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اجتماعی اتباع بیگانه  نیتأمي ها چالش ادیداده بنتحلیل 
  1کننده به اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ مراجعه

  ***،  مهدي بیات  **،  زهرا حضرتی صومعه  *حسین آقاجانی
  7/7/1400 :پذیرشتاریخ   20/2/1400 :تاریخ دریافت

  چکیده
سازمان ي براي آنها و ها چالشاجتماعی مهاجران و اتباع پس از ورود به جامعه ایران،  نیتأم
اجتماعی اتباع  نیتأمي ها چالشرو، مطالعه حاضر با هدف بررسی  ازاین. اجتماعی ایجاد کرده است نیتأم

به اداره  کننده مراجعهکلیۀ اتباع  ردمطالعهموکیفی و جامعه  روش تحقیق. است گرفته انجامدر غرب تهران 
انتخاب شدند که بعد » نظري«و » هدفمند«افراد نمونه به شیوة . اجتماعی غرب تهران بزرگ بودند نیتأمکل 

 97کد اولیه،  425، ها دادهو تجزیه  ها دادهبا تحلیل . نفر از آنها اشباع نظري حاصل شد 50از مصاحبه با 
اجتماعی  نیتأم» فقر دانشی از قوانین و خدمات«پدیدة محوري . ه اصلی استخراج شدمقول 14مقوله فرع و 

کارفرمایی، سستی منزلت شغلی /امتیازات حقوق کارگري سلب«شرایط علی حاکم بر پدیده محوري . است
، ضعف اي ناهمسانی در ارائه خدمات بیمه«ي موجود نیز ها نهیزم. هستند» و ابهام در وضعیت ماندگاري

ضعف « گرِ مداخلهشرایط  ریتأثهستند که تحت » مکن مالی اتباع و سختگیري قوانین مهاجرتیت
ی زدگ استیسو  بودن تبعهاجتماعی، حس فرودستی و خودپنداره منفی  نیتأمعملکرد سازمان /ارزیابی

ارتباطات و «، از سوي اتباع اتخاذشدهراهبردهاي . سازند یم متأثرپدیده محوري را » ي کارشناسانهها یابیارز
قوانین، /ي اتباعریناپذ انطباق«هستند که با پیامدهاي همچون » و سیاست امنیت بقاء ارز همي ها کنش

نتایج این مطالعه نشان . همراه هستند» ی به اتباعبخش تیهواجتماعی و  نیتأمي حمایت و انگار کسانی
رفع تبعیض نسبت به اتباع و ارائه در جهت  ربط يذي ها سازمانعملکرد /که توجه به ارزیابی دهد یم

بخشی از  تواند یماجتماعی  نیتأمارتقاي آگاهی آنها از حقوق و مقررات  منظور بهي دانشی ها بسته
 .ي آنها را رفع کندها چالش

                                                   
  .این مقاله مستخرج از بخشی از رساله دکتراي نویسنده سوم است -1
  ).نویسنده مسئول( .رانیا ،تهران تهران مرکز، واحد ی دانشگاه آزاد اسالمی،شناس جامعهدانشیار  *

 a_marsa1333@yahoo.com  
  . رانیا ،تهران علوم تحقیقات، واحد ی دانشگاه آزاد اسالمی،شناس جامعهدانشیار  **

 hazrati14@yahoo.com 
 .   واحد علوم و تحقیقات ،، دانشگاه آزاد اسالمییشناس دانشجوي دکتري جامعه ***

 mehdi.bayat@srbiau.ac.ir 
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  .در ارائه خدمات، سستی منزلت شغلی اجتماعی، فقر دانشی، ناهمسانی نیتأماتباع،  :هاي کلیدي واژه

  
  لهمقدمه و بیان مسئ

ویژه در ایران یکی از اشکال مهاجرت  ي همسایه، بهکشورهاپدیده مهاجرت مردم به 
هاي اخیر روند افزایشی داشته است که منجر به افزایش جمعیت  المللی است که در دهه بین

و تغییر در جمعیت کشور مقصد در سن، جنس، قومیت و همچنین پیامدهاي اجتماعی، 
). 23: 2003، 1کمیسري عالی ملل متحد براي پناهندگان(اقتصادي، سیاسی گردیده است 

جویان  ، دومین کشور میزبان این پناهشده ثبتنفر پناهنده  951100کشور ایران با پذیرش 
نوعی مهاجرت اضطراري یا اجباري ناسالم توأم «این مهاجرت که . کشورهاي منطقه است

ي هر دو جامعه مبدأ و میزبان برا ).43:1383و همکاران،  ها يدیجمش(» با تخریب است
پیامدهایی داشته است که در بررسی مسائل اجتماعی جامعه میزبان این پیامدها از حیث 

  .باشد ارائه خدمات و امکانات رفاهی حائز اهمیت و تأثیرگذار می
مطالعه رفتارها و مطالبات رفاهی این مهاجران و اتباع، پس از ورود به بستر اجتماعی 

ي براي ها چالشایران و درجه تغییر و تداوم رفتارها و مطالبات رفاهی آنان جدید جامعه 
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون، موظف به . کند یماجتماعی ایجاد  نیتأمسازمان 

براي جامعه تحت پوشش خود بوده و به جهت  شده فیتعرارائه خدمات و تعهدات 
ی جامع، بهنگام و رسان اطالعات نیازمند و خدم ها تیفعالگستردگی و تنوع در حوزه 

. باشد یممتناسب با دانش، تخصص و آگاهی افراد مختلف اعم از اتباع ایرانی و خارجی 
به کشورشان بازنگشته و  تاکنوناکثر اتباع خارجی که سالیان سال در ایران اقامت داشته و 

خدمات و مزایاي  گونه چیهي از بیمه، مشمول مند بهرهسابقه کار دارند، به علت عدم 
  ). 20:1398(طبق آمار وزارت کشور . شوند ینمي ا مهیب
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نفر از این افراد داراي مجوز کار بوده و مجوز اقامت  هزار صدیسو  ونیلیم کحدود ی
باشند هم  مند بهرهقانونی دارند که اگر تعداد بیشتري از این افراد از خدمات تأمین اجتماعی 

شوند و هم سازمان تأمین اجتماعی  مند بهرهز خدمات این سازمان به نفع خود آنهاست که ا
بیشتري را تحت پوشش قرار داده و با این اقدام تا حد امکان در راستاي  شدگان مهیبتعداد 

فعالیت اداره کل اتباع در . دهد یمي اجتماعی این افراد اقدام بایسته انجام ها بیآسکاهش 
 آغازشدهاجتماعی  نیتأمقانون  5و بر اساس ماده  1394اجتماعی از سال  نیتأمسازمان 

اجتماعی  نیتأمپنج سال از تشکیل اداره کل اتباع بیگانه در سازمان  است و در مدت حدود
و مشکالتی براي اتباع و همچنین سازمان در نحوه  ها چالشي مربوطه، ها بخشنامهو اجراي 

ي تحت پوشش ها خانوادهاتباع و ي و درمانی ا مهیبو استفاده از خدمات  کردن مهیب
قانونمند و منصفانه و  سازوکاربه دنبال ایجاد  ها دولت« رو نیازا .است شده ییشناسا

آزادي، (» ، باثبات هستند تا بتوانند خطرات امر مهاجرت را کاهش دهندحال نیدرع
27:1398.(  

ن ي کمی و کیفی مهاجراها یژگیوي اطالعات دقیق از آور جمع نیا باوجود
 نیتأمي مشمول قانون ها کارگاه، اما اتباع خارجی شاغل در ی مشکل استالملل نیب

مسئله دیگري که باید به آن اشاره شود این است که . اجتماعی، مشمول بیمه بیکاري نیستند
ي ها تیحمالذا،  اند شده شناختهطبقه کارگر  عنوان بهاگرچه مهاجرین افغانستان در ایران 

پوشیده نیست و بر همین  کس چیهاجتماعی بر  نیتأمقشر بخصوص بیمه اجتماعی از این 
قانون تأمین اجتماعی، مهاجرینی که در ایران اشتغال بکار دارند  5اصل و بر اساس ماده 

اجتماعی داراي  نیتأمسازمان . باید تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گیرند
و  ها ییدارای است که ردولتیغ شخصیت حقوقی، استقالل مالی و یک نهاد عمومی

  . باشد یمي متوالی ها نسلي آن متعلق به اقشار تحت پوشش در ها هیسرما
بخش زیادي از اتباع کشورهاي افغانستان، هند، پاکستان و عراق که در ایران حضور   
بر آنان به علت  يا کننده کنترلو به دلیل نبودن مرجع بدون هیچ مدرك هویتی «دارند 

هیچ مدرك شناسایی آزاد در شهر سکونت داشته و به دلیل نداشتن مدارك  نداشتن
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موانع زیادي نیز در راه «افزون بر این،  .اجتماعی برخوردار نیستند نیتأماز امکانات » هویتی
از نتایج این امر آن است که . آزادي مهاجرت کارگران در جستجوي شغل وجود دارد

، موضوع عالوه به. غیرقانونی یا فاقد مدارك کار هستندتعداد زیادي از کارگران مهاجران 
آن  که همان رفتاري که با کارگران مقیم مهاجر غالباً رندیگ یمتبعیض در این معنا قرار 

