زمینهها و فرایندهای شکلگیری زیست غیررسمی زبالهگردی:
مطالعۀ موردی کارگران افغانستانی در تهران
مریم ایثاری ،2علیرضا شجاعی زند
تاريخ دريافت0921/01/92 :

1

3

تاريخ پذيرش0922/0/00 :

چکیده

خودگردانی

ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم مریم ایثاری از دانشگاه تربیت مدرس است.
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ پست الکترونیکیmaryam.isari@modares.ac.ir :
 .3دانشیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول)؛ پست الکترونیکیshojaeez@modares.ac.ir :

بررسي مسائل اجتماعي ايران ،دوره دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،8931ص 35-69

پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینهها و فرایندهای شکلگیری زیست غیررسمی زبالهگردی در میان
کارگران افغانستانی در تهران انجام شده است .روش این پژوهش مطالعۀ موردی است و از ابزارهای
گوناگون مشاهده و مصاحبه در کنار تحلیل اسناد استفاده شده است .نمونهگیری به شیوۀ هدفمند ترکیبی
صورت گرفته است و مجموعاً با  75نفر از مدیران و کارشناسان شهری ،پیمانکاران ،گاراژداران،
سرکارگران ،زبالهگردهای افغانستانی و مطلعین مصاحبه انجام شد .نتایج نشان داد عوامل گوناگونی در
سطح کالن ،میانه و خرد زمینهساز حضور زبالهگردهای افغان در ایران و زیست غیررسمی آنان در شهر
تهران است .عوامل اقتصادی و سیاسی وابسته به کشور افغانستان ،عوامل فرهنگی و خانوادگی کارگران
هراتی ،قوانین مرتبط با اتباع شامل محدودیت فضایی برای تردد و محدودیت اشتغال در ایران ،شرایط
کاری و مناسبات درون شغلی در میدان زباله ،عوامل مرتبط با نقش حکمروایی هیبریدی شهری و عدم
منزلت اجتماعی این شغل نزد ایرانیان ازجمله این مواردند .یافتهها همچنین نشان داد درمجموع ،چند
الگوی مختلف زبالهگردی براساس جغرافیای اسکان غیررسمی و تنوع شراکت اقتصادی با پیمانکاران در
میان زبالهگردهای افغانستانی در شهر تهران قابل ردیابی است .چهار الگوی اقتصاد غیررسمی شامل برون
سپاری مجدد ،شراکت درصدی ،کارفرمایی حداکثری و عدم شراکت با پیمانکار شناسایی شد .مدلهای
مختلف شراکت اقتصادی داللتهای گوناگونی برای مناسبات قدرت میان زبالهگردها ،نیروهای واسط و
پیمانکاران دربردارد .بهطوریکه در مدل برونسپاری مجدد و عدم شراکت ،پیمانکاران کمترین قدرت و
نیروهای واسط بیشترین قدرت را دارند .همچنین در مدل کارفرمایی حداکثری زبالهگردها کمترین
خودگردانی و پیمانکاران بیشترین قدرت را دارند .نتایج این پژوهش ،پیوند ناگسستنی میان عرصههای
رسمی و غیررسمی را آشکار کرد و نشان داد عرصۀ غیررسمی بیش از آنکه مسئلهای توسعهای باشد،
امری مرتبط با حکمروایی شهری و اقتصاد سیاسی شهر است.
واژگان کلیدی :زبالهگردی ،اسکان غیررسمی ،اقتصاد غیررسمی ،حکمروایی هیبریدی شهری،

 46بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1331

مقدمه و بیان مسئله
امروزه پسماندهای خشک شهری یکی از منابع اصلی بقا و معیشت تهیدستان در شهرهای جهان جنوب
است .براساس تخمینها ،یک درصد جمعیت شهری در کشورهای درحالتوسعه ،درگیر فعالیتهای مرتبط
با زبالهگردی هستند (مدینا .)2115 ،در تهران نیز پدیدۀ زبالهگردی به امری فراگیر در تمامی مناطق 22
گانه شهر تبدیل شده است 1.این درحالی است که تهران با تولید روزانه  1611تن پسماند شهری ،نزدیک
به  17درصد زبالۀ تولیدی کل کشور را به خود اختصاص داده است (به نقل از مدیر عامل سازمان مدیریت
پسماند ،اردیبهشت .)1331
رشد صنایع و تکنولوژیهای بازیافت و افزایش شمار کارگاهها و کارخانجات فعال در این حوزه در
طول سه دهۀ اخیر ،در کنار افزایش تراکم و رشد جمعیت در کالنشهر تهران ،افزایش مصرفگرایی و
گسترش کاربرد برخی مواد حائز اهمیت در پسماند خشک مانند پِت ،منجر به افزایش توجه به پسماند
خشک شهری و رشد چشمگیر ارزش زبالههای قابل بازیافت در سالهای اخیر شده است .بهطوریکه
ارزش تقریبی زبالههای جمعآوری شده در بخش غیررسمی ،در سال  ،1335در شهر تهران ،رقمی بالغ بر
 2261میلیارد تومان تخمین زده شده است (انجمن حمایت از حقوق کودکان .)1331 ،همین امر منجر به
برآمدن اقتصاد غیررسمی در قالب «اقتصاد زبالهای» (افراخته و حجیپور )1334 ،شده است .عرصهای که
هم مولد اثرات گستردۀ اجتماعی ،اقتصادی و فضایی در شهر است و هم میتواند به بقای گروههای
تهیدست و تغییر موازنههای قدرت به نفع آنان یاری رساند.
این درحالی است که حکمروایی شهری در تهران تحوالتی را در طی دو دهۀ اخیر تجربه کرده است:
چرخش از مدیریت تصدیگرایانه بهسوی مدیریت کارفرمایی .2خط مشیای که بهدنبال کوچکسازی
شهرداری و برونسپاری وظایف و مسئولیتها به نیروهای واسط و بخش خصوصی است .کاهش تصدی-
گری شهرداری و گرایش به کوچکسازی و تمرکززدایی آن و زایش گونهای از حکمروایی هیبریدی و
دوگانه ،فرایندی است که از اوایل دهۀ  51آغاز گردید و با گذر زمان بهتدریج در اکثر حوزههای فعالیت
شهرداری ،ازجمله خدمات شهری و مدیریت پسماند ،فراگیر شد .مختصات برونسپاری خدمات شهری به
پیمانکاران بخش خصوصی پیامدهای فراوانی برای ساختار قدرت و مناسبات نیروی کار در عرصههای
رسمی و غیررسمیِ اقتصاد زباله به همراه داشته است .ازسویی ،همانگونه که میرآفتاب ( )2116اشاره
میکند ،تضاد ذاتی میان منافع مبتنی بر سود بخش خصوصی و منافع مبتنی بر رفاه اجتماعات ،نقش دولت
_شهرداری_ را بهمثابه تنظیمبخش رابطۀ میان شرکا برجسته میکند.
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1بنا بر گفته معاونت برنامهریزی سازمان مدیریت پسماند و مدیر و کارشناس ایستگاه رسمی بازیافت منطقه  ،13تنها در منطقۀ
 13شهر تهران بهدلیل اجرای طرح تجمیعی پسماند تر و خشک ،زبالهگردی رؤیت نمیگردد.
 .2برای نمونه نگاه کنید به :مادۀ  114برنامۀ پنجسالۀ دوم شهرداری.
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امروزه ،آنچه مدیریت پسماند و پدیدۀ زبالهگردی در فضای شهری را بیشازپیش مسئلهمند کرده است،
تقویت زیست غیررسمی زبالهگردی و رشد فزایندۀ تهیدستان درگیر در اقتصاد زباله ،علیالخصوص کودکان
زبالهگرد بر سر مخازن زباله در خیابانهاست .مطابق تخمینهای موجود ،حدود  16هزار زبالهگرد در شهر
تهران ،مشغول به فعالیت هستند که از این میزان بالغ بر یک سوم آنها را کودکان تشکیل میدهند (انجمن
حمایت از حقوق کودکان .)1331 ،این درحالی است که مطابق با پیماننامۀ جهانی حقوق کودک ،کار
کودکان ممنوع است .ازسویی ،عرصۀ غیررسمی زباله به میدانی برای منازعات فراوان میان گروههای ذینفع
رسمی و غیررسمی در شهر تبدیل شده است.
طبق مشاهدات میدانی نگارندگان و گفتههای مسئولین شهرداری و نیز منطبق با برخی یافتههای
پژوهشی ،1بیش از  31درصد زبالهگردهای شهر تهران را کارگران افغانستانی تشکیل میدهند .سایر زباله-
گردها نیز عمدتاً شامل افراد معتاد و کارتنخواب ایرانی است .اگرچه در طی سالیان اخیر ،شاهد رشد شمار
افراد نیازمند غیرمعتاد ایرانی نیز در این عرصه هستیم .درمجموع ،با تحول قشربندی افراد درگیر با پدیدۀ
زبالهگردی در طول سه دهۀ اخیر مواجهایم .چرخش از زبالهگردهای تهیدست عمدتاً غیرمعتاد ایرانی در
دهۀ  41و  51با عنوان نمکی -چوبکی که به جمعآوری پسماند خشک از در منازل مبادرت میکردند
بهسوی کارگران مهاجر اتباع افغانستان و طبقات تهیدست ایرانی درگیر با اعتیاد و کارتنخوابی در دهۀ 31
که از سطلهای زباله امرار معاش میکنند.
از آنجاییکه امروزه اکثریت زبالهگردهای شهر تهران را کارگران افغانستانی تشکیل میدهند و شیوۀ
منحصربهفرد فعالیت و سازماندهی غیررسمی آنان تبدیل به مسئلۀ شهری شده است ،بنابراین تمرکز اصلی
پژوهش حاضر بر زمینهها و فرایندهای زیست غیررسمی زبالهگردهای افغان است.
دو مؤلفۀ اصلی زیست غیررسمی زبالهگردی شامل اسکان غیررسمی و اقتصاد غیررسمی است .زباله-
گردی بهمثابه شغلی غیررسمی نقش مهمی در چرخۀ غیررسمی اقتصاد زباله در شهر تهران ایفا میکند.
برایناساس پژوهش حاضر بهدنبال واکاوی زمینهها ،فرایندها و ویژگیهای منحصربهفرد زیست غیررسمی
زباله گردهای افغان با تأکید بر الگوهای اقتصاد ،اشتغال و اسکان غیررسمی آنان در شهر تهران است.

