــز توجــه حقــوق قــرار
بگیــرد.
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بــه طــور خــاص در خصــوص بیمــه اجتماعــی ،قانونگــذار و مجریــان قانــون میتواننــد بــا در
پیشگیــری سیاســت ذاتگرایــی اســتراتژیک بــه جــای ذاتگرایــی مطلــق ،ابتــدا جامعــهی هــدف
قانــون حمایتــی را کــه قالیبافــان هســتند ،مشــخص کننــد امــا تفاوتهــای بیــن آنهــا در هــر زمینــه
را تعییــن کــرده و بــا توجــه بــه همــان زمینــه و شــرایط و درهمتنیدگــی هویــت و موقعیــت قالیبافــان،
نظــام بیمــهای چندالیــه ،متناســب ،عادالنــه و کارآمــد طراحــی نمایــد؛ بــرای مثــال ،قانونگــذار
میتوانــد بــا ســطحبندی و گروهبنــدی متفــاوت قالیبافــان برخــوردار از بیمــه قالیبافــی یــا داوطلبــان
آن بــا توجــه بــه جنســیت ،ســن ،درآمــد ،وضعیــت شــغلی ،ســطح مهــارت و  ...پرداخــت حــق بیمــه و
ســایر مزایــا توســط خــود بیمهگــذار و ســهم کارفرمایــی دولــت را ســیال و متغیــر کنــد؛ بــرای مثــال،
بــا توجــه بــه آزمــون وســع و اطالعــات موجــود در پایــگاه ملــی رفــاه ایرانیــان ،بافنــدگان ســاده در
روســتاهای مناطــق محــروم در دهکهــای اول درآمــدی از ســهم  20درصــدی کارفرمایــی دولــت
برخــوردار شــوند امــا قالیبافــان اســتادکار دارای کارگاه در دهکهــای باالتــر از ســهم کمتــر دولــت
مانند  10درصد برخوردار شوند اما تعداد افراد تحت پوشش افزایش یابد.
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فهرست منابع
فارسی

الف .کتابها
 .1استوارســنگری ،کــوروش ،حقــوق تأمیــن اجتماعــی ،چــاپ ســوم ،تهــران :نشــر میــزان،
.1390
 .2اشــرف ،احمــد و علــی بنوعزیــزی ،طبقــات اجتماعــی ،دولــت و انقــاب در ایــران ،ترجمــه
ســهیال ترابــی فارســانی ،تهــران :نشــر نیلوفــر.1387 ،
 .3خنیفــر ،حســین و ناهیــد مســلمی ،اصــول و مبانــی روشهــای پژوهــش کیفــی ،جلــد اول،
تهــران :نــگاه دانــش.1397 ،
 .4ســاروخانی ،باقــر ،اصــول پایــه در تدویــن نظــام تأمیــن اجتماعــی ،تهــران :مؤسســه عالــی
پژوهشهــای تأمیــن اجتماعــی.1378 ،
 .5صادقیحقیقــی ،دیدخــت ،نســرین مصفــا و فریــده شــایگان ،راهنمــای ســازمان ملــل متحد:
موسســات تخصصــی و وابســته و رابطــه جمهــوری اســامیایران بــا آنهــا ،تهــران :نشــر
وزارت امــور خارجــه.1374 ،
 .6عراقــی ،عزتاللــه ،حســن بادینــی و مهــدی شــهابی ،درآمــدی بــر حقــوق تأمیــن اجتماعی:
نقــد قانــون تأمیــن اجتماعــی ایــران بــر اســاس مطالعــه تطبیقــی ،تهــران :موسســه عالــی
پژوهشهــای تأمیــن اجتماعــی.1386 ،
 .7عراقی ،عزتالله ،حقوق کار ،تهران :انتشارات سمت.1391 ،
ب .مقالهها
 .8چایلی ،صمد ،فرش مهربان ،مجله آذری ،شماره  ،33تیر .1396
 .9دفتــر مطالعــات اقتصــادی معاونــت پژوهــش اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای مجلــس،
آسیبشناســی سیاســتها و مقــررات بــازار كار ایــران (شــناخت وضــع موجــود بــازار
كار بــا تأكیــد بــر تفاوتهــای اســتانی) ،کــد موضوعــی  220و شــماره مسلســل .1396 ،15605
 .10راســتگو ،الهــه ،شــناخت بــازار کار و نیازهــای امــروزی کشــور ،اقتصــاد ،کار و جامعــه،
شــماره .1379 ،37
 .11راســخ ،محمــد ،ویژگیهــای ذاتــی و عرضــی قانــون ،مجلــس و پژوهــش ،شــماره ،51
.1385
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 .12لطیفــی ،ســمی ه حشــمتالله ســعدی و حســین شــعبان علــی فمــی ،ارزیابــی نقــش