به  ها ملت/، دولترو نیازا). 23:1399براتی و همکاران، (» شود ینم، با آنها شود یمکشور 
ي بین عضویت قانونی و غیرقانونی را ها وتتفایی هستند که از طریق آنها ها راهدنبال 

ي حقوق رفاهی پیامدهاي عمیقی براي حقوق اجتماعی ساز یملآشکار کنند که این 
ي مهاجران و شهروندان در ها خانوادهمهاجران داشته و منجر به اختالفات شدیدي بین 

  .ي رفاهی شده استها دولت
ي گذار قانونی تا استحقاق در ي ملها گزاره نیتر يصوراز  ها تفاوتي ریگ شکل  
از این . ردیگ یبرمجامعه را در  کننده کنترلي دولتی ها سازمانروزمره  اقدامات تاگرفته 

رفاهی و از طریق چه نوعی از نظام  سمیمکانبا چه «یی نظیر ها پرسشمنظر، حول این افراد 
ید خدمات رفاهی کرد؟ چه کسانی و تحت چه شرایطی با نیتأمرفاهی باید آینده مردم را 

به لذا، این پژوهش ). 41:1396اورشات و همکاران، (» است گرفته شکلدریافت کنند؟ 
پردازد و  در خصوص تأمین اجتماعی خود در غرب تهران میي فراروي اتباع ها چالشبررسی 

برانگیز  ترین پدیده چالش بنیاد درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم با استراتژي داده
گر، راهبردها و  اي، مداخله در تأمین اجتماعی خود چیست و شرایط علی، زمینهاتباع 

  اند؟ پیامدهاي حاکم بر این پدیده محوري کدم
  

  پیشینه پژوهش
قبل از ارائه پیشینه مطالعاتی، الزم به ذکر است که در بین محققان تحقیقات کمی در 

این کمبود مطالعاتی . است تهگرف انجاماجتماعی در حوزه اتباع  نیتأمي ها چالشخصوص 
البته تحقیقات مشابه و . در بین محققان داخلی از نمود بیشتري برخوردار است
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ي از منظر حقوقی در خصوص بیمه اتباع صورت گرفته است، اما از منظر شمار انگشت
، این پژوهش نوآورانه ادیبن دادهاجتماعی و روش تحقیق کیفی و استراتژي  نیتأمرفاهی و 

  .اشدب یم
حق دسترسی کارگران مهاجر به «در پژوهشی با عنوان ) 1399(براتی و همکاران 

نشان » کار هدوجانب يها نامه موافقتو  الملل نیباسناد  موجب بهتأمین اجتماعی  يها تیحما
و نیز تفاوت اقتصادي میان کشورها  یالملل نیبضعف ضمانت اجراي اسناد که  دهند یم

در این . تأمین اجتماعی محروم گردند يها تیحماگران مهاجر از باعث شد بسیاري از کار
 به شکل کشورها اقتصادي واقعیات با انطباق به دلیل کار هدوجانب يها نامه موافقتمیان، 
   .تأمین اجتماعی را تضمین کند يها تیحمادسترسی کارگران مهاجر به  تواند یم بهتري

به بررسی بیمه » ه اتباع خارجی در ایرانبیم«در پژوهشی با عنوان ) 1397(مهربانی 
این پژوهش با اشاره به شرایط و ضوابط بیمه اجتماعی اتباع . اتباع خارجی پرداخته است

اجتماعی در قبال  نیتأمبیگانه در ایران به میزان حق بیمه قابل پرداخت و تعهدات سازمان 
 نیتأمی خوب بهن حوزه که حقوق اتباع در ای دهد یماین افراد پرداخته است و نشان 

   .شود ینم
با  الملل نیبنگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق «در مطالعه ) 1396( آشوب یقاسم

ی الملل نیبو اسناد  ها دولتبا کنکاش در رویه » ی حقوق بشرالملل نیبي بر اسناد دیتأک
است را  شده گرفتهحقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که براي یک بیگانه در نظر 

برشمرده است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع 
  .آنها، به بررسی حقوق و تکالیف کشور محل اقامت و حقوق اتباع پرداخته است

مسائل حقوق بیمه اجتماعی اتباع بیگانه «با عنوان ) 1396(ي آباد شمسنتایج مطالعه  
ه اجتماعی اتباع خارجی در ایران و موانعی که با آن مواجهه هستند ، به بررسی بیم»در ایران

بر اساس قانون  دهد یمنشان  آمده دست بهي ها افتهی. را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است
اخذ مجوزهاي قانونی جهت اقامت و اشتغال وفق  شرط بهاجتماعی، اتباع خارجی  نیتأم
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ي قانونی در هنگام بیماري، ها تیحمااتباع داخلی از همانند  توانند یمقوانین و مقررات 
  .گردند مند بهره... ی، سالخوردگی و فوت سرپرست خانوار و ازکارافتادگ

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی «در پژوهشی با عنوان ) 1393( علیخانی 
کاهش ضریب  که حضور نیروي کار بیگانه باعث دهد یمنشان » یالملل نیبدر ایران و اسناد 

امنیت شغلی در بازار کشور، تغییر فرهنگ اشتغال، نبود بهداشت روانی براي نیروي کار 
داخلی، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع و 

  .ي مشکالت اجتماعی و امنیتی شده استا پارهبروز 
کیفیت زندگی شهري مهاجران افغان سنجش «ي با عنوان ا مطالعهدر ) 1393(زاهدي  

که با اقداماتی از قبیل توجه بیشتر نهادهاي مرتبط با  دهد یمنشان » )میکر رباط(مقیم ایران 
مهاجران، اجازه تشکیل نهادهاي مدنی مهاجران، تسهیل شرایط تحصیل در ایران، به 

شناسنامه ایرانی رسمیت شناختن حقوق مهاجران در دعاوي حقوقی و دادن اقامت قانونی یا 
  .اجتماعی و کیفیت زندگی آنها را باال برد نیتأم توان یمبراي مهاجران متولد ایران 

ي ها افتهی. اند پرداخته» اجتماعی و مهاجرت نیتأم«به بررسی ) 2010( 1کارنی و بوچر
شهروندي درجه دوم، ناآگاهی  ازجملهکه مهاجرت با مشکالتی  دهد یماین پژوهش نشان 

ي کشورها ها استیسافزون بر این، . حقوق خود و دستمزدهاي پایین روبرو هستند نسبت به
  .نسبت به کارگران مهاجر اغلب تبعیضی است

و  رفاهی يها يگذار استیس(در پژوهشی با عنوان ) 2013( 2رون و کریستینسن 
معتقدند شهروندي شهري شامل تمام  )حقوق وظایف و شهروندي: حق نسبت به شهر

فرهنگی، اجتماعی و  يها اختالفنبودن و ی بوم، بودن است که فارغ از بومیافرادي 
آنان از حقوق و وظایف برابر در شهر . تاریخی ساکن شهر هستند و اقتصادي، زبانی

  . برخوردارند

                                                   
1. Carney & Boucher 
2. Brown & Kristiansen 
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هنجارهاي شهروندي در اروپاي «در پژوهش خود با عنوان ) 2009( 1کافه و لیپه
 مدنی –از درگیري سیاسی يتر نییپااروپاي شرقی سطح شهروندان  دارند یم اظهار ،»شرقی

و از حیث حقوق شهروندي از آگاهی  دهند یم نشان آمریکا و غربی اروپاي به نسبت را
  .کمتري برخوردار هستند

در مجموع، مطالعات این حوزه بیشتر مسائل حقوقی اتباع را مورد بررسی قرار  
مسائل مهاجرت را  الملل نیبومی و حقوق از منظر حقوق عم اند کردهو سعی  اند داده

اجتماعی کمتري به این  نیتأماین مطالعات نگاه مبتنی بر حقوق رفاهی و . بررسی کنند
افزون بر این، از حیث روشی بیشتر توصیفی و مروري هستند و کمتر از . اند داشتهمسئله 

اجتماعی آنها  نیتأمي ها چالشبه  ادیبن دادهمنظر خود اتباع و با نگاهی درونی و استراتژي 
در نهایت اینکه مطالعات این حوزه از نظر تئوریک و مبانی نظري بیشتر ادبیات . اند پرداخته

و مسائل  الملل نیبنظري مهاجرت را مدنظر قرار داده و به اشتباه مسئله را از منظر مهاجرت 
  .اند دهیدمترتب بر آن 

  
  مبانی و چارچوب مفهومی تحقیق

این هویت ملی بود که شرایط را براي عضویت مشروع و « ها مدتیک، تا از حیث تئور
بودن اساس مطالبه رفاه از  ملتبه سخن دیگر، عضو . کرد یمقانونی در جامعه رفاه فراهم 

ي مشترك اجتماعات ها تیهویی از زدا تیقومیی و گرا انیبناین هویت ملی با . دولت است
ي آشکار بین خود ملی ها تفاوتقانونی، اغلب با  خاص همراه بود و این عضویت مشروع و

ي تئوریک رفاه و ها انیبنلذا ). 43:1396اورشات و همکاران،(» شد یمو دیگري آشکار 
در عضویت  تفاوتاجتماعی مهاجران و اتباع، بر اساس معیارهاي شهروندي و  نیتأم