پیشینۀ تجربی
پژوهشهای پیشین حاکی از الگوهای گوناگونی در مطالعۀ پدیدۀ زبالهگردی است .این پژوهشها را
براساس تمرکز اصلی مطالعاتی آنان میتوان به چهار دسته تقسیم کرد .پژوهشهایی که بر  .1عوامل
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1مطابق یافتههای پژوهشی یغمای کودکی که توسط انجمن حمایت از کودکان در خرداد  1331منتشر شد ،حدود  3757درصد
از زبالهگردهای شهر تهران از استان هرات افغانستان هستند.
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زمینهساز زبالهگردی .2 ،کارکردهای زبالهگردی .3 ،جنبههای آسیبشناختی آن و  .6فرایندهای مرتبط با
زبالهگردی تأکید کردهاند.
نتایج بسیاری از پژوهشها در دستۀ اول نشان میدهند که فقر ،بیکاری و چالشهای اقتصادی منجر
به روی آوردن افراد به اقتصاد غیررسمی میشود و در این میان ،بسیاری از تهیدستان در کشورهای
درحالتوسعه ،برای بقا به زبالهگردی روی میآورند (مدینا1335 ،؛ شنک و بال .)2111 ،در ایران ،مطالعۀ
ظهیرینیا و هادی ( )1337درخصوص دالیل و زمینههای زبالهگردی در شهر زاهدان نشان داد که
تنگناهای شغلی و ضرورت تأمین معاش ،عدم حمایت دولتی_سازمانی ،اعتیاد ،فقدان حمایت خانوادگی،
حفظ کرامت انسانی و عدم منع اجتماعی از دالیل شکلگیری زبالهگردی است .افراخته و حجیپور ()1334
در پژوهشی با عنوان اقتصاد زبالهای در روستاهای پیرانشهری جنوب تهران ،نشان دادند که وجود سرمایه
در گردش عظیم در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور ،تقاضای بازارکار ،فقر چند بعدی ،مرکزیت تهران
و مدل حکمروایی سبب پدید آمدن نوعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زبالهای شده است .کریمی
( )1331نیز شرایط علی چرخۀ اقتصاد بازیافت زباله در منطقۀ  11تهران را فقر در مبدأ مهاجرت ،سکونت
غیربرنامهریزی شده ،تفاوت محیط زندگی ،طایفهای بودن و سود زیاد کار قلمداد میکند.
برخی پژوهشها در کشورهای جهان جنوب ،بر نقش مؤثر فعالیتهای غیررسمی زبالهگردی و
کارکردهای آن بر محیط زیست ،اقتصاد شهری و کیفیت فضای عمومی در شهر تأکید میکنند (دیاس،
 .)2114نتایج این پژوهشها نشان میدهد که زبالهگردها با جمعآوری پسماندهای بازیافتی به بازیابی مواد
و افزایش طول عمر زمینهای دفن زباله و کاهش زبالههای دفن شده یاری میرسانند (لنگنهون و دیسل،
 .)2115همچنین زبالهگردی ارزش افزوده برای شهر خلق میکند و مسئوالن شهری بدون پرداخت هزینه
از فعالیت آنان بهره میبرند (شینبرگ و دیگران )13 :2117 ،و هزینههای دفن زباله را از این طریق می-
توانند کاهش و ذخیره نمایند (هایامی .)2114 ،آنها بازیگران اصلی در بازار بازیافت شهرهای جهان جنوب
قلمداد میگردند .ازسویی ،یک اجماع درحالرشد وجود دارد که بازیافت غیررسمی ،مدیریت رسمی
پسماندهای جامد را به روشهای متنوعی تکمیل میکند .همچنین زبالهگردها در مناطقی که فعالیت می-
کنند ،میتوانند به افزایش نظم اجتماعی یاری رسانند (دونیر.)63 :1333 ،
در نقطۀ مقابل ،برخی پژوهشها نیز بر ابعاد آسیبشناختی زبالهگردی تمرکز کردهاند و نسبت آن را با
چالشهای حوزۀ بهداشت و سالمت (هانت1334 ،؛ ساساکی و دیگران )2116 ،و مسائل اجتماعی واکاوی
کردهاند .افراخته و حجیپور ( )1334پیامد اقتصاد زبالهای را شامل اثرات نامطلوب فضایی و عرصهای
عمدتاً در سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر تهران و ایجاد رانتبازی و فساد در بدنۀ دستگاهها و
نهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رسمی قلمداد میکنند.
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پژوهشهای دیگر نیز به مطالعۀ ابعاد و فرایندهای مرتبط با پدیدۀ زبالهگردی پرداختهاند .ساالروند
( )1334در پژوهشی با عنوان مردمنگاری کودکان کارگر مهاجر افغانستانی به تهران با روش مردمنگاری
به توصیف یکی از گودهای زباله درحوالی محمودآباد و اشرفآباد تهران پرداخته است .این پژوهش به
توصیف ابعاد گوناگونی مانند ویژگیهای کودکان زبالهگرد در گود مذکور ،نحوۀ مهاجرت آنها به ایران ،نوع
کار ،قیمت زبالهها ،مناسبات افراد داخل گود و مختصات فضایی داخل گود میپردازد .در پژوهش توصیفی
دیگری با عنوان آسیبشناسی پدیده زبالهگردی در شهر تهران ،پروین ( )1331نشان داد که زبالهگردها از
تحصیالت پایین و تغذیۀ نامناسب برخوردارند و به گروههای رسمی و غیررسمی تقسیمبندی میشوند.
همچنین پیمانکاران دارای انحرافات شغلی ازجمله عدم اجرای تعهدات هستند و عدم اجرای قانون پسماند

و سلیقهگرایی را ازجمله مسائل جدی مدیریت شهری برمیشمارد .در پژوهشی دیگر با عنوان مطالعۀ
چرخه غیررسمی اقتصادی و اجتماعی جمعآوری و بازیافت زباله ،به مطالعۀ موردی منطقه  11تهران
پرداخته شده است .یافتههای این پژوهش که بر قشر خاصی از کنشگران ایرانی در چرخۀ غیررسمی زبالۀ
منطقۀ  11تمرکز دارد ،به بینظمی و بیثباتی چرخه اقتصاد بازیافت زباله در شهر تهران تأکید دارد
(کریمی.)1331 ،
همانطور که مشاهده میشود ،پژوهشهای پیشین عمدتاً تمرکز بر محدودۀ جغرافیایی کوچکی در
تهران یا سایر شهرها دارند و به الگوهای گوناگون اسکان و اقتصاد غیررسمی زبالهگردهای افغانستانی در
مناطق مختلف شهر تهران و نقش حکمروایی دوگانه شهری در تولید زیست غیررسمی زبالهگردی بیتوجه
بودهاند .همچنین به مناسبات قدرت میان پیمانکاران و زبالهگردها در میدان زباله کمتر توجه شده است .در
این مقاله ،تالش بر آن است که به این خألها پرداخته شود.

چارچوب مفهومی
ادبیات زیست غیررسمی تهیدستان را میتوان مجموعهای از رویکردها و پژوهشهایی قلمداد نمود که ابعاد
مختلفی از زیست غیررسمی شامل سکونتگاههای غیررسمی ،اقتصاد غیررسمی ،سیاستها و فعالیتهای
غیررسمی و علل و پیامدهای زیست غیررسمی را مورد توجه قرار دادهاند .مروری بر این مطالعات ،شش
رویکرد غالب نسبت به زیست غیررسمی تهیدستان را بازشناسی میکند .این رویکردهای نظری از چند
منظر تمایزاتی با یکدیگر دارند )1 :تعاریفشان از زیست غیررسمی  )2زمینههای ایجاد کنندۀ زیست
غیررسمی و  )3نوع نگاهشان نسبت به تهیدستان (برای مطالعه بیشتر :ایثاری و دیگران.)1331 ،
رویکرد نخست در زیست غیررسمی عمدتاً بر وجه اقتصادی زیست غیررسمی و تقابل آن با عرصۀ
دولتی-قانونی تأکید دارد .ازاینرو ،اقتصاد غیررسمی را «فعالیتهای اقتصادی که از مقامات رسمی به