تعاونیهــای فــرش دســتباف روســتایی در توانمندســازی زنــان قالیبــاف؛ مطالعــه
مــوردی :اســتان همــدان ،جغرافیــا و توســعه ،شــماره .1393 ،3
 .13لطیفــی ،ســمیه ،حشــمتالله ســعدی و حســین شــعبان علــی فمــی ،تحلیــل
عاملــی مشــکالت زنــان قالیبــاف روســتایی ،زن و جامعــه ،شــماره .1392 ،1
 .14مرکزمالمیــر ،احمــد ،موانــع تســهیل صــدور مجوزهــای کسـبوکار در ایــران :گزارش
نظارتــی عملکــرد هیئــت مقرراتزدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای کس ـبوکار ،دفتــر
مطالعــات اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،شــماره مسلســل .1398 ،16460
 .15نیکــو ،کاملیــا ،بررســی وضعیــت صــادرات فرش دســتباف ایــران در  1398و مقایســه
آن بــا  ،1397مرکــز ملی فــرش ایــران.1398 ،
ج .منابع الکترونیک
 .16حنفــی بجــد ،محمــد و دیگــران ،بهداشــت قالیبافــان (بقــا) ،1390،قابــل دســترس در:
()1400/2/10
.https://www.bums.ac.ir/page-hltnew/fa/22/download/135-G132
 .17مرکــز آمــار ایــران ،بررســی شــاخصهای عمــدهی بــازار کار در ســالهای  1384تــا
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An Intersectional Analysis of Women Carpet Weavers’
Labor Rights: A Case Study of Women Carpet Weavers
in Tabriz
Shiva Bazargan*
Amir Nikpey **
Abstract: Women constitute a large part of the Iranian carpet weaving population,
who usually weave carpets at home without an employer and are deprived of compulsory social insurance. The carpet weaving insurance law passed in 2009 gave
them the opportunity to use social insurance, but a group of women carpet weavers
from the suburbs of Tabriz are being studied who, despite their full-time employment, could not enjoy the support of the legislature. Why not having access to the
law is the main question. Qualitative method and semi-structured in-depth interviews
were used to collect data. Data analysis with thematic method in the intersectional
theoretical framework shows that unequal interpersonal and in-group relationships,
structural barriers, cultural and ideological justifications, and the disciplinary and
administrative regulation in relation to each other have led to the deprivation of these
women from labor rights. Women carpet weavers are marginalized not only because
of their gender, but also because of their intertwined status with their location, economic-social class, and age, which even the Iranian legal system seeks to enact laws
and regulation to support them, it is not available. The labor law system, with its narrow definition of worker, does not recognize women carpet weavers as workers and
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does not provide an appropriate mechanism to ensure their access to labor rights. The
authors conclude that the persistence of social inequalities even with the enactment
of some protected laws by the legal system, such as carpet weavers’ insurance will
be better understood by the method of intersectional analysis.
Key Words: intersectionality, intersectional discrimination, labor rights, social security, carpet weaving insurance.
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