  . ملت قرار دارد/دولتمشروع و قانونی به 

                                                   
1.  
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مزایاي  توان یمچگونه «: ي نظیرها پرسشدهاي مختلف از این منظر، در رویکر 
رفاهی را با توجه به کرامت انسانی عادالنه توزیع کرد؟ تا چند اندازه باید براي افراد عادي 

 توان یممنابع تخصیص داد؟ چگونه ] شهروندان قانونی[مهاجران و اتباع به افراد عامل 
، 1اولدفیلد(» ا ارزش و احترام داد؟ي داراي برچسب را رفع و به آنهها گروهفالکت 
در . اند دادهکه رویکردهاي نظري مختلف درصدد پاسخ به آنها  گرفته شکل). 69:1990

قبول «، »نیاز«، »استحقاق«همچون  که بر مفاهیمی شود یمادامه به این رویکردها اشاره 
ستوار ا» حقوق انسانی«و » شهروندي«، »وظایف و تکالیف«، »خودگردانی«، »عضویت

  .هستند
یکی از مبانی اصلی شهروندي از منظر لیبرال ، »شهروندي متفاوت«در رویکرد  

برابري یعنی این . در واقع برابري نتیجه باور به فردگرایی است. دموکراسی، برابري است
این باور در تعهد . ندیآ یمقی برابر به دنیا باور که افراد، حداقل از لحاظ ارزش اخال

برابري قانونی و برابري سیاسی بازتاب  صورت به ژهیو بهه حقوق و امتیازات برابر، لیبرالیسم ب
فرض بر این است که همه شهروندان، اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه  .یافته است

 مثابه بهتعهدات فرد  این امر مستلزم تفکیک میان حقوق و. شهروندي، افرادي همگون باشند
خاص بر پایه قومیت، زبان، مذهب، طبقه و شأن  يها گروهر یک شهروند و عضویت وي د

  ).38: 1397عبدالهی و روحی، ( خاص محلی و فرهنگی است يها یژگیواجتماعی و 
شهروندان  کهمصداق دارد  زین یجوامعدر مورد  يشهروند کردیرو نیا  

 کردیرو نیا موجب به. شوند یم میتقسگوناگون  يها دستهو  ها درجهو به  شده يبند طبقه
و  ایمزااز  ياریبساز  زین گرید یبرخوردارند، برخ ياریبس يایمزااز  شهروندان یبرخ

 ایو  یقانون يراهکارها قیطر از تواند یمحذف  زمیمکان. ، محروم هستندیاجتماع امکانات
ی و پناه عتیشر یمحبوب. (ردیپذصورت  یررسمیغ يها تیفعالاقدامات و  قیطر از

  ).156:1398همکاران، 

                                                   
1. Oldfield 
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و حق رفاه و  کند یمدر تئوري خود از شهروندي،از چهار نوع شهروندي یاد  1بنکس  
که  باشد یم 2قانونی اولین سطح شهروند«. ندیب یماجتماعی را بر اساس آنها متفاوت  نیتأم
در این سطح شهروندان قانونی اعضاي قانونی . دیآ یم حساب بهسطح شهروندي  نیتر نییپا

دومین . برخوردارند مشخصی اجتماعی و رفاهی از وظایف و حقوق وملت هستند - دولت
و در فرایند انتخابات  شوند یماست که شهروندان قانونی محسوب  3شهروند حداقلی ،سطح

 ،سومین سطح. دهند یمو به کاندیداها و اشخاص رأي  مشارکت دارندمحلی و ملی 
قوانین و  کردن بالفعلاستاي در ر يریگ يرأاست که در ضمن شرکت در  4شهروندي فعال

 يها تیفعالاین نوع شهروندي در . کنند یممقررات موجود و اجراي آن نیز فعالیت 
  . کنند یمشرکت  مطالبات رفاهی ت واعتراضی در خصوص مسائل جاري، تغییر و تحوال

که  شود یممدنی  يها تیفعالاست که شامل  5شهروندي تحولی ،چهارمین سطح  
قی و مقررات فراسوي قوانین و مقررات جاري در ، اصول اخالها ارزش ردنک بالفعلبراي 

؛ و حتی شاید این کارشان قوانین و مقررات جاري باشد یمجهت اجراي عدالت اجتماعی 
معتقد است در  نیز 6ترنر ).2008بنکس، . (درا به چالش بکشاند و یا موجب لغو آن شون

 يشهروند، شود یمتوجیه  ياقتصادا عقالنیت اجتماعی ب ينابرابرجوامع مدرن جایی که 
گستره  تواند یمفرد . مذهب مدنی در جهت انسجام اجتماعی عمل کند مثابه به تواند یم

. را در رابطه متقابل هویت، اجتماع، فضیلت مدنی و منابع کشف کند يشهروندمطالعات 
منابع کمیاب  يبرا، استحقاق رسمی شود یمموقعیت رسمی نهادینه  عنوان بهوقتی حقوقی 

 کند یمبه منابع نظارت  ها گروهنیز بر دسترسی افراد و  يشهروند. کند یمرا به مردم اعطاء 
؛ شوند یمفضیلت مدنی  يداراشدن هویتی کسب کرده و  در این اجتماع، افراد با شهروند

ز این و ا). 37: 2000ترنر، ( دیآ یمیعنی تعلقات و وابستگی نسبت به اجتماع سیاسی پدید 
  .کنند یمطریق حقوق اجتماعی و رفاهی کسب 
                                                   

1. Banks 
2. Legal Citizen 
3. Minimal Citizen 
4. Active citizen 
5. Transformative Citizen 
6. Turner 
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و بر این اساس  پردازد یماجتماعی افراد  نیتأمرفاه و  حق بهرالز نیز از منظر عدالت   
سیاسی از حقوق و پایه حداقلی /باید افراد فارغ از تعلقات اجتماعی کند یماستدالل 
 تیِواقعموجود در جوامع،  يها تیواقع ازجمله) 2001( 1از نظر رالز. باشند برخوردار
 پاره پاره ها آموزه انیمف که بر اثر اختال ماند یم داریپا ینظام. است معقول ییتکثرگرا

 تر روشنی جامعه فرض کیرا با  تیاقلجامعه شرافتمند و مفهوم حقوق  دهیارالز . نشود
). 76: 2001رالز، (» ساختار سلسله شرافتمند است يدارا، حکومت این جامعهدر «. کند یم

 یاجتماع نیتأم يازهاین اند موظف ها دولتدر قانون «که  کند یم دیتأکوي بر حق عمومی 
» کنند نیتأم یزندگلحظه  نیآخرافراد را تا  نیادیبن و حقوق باشند رفتهیپذرا  یکسـانی
  ). 30- 29:1391نیکوئی،(

بهترین شیوه . هدف محترم باشند عنوان بهرالز معتقد است که افراد باید خودشان   
این احترام برخورداري از تمام اصول حقوق فردي است که دربرگیرنده نفع مشترك  نیتأم

 ها ينابرابری از طریق حذف طلب مساواترالز به تعادل میان حمایت از حقوق فردي و . باشد
ي مناسب، ها فرصتآزادي، : که منابع حمایت اجتماعی نخستین کند یمو اشاره  رسد یم

در این . برابر توزیع شوند طور بهبه خود است و باید  و ثروت است که منابع احترامدرآمد 
بخشی از فرایند  عنوان بهتفکر پیوندهاي میان افراد و دولت قراردادي است و شهروندي 

  ).10- 9:1391شیانی (» است شده فیتوصو بهتر  تر درست، تر یعقالني جامعه سو بهتکاملی 
حساسیت  کننده نیتأمارچوب مفهومی، رویکرد رالز مبنا و در مجموع، از حیث چ  

و التفات او به حق عمومی فارغ  سو کاز ی ها تفاوترالز بر  دیتأک. نظري این پژوهش است
باید از حقوق و ) بومی و غیربومی(که کلیه افراد  دهد یمسیاسی نشان /از تعلقات اجتماعی

تماعی و تدارك حقوق اجتماعی براي همه اج نیتأملذا، . باشند برخوردارپایه حداقلی 
یک اصل  عنوان بهي نژادي و قومی باید ها تفاوتافراد، فارغ از پیشینه، مکان زندگی و 

 مثابه بهانسان و  عنوان به، )اتباع و مهاجران(بنیادین پذیرفته شود و افراد بومی و غیربومی 

                                                   
1. Rawls 
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اجتماعی برآورده شود و  اجتماعی آنها بر اساس همبستگی نیتأم. هدف پذیرفته شوند
  . شوند برخورداربتوانند از نظر رفاهی از حقوق پایه 

حق عضویت مشروع و قانونی آنها، سیاست هویت  دادن قرارباید با اولویت  ها دولت 
شناسی را در نظر گرفته و از این طریق شرایط الزم را براي ایجاد یک  تیرسم بهو سیاست 

لیف اجتماعی آنها برقرار کنند که در قبال دریافت خدمات رابطه متعادل بین حقوق و تکا
لذا، این رویکرد از جهت . و تکلیف خود را بازشناسند ها تیمسئولرفاهی و اجتماعی، 

سیاسی اتباع که مربوط /ي پذیرش اجتماعیها چالشمسئله و پرسش پژوهش مبنی بر  دیتأک
ي نژادي ها ينابرابراست، حذف ) ندر اینجا ایرا(به قوانین و مقررات داخلی کشور مقصد 