 41بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1331

دالیلِ پولی ،نظارتی و نهادی پنهان شدهاند» (اشنایدر و دیگران )2111 ،و/یا «خارج از نظام قانونی تنظیم
مقررات عمل میکنند» (لوئیزا )2 :2114 ،قلمداد میکند.
رویکرد دوم مشاغل غیررسمی را بهمثابه عرصۀ استثمار و نابرابری قلمداد میکند .زیست غیررسمی
بهمثابه پیامد اقتصاد سیاسی جهانی نئولیبرال در کشورهای جهان سوم ،و نتیجۀ شهرنشینی فزاینده و
فرایندهای غیررسمیساز یا تولیدکنندۀ پرولتاریای غیررسمی است .بنابراین زیست غیررسمی نتیجۀ توسعۀ
برونزایِ شهرمحورِ ناهمگون با هدف ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایهداری جهانی است و از ماهیت
نامتوازن توسعه سرمایهداری نشئت میگیرد (پیران ،1311 ،راکوفسکی.)1336 ،
اما رویکرد سوم ،اگرچه به نقش منفی دولت و موانع بروکراتیک و قانونی و عوامل ساختاری و کالن
در ایجاد زیست غیررسمی تهیدستان اشاره میکند ،اما تمرکز خود را بر وجه ایجابی زیست غیررسمی و
عاملیتهای مثبت تهیدستان قرار میدهد .دسوتو اقتصاد غیررسمی را پاسخ خودجوش و خالقانۀ تهیدستان
به ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اولیۀ تودههای فقیر میداند .ازاینرو ،زیست غیررسمی نوعی استراتژی
بقا و پاسخ افراد به اقتصاد بیش از حد تنظیم شده و دولت ناکارآمد است (رک دسوتو .)1313 ،ماهیت
نظریۀ پیشروی آرام آصف بیات نیز ،در عین تفاوتهایی که با نظریات دسوتو در زمینهها و پیامدهای
زیست غیررسمی تهیدستان دارد ،شباهتهای قابل توجهی در تحلیل عرصۀ زیست غیررسمی دارد .بیات
( )1331در کتاب سیاستهای خیابانی اشاره میکند که تهیدستان دو هدف عمده را دنبال میکنند :نخست
توزیع مجدد امکانات و فرصتها ،که برای بقا و حداقل استاندارد تداوم حیات الزماند ،و دومین هدف آنان،
کسب استقالل داخلی ،چه فرهنگی و چه سیاسی از مقررات ،نهادها و نظامهای اعمال شده از طرف دولت
است .آنان گرایش روشنی برای دارا بودن زندگی غیررسمی از خود نشان میدهند تا بدون دخالت مقامات
و/یا دیگر نهادهای رسمی مدرن ،امورشان را اداره کنند .بنابراین تهیدستان با یک پیشروی آرام ،صبورانه،
زماندار و سرایتکننده بهسوی مالکان و قدرتمندان ،در جهت رهایی از دشواریها و بهبود زندگی خود گام
برمیدارند .پیشرویای که بیات آن را نوعی سیاست جبران میخواند.
رویکردهای دستۀ چهارم اما نگاه آسیبشناختی به زیست غیررسمی تهیدستان دارند و بر پیوند میان
زیست غیررسمی ،جرایم و بینظمی تأکید دارند .از این منظر ،زیست غیررسمی تهیدستان بهمثابه بحران و
انحراف از هنجارها ،قوانین و نظم موجود قلمداد میشود .در این سنت ،رویکردهایی همچون فرهنگ فقر
قرار میگیرد که به شیوهای غیرانتقادی و فارغ از مناسبات نابرابر قدرت ،وضعیت تهیدستان را تحلیل می-
کند و فقر آنان را ناشی از فرهنگی میداند که با آن عجیناند.
از نگاه رویکردهای دسته پنجم ،زیست غیررسمی بهمثابه شیوهای از زندگی در وضعیت تعمیمیافتۀ
شهری بازشناسی میشود (الصیاد .)2116 ،زیست غیررسمی تهیدستان بهمثابه عادات سلب مالکیتشدگان
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است که دارای انعطافپذیری ،پراگماتیسم ،مذاکره ،و مبارزۀ مداوم برای بقا و توسعۀ خود میباشد (بیات،
 .)2115زیست غیررسمی از این منظر ،بهمثابه شیوهای از زندگی و نظم شهری جایگزین و شیوۀ متفاوتی
از سازماندهی فضا فهم میشود (روی .)2112 ،از این منظر ،تهیدستان بهمثابه کنشگران زندگی روزمره
نگریسته میشوند.
دستۀ ششم ،برخالف رویکردهای پیشین ،تأکید بیشتری بر مناسبات قدرت و نقش دولت و کردارهای
فضایی در فهم غیررسمیت دارد .از نگاه این رویکرد ،زیست غیررسمی صرفاً محدود به عرصۀ اشتغال،
سکونتگاه و فعالیتهای فقرا نیست؛ بلکه بهمثابه شیوهای از تولید فضا ،کردار برنامهریزی و منطق
سازماندهی است که ذیل پارادایم آزادسازی اقتصادی شکل گرفته است.
در این نوشتار تالش شده است ضمن پرهیز از اتخاذ رویکرد آسیبشناختی به مسئلۀ زبالهگردی ،هم
بر نقش عوامل کالن زمینهساز زیست غیررسمی زبالهگردها تمرکز شود و هم بر نقش عاملیتهای سطح
خرد توجه شود؛ ازسویی ،سهم عوامل فضایی ،مناسبات قدرت و نقش حکمروایی شهری نیز مورد واکاوی
قرار گیرد.

روش تحقیق
رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن مطالعۀ موردی است .مطالعۀ موردی پژوهشی تجربی است که
پدیدهای معاصر را به شکلی عمیق و درون زمینۀ واقعی خود بررسی میکند .مطالعۀ موردی استراتژی
پژوهشیای است که بر درک پویاییهای موجود در شرایط مشخص تمرکز دارد و میتواند شامل موردهای
انفرادی یا چندگانه و سطوح تحلیل گوناگونی باشد (یین .)2113 ،مطالعۀ موردی توصیفات غنی و تجربی
از نمونههای خاصی از یک پدیده هستند و معموالً بر منابع متعدد داده مبتنی هستند .در بخش میدانی این
پژوهش ،از ابزارهای گوناگون گردآوردی داده مانند مشاهده ،مصاحبۀ نیمهساختاریافته و مصاحبۀ گروهی
استفاده شده است .روش نمونهگیری بهکار رفته در این پژوهش «نمونهگیری هدفمند ترکیبی» 1است .در
این نوع نمونهگیری ،محقق به ترکیب بیش از یک راهبرد نمونهگیری میپردازد (جانسون و کریستنسن،
2111؛ تدلی و تشکری ،2113 ،به نقل از محمدپور .)67 :1331 ،برایناساس ،از ترکیبی از نمونهگیری-
های هدفمند شامل گلولهبرفی و نمونهگیری ناهمگون یا حداکثر تنوع استفاده شده است .نمونهگیری
گلولهبرفی برای یافتن مطلعین کلیدی بهصورت زنجیرهوار و نمونهگیری ناهمگون برای شناسایی
خصوصیات متنوع پدیدۀ مورد مطالعه بهکار گرفته شده است.
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Mixed Purposive Sampling

 51بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1331

در این پژوهش ،مجموعاً با  75نفر شامل  17نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری 5 ،نفر از
پیمانکاران 1 ،نفر از گاراژداران ،اربابان و صاحبکاران 13 ،نفر از زبالهگردهای افغانستانی و  1نفر از
مطلعین محلی و فعالین مرتبط با موضوع مصاحبه به عمل آمده است .بیشتر تمرکز میدانی این پژوهش بر
مناطق کانونی اسکان غیررسمی زبالهگردها در تهران است که عموماً در پهنههای شرقی ،مرکزی و جنوبی
(شامل جنوب شرقی و غربی) شهر مانند مناطق  13 ،11 ،17 ،12 ،6و  21قابل مشاهده است .عالوهبراین،
از تحلیل محتوای اسناد و آییننامههای موجود برای واکاوی زمینهها و فرایندهای زیست غیررسمی زباله-
گردی استفاده شده است.
2

1

برای ارزیابی و تأمین کیفیت نتایج نیز از معیارهای «اعتمادپذیری» شامل «باور ذیری» استفاده شد.
باورپذیری میتواند از طریق حفظ و گسترش ارتباط با پاسخگویان جهت دستیابی به آنچه آنها میدانند و
عمل میکنند ،ایجاد شود (لینکلن و گوبا .)1317 ،یکی از راهبردهای ارتقا باورپذیری نتایج «درگیری طوالنی
مدت» 3در روند پژوهش و در راستای آزمودن و فهم درک پاسخگویان از پدیدههاست .دراینراستا ،محقق در
طول  11ماه کار میدانی ،با اتخاذ رویکرد امیک ،6غوطهوری و برقراری ارتباط مجدد با سوژهها پس از انجام
مصاحبه ،به تقویت تعامالت میان خود و پاسخگویان تا حد امکان ،رفع نقاط ابهام و طرح پرسشهای جدید
مبادرت ورزید .عالوهبراین ،با کاربست تکنیک زاویهبندی ،7و ارجاع به منابع متنوع داده ،روشهای گردآوری،
مشاهدهگران و رویکردهای نظری برای کنترل کردن ناسازگاریها و کژاطالعات استفاده شد.

یافتهها
زمینههای شکلگیری زیست غیررسمی زبالهگردهای افغان در تهران
افغانستان کشوری است با  35میلیون جمعیت که اکثریت آنها _بالغ بر  57درصد جمعیت_ در روستاها
زندگی میکنند .نرخ باسوادی تنها  31درصد است و اکثریت جمعیت آن _در حدود  4355درصد از
جمعیت_ زیر  27سال هستند (صندوق جمعیت سازمان ملل متحد).
این کشور با ازدواجهای زودهنگام و مادران کمسال شناخته میشود (کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد .)2111 ،زادوولد در افغانستان به ازای هر زن در حدود  7فرزند است که این رقم در
مناطق روستایی میتواند بیشتر باشد .استانهای غربی افغانستان مانند هرات _که بیشترین زبالهگردها از
آنجا میآیند_ در زمرۀ استانهای با بیشترین نرخ باروری و ازدواجهای زودهنگام هستند .در حدود  31تا
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Trustworthiness
2. Credibility
3. Prolonged Engagement

 .6رویکرد امیک یکی از مفاهیم بنیادی در پارادایم تفسیری و روششناسی کیفی است و بهمعنای درک ،تفسیر و بازنمائی پدیده
یا موضوع مورد بررسی از «نظر افراد درگیر» با آن است.