حقوق پایه فارغ از عضویت (ي مربوط به حقوق عمومی ها چالشو نیز ) بودن یافغان(
  .کند نیتأمي نظري را ها تیحساس تواند یمی خوب به، )شده تیتثب

  
  روش تحقیق

از . تاس گرفته انجام» ادیبن داده«و با استفاده از استراتژي » کیفی«روش تحقیق مطالعه حاضر 
از لحاظ . از نوع تحقیقات کیفی است اجرالحاظ هدف، کاربردي است و از لحاظ شیوه 

این  موردمطالعهجامعه . است شده انجام 98دوم سال  ماهه ششزمانی به شکل مقطعی و در 
اجتماعی  نیتأمبه شعب و دفاتر کارگزاري اداره کل  کننده مراجعهتحقیق تعدادي از اتباع 

در . انجام گرفت» نظري«و » هدفمند« صورت بهي ریگ نمونه. باشند یم غرب تهران بزرگ
در ادامه، با تحلیل اولیه . ي هدفمند افراد با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شدندریگ نمونه
نیز  ها مصاحبه. بر اساس الگوي نظري ادامه یافت ها مصاحبه، شده مستخرجو مفاهیم  ها داده

 ازجملهي اولیه، ها چالشکشیدن  شیپبه این معنا که با . به شیوه عمیق صورت گرفت
  . شد یممسائل هویتی و نداشتن شناسنامه، ذهنیت آنها نسبت به مسائل باز 

در ) باشد یماجتماعی  نیتأمپژوهشگر که خود از پرسنل ( شده انجامي ها مصاحبهدر  
ضمن ) ع بیگانهجایگاه مسئول بیمه نمودن اتبا(شعب  شدگان مهیبپوشش کارمند واحد 
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ي ها مصاحبهي مربوطه اتباع، در یک شرایط عادي و در همان فضاي کاري ا مهیبانجام امور 
ي صورت گرفته تالش شده است که با ها مصاحبهدر  .خود را نیز انجام داده است

ي به شعب و ا مهیبجهت انجام امور  بار کمراجعینی مصاحبه صورت گیرد که حداقل ی
و  کننده مراجعهي سنی ها گروهسعی بر این بود تا از تمامی . اند کردهعه مراج ها يکارگزار

، بیمه اجباري، بیمه اختیاري و دار خانهبیمه زنان ( کننده مراجعهاز همه مسائل و مشکالت 
مصاحبه صورت گیرد تا هدف دستیابی به بیشترین اطالعات در ) بیمه حرف و مشاغل آزاد

  . شودخصوص پدیده مورد بررسی حاصل 
اجتماعی غرب  نیتأمدفاتر کارگزاري تحت پوشش اداره کل  18شعبه و  15از بین  

و دفاتر  26 و 25، 11،10فقط در شعب  ها دادهي آور جمعتهران بزرگ، انجام مصاحبه و 
 ها مقولهرا به حداکثر برساند و  ها یگوناگوني تحت پوشش آنها که امکان کشف کارگزار

در خصوص تعداد افراد نمونه، نیز . عاد غنی کند صورت گرفته استرا از لحاظ ویژگی و اب
ي که شاید تعداد آنها در هفته به حدود کارگزاربه شعب و دفاتر  کننده مراجعهاز بین اتباع 

، کننده مراجعهنفر از اتباع بیگانه مرد و زن  43با انجام مصاحبه عمیق از  رسد یمنفر  10
بینش و بصیرتی افزوده  اخذشدهده و تقریباً در اطالعات نیام دست بهدیگر مطالب جدیدي 

است؛ اما براي اطمینان بیشتر و رسیدن  افتهی دستی پژوهشگر به اشباع نظري نوع بهنشده و 
  . مصاحبه ادامه یافت 50به اشباع اطالعاتی موضوع تا 

نیز بر اساس سه مرحله کدگذاري بازف محوري و گزینشی انجام  ها داده لیتحل  
در تحلیل  متخصصاننیز عالوه بر اینکه از نظر اساتید و  ها دادهاعتبار  نیتأم منظور به. گرفت

 ها پاسخاطمینان از  منظور بهکنترلی  سؤالاز  ها دادهاستفاده شد، در خالل گردآوري  ها داده
 )ها دادهعالوه بر ضبط (ي نکات حساس بردار ادداشتو کاذب نبودن آنها، بازبینی مداوم، ی

به لحاظ رعایت مسائل اخالقی و . استنادپذیري استفاده شد منظور به ها قول نقلو نیز ارائه 
ي که دار خانهبنا به شرایط موجود در مصاحبه از زنان  تر قیدقکسب اطالعات بیشتر و 

تا مصاحبه توسط ایشان صورت  شده استفاده، از همکار خانم در کنار محقق اند بودهباردار 
عالوه . نسبت به ثبت و ضبط نکات مهم اقدام نماید محسوس ریغ صورت بهقق گرفته و مح

  .بر این، از ذکر مسائل شخصی و خانوادگی آنها خودداري شد
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  ي تحقیقها افتهی
 کنندگان مشارکتي ا نهیزمي تحقیق، ابتدا توصیفی از مختصات ها افتهارائه ی منظور به

ي در ا نهیزم، مختصات شود یممشاهده  1ه که در جدول شمار گونه همان. است شده ارائه
، سابقه بیمه، نوع بیمه، مدت اقامت در ایران و تأهلقالب سن، جنس، تابعیت، وضعیت 

  .است شده  پرداختهاست که در ادامه به آنها  شده ارائهوضعیت اشتغال 
  

 کنندگان مشارکتي ا نهیزممشخصات  -1جدول 
وضعیت  تبعه سن شماره بیمه ردیف

 تأهل

ابقه س
حق 
 بیمه

وضعیت 
 اشتغال

مدت 
اقامت 
 در ایران

 درصد نوع بیمه

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 27 24707917 1

 12 مشاغل آزاد سال 20 کارگر ماه 10 متأهل افغانستان 49 24706803 2

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 23 24707278 3

 - اجباري سال 4 کارمند سال 2 متأهل افغانستان 27 20504949 4

 18 مشاغل آزاد سال 25 آزاد سال 1 متأهل افغانستان 46 24706452 5

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 26 24708186 6

 12 مشاغل آزاد سال 15 کارگر - متأهل افغانستان 34 24706405 7

نافغانستا 25 20509305 8  12 مشاغل آزاد سال 2 آزاد - متأهل 

 12 دار خانهزنان  سال 2 کارمند ماه 8 متأهل افغانستان 27 24706586 9

 18 مشاغل آزاد سال 19 کارگر سال 3 متأهل افغانستان 34 24706552 10

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 30 24707231 11

تأهلم افغانستان 26 24706803 12  12 دار خانهزنان  سال 26 دار خانه - 

 12 مشاغل آزاد - آزاد - مجرد افغانستان 20 20510646 13

 - اجباري سال 22 کارمند سال 8 متأهل هند 55 20483608 14

 - اجباري سال 3 کارگر - متأهل افغانستان 24 20510498 15

 - ياجبار سال 20 کارمند سال 9 متأهل عراق 45 20478581 16

 22 متأهل افغانستان 54 20419718 17
 سال

 18 مشاغل آزاد سال 25 آزاد
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 28 متأهل افغانستان 24 24706260 18
 روز

 12 دار خانهزنان  - دار خانه

 28 متأهل افغانستان 19 24706855 19
 روز

 12 دار خانهزنان  - دار خانه

 14 آزادمشاغل  سال 17 کارگر - متأهل افغانستان 35 24707117 20

 14 متأهل عراق 48 20456109 21
 سال

 - اجباري سال 14 کارمند

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 30 24706990 22

 12 دار خانهزنان  - دار خانه ماه 6 متأهل افغانستان 48 24706754 23

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 33 24706638 24

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 25 24707176 25

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 27 24707277 26

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 23 24707244 27

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 31 24706469 28

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 29 24706378 29

 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 25 24708186 30

 18 مشاغل آزاد سال 35 آزاد سال 4 متأهل افغانستان 52 20501899 31

 18 مشاغل آزاد سال 18 آزاد سال 3 مجرد افغانستان 27 19186307 32

 - اجباري سال 20 کارمند سال 9 متأهل عراق 48 20478545 33

 14 مشاغل آزاد سال 25 کارگر - متأهل افغانستان 38 20501423 34

 14 مشاغل آزاد سال 30 کارگر سال 4 متأهل افغانستان 45 20504570 35

 18 مشاغل آزاد سال 30 کارگر سال 2 متأهل افغانستان 43 20504004 36

هلمتأ هند 39 53117922 37  - اجباري سال 17 کارمند سال 3 

 24 متأهل هند 48 23551882 38
 سال

 - اجباري سال 27 کارمند

 10 متأهل افغانستان 54 20478034 39
 سال

 18 مشاغل آزاد سال 30 کارگر

 14 مشاغل آزاد سال 23 کارگر سال 2 متأهل افغانستان 44 20505795 40

 14 مشاغل آزاد سال 15 کارگر سال 5 متأهل هند 37 20495890 41

 14 مشاغل آزاد سال 13 کارگر سال 4 متأهل افغانستان 33 20507810 42
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 12 دار خانهزنان  - دار خانه - متأهل افغانستان 24 24707778 43