5. Triangulation
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 61درصد از افراد هراتی در سن  11سالگی ازدواج میکنند و به همین میزان دختران نامزد شده یا ازدواج
کرده در سنین  15-14سالگی در مناطق روستایی هرات قابل شناسایی است (منژیوار و کاستیال.)2111 ،
این درحالی است که  41درصد افراد در استان هرات ساکن روستاها هستند.
براساس نتایج پیمایشی ملی در افغانستان ،نرخ فقر در این کشور از رقم  31درصد در سال  2112به
 77درصد در سال  2115رسیده است .ناامنی غذایی نیز در طول این پنج سال از رقم  31درصد به 6654
درصد افزایش یافته است (رویترز 1.)2111 ،همچنین موج بازگشت قریب به  155میلیون پناهندۀ افغان
دارای مدرک یا بدون مدرک از سایر کشورها طی سالهای  ،2115-2114فشار مضاعفی بر اقتصاد و
نهادهای این کشور وارد کرده است (گزارش بانک جهانی پیرامون افغانستان.)2113 ،
مهاجرتهای دائمی ،موقت و فصلی افغانستانیها به ایران امری نوپدید نیست .مهاجرت آنها پیش از
انقالب نیز «به سبب فقر ،خشکسالی و فرصتهای اقتصادی» امری متداول بود (نصر اصفهانی:1335 ،
 .)13یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اکثریت زبالهگردهای افغان در شهر تهران متعلق به روستاها
و شهرهای استان هرات _غربیترین استان افغانستان و همسایه و هممرز شرقی ایران_ هستند .نزدیکی
استان هرات به ایران و زبان مشترک ،ایران را به مقصد مناسبی برای مهاجرت کارگران هراتی تبدیل کرده
است .درمجموع ،افزایش جمعیت ،ازدواجهای زودهنگام و شمار باالی خانوارهای پرجمعیت ،ناامنی ،جنگ
و بیثباتی سیاسی مضاعف در طول دو دهۀ اخیر و وضعیت نامناسب اقتصادی ،از عوامل اصلی نیاز
نوجوانان و مردان هراتی به مهاجرت به ایران برای کسب درآمد و امنیت است .زبالهگرد  14ساله افغان که
 4خواهر و  6برادر دارد دربارۀ وضعیت افغانستان اینگونه میگوید:

«من برنمیگردم افغانستان .اینجا خوبه .افغانستان به درد نمیخوره ،جنگه .روزی دهها نفر
کشته میشن».
عالوهبر مسائل اقتصادی و سیاسی ،ازدواج در سنین پایین و رسومات فرهنگی هزینهبر نیز نیاز
اقتصادی مردان افغان را دوچندان میکند .براساس مصاحبه با زبالهگردهای افغانستانی ،بهنظر میرسد
میانگین سن ازدواج پسران در روستاهای استان هرات حدوداً  11سال است .اکثریت نوجوانان زبالهگرد،
دختری را در میان اقوام و آشنایان بهعنوان «نشانکرده» دارند که به محض آمادگی مالی بایستی با آنها
ازدواج نمایند .ازدواج در هرات ،عملی پرهزینه است و بهمثابه شیوهای از مبادلۀ اقتصادی قلمداد میشود.
برایناساس در هنگام ازدواج پسران بایستی مبلغ قابل توجهی را بهعنوان «پیشکش» به خانوادۀ عروس
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-economy/afghanistans-poverty-rate-rises-aseconomy-suffers-idUSKBN1I818X
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بدهند .همچنین هزینۀ برگزاری جشن عروسی و تهیه مسکن برای زندگی مشترک نیز بر عهدۀ داماد
است .برای نمونه زبالهگردی  11ساله که دختر خالهاش را نشان کرده است دراینباره میگوید:

«االن مثالً بخوایم یه زن بخریم  171میلیونه .اونجا زنها رو میفروشن .به خانوادش باید
پول بدیم .خرج عروسی رو خودمون باید بدیم ،خونه رو خودمون باید درست کنیم .فقط جهاز
رو اونا میگیرن .پول خونه جدا از اونه .خونه مثال زیاد باشه میشه  71میلیون» .
مبلغ پیشکشی و هزینههای عروسی براساس وضعیت اقتصادی خانواده دختر و پسر در هرات تعیین
میشود .برای مثال ،یکی از کارگران زبالهگرد ،که به نظر میرسد از وضعیت طبقاتی بهتری برخوردار است،
اینگونه میگوید:

«من میخوام برم ازدواج کنم .بهخدا ،حدوداً سیصد میلیون پیشکش گذاشتن .یه گلوبند طال،
دستبند طال ،تاج طال ،کمربند طال همشم میخوان .یه واحد هم خونه میخواد .چونه خیلی
بزنی  11تومن  21تومن کم میکنن بیشتر که کم نمیکنن!»
برایناساس ،اکثریت کودکان و نوجوانان زبالهگرد دلیل کار کردن خود را کمک مالی به خانواده و تهیۀ
مبلغ پیشکشی برای ازدواج عنوان میکردند .اگرچه بسیاری از افراد متأهل نیز پس از ازدواج ،برای کسب
درآمد مجبور به بازگشت مجدد به ایران میشوند.
عالوهبر دالیل اقتصادی ،می ل به تجربه ایران ،تفریح و رهایی از کار قبلی در افغانستان و کسب
استقالل نسبی از خانواده از دیگر دالیل ورود زبالهگردها ،خصوصاً نوجوان ،به ایران است 1.برخی از
کودکان نیز هم برای کمک مالی به خانواده و هم با هدف تفریح به ایران میآیند ،اما با وضعیت متفاوتی
مواجه میشوند .کودک زباله گرد  3سالهای دراینباره میگوید:

«من دوست داشتم بیام ایران .االن پشیمون شدم .اینجا ]گاراژ زباله[ جای خوبی نیست،
کثیفه .زحمت داره خیلی .با داییم اومدم .مامان بابام راضی نبودن ،گفتن کوچیکی نرو .مردم
عکس میفرستادن میگفتن ایران خوبه منم گفتم برم اونجا 6 .ماهه اومدم .االن دوست دارم
برگردم .پول دربیارم میفرستم افغانستان .خانوادم نیاز دارن .بابام زیاد که نمیتونه کار بکنه.
دوست دارم برگردم برم مدرسه .فکر کردم خوبه دیگه اینجا کار نیست میتونی بری بگردی.
چه میدونستم اینجا کاره .تو منطقه هر روز  171-111کیلو کار میکنم .باید کار کنم .خانوادم
نیاز دارن .اونا گفتن نمیخواد بری ،ولی من دوست دارم بهشون کمک کنم».
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1برخی شواهد نشان می دهد که مختصات دورۀ نوجوانی و تمایل به کسب استقالل و آزادی از خانواده و فرهنگ محل زندگی
و نیز میل به ماجراجوییهای عاطفی -جنسی و تخطیهای فرهنگی از دیگر عوامل ترغیبکنندۀ نوجوانان زبالهگرد به مهاجرت
از افغانستان و ورود به ایران است.
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عالوهبر زمینههای حضور کارگران افغان در ایران ،دالیل چندی نیز باعث انتخاب شغل زبالهگردی از
میان سایر شغلهای موجود در ایران و استمرار فعالیت آنان در این شغل ،خصوصاً در شهر تهران ،میگردد.
براساس آییننامه مشاغل چهارگانۀ مجاز اشتغال اتباع خارجی در ایران ،1اتباع افغان میتوانند صرفاً در
چهار گروه شغلی اصلی ،که عموماً مشاغل سخت محسوب میشوند ،فعالیت نمایند .این شغلها شامل:
گروه کورهپزخانه ،کارهای ساختمانی ،کارهای کشاورزی و سایر گروههای شغلی است .ذیل سایر گروههای
شغلی ،مشاغلی همچون کارگر امحای زباله و کارگر بازیافت مواد شیمیایی مشاهده میشود .عالوهبر
مشاغل چهارگانه مذکور ،لیستی از مشاغل اعالمی مختص استان تهران وجود دارد که اتباع افغان می-
توانند در آن مشغول به فعالیت شوند .در میان آنها ،مشاغلی مانند کارگر بازیافت زباله ،کارگر تفکیک
پسماند ،کارگر حملونقل ضایعات فلزی و پالستیکی به چشم میخورد.
عالوهبر محدودیت های شغلی ،که اتباع افغان در ایران با آن مواجهاند ،محدودیتهای جغرافیایی و
فضای ی نیز برای تردد و سکونت آنها اعمال شده است .برای مثال ،بهجز استانهای تهران ،البرز و قم
که محدودیتی برای تردد و اقامت اتباع افغان در آنها وجود ندارد ،سایر استانها بهصورت جزئی یا کامل
دارای محدودیت و ممنوعیت اقامت هستند .همین امر است که ماهیت زیست غیررسمی زبالهگردی در
تهران را از سایر استان های ایران متمایز کرده است و تراکم حضور زباله گردهای افغان در تهران را
امکانپذیر نموده است .عالوهبر محدودیت های قانونی برای اقامت و اشتغال اتباع افغان ،عوامل تسهیل-
کننده ای نیز در ورود اتباع افغان به این شغل ایفای نقش می کنند .نتایج مصاحبه با کارگران زبالهگرد
نشان می دهد که سطحی از خودمختاری ،استقالل کاری ،تنش کمتر با کارفرما ،حمایت پیمانکار از
کارگران و حمایتهای درون گروهی کارگران افغان از یکدیگر ،انعطاف پذیری شغلی ،اسکان غیررسمی
رایگان یا کمهزینه و امکان رشد درآ مد و جایگاه در شغل زباله گردی وجود دارد که در سایر شغلهای در
دسترسِ اتباع افغان کمتر مشاهده می شود .برای مثال ،یکی از کارگران زبالهگرد دربارۀ مناسبات
اقتصادی در شغل زبالهگردی اینگونه میگوید:
«من االن  6ماهیه اومدم ایران .قبالً  4-7سالی ایران بودم و تو کار ساختمونی بودم .اینجا کارش از
کار ساختمونی بهتره .بحث دستمزد و پولش نیست .تو کار ساختمونی پول نمیداد صاحبکار .یه جای
کار رو گیر میداد تا پول نده .اینجا تا پول نده کار (زباله های تفکیک شده) رو تحویل نمیدیم .پول
نقد رو کارخونهدار در برابر جنس نقد باید بده .اما تو ساختمون ،هر روز دعوا داشتیم .طرف  111میلیون
کار میداد بما یکماه دوماهه انجامش میدادیم ،بعد پول نمیداد ،اما اینجا دعوا نداریم .پولشون نقده.
االن  21میلیون جنس داشته باشیم باید  27میلیون بریزه تو کارتم تا بار رو بهشون بدم».
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1این آییننامه در سایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قابل دسترسی است.
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خودسامانی ،استقالل نسبی کاری و احساس صاحبکار بودن ،خصوصاً در برخی مدلهای شراکت
میان زبالهگردها و پیمانکاران ،در کنار زیست جمعی و شبکههای حمایت فامیلی ،شرایط کاری این شغل را
برای برخی زبالهگردهای افغان تحملپذیر مینماید.
یکی از زباله گردها با مدل شراکت درصدی با پیمانکار که در یکی از سولههای نیمه رسمی بازیافت
کار می کند ،خودمختاری شغلی و آزادی عمل نسبی در اسکان و فعالیت های روزانۀ خود را اینگونه
روایت میکند:
«ما کانکس نداریم اتاق داریم 611 .نفریم اینجا .سه طبقه اتاق داریم و دو طبقه هم اونور .تخت
نداریم .تو یه اتاق  2تا تو یه اتاق دیگه  3نفر ،تو یه اتاق دیگه  11نفر .هرکس هر چی دلش بخواد.
برای تفریح کسی کاری نداره هرجا بریم .من هفتهای  3روز 6 ،روز سرکار میرم کسی کار نداره».

میزان آزادی عمل و خودمختاری در شغل زبالهگردی ارتباط مستقیمی با مدل شراکت اقتصادی مورد
اشاره در جدول شمارۀ ( )1دارد .یکی از مزایای این شغل ،برای کارگران افغان ،ثابت نبودن دستمزد و
امکان کسب درآمد بیشتر براساس میزان بار جمعآوری شده است .برایناساس ،با صرف زمان بیشتر ،زباله-
گردها میتوانند درآمد بیشتری نیز کسب نمایند .ازسویی ،برخالف ساختوساز و کارهای ساختمانی ،که
مشاغل دائمی محسوب نمی شوند و وابستگی زیادی به فصل ،بازار مسکن و تحوالت اقتصادی دارند و
درحال حاضر نیز در وضعیت رکود قرار دارند ،منابع زبالۀ شهری در تهران ،به میزانی گسترده است که شغل
زبالهگردی را تبدیل به پیشهای دائمی کرده است.
از دیگر مزایای نسبی این شغل برای اتباع افغان ،حمایتهای پیمانکاران از آنان در مواقع ضروری
است .مثالً ،اگر مشکلی بابت اقامت غیرقانونی کارگران ایجاد شود و /یا درصورت دستگیری و رد مرز از
کشور ،عموماً پیمانکاران با بهرهمندی از شبکه مناسبات غیررسمی که با نهادهای رسمی و انتظامی دارند،
مانع از اخراج آنان از کشور میشوند .ازاینرو ،امنیت زیستجهان کارگرانی که به شیوۀ غیرقانونی وارد
ایران شده اند یا مدت اقامتشان منقضی شده است در این شغل بیش از سایر مشاغل تأمین میگردد .یک
زبالهگرد افغان در زمینۀ حمایتهای پیمانکار از آنان اینگونه میگوید:
«ما خدایی راضیایم از پیمانکار .ما بهخاطر این از پیمانکار ناراحت نیستیم ،چون میبینیم عین
سرپرستمانه .مثالً یه کاری میکنه که ما اینجا بیکس نباشیم .مثالً فردا دزد و الت و جیببر میاد تو
گاراژ ،باید یکی باشه که از ما محافظت کنه .زنگ بزنیم سریع پا میشن میان .یکی از بچهها مریض
بشه اگه اطالع بهش بدیم ،سریع با ماشین میان سریع میبرن بیمارستان .ناراضی نیستیم ازشون».
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عالوهبر موارد مذکور ،ماهیت شغل زبالهگردی نزد ایرانیان ،عدم منزلت شغلی آن و نیز بهداشتی نبودن
این شغل سبب میشود تمایل کارگران ایرانی به اشتغال در این حوزه کاهش یابد .در این زمینه یکی از
پیمانکاران میگوید:
« اینا چون افغانیان کار دیگهای هم بلد نیستن ،جایی هم ندارن ،پیمانکار میاد به اینا اسکان میده،
ماشین در اختیارشون میذاره .اینا میرن جمعآوری میکنن ،هم جا دارن هم میدونن پولشون نقده .اما
ایرانی بههیچعنوان ،حتی برای رانندگی هم نمیآد کار کنه .یعنی  3-25711تومن اگر بهش بدی شاید
بیان .تعطیلی میخواد ،ساعت کار داره ،سر ساعت باید بیان ،سر ساعت باید برن که انجام نمیشه.
خیلیهاشونم هستن که نیاز دارن ولی بهخاطر اینکه زباله است ،میگن من بشینم زباله جمع کنم؟ مگه
من آشغالجمع کنم؟ ما بارها تو روزنامه زدیم تشویق کردیم ،خود ما هم میگیم ایرانی بیاد .ولی ایرانی
اگه بیاد ،برای شرکت باید بیمهشو رد کنیم .برای بیمهش دوماه سه ماه کار میکنه مرتب نمیاد چون
کسی که بخواد مرتب بیاد کار کنه چرا بیاد تو بازیافت؟ میره جای دیگه کار میکنه .حتی کارگر افغانی
هم اگر مجوز کار و کارت کار داشته باشه جاهای بهتری میره کار میکنه ،چرا بیاد تو زباله؟»

ماهیت غیررسمی حضور کارگران افغان در ایران ،در کنار غیررسمی بودن این شغل ،شرایط کاری
نامناسبی را ف راهم کرده است که فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی و منزلت شغلی است .این امر سبب
شده است که کارگران ایرانی و مهاجران غیرایرانی ،که دارای کارت اقامت و پاسپورت هستند ،کمتر تمایل
به حضور در این شغل داشته باشند .درمقابل ،کارگران مهاجر و غیررسمی افغان در ایران ،به دلیل گمنامی
و غیررسمی بودن امکان تابآوری بیشتر در این شغل و بیتوجهی به منزلت پایین آن را دارند.
عالوهبراین ،از نگاه پیمانکاران ،بهرهوری اقتصادی نیروهای افغان و سالمت اخالقی آنان بیش از نیروهای
ایرانی است .تأکید بر بنیۀ بدنی بیشتر کارگران افغانستانی نسبت به ایرانی ،زدوبند و کمکاری بیشتر
نیروهای ایرانی و تابآوری بیشتر نیروهای افغان در قبال دشواریهای کار و فرایند استثمار منجر به رغبت
بیشتر بخش خصوصی در بهکارگیری نیروی کارگر افغانستانی میشود.

نقش حکمروایی هیبریدی شهری در تشدید زیست غیررسمی زبالهگردی
کاهش تصدیگری شهرداری ،گرایش به کوچکسازی و تمرکززدایی و زایش حکمروایی هیبریدی و
دوگانه در قالب شراکت شهرداری و بخش خصوصی فرایندی است که از اوایل دهۀ  51آغاز شده است و با
گذر زمان ،بهتدریج ،در اکثر حوزههای فعالیت شهرداری مانند خدمات شهری فراگیر شد .همسو با این
روند ،زباله بهواسطۀ منطق شیوۀ تولید سرمایهداری بهنحوی «کاالیی» یا «شِبه کاال» شد و به کاالیی
قابل تملک و خرید و فروش بدل شد که شهرداری و بخش خصوصی بهدنبال کسب سود از آن برآمدند.
تمایل شهرداری به کسب سود بیشتر از زباله ،به عوامل دیگری همچون وضعیت خزانه و کسری بودجه آن
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نیز بازمیگردد .برای نمونه ،به گواه برخی از پیمانکاران ،در سالهای اخیر ،به دلیل کسری بودجه در
شهرداری ،نگاه سوداگرایانه به زباله بیشتر شده است .ازسویی ،برخالف گزارش بانک جهانی ،که درگیری
بخش خصوصی در مدیریت پسماند جامد در کشورهای درحالتوسعه را حاکی از افزایش استانداردهای
محیطی و بهداشتی و تنظیمبخشی و سازماندهی به زبالهگردی از خالل راهکار شراکت عمومی_خصوصی
میدانست ،یافتهها نشان میدهد که در زمینۀ ایران ،درگیری بخش خصوصی به افزایش سوداگری و
کاهش استانداردهای محیطی_بهداشتی و غیررسمیسازی در این عرصه دامن زده است .ازسویی ،چالش-
های اقتصادی و افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر ،منجر به افزایش قیمت پسماند خشک گردیده است.
نگاه کاسبکارانه و مداخلۀ شهرداری در رقابتی کردن مزایدهها 1و افزایشِ تا ده برابر قیمت رقم مزایدات
مناطق در سال  31نی ز به تمایل بیشتر پیمانکاران به استفاده غیرقانونی از نیروی کار ارزان مانند کودکان و
کارگران مهاجر غیررسمی منتهی شده است؛ کارگرانی که نیازی به بیمه و اسکان رسمی ندارند.
مطابق تبصره  -4-3-2و بند  -11-17قرارداد واگذاری پسماند خشک پیمانکاران در سه ماهۀ نخست
شروع قرارداد ،ملزم به افزایش تناژ پسماند خشکِ با ارزشِ جمعآوری شده هستند و درصورتیکه به میزان
پایۀ تعهد جمعآوری پسماند خشک نرسند با فسخ قرارداد مواجه خواهند شد .درنتیجه ،پیمانکاران با ورود
به ساحت اقتصاد غیررسمی و شراکت با نیروهای زبالهگرد غیررسمی ،بهدنبال افزایش تناژ زبالۀ جمعآوری
شده و رسیدن به حداکثر سود هستند ،تا در ازای پرداخت ماهیانۀ مبلغ مزایده ،به سود کافی دست یابند و
مشمول فسخ قرارداد نیز نشوند .عالوهبراین ،مطابق با قرارداد واگذاری عملیات جمعآوری پسماندهای
خشک ،بهکارگیری اتباع غیرایرانی در تمامی مراحل طرح تفکیک پسماند ممنوع است و کارگران پیمانکار
باید صرفاً ایرانی و دارای شناسنامه ،کارت ملی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه باشند .همچنین پیمانکار
متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار و کارتهای کارگری ،که براساس آن فیش حقوقی
تهیه میشود ،بهطور مرتب پرداخت نماید .ازآنجاییکه پایبندی کامل به موارد قانون کار برای پیمانکار
هزینهبر و منجر به کاهش سود نهاییاش میگردد ،پیمانکاران ترجیح میدهند به سمت شراکت با کارگران
افغانستانی بروند .گروههای در حاشیهای که بهدلیل حضور غیرقانونیشان در ایران ،در وضعیتی موقتی قرار
دارند و از امکان کمتری برای اعتراض و مطالبهگری در قیاس با کارگران رسمی برخوردارند.
مجموعۀ این عوامل به رشد تعداد کارگران زبالهگرد ،تقویت زیست غیررسمی زبالهگردی و تشدید
منازعات شهری درخصوص زباله دامن زده است .این درحالی است که در طول دو دهۀ اخیر ،بخش
خصوصی توانسته است با تثبیت جایگاه خود و شکلدهی به ائتالفها و شبکههای حامیپروری با
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1شهرداری تهران فرایند تفکیک زباله و جمعآوری پسماند خشک در مناطق شهری را از طریق مزایده به شرکتهای بخش
خصوصی واگذار میکند .در مزایده ،شرکتی که باالترین رقم را پیشنهاد نماید ،برنده مزایده خواهد بود.
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شهرداری و نیروهای برقراری نظم شهری موازنههای قدرت را به نفع خود تغییر دهد .همانگونه که برخی
پژوهشگران یادآور میشوند ،مطابق منطق بازار برای آنکه از قراردادهای با کمترین هزینه مطمئن شویم،
نیاز به شرکتهای بسیار برای رقابت با یکدیگر است؛ اما با گذر زمان ،آن هنگام که شرکتها از قراردادها
مطمئن شدند و درگیر خدمات گشتند ،امکان وابستگی شهرداریها به شرکتهای خصوصی بهجای
وابستگی شرکتها به قراردادها وجود دارد (کادیربیگلو و سامر .)2112 ،ازاینرو ،امروزه شهرداری
بیشازپیش به آوردۀ مالی و نیروهای بخش خصوصی در حوزۀ پسماند خشک وابسته است .در این میان،
برونسپاری و تفویض فرایند جمعآوری و فروش زباله به پیمانکاران ،مسئولیت اجتماعی و اجرایی
شهرداری درخصوص ابعاد گوناگون مدیریت زباله را کاهش داده است ،بهطوری که مطابق بند -4-33
قرارداد واگذاری عملیات جمعآوری پسماندهای خشک ،کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از
عملکرد پیمانکار هیچگونه مسئولیتی ندارد و در کلیۀ موارد پیمانکار مسئول خواهد بود .بنابراین بهنظر می-
رسد که تمرکززدایی چه در قالب تفویض مسئولیتها به بخش خصوصی ،چه در قالب واگذاری اختیارات به
مناطق و انشقاق درون سازمانی به تسهیل مسئولیتگریزی سازمانی و تضعیف پاسخگویی عمومی 1در
شهرداری تهران دامن زده است .برای نمونه ،مدیرعامل سابق سازمان پسماند شهر تهران در توضیح زباله-
گردی کودکان و نقش پیمانکاران شهرداری اینگونه میگوید:
«ما مسئولیت اجرایی نداریم ،شهرداران منطقه مستقیماً با پیمانکاران جمعآوری زباله قرارداد میبندند.
ناظر شهردار ناحیه است و صورت وضعیت را خودشان تهیه میکنند ،ما فقط ناظر عالی هستیم .کارفرما
خود منطقه است و اگر کنترل نمیکنند ،باید از خودشان پرسید».