دار خانه - متأهل افغانستان 27 24707779 44 دار خانهزنان  -   12 

دار خانه - متأهل افغانستان 20 24707901 45 دار خانهزنان  -   12 

دار خانه - متأهل افغانستان 25 24707231 46 دار خانهزنان  -   12 

دار خانه - متأهل افغانستان 29 24707117 47 دار خانهزنان  -   12 

دار خانه - متأهل افغانستان 32 24707186 48 دار خانهزنان  -   12 

دار خانه - متأهل افغانستان 22 24707209 49 دار هخانزنان  -   12 

دار خانه - متأهل افغانستان 26 24707711 50 دار خانهزنان  -   12 

  
چهار نفر هندي و سه نفر . ، اکثر اتباع افغانستانی هستندشود یمکه مشاهده  گونه همان 

و  19سن  نیکمتر .جوان و در سن فعالیت هستند کننده مراجعهاکثر افراد . نیز عراقی هستند
 متأهلنفر مورد مصاحبه دو نفر مجرد و بقیه  50از بین . ل سن داردسا 54باالترین آنها 

نفر دیگر حق  23. نفر اظهار کردند که سابقه حق بیمه ندارند 27از نظر حق بیمه، . هستند
 کنندگان مشارکتاز بین . باشد یمسال متغیر  22روز تا  28حق بیمه آنها از  بیمه دارند که

نفر کارمند و یک نفر نیز  2و  دار خانهنفر  22از بین زنان . نفر مرد هستند 25نفر زن و  25
نفر  24. نفر شغل آزاد دارند 6نفر کارمند و  8نفر کارگر،  11 مرداندر بین . کارگر است

سال است  35تا  2بقیه نیز مابین . ذکر نکردند که چند سال است که در ایران اقامت دارند
نفر از مردان  17. هستند دار خانهبیمه زنان  موردمطالعه تمام زنان. که در ایران اقامت دارند

  .نفر بیمه اجباري هستند 8نیز بیمه مشاغل آزاد دارند و 
. کد پایه و باز استخراج شد 425ها،  هاي خام حاصل از مصاحبه داده لیوتحل هیتجزدر 
 کدهاي غیرها و تعدیل و پاالیش کدهاي باز و اولیه و نیز حذف  دهی داده سازمان سپس با

سـازي و اسـتخراج    هـا، مفهـوم   هـاي مسـتمر و مراجعـه مکـرر بـه داده      مرتبط و انجام مقایسه
مقولـه فرعـی    78مفاهیم مشابه با هم تجمیع شـد و در نهایـت کـه    . مقوالت فرعی انجام شد

کـردن،   بنـدي بـر اسـاس رویـه تحلیلـی مقایسـه       سـپس در فرآینـد مقولـه   . استخراج گردید
  . هاي اصلی آغاز شد تر براي دستیابی به مقوله در سطحی باالتر و انتزاعیبندي مفاهیم  گروه
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در این مرحله هر مقوله فرعی با مقوله قبل از خود و با کل مفاهیم موجـود مقایسـه و    
هاي اصلی ساخته شـدند کـه شـامل     مقوله تطابق داده شدند و بر اساس همانندي و نزدیکی،

گر، راهبردهـا و   ها، شرایط مداخله لب شرایط علی، زمینهباشند که در قا مقوله اصلی می 14
در ادامه، کدگذاري محوري ارائه و شـرایط  . پیامدها حول پدیده محوري ساماندهی شدند

گر، راهبردها و در نهایت پیامدهاي حاکم بر پدیـده محـوري    ها، شرایط مداخله علی، زمینه
  .شده است  تحلیل
    

  وانین و خدماتفقر دانشی از ق: پدیده محوري
و حقوق اجتماعی مترتب بر آن، هسته  بودن تبعهآگاهی و دانش در خصوص 

پدیده محوري داراي باالترین سطح . اجتماعی است نیتأممحوري اتباع در خصوص 
 که ينحو بهاجتماعی خود است  نیتأمي اتباع در ها چالشی در کنندگ نییتعانتزاع، شمول و 

اتباع به دلیل نداشتن آگاهی از . شوند یمرمستقیم بر آن حمل سایر مقوالت مستقیم و یا غی
مقررات کشور ایران، ترس از گرفتار شدن و بازگشت به کشور خود و نیز سطح تحصیالت 

لذا، در مواجهه با . پایین، اطالعات و دانش چندانی از مقررات و قوانین این حوزه ندارند
آن را فقر دانشی در  توان یمکه  برند یمسر  نیازهاي اجتماعی و رفاهی خود در وضعیتی به

ی این خوب به کنندگان مشارکتیکی از . ي تعبیر کردا مهیبخصوص قوانین و مقررات 
  :کند یموضعیت را تشریح 

اگر از قانون بیمه خبر داشتم زایمان اولم هم از دفترچه  .فهمیدم می تونیم بیمه بشیم دوساله
شوهرم خیلی از بیمه اطالعی نداره و  .دادم ینمهزینه بیمارستان  قدر نیاکردم و  یمبیمه استفاده 

آگه به ما قانون بیمه رو بگـن خیلـی از مـا بیمـه     . دنبالشم نمیاد، خودم پیگیر کار بیمه هستم
  .کنیم می شیم و از بیمه استفاده می

 گونه همان. ي اتباع مانع از کسب دانش و سرمایه فرهنگی آنها شدها هیحاشوضعیت   
این . ي توصیفی نیز مشاهده شد، سطح تحصیالت این افراد عمدتاً پایین استها افتهکه در ی

 که ییازآنجارا تعمیق بخشیده است و  حقوقشانامر فقر فرهنگی و دانشی آنها در خصوص 
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 افتهی کاهش ها آني گر مطالبهاست، قدرت  گرفته  انجاممهاجرت آنها عمدتاً غیرقانونی 
ي از تحصیالت کم، مهاجرت غیرقانونی، فقر فرهنگی و ا مجموعها بنابراین، ب. است

را در بین اتباع » اجتماعی نیتأمخودآگاهی حقوق «اجتماعی روبرو هستیم که امکان 
  .کاهش داده است

آالن فقـط  . سواد هم نداریم کـه بـدونیم قـوانین چیـه    . خیلی ترس دارن که گیر نیفتند
. ما نمیدونیم کـه چطـور بایـد پیگیـري کنـیم     . د بگیرنها میتونند برن مدرسه و درس یا بچه

  .ها آینه سواد ندارن مشکل همه افغانی
ی باالیی در ظهور پدیده محوري کنندگ نییتعشرایط علی نقش : شرایط علی

 اصلی، همقول 3با ساماندهی در الگوهاي تکراري، در قالب  شرایط علیاین . اند داشته
کارفرمایی، سستی /سلب امتیازات حقوق کارگري«: زا اند عبارت که شدند یده سازمان

این مقوالت مورد بررسی و تفسیر در ادامه، . »منزلت شغلی و ابهام در وضعیت ماندگاري
  .اند گرفتهقرار 

کدهاي پرتکراري بود که  ازجملهو عواید ناشی از آن، » سلب امتیازات حقوق کار«  
یت فرودستی و خودپندارة ضعیف نسبت به اتباع به دلیل وضع. در بین اتباع وجود داشت

سایر کارگران ایرانی و نیاز به شغل و درآمد، از سوي کارفرماها از بیمه و امتیازات قانونی 
کارفرماها از ارائه اطالعات و دانش در خصوص وضعیت و . شوند یمآن نادیده گرفته 

 .کنند یمد محروم حقوق آنها کوتاهی کرده و در نتیجه به نحوي آنها را از حقوق خو
حقوقی آن در کنار خودداري کارفرما از /هراس کارفرما از بیمه اتباع و فرایندهاي ارادي

لذا، . است رگذاریتأثامتناع از پرداخت حق بیمه نیز در این وضعیت  به علتبیمه اتباع 
  .آمیزي شکل گرفته که اتباع را از حقوق خود محروم ساخته است وضعیت تبعیض

کارفرمـا  . رفرما که اخراجم نکنه دنبال بیمه شدن نیستم و بیمه اختیاري شدماز ترس کا
گفـت دنبـالش نریـد     از ترس مالیات ما رو بیمه نمی کنه و میگه این کـار غیرقانونیـه و مـی   

  .چون براتون بد میشه و از ایران اخراج میشید
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بانی در نگه ازجملهسستی منزلت شغلی اتباع و اشتغال به کارهاي درجه دوم،   
کسب آگاهی از انتظارات  منظور به، دستفروشی و کارهاي یدي، شرایط الزم ها ساختمان

ي قرار ا گونه هیحاشبه سخن دیگر، اتباع در وضعیت شغلی . شغلی را آنها سلب کرده است
هاي  اشتغال در شغل. ی و گفتگو را از آنها سلب کرده استزن چانهدارند که این امر قدرت 

، زمینه ایجاد تبعیض در حق اتباع را فراهم کرده )کارگري در ساختمان( بدون نظارت
ی و سودمحوري کارفرما نسبت به رعایت حقوق اجتماعی تیمسئول یباین امر در کنار . است

کنندگان در این  براي مثال یکی از مشارکت. کارگران، فشار بر آنها را مضاعف کرده است
  :کند زمینه بیان می

از تـرس کارفرمـا دنبـال بیمـه شـدن      . بتی نداره که بخواد دنبال بیمـه بـره  شوهرم کار ثا
مـن چنـد سـالی    . هـا رو بیمـه میکنـه    تو پیمانکاري مشغولیم و صاحبکار فقط ایرانـی . نیستم

  .کارگر ساده بودم و درآمدي براي بیمه نداشتم
 نیتأمافزون بر این، ابهام در وضعیت ماندگاري نیز مزید بر علت است که مطالبه  

ترس اتباع از دستگیري و . ی روبرو ساخته استزگیانگ یباجتماعی از سوي اتباع را با 
اجتماعی /، در کنار امیدواري به ثبات و دسترسی به وضعیت اقتصاديسو کبازگشت از ی

خود از سوي دیگر، باعث شده که درصدد بیمه و حقوق اجتماعی  مبدأمناسب در کشور 
حاصل از آن  کیبوروکراتاین، تمدید در کارت اقامت و مشکالت عالوه بر . مکفی نباشند

که خود  کند یمیی بر آنها متحمل ها نهیهزعالوه بر اینکه مستلزم صرف وقت زیادي است، 
  .است مؤثردر این زمینه 

. کـارت اقامـت نـداریم   . ممکنه ما رو بگیرند و ببرند. معلوم نیست تو ایران بمونیم یا نه
  .از یه طرف بیمه بیدم از یه طرف ممکنه بریم. تان بهتر بشهامیدواریم افغانس

مندي از تعهدات  عدم بهره صورت بهو ثبات مکانی، خود را آثار ابهام در ماندگاري   
این ابهام منجر به این شده است که . بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان داده است

رو،  ازاین. ارتقاي کیفیت زندگی خود بیندیشند گذاري بلندمدت براي آنها نتوانند به سرمایه
مندي از خدمات اجتماعی و رفاهی را عبث  گذاري در جهت کیفیت زندگی و بهره سرمایه
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این امر . کنند که مواهب آن ممکن است به آنها برنگردد دانند، زیرا تصور می و بیهوده می
ند دفترچه بیمه درمانی، مدت مان باعث شده که حتی اتباع بیشتر درصدد خدمات کوتاه

هاي بازنشستگی که دوران پیري آنها را پوشش  خدمات زایمان و غیره باشند تا پرداخت
  .دهد می

شاید فردا یک قانونی اومد کـه  . دونیم تا کی تو ایران هستیم که بخوایم بیمه بدیم نمی
سال هـم بیمـه    20 اومدیم. امکان داره که ما رو برگردونن افغانستان. دیگه ما رو بیمه نکنن

  !رو دادیم، اگر برگردوندنمون این پولها چی میشه
، اي نابرابري در ارائه خدمات بیمه«بسترها در سه مقوله اصلی ): بسترها( ها نهیزم

منظور از  .ی شدندده سازمان» ضعف توان مالی اتباع و سختگیري قوانین مهاجرتی
یی است که با توجه به قوانین مهاجرت ها ، محدودیت»اي نابرابري در ارائه خدمات بیمه«

اي تأمین اجتماعی محروم  است که آنها را از برخی تعهدات بیمه جادشدهیابراي اتباع 
اي بین ایرانیان و اتباع، شامل عدم تعلق بیمه بیکاري  نابرابري در ارائه خدمات بیمه .سازد می

ت زنان اتباع از امتیازات بیمه به اتباع، عدم صدور مجوز جهت اشتغال زنان اتباع و محرومی
نیز تعبیر کرد که در آن «گذارانه استیس خأل«به  توان یماین وضعیت را  .اجباري است

لذا، اتباع با نوعی . اجتماعی اتباع وجود ندارد نیتأمقوانین مکفی و جامعی در خصوص 
  .تبعیض و نابرابري رفاهی روبرو هستند

ایـن خالفـه و   . ثل من هس اما به مـن بیمـه نمیدنـد   به همکار ایرانی من بیمه میدن که م
چرا قانونی نیست؟ من و یه یارانی باید مثل . من خیلی وقته ایرانم. میگند قانونی نیست. ظلم

  .هم باشیم
که در شرایط علی  گونه همان. ي اتباع استها چالشاز مهمترین » ضعف بنیه مالی«   

به کارهاي درجه دوم و یدي امري شایع  اشاره شد، سستی منزلت شغلی اتباع و اشتغال
 نیتأماین امر بر مطالبه . و تقویت بنیه اقتصادي آنها است انداز پساین وضعیت مانع . است

دریافت کارت اتباع و  که ییازآنجا. ی داشته استاجتناب رقابلیغو  مؤثراجتماعی اتباع نقش 
اجتماعی  نیتأماز آنها از مطالبه دادن حق بیمه نیازمند صرف هزینه باالیی است، لذا خیلی 
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ي حمایتی نیستند، هنگام ها سازمانافزون بر این، چون تحت پوشش . شوند یممنصرف 
و این امر منجر به  شوند یمي درمانی و بهداشتی با فشار مالی باالیی روبرو ها نهیهزپرداخت 

  .شود یماجتماعی از سوي آنها  نیتأمعدم پیگیري بیمه و 
درآمد ثابت ماهانـه  . ها قید بیمه رو میزنن کارت کار و اقامت زیاده، خیلیهزینه تمدید 

  .هزینه بیمه براي ما که درآمد باالیی نداریم سنگینهو  نه وقت کخوبه و ی وقت کی. ندارم
مقوله . شد یمتکرار  کرات بهنیز از مقوالتی است که » مهاجرتی رانهیگ سختقوانین «

ایران، در استقبال و پیگیري اتباع از خدمات تأمین اجتماعی مهاجرتیِ  رانهیگ سختقوانین 
احراز  رانهیگ سختمدت و فرایندهاي  طوالنی کیبوروکراتروند . نقش بسزایی دارد

باعث شده که آنها تمایل چندانی به ) مقوله محوري(هویت، در کنار فقر آگاهی اتباع 
یرا پیگیري را عبث دانسته که پیگیري بیمه و دریافت خدمات اجتماعی نداشته باشند، ز

اتباع به دلیل فقر درآمدي و فقر . ها منجر بشود آن حقوقممکن است با دشواري به احراز 
زمان زیادي را صرف دریافت کارت مهاجرت و مسائل مرتبط با آن  توانند ینممشارکتی، 

ی ترجیح که نیازهاي آنی را بر نیازهاي آت رندیگ یم، در مسیري قرار رو نیازا. کنند
  .دهند یم

کارت کار و اقامت چه ربطی . تا اداره باید بریم مجوز بگیریم 20براي اینکه بیمه بشیم 
  .به بیمه شدن ما داره؟ تمدید کارت کار دوندگی زیادي داره و خیلیا دنبالش نمیرن

و از جهتی نیز  گذارند یم ریتأثبر راهبردها  گر مداخلهشرایط : گر مداخلهشرایط 
و نقش فعالی در این زمینه  کنند یمروند پدیده محوري را کند و یا تسریع  ها نهیزم در کنار

 نیتأمعملکرد سازمان /ضعف ارزیابی«سه مقوله  گر مداخلهدر اینجا، شرایط . دارند
» ي کارشناسانهها یابیارزی زدگ استیسو  بودن تبعهاجتماعی، حس فرودستی و خودپنداره 

اجتماعی خود را در عدم نظارت و پیگیري  نیتأمسازمان » ردعملک/ضعف ارزیابی«. هستند
ي بازرسان در ا قهیسلي ها نظارتعدم شفافیت و . دهد یممطالبات اتباع و کارفرماها نشان 
. همراه است ربط اتباع رسانی نهادهاي به ذي عدم اطالعهنگام بازرسی از شرایط کار، با 

ایان با بازرسان، امتیازات و حقوق اجتماعی و همدستی کارفرم ها ائتالفدر مواردي نیز 
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این در حالی است که برخی از اتباع با توجه به اشتغال در مراکز . راند یماتباع را به حاشیه 
طور منظم توسط  ، به)مانند اشتغال در موسسه صدر که وابسته به دولت عراق است(رسمی 

  .گردد کارفرما لیست بیمه آنها به شعب مربوطه ارسال می
امـا جاهـاي دیگـه    . کارفرما هم حـق بیمـه رو نمـی پـردازه    . محل کار ما نظارتی نمیشه

 .اصالً نظارت درستی وجود نداره و حق ما خورده میشه. ي نیستطور نیا

، نداشتن همانندگی فرهنگی و اقتصادي با جامعه مهاجر بودناتباع و مهاجران به دلیل  
را » حس فرودستی و خودپنداره منفی«کم، مقصد، ادغام ناقص و نیز سرمایه فرهنگی 

اجتماعی خود کوتاهی کرده  نیتأماین امر باعث شده که در مطالبه رفاه و . کنند یمتجربه 
ي ها نگاه، زیآم ضیتبعي ها برچسبو  انگوجود . و نسبت به آن قصور داشته باشند

مهاجر و پناهنده و  عنوان به» خود«ي و تحقیرکننده و نیز تصورات قالبی در خصوص ا شهیکل
که با انگیزه باال مطالبات خود را  شود یممقیم و میزبان برتر، مانع از آن  عنوان به» دیگري«