2

همسو با قدرت گرفتن بخش خصوصی در مدیریت پسماند شهری ،شهرداری از تعهدات و
مسئولیتهای گذشته خود عقب نشینی کرده است .برای نمونه ،در گذشته شهرداری متعهد به ارائه
زیرساخت به پیمانکاران برای اسکان رسمی کارگران پسماند خشک بوده است .اما مطابق با قراردادها و
آییننامههای جدید جمع آوری پسماند خشک ،هر شکلی از اسکان کارگری ممنوع است .یکی از
پیمانکاران دراینباره میگوید:
«یه زمانی شهرداری تعهد کرده بود و اسکان کارگری باید تحویل میداد ،ولی تو قراردادهای جدید این
کارو دیگه نمیکنن .دو سه سال پیش یه مشکالتی شبانه به وجود آمد و یه شیطنتهایی شده بود که
اینا گفتن نباید باشه .االن دیگه عمالً پیمانکار خودش باید برای کارگراش بره اسکان تهیه کنه ،درواقع
به شیوه غیررسمی».
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Public Accountability

 . 2روزنامه رسالت ،شماره  3335به تاریخ  ،35/5/26صفحۀ .1
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کاهش تعهدات شهرداری و غیرقانونی اعالم کردنِ اسکان کارگری به کاهش کیفیت محل زیست
زبالهگردها و غیررسمی سازی اسکان کارگری منتهی شده است .بنابراین ،شکل اسکان کارگران زباله از
سولههای مناسب تر رایج در بسیاری از مناطق شهرداری ،که دارای امکانات رفاهی مانند تخت ،سرویس
بهداشتی ،حمام و آشپزخانه بودند ،به فضاهای غیررسمی و عمدتاً بیکیفیت ،مانند گاراژها و کانکسهای
حاشیه ایستگاههای بازیافت ،تغییر شکل یافته است .1نبود اسکان رسمی مناسب همچنین ،مانع حضور
کارگران تماموقت ایرانی در این عرصه شده است.

جغرافیای اسکان غیررسمی زبالهگردی
آنچه زیست غیررسمی زبالهگردی را به شیوۀ کنونی ممکن کرده است ،دسترسی کارگران زبالهگرد به
مکانهایی ارزان و/یا رایگان برای اسکان شبانه است .ازآنجاییکه اکثریت کارگران زبالهگرد افغان فاقد
کارت اقامت و/یا پاسپورت هستند ،امکان اجارۀ رسمی ملک را ندارند .ازسویی ،اگر ملزم به پرداخت اجارۀ
ماهیان ه در شهری چون تهران باشند ،حضورشان در ایران ،صرفۀ اقتصادی نخواهد داشت .تمایل به کاهش
هزینهها و افزایش پسانداز یکی از اصلیترین اهداف کارگران زبالهگرد است و اساساً عدم تمایل آنان به
استفاده از پاسپورت ،ویزا و ورود قانونی به ایران به دلیل هزینههای بیشتر آن در قیاس با ورود پرریسک و
غیرقانونی نیز به همین امر مرتبط است.
فضاهای اسکان غیررسمی زبالهگردها عمدتاً در زمینهای ایزوله و دور افتاده در مجاورت اتوبانهای
داخل شهر و/یا در حریم پهنههای شرقی ،جنوبی ،جنوبشرقی و جنوبغربی شهر تهران واقع شده است.
مناطقی که کمتر مسکونی است و سابقۀ کاربری صنعتی -کارگاهی دارد و/یا در مجاورت زمینهای
کشاورزی ،باغات و کورهپزخانهها در گذشته و حال قرار داشته است .مالکیت این زمینها عمدتاً یا اوقافی
است یا شخصی است و در مواردی هم زمینها متعلق به شهرداری منطقه است .چنین مختصاتی از اسکان
غیررسمی زبالهگردها تشدیدکنندۀ ماهیت غیررسمی و موقتی بودن زیست آنان است.
چنین فضاهای در حاشیهای ،امکان نظارت حکمروایی شهری و افکار عمومی را کمتر مهیا میکند.
ازسویی ،ساختار بدوی و فاقد امکانات این گاراژها و گودها هزینههای مترتب بر بستن و پاکسازی این
فضاها را کاهش میدهد و ایماژی موقتی از آن را درمقابل دیدگان ناظران به نمایش میگذارد.
بدین ترتیب ،نمایش موقتی و بدوی بودن این فضاها هم شانس تحمل شدنشان را از طرف مسئولین نظم
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1امروزه در مناطق معدودی از شهر تهران مانند منطقه  4و  ،13با همکاری شهرداری منطقه ،پیمانکاران اسکان نیمهرسمی و
قابلقبولتری را برای کارگران فراهم کردهاند؛ فرایندی پارادوکسیکال و نامنطبق با ممنوعیت احداث اسکان کارگری در آیین-
نامههای جدید پسماند خشک.
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شهری افزایش میدهد و هم هزینههای احتمالی به هنگام تخریب ،پاکسازی و تغییر کاربری آن را برای
مالک زمین و تخریبکنندگان در آینده کاهش میدهد .ازاینرو ،در یک همدستی و تقسیم کار پنهان میان
حکمروایی شهری ،پیمانکاران ،صاحبان زمین و گاراژدارها ،امکان بهبود زیست غیررسمی زبالهگردها در
این فضاها از بین میرود .اکثر این مکانها فاقد ابتداییترین امکانات رفاهی ،مانند سرویس بهداشتی و
حمام ،است و صاحب زمین یا گاراژدار با توجیهات مختلف از ساخت آن شانه خالی میکند .برای نمونه،
صاحب گود ایرانی یکی از گودهای اشرفآباد اینگونه میگوید:
«اینا آدمایی هستن که اگه یه دستشویی براشون اینجا درست کنیم ،نمیرن استفاده کنن .یه دونه شیر
آب که گذاشتیم  211نفر باهاش سر میکنه .اینا اصالً مدلشون اینطوریه .تو بغل خونه خودش میره
دستشویی میکنه .بهداشتی نیستن دیگه .هر کاریشونم بکنی مدل زندگیشون اینطوریه .یکی می-
گفت اینا یه جایی زندگی میکردن وسط بیابونهای افغانستان که اونجا نه برق هست نه نفت هست.
فقط چوب آتیش میزنن میبرن تو خونه تا گرم بشن».