» زندگی خوب«ي یک ها ارزشکه  داده رخبنابراین، شرایطی تضادگونه اي . پیگیري کنند
  .ف هستندو این تصور را دارند که از نظر دیگران مطرود و محذو دانند ینمیافتنی  دسترا 

بـرات   مـه یبکار بهت نمیـدن،  . گن یم راهیبدوببهت  جاهاایرانی نباشی، خیلی  که نیهم
خیلـی   هـا  یافغـان . رد نمیکنن و فکر میکنن کل مشکالت مملکت از این مهاجران و اتباعه

  .رتیغ یببدبختن و من هر جا میرم بهم میگن افغانی 
نیز همراه » ي کارشناسانهها یبایارزی زدگ استیس«این وضعیت در سطحی دیگر با  
ي اجتماعی و نیز فشارهاي اجتماعی و اقتصادي ناشی ها بیآسبه این معنا که به دلیل . است

که با کاهش مزایاي رفاهی به آنها، مانع از ماندگاري آنها  شود یم، سعی ها مهاجرتاز 
امنیت ملی  ي خاص با کاهشها مکاندر  اجتماعشاناز طرف دیگر، حضور اتباع و . شوند

و ایجاد زندگی از نظر  ها آن راندن پسکه با  شود یماز این حیث سعی . نیز همراه است
  .ي اعتراضی و مطالبات فزاینده آنها شوندها کنشي، مانع ا هیحاشرفاهی 

سیاسـت  . کنیـد  خورید و دردسر ایجـاد مـی   به ما می گند شما بیمه میشید حق ما رو می
  ..بیمه نکنندولت ایران آینه که ما رو 
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. رندیگ یمیی هستند که افراد در برابر پدیده محوري بکار ها کنشراهبردها  :راهبردها
راهبردهاي اتخاذ شده توسط اتباع دو . باشند فعاالنهمنفعالنه و یا  توانند یماین راهبردها 

هاي برابر اجتماعی  ارتباطات و کنشبا  فعاالنهدر حالت اول . شکل به خود گرفته است
اجتماعی خود واقف  نیتأمعی دارند که از وضعیت خود آگاه شده و به حقوق و قوانین س

ناتوانی مالی، فشارهاي کارفرما، فرودستی  ازجملهدر حالت دوم، اتباع به دالیلی . شوند
ی مسائل اتباع که زدگ استیسي و گذار استیس خألي ناهمسان و نیز ها استیسموقعیت 
فوق تشریح شد، در برابر وضع موجود منفعالنه راهبرد تسلیم و  از آنها در مقوالت هرکدام

ي برابر و سیاست ها کنشارتباطات و «لذا، راهبردها در دو مقوله، . اند گرفتهانفعال را بکار 
  .دهد یمخود را نشان » امنیت بقاء

، اتباع با ارتباطات و کسب اطالعات از »هاي برابر اجتماعی ارتباطات و کنش«در  
اتباع، فعاالنه وارد عمل مقوله تأمین اجتماعی شده و نسبت به بیمه، حقوق کار و سایر  سایر

. هاي این حوزه غلبه کنند حقوق اجتماعی آگاهی کسب کرده و از این طریق بر چالش
رسانی به  اي، اطالع بخشی به حقوق اجتماعی و قوانین بیمه کمک به همدیگر در آگاهی

و بیشتر از امتیازات اجتماعی و اقتصادي، نقش مؤثر  مؤثرترداري بر همدیگر در راستاي بهره
و اقوام در ارائه مسیرهاي قانونی هموارتر و آگاهی از قوانین مربوطه از طریق مراجع دوستان 

براي مثال، یکی از . گرفت یمید قرار تأکغیررسمی، از کدهاي بودند که از سوي اتباع مورد 
  :کند بیان می کنندگان در این زمینه مشارکت

. متوجه شدم که با دفترچه بیمـه هزینـه زایمـانم خیلـی کـم میشـه       ام دخترخالهاز طریق 
از طریق فامیـل  . بستگان گفتن که آگه بیمه داشته باشی براي زایمان خیلی کمکت می کنه

  .فهمیدیم که ما اتباع هم می تونیم بیمه بشیم
  :دکن یمدر همین راستا، یکی دیگر از اتباع اظهار 

کنیم و به همدیگه خبر می  ما اتباع نزدیک هم زندگی می
از  .همکار شوهرم گفت ما اتباع هم می تونیم بیمه بشیم. دیم

  .طریق همسایه فهمیدم باید بیام اینجا خودم رو بیمه کنم
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که در مقوالت مربوط به (در راهبرد دوم که منفعالنه است، اتباع به دالیل مختلفی   
ی کنند و پوش چشماجتماعی خود  نیتأمکه از حقوق  کنند یمسعی ) اره شدراهبردها نیز اش

اجتماعی مستلزم  نیتأممشکالت ناشی از بیمه و . رندیگ یمی را در پیش بودگ میتسلنوعی 
براي اتباعی که فاقد درآمد و  ها ینگراناز نظر مالی، این . ي مالی و غیرمالی استها ینگران

از نظر غیرمالی، با . سازد یمت پایدار آنها را با مخاطره روبرو امنیت اقتصادي هستند، معیش
که به کشور خود  شود یمي مربوطه و شناسایی آنها این امکان فراهم ها سازمانمراجعه به 

تعبیر کرد که اتباع » سیاست بقاء«از وضعیتی تحت عنوان  توان یمبنابراین، . بازگردانده شوند
  .اجتماعی محروم سازند نیتأماز مزایاي  امدانه سعی دارند خود راع حال نیدرعغیرفعاالنه، اما 

وگرنه بیاي دنبال بیمه ممکنه گرفتار بشـی و اسـمت ثبـت    . من به اصرار زنم اومدم دنبال بیمه
  .برگشت به خونه راحت از طریق اینکارها انجام میشه. بشه و فردا طبق آدرس شناسایی بشی

پیامدهاي موردنظر در سه مقوله خود  .اهبردها هستندپیامدها نتیجه اتخاذ ر: پیامدها
اجتماعی و  نیتأمي حمایت و انگار کسانقوانین، ی/ي اتباعریناپذ انطباق«: را نشان دادند

در دو مقوله اول، پیامدها براي اتباع چندان مثبت نیست، اما در مقوله . »ی به اتباعبخش تیهو
و اتباع سیاست بقاء را  دهد یمی رخ شناس تیرسم  بهاجتماعی،  نیتأمسوم با برخورداري از 

  .کنند یمکنار گذارده و نوعی امنیت وجودي پیدا 
، قوانین موجود و با وضعیت واقعی اتباع »قوانین/ي اتباعریناپذ انطباق«در مقوله، 

لذا، نوعی تعارض منافع رخ داده و همپوشانی معنایی . سازگاري معنایی و عملکردي دارند
ی نسبی اتباع از حقوق ناآگاهعالوه بر این، به دلیل . و قوانین وجود نداردبین اتباع 

اجتماعی خلط معناي  نیتأماجتماعی و قوانین موجود، بین دو مفهوم حمایت اجتماعی و 
اجتماعی قرابت مفهومی دارد، اما  نیتأمحمایت اجتماعی با  نکهیا باوجود. است شده جادیا

 گونه صدقهي دارد و دوم اینکه معناي ترحمی و تر شمولایی اجتماعی اوالً بار معن نیتأم
ی و ناتوانی شده ازکارافتادگي اجتماعی معموالً شامل ها تیحما. حمایت اجتماعی را ندارد

که واقعاً نیازمند کمک هستند و در نتیجه شمول کمتري دارد  شود یمو بیشتر شامل اتباعی 
  .شود ینمو شامل کلیه اتباع 
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 کنند یمي ها کمکبعد . در این مورد قانون چیزي نگفته مثالًبال بیمه میگم ما میریم دن
  .نیست] ایران[ما چیزهاي میگیم که انگار در قانون اینجا . انگار صدقه است

، به این معناست که با پذیرش حداقل حقوق اجتماعی »ی به اتباعبخش تیهو«مقوله  
شناسی براي آنها برخی از آنها رخ داده  تیبه رسمآنها و ارائه خدمات اجتماعی، نوعی 

ي زایمان و سایر ها نهیهز کمکاز این طریق با داشتن کارت اتباع، دفترچه بیمه، . است
ي مشارکت ها نهیزماز این حیث، . است کرده دایپخدمات این حوزه، تعلقات آنها افزایش 

ضمین حقوق کار و اشتغال و با پرداخت حق بیمه، ت افتهی شیافزاشهروند  عنوان بهفعال آنها 
آثار . ابدی یماجتماعی، حس فرودستی اجتماعی آنها کاهش  نیتأمآنها و دریافت مزایاي 

، منجر به شود یمي اجتماعی آنها ها بیآساین وضعیت، عالوه بر اینکه منجر به کاهش 
  .سازد یمتسریع ادغام اجتماعی آنها در ساخت اصلی جامعه را نیز فراهم 

  
  مدل تئوریکی تحقیق -1نمودار 
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  يریگ جهینتبحث و 
است  شده لیتبدي اجتماعی ها دهیپدبه یکی از  ها مهاجرتامروزه ورود و خروج افراد و 

شهروندي «و » شهروندي دوگانه«در ادبیات شهروندي از تعابیري همچون  که ينحو به
ق اجتماعی این در حالتی است که شهروند و حقو. شود یمسخن به میان آورده » چندگانه