جغرافیای اسکان غیررسمی زبالهگردی از این جهت که بهمثابه مکانی برای «جسمانیت بخشیدن به
وضعیت استثنایی» و «حیات برهنه» است مشابه وضعیت اردوگاه 1از منظر آگامبن ( )1315است .در این
وضعیت ،عادتوارۀ کارگران زبالهگرد به شیوهای بَدَوی ترسیم میشود و زیست آنان بهمثابه هوموساکر 2یا
حیات برهنه درک میگردد ،حیاتی که فاقد حق بهرهمندی از حقوق شهروندی است .چنین تصویری
الگویی از آپارتاید غیررسمی و پنهان را علیه کارگران مهاجر افغان نمایان میکند؛ مشابه فرایندی که فوکو
( )33-331 :1331نژادگرایی مینامد .رویهای که اخراج ،طرد و باال بردن خطر مرگ برای گونههای پست-
تر را جایز می شمارد .از نگاه فوکو ،نژادگرایی برقراری رابطه بین زندگی من و مرگ دیگری را امکانپذیر
میسازد؛ رابطهای که از نوع رویارویی نظامی یا جنگ نیست ،بلکه از نوع بیولوژیک است .این رابطه چنین
حک میکند« :هرچه شمار بیشتری از گونههای پستتر بمیرند ،هرچه شمار بیشتری از افراد ناهنجار نابود
شوند ،در گونۀ بشری بهمثابه یک کل ،تباهی کمتری رخ میدهد ،و من به منزلۀ یک گونه ،نه فرد ،بیشتر
میتوانم زندگی کنم ،قویتر خواهم شد ،قدرت بیشتری بهدست خواهم آورد ،و قادر به تکثیر خواهم بود».
(فوکو.)331 :1331 ،
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1اردوگاه مکانی است که هنگامی گشوده میشود که وضعیت استثنا رفتهرفته به قاعده بدل میگردد .در اردوگاه ،وضعیت
استثنایی که اساساً در حکم تعلیق موقتی وضعیت قانونی بود ،نوعی ترکیب یا آرایش مکانی دائم مییابد که ،در این مقام،
پیوسته خارج از وضعیت عادی قانون باقی میماند ( .) 65 :1315اگر ذات اردوگاه عبارت است از جسمانیت بخشیدن به وضعیت
استثنایی و درنتیجه ایجاد مکانی برای حیات برهنه در کل ،دراینصورت هر زمان که چنین ساختاری ایجاد میشود ،عمالً باید
تصدیق کنیم که با یک اردوگاه روبروییم (آگامبن.)63 :1315 ،
2. Homo Sacer

 11بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1331

این درحالی است که مصاحبه با زبالهگردهای افغان نشان میدهد که اکثریت آنان از وضعیت زیست
قابل قبول و مناسبتری در افغانستان برخوردار هستند .آنها شرایط نامناسب و تنزلیافتۀ کنونی خود در
ایران را به دلیل موقتی بودن و غیررسمی بودن تاب میآورند.

عکس شمارۀ  :1نمونهای از اسکان غیررسمی در گودهای زباله اشرفآباد در حریم منطقه  22تهران

فضای زیست زبالهگردها در گودها و گاراژها ،عموماً اتاقکهایی است که در میان تلی از زباله قرار
دارند .این اتاقکها براساس امکانات حداقلی موجود میتواند چیزی از جنس بلوکهای گچی ،آلونکهای
بدون در و کانکس باشد .فضای داخلی این اتاقها عموماً فضای کوچک دو در دو متر یا سه متر میباشد
که چندین نفر در آن زندگی میکنند .گودها فضاهای وسیعتری هستند که از چندین دستگاه تشکیل شده-
اند .دستگاه ترکیبی از چند اتاقک یا کانکس بههم متصل است .عموماً در فضاهای داخل شهر ،خصوصاً در
مناطق پهنۀ شمالی شهر ،امکان ایجاد گود وجود ندارد .گودهای موجود فعلی بیشتر در حریم منطقۀ 21
قرار دارند .اما گاراژها بیشترین سهم از اسکان غیررسمی زبالهگردها را دارند .گاراژها عموماً با درودیوار
محافظت میشوند .اکثریت گاراژها سر باز و بدون سقفاند اما گاراژهای کوچک مسقف که مشابه
مغازههای ضایعاتی هستند نیز در شهر قابل رویتاند.
برخی گاراژها خصوصاً در مناطق آزاد خریدوفروش زباله ،مانند خالزیر ،تنها نوع خاصی از پسماند
خشک را تحویل میگیرند (مانند کارتن و پت)؛ اما عموم گاراژها پسماندهای خشک را ،بهصورت مخلوط،
در خود جای میدهند .تصویر اول مرتبط با گاراژی است که پِت و پالستیک را منحصراً جمعآوری میکند.
تصویر دوم مربوط به گاراژی است که زبالهگردها زبالههای مخلوط و گوناگون را با چرخ دستی ،وانت و
گونی به آنجا میآورند و در کانکسهای همانجا شبها اسکان مییابند.

ایثاری ،شجاعی زند /زمینهها و فرایندهای شکلگیری زیست غیررسمی زبالهگردی :مطالعه 11 ...

عکس شمارۀ  :2تنوع گاراژهای جمعآوری و تفکیک زباله در تهران

داخل گاراژها ،برخی از زبالهگردها بهصورت ثابت ،مشغول به فعالیتاند .آنها برخالف زبالهگردهای
سیار ،که به جمع آوری زباله از مخازن داخل خیابان میپردازند ،وظیفۀ جمعآوری و جداسازی زبالههای
داخل گاراژ را برعهده دارند .سختی کار این افراد عموماً کمتر از زباله گردهای سیار است و حقوقشان نیز
ثابت و کمتر از زبالهگردهای سیار است .زباله گردهایی که سن باالتری دارند ،بیشتر در میان این گروه
دیده میشوند.
عالوهبر گاراژها و گودها ،که اصلیترین الگوهای اسکان غیررسمی زبالهگردها محسوب میشوند،
زیستن در سولههای متعلق به ایستگاههای رسمی بازیافت مناطق نیز از جمله انواع اسکان زبالهگردها
محسوب میشود .شهر تهران دارای بیش از  22ایستگاه رسمی تفکیک بازیافت در مناطق است و اگر چه
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مطابق با قانون واگذاری پسماند خشک پیمانکاران حق اسکان دادن به کارگران تفکیک پسماند خشک را
ندارند ،اما مشاهدات میدانی و مصاحبه با پیمانکاران مناطق حاکی از آن است که اکثر ایستگاههای رسمی
مناطق به شیوهای غیررسمی یا نیمهرسمی مکانی برای اسکان کارگران خود تعبیه کردهاند .این کارگران
عمدتاً شامل دو گروه می شوند .گروه اول کارگران نیمه رسمی هستند که بر روی نوار نقاله و داخل سالن-
های پردازش و جداسازی پسماند خشک بهطور روزانه و شیفتی کار میکنند .دسته دوم کارگران غیررسمی
پیمانکار هستند که با چرخ دستی ،وانت یا گونی در منطقه پراکنده میشوند و بارهای جمعآوری شده از
مخازن و معابر را به ایستگاه رسمی میآورند و همان جا نیز به تفکیک مشغول میشوند و اسکان شبانه
مییابند .تمامی کارگران نیمهرسمی ،که در سالنهای پردازش کار میکنند ،نیز برخالف آییننامه قرارداد
واگذاری پسماند خشک شهرداری ،از اتباع غیررسمیِ افغان و فاقد بیمه هستند؛ اگرچه نحوۀ فعالیت آنها بر
روی نوار نقاله در ایستگاههای رسمی مورد تأیید قوانین مکتوب شهرداری است .اما دستۀ دوم هم ماهیت و
نحوۀ فعالیتشان و هم غیرایرانی بودنشان غیررسمیتی مضاعف به آنان بخشیده است .غیررسمیتی که
امکان برخورد دوگانۀ حکمروایی شهری با آنها و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن از طرف نیروهای برقراری
نظم و امنیت شهری را فراهم میکند.
عالوهبر سه مدل رایج اسکان غیررسمی زبالهگردها در شهر تهران ،جمعی از آنها نیز بهندرت ممکن
است در خانههایی داخل شهر اسکان یابند .این گروه از افراد عموماً برای کارفرماها و واسطههای شخصی
که با پیمانکاران مناطق مرتبط نیستند کار میکنند و این افراد در خانۀ خود یا در مجاورت محل جمعآوری
زباله ،ملکی شخصی را برای اسکان آنها فراهم میکنند .در محدودۀ مولوی و بازار و مناطق جنوبی شهر،
چنین مکانهایی قابل رؤیت است .این خانهها هم بهمثابه محلی برای دپوی زبالههای جمعآوری شده و
هم برای اسکان شبانۀ کارگران مورد استفاده قرار میگیرد .کارگرانی که در ازای فروش زبالههای خود به
قیمت پایینتر ،امکان اسکان رایگان در این خانهها را دارند.
زندگی جمعی زبالهگردها در گاراژها ،گودها ،سولهها و خانهها داللتهایی برای زیست غیررسمی آنان
دارد .با تأسی از ایدۀ اردوگاه آگامبن ( )1331و ایدۀ هافمن ( )2115درخصوص منطق پادگانی شیوههای
ساماندهی نیروی کار جوانان شهری ،میتوان کارکرد این مکانهای جمعی را تمرکز بر بدنهای کارگران
به شکلی دانست که بتوانند بهسرعت به صف درآیند و به نقاط مختلف شهر اعزام شوند .ازاینرو،
سازماندهی جمعی نیروهای کارگر افغانستانی به شکلی است که ویژگی حاضر بودن و در دسترس بودن و
احتمال تعلیق و موقتیسازی فوری را همزمان دارند .آنها نیروی آماده بهکار و در دسترسی هستند که
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همواره در نوعی «موقتی بودن دائمی» 1بهسر میبرند .اما سالهاست که این موقتی بودن دائمی به همین
شکل و شمایل استمرار داشته است .وضعیتی در آستانه که مابین ادغام و حذف دایمی قرار دارد .ازیکسو،
آنها به اصلیترین نیروی غیررسمی مدیریت پسماند و جمعآوری زباله در شهر تهران بدل شدهاند و
ازسویدیگر ،نه میتوان آنها را در نیروی کار رسمی ادغام کرد و نه بهطور کامل ،حذف و جایگزین نمود.
این خصلت پارادوکسیکال هم پیرامون جغرافیای اسکان غیررسمی زبالهگردی و هم در ارتباط با ماهیت
شغل و حضورشان در ایران قابل ردیابی است .وضعیتی که آنان را بهطور مداوم در «فضای خاکستری»
قرار میدهد .فضایی که «در میان روشنیِ قانونمندی ،پذیرش ،امنیت و تاریکیِ اخراج ،تخریب و مرگ قرار
دارد .فضاهای خاکستری نه ادغام و نه حذف میشوند و حاشیههای شبه دائمی را در مناطق شهری شکل
میدهند که از نظارت مسئولین دولتی و شهری تا اندازهای در امانند» (ییفتاچل.)2113 ،
موقتی بودن دائمی زیست غیررسمی زبالهگردی هم حربهای به سود آنان است و هم به ضررشان.
ازسویی ،موقتی بودن و بیثباتی فعالیت و حضور آنان در ایران ،امکان بهبود شرایط زیست آنان را (مانند
وضعیت بیمه و شرایط بهداشتی کار و محل زندگی) تضعیف میکند و ازسویدیگر ،موقتی بودن به الگویی
از غیررسمیت دامن میزند که امکان تداوم حضور آنها در ایران ،تأمین منافع کوتاهمدت و رشد اقتصادی-
شان را تضمین میکند .بنابراین غیررسمیت و موقتی بودن دائمی پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