یی همچون عضویت ها چالشلذا، با . است قرارگرفته ها دولتاو در قالب مناسبات رفاهی 
و  ها دولتاین امر مناسبات رفاهی . قانونی و مشروع در کنار حضور غیرقانونی روبرو هستیم

  .اجتماعی را با مسائلی روبرو ساخته است نیتأمسازمان  ازجملهي زیرمجموعه آن ها سازمان
اجتماعی نیز بر اهداف خود سعی کرده است تا حد  نیتأمر کشور ما، سازمان د  
اما، . کند نیتأمی حقوق اتباع را الملل نیبقوانین و مقررات داخلی و  بر اساسامکان 

، عدم تمایل کیبوروکراتضعف آگاهی، فرایندهاي  ازجملهیی ها چالش، اتباع با حال نیباا
و غیره روبرو هستند ) به دالیل غیرقانونی(مهاجران واردشده اتباع و نیز عدم شناسایی کامل 

اتباع و مهاجران، به دلیل نداشتن . اجتماعی آنها را دشوار ساخته است نیتأمکه امکان 
تحصیالت باال، اشتغال به کارهاي یدي، ترس از بازگشت، مسائل سیاسی و نیز مسائل 

ی و تحرك زن چانهاین امر قدرت . کارفرمایی، با نوعی فرودستی روبرو هستند/کارگري
  .اجتماعی آنها را دشوار ساخته است

است این است که با وضعیتی روبرو هستیم که در آن دوگانه  نیتأمآنچه محل   
اتباع بر اساس وضع طبیعی و انسانی خواهان حقوق . حقوق و تکلیف با ابهام روبرو است

که هر حقوقی  کند یمندي اذعان از سوي دیگر، بحث شهرو. اجتماعی و رفاهی هستند
ی با بازخوردهاي نیتأملذا، درخواست حقوق . یی نیز هستها تیمسئولمستلزم تکالیف و 

ی راحت به تواند ینماجتماعی  نیتأماز این حیث، سازمان . شود ینمالزم از سوي اتباع روبرو 
در اقامت و امکان  براي مثال، ناپایداري. اجتماعی آنها بپردازد نیتأمو سهولت به خدمات 

  .   که ارتباط پایداري برقرار شود دهد ینمبازگشت به کشور خود، این امکان را 
عالوه بر این، به دلیل ورود غیرقانونی و نداشتن سرمایه فرهنگی اتباع، عمدتاً امکان   

 عنوان به(از این حیث، درخواست بیمه . تدوین شهروندي دوگانه را دشوار ساخته است
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که مستلزم داشتن کارت شناسایی اقامت است، ) حقوق درخواستی اتباع نیتر مهم یکی از
ي ها چالشاین است که با وجود  شود یماما، آنچه که مشاهده . شود ینمی میسر خوب به
 شود یمانجام  ها تیمسئول/اجتماعی فراتر از این دوگانه حقوق نیتأم، ادغام اتباع در رو شیپ

در  هرچند. حقوق آنها هستند نیتأمایتی موقتی و مستمر درصدد ي حمها بستهو با ارائه 
ي ها قیتفر، اما با رفع )به این مقوله مراجعه شود(مواردي این قضیه بعد حمایتی گرفته است 

و آنها بود که فراتر از بعد حمایتی  نیتأمشاهد پوشش  ندهیآدر  توان یمهنجارین و قانونی 
  .است

ی و قانونی که مستلزم توجه نیتأمحقوق حمایتی به حقوق با توجه به سیر حرکت از   
به حقوق شهروندي اتباع فراتر از حقوق عضویت قانونی آنها است، از حیث نظري باید 

که  و شهروندي مدنظر رالز« متفاوتشهروندي «ي این مطالعه با رویکرد ها افتهگفت که ی
یکسانی  جایگاه شهروندي همه شهروندان، اشخاصی آزاد و برابر و در ردیگ یمفرض 

یک شهروند  مثابه بهتعهدات فرد  تفکیک میان حقوق و در این مطالعه. هستند، همسان است
خاص بر پایه قومیت، زبان، مذهب، طبقه و شأن اجتماعی  يها گروهو عضویت وي در 

  .قرار گرفت دیتأکمورد 
و بر این اساس  پردازد یماجتماعی افراد  نیتأمرالز نیز از منظر عدالت به حق رفاه و   

سیاسی از حقوق حداقلی و پایه /باید افراد فارغ از تعلقات اجتماعی کند یماستدالل 
و چهار نوع شهروندي، قانونی، حداقلی، فعال و «بنکس«اما، با رویکرد . باشند برخوردار

عینی  ازنظرا ، اماند شده رفتهیپذتحولی منطبق نیست، زیرا با وجود آنکه اتباع از نظر قانونی 
ي زیادي روبرو هستند که احقاق حقوق آنها را دشوار ساخته ها چالشو حقوق اجتماعی با 

و ) 1399(ي این مطالعه، با پژوهش براتی و همکاران ها افتهپیشینه مطالعاتی، ی ازنظر. است
ضعف  اجتماعی و نیتأموبر تعداات سازمان  ها پژوهشاین . منطبق است) 1397(مهربانی 

سازمان  عملکرد/دارند که در مقوله ضعف ارزیابی دیتأکی الملل نیبنت اجراي اسناد ضما
  .اتباع به آن پرداخته شد رانهیگ سختاجتماعی و ضعف نظارتی و نیز قوانین  نیتأم
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بر شرط اخذ مجوزهاي قانونی جهت اقامت و ) 1396(ي آباد شمسنتایج مطالعه 
اتباع /ي قوانینریناپذ انطباقدارد که با مقوله  دیتأکاشتغال وفق قوانین و مقررات موجود 

ي اسکان توجه دارد ها یسختي قانونی اخذ مجوز و ها هیروبر ) 1393(زاهدي . همسواست
افزون . ی و امنیت حاصل از وجود اتباع به این چالش توجه شدزدگ استیسکه در مقوله 

 تر نییپاو دستمزدهاي  مشکالت معیشتی اتباع بیگانه در ایران) 2013(بر این، جلیس 
در این مطالعه نیز بر سلب امتیازات . کارگران افغانی نسبت به همتایان ایرانی توجه داشت

  . شد دیتأککارگري و نگاه فرودستی به اتباع /کارفرمایی
) 2010(در مطالعه کارنی و بوچر . بنابراین، از این حیث با مطالعه حاضر همسو است

اجتماعی اتباع ذکر شد  نیتأمعامل کلیدي در مسائل  مثابۀ بهد ناآگاهی نسبت به حقوق خو
که این یافته با مقوله محوري مطالعه حاضر، یعنی فقر دانشی در خصوص مقررات و قوانین 

 )2013( رون و کریستینسندر نهایت، از منظر . اجتماعی قرابت معناي تامی دارد نیتأم
 عنوان بهکه  کند یم دییتأرویکرد رالز را که  حقوق و وظایف برابر در شهر برخوردارند

  .است قرارگرفتهمفهومی مطرح در این مطالعه مورد استفاده /یکی از رویکردهاي نظري
 هاي اتباع و تأمین حقوق حقه آنها الزم است با منظور رفع چالش به، درمجموع  

ماعی قوانین موجود در خصوص وظایف و تعهدات دوگانه اتباع و سازمان تأمین اجت
افزایی ایجاد شود که بتوان از طریق آن در خصوص پرداخت حق بیمه، شرایط قانونی  هم

سازي  عضویت مشروع و قانونی آنها، اشتغال به کارهاي رسمی و غیررسمی و همسان
 ذکر قابلاز این منظر دو نکته . حقوق اجتماعی آنها با ایرانیان تصمیمات الزم گرفته شود

اجتماعی در جهت پیوستگی و تجربیات  نیتأم سازمانعملکرد /رزیابیاول، توجه به ا: است
ارتقاي آگاهی اتباع از  منظور بهي دانشی ها بستهروز دنیا در خصوص اتباع و دوم، ارائه 

این امر که سیاستی ساختاري و عاملیتی است . اجتماعی خود نیتأمحقوق و مقررات 
ي اثرگذار نسبت به حقوق خود ها تیهوو  ها تیعامل مثابه بهکه از اتباع  کند یمکمک 

ي متعارض بکوشند و در جهت دسترسی به امکانات ها تیموقعآگاه شده و فعاالنه در این 
  .موجود و خدمات بالقوه خودآگاه شوند
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ي سوگیرانه و مغرضانه در خصوص حقوق ها نگرشي ریگ شکلعالوه بر این مانع،   
از . ایی مطالبه کنند و چه چیزهایی مطالبه نکنندکه باید چه چیزه شود یماجتماعی آنها 

 توان یمي صواب و منطقی در مرزها، ها نظارتسوي دیگر، از حیث ساختاري نیز با تنظیم 
ي خاصی براي اتباع تعریف کرد و از این طریق با تفکیک آنها از حیث نوع ها دانیم

ازشناسایی کرد و در ازدواج، نوع شغل، سن و داشتن اوراق هویتی مشکالت آنها را ب
 خألی بر نوع بهو  آورده عملالزم را به  لیوتعد جرحصورت نیاز نسبت به قوانین 

  .در این حوزه غلبه کرد گذارانه استیس
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