گونهشناسی انواع اقتصاد غیررسمی براساس مدل شراکت اقتصادی
یکی دیگر از عناصر زیست غیررسمی زبالهگردی تنوع شراکت اقتصادی زبالهگردها با پیمانکاران است.
مطابق قانون ،فرایند رسمی جمعآوری زبالۀ خشک توسط پیمانکاران شهرداری در قالب خرید و جمعآوری
پسماندهای خشک تفکیک شده در مبادی تولید و غرفهها ،بهویژه در منازل ،مغازهها ،اماکن دولتی ،مدارس
و راستههای تجاری توسط وانتهای موسوم به ملودی و انتقال آنها به ایستگاههای مورد تأیید و مجاز
است .برایناساس ،پیمانکاران حق جمعآوری زباله از مخازن داخل خیابانها را ندارند .اما آنچیزی که در
عمل به وقوع میپیوندد ،رویهای غیررسمی و کامالً متفاوت است .بهطوری که استفادۀ گسترده از کارگران
افغانستانی توسط پیمانکاران در قالب چرخۀ اقتصاد غیررسمی و جمعآوری زباله از مخازن شهری امری
متداول است.
براساس مشاهدات میدانی و مصاحبههای این پژوهش چهار مدل اقتصاد غیررسمی حول زباله در
تهران قابل شناسایی است .مدل اول ،که بهنظر میرسد رایجترین الگو در شهر تهران است ،شامل شراکت
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Permanent Temporariness

(این مفهوم پیش از این توسط ییفتاچل ( )2113در تحلیل حاشیههای شهرهای استعماری بهکار رفته است)
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اقتصادی میان زبالهگردها و پیمانکاران بر مبنای «برونسپاری مجدد» است .در این مدل ،پیمانکاران
پسماند خشک ،که زمانی در اوایل دهۀ  ،11متولی ساماندهی و رسمیسازی زبالهگردهای قدیمی یا
نمکی_چوبکیها بودند ،به شیوهای معکوس وظایف و مسئولیتهای خود را به زبالهگردهای غیررسمی
برونسپاری میکنند .این درحالی است که طبق بند  13 -4پیمان عملیات تفکیک در مبدأ و جمعآوری
پسماندهای خشک ،پیمانکار اجازه ندارد موارد قرارداد را کالً و/یا جزئاً به غیر واگذار نماید و در صورت
واگذاری مشمول شرایط فسخ قرارداد میشود .همچنین طبق بند  -4-3-16قرارداد مذکور ،حذف کامل
چرخهای دستی و عوامل غیرمجاز (مانند زبالهگردهای گونیبهدوش) و عدم بهکارگیری این عوامل در
سطح شهر توسط پیمانکار یا عوامل تحت امر وی ضروری است.
این مدل برونسپاری غیررسمی در بسیاری از مناطق شهر تهران بهصورت کامل یا جزئی اجرا می-
شود .برای مثال ،مناطق  7 ،3 ،2 ،1به شیوۀ گستردهای از این مدل شراکت اقتصادی استفاده میکنند ،اما
در برخی از مناطق دیگر ،مانند منطقه  ،17به شیوهای ترکیبی از این مدل با سایر مدلهای شراکت استفاده
میشود .برای نمونه ،بنا به گفتۀ یکی از مدیران شهری در منطقه  51 ،17درصد زبالۀ این منطقه از طریق
شراکت درصدی (مدل دوم) 11 ،درصد از طریق فروش محورها و برونسپاری مجدد (مدل اول) و 21
درصد زبالهها نیز توسط گاراژهایی جمعآوری میشوند که با پیمانکاران همکاری نمیکنند (مدل چهارم).
روند شراکت اقتصادی دستۀ اول به شکلی است که پیمانکار بابت اجازۀ کار یا اجازۀ جمعآوری زبالۀ
خشک هر کارگر افغانستانی در منطقه ،مبلغی را از سرکارگر _که ارباب نیز نامیده میشود_ و/یا گاراژدار
دریافت میکند و در ازای آن ،کارت مجوز کار موسوم به «کارت فصلی» برای زبالهگردها صادر میکند.

1

به این شیوه« ،قرارداد رسوم» یا مدل «شراکت رسومی» نیز گفته میشود .این فرایند عموماً به دو صورت
اجرا میشود :برونسپاری بخشی از منطقه و برونسپاری کامل منطقه .در برونسپاری بخشی از منطقه
صرفاً یکی از نواحی یا برخی از محدودههای منطقه به نیروهای غیررسمی واگذار میشود .عالوهبراین ،این
شیوۀ برون سپاری ،که صرفاً با اجازۀ کار همراه است ،گاهی در پیوند با اجازۀ سکونت نیز تعریف میشود.
برای نمونه در برخی مناطق حاشیهای به دلیل وجود شمار زیادی از گاراژهای قدیمی بازیافت در زمینهای
ارزان شهر ی ،شاهد واگذاری اجازۀ توأمان کار و سکونت در منطقه هستیم .در این راستا ،پیمانکاران با
اجارۀ برخی گاراژها از صاحبان زمین آنها را طی فرایند مزایدۀ غیررسمی به باالترین قیمت به گاراژداران،
دستگاهداران یا اربابان اجاره میدهند و اجارهدهنده بدین وسیله اجازۀ سکونت کارگران و تفکیک زباله در
آن گاراژ به همراه اجازۀ فعالیت کارگران در منطقه را از پیمانکاران میگیرد و صاحب زبالههای جمعآوری
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1امروزه در برخی از مناطق بهجای کارت فصلی ،تصویر و نام زبالهگردها در تلفن همراه نیروهای گشت پیمانکار ثبت میشود،
تا امکان نظارت و تشخیص زبالهگردهای غیرخودی و قاچاقی فراهم شود.
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شده نهایی میگردد .برایناساس ،در این مدل ،پیمانکار صاحب زبالههای جمعآوری شده از منطقه نخواهد
بود و سود حاصل از فروش زبالهها متعلق به گاراژدارها ،اربابان و زبالهگردهاست .ازاینرو ،در جهت کاهش
سود اربابان و زبالهگردها ،پیمانکاران عموماً اجازۀ جمعآوری زباله را صرفاً با گونی میدهند تا سرعت و
حجم جمعآوری زباله کاهش یابد و اربابان مجبور به افزایش کارگران خود در منطقه و افزایش پرداخت
رسوم به پیمانکاران شوند .مسئولیت پیمانکاران در این مدل ،در قیاس با سایر مدلها ،کمترین میزان است،
چراکه پیمانکاران تنها نقش واگذار کننده یا اجارهدهنده منطقه و نظارت را بر عهده دارند .همسو با
مسئولیت کمتر پیمانکاران ،قدرت آنها نیز کاهش مییابد.
مدل دوم شامل الگوی «شراکت درصدی» است .در این مدل صاحب نهایی زباله پیمانکار است و سود
حاصل از فروش زبالهها توسط پیمانکار بهصورت درصدی میان خود و چرخۀ غیررسمی زبالهگردی تقسیم
میشود .مثالً  51درصد از سود حاصل از فروش نهایی زباله را پیمانکار برای خود برمیدارد و  31درصد
باقیمانده را به گاراژدار و ارباب میدهد تا میان خود و کارگران زبالهگرد تقسیم نماید .شاید بتوان منطقۀ 6
را تنها منطقهای دانست که بهطور کامل از این مدل شراکت تبعیت میکند .در این شراکت ،پیمانکار در
قیاس با مدل اول ،مسئولیت و درگیری بیشتری در چرخۀ بازیافت دارد .مطابق با این مدل ،هزینۀ اجارۀ
گاراژ در منطقه بهطور مشارکتی میان پیمانکار و گاراژداران /اربابان تقسیم میشود .همچنین هزینۀ تأمین
ماشینآالت ،چرخدستی و گونی نیز به عهدۀ گاراژدار و یا پیمانکار است .در این مدل ،زبالهگردها و اربابان
آنها هزینهای بابت اجازۀ کار در منطقه پرداخت نمیکنند ،اما زبالهها را به قیمت بسیار پایینتری به
پیمانکار میفروشند .ازآنجاییکه گاراژداران هزینهای بابت اجازۀ کار زبالهگردها نمیپردازند ،در این مدل،
فشار کاری کمتری را زبالهگردها متحمل میشوند و مجبور نیستند هر روز و در ساعات کاری زیاد مشغول
به فعالیت باشند .درواقع به هر میزان که تمایل بهکار داشته باشند ،همان قدر نیز دستمزد دریافت میکنند.
بنابراین در این مدل ،اعمال قدرت و فشار ارباب و دستگاهدار بر کارگران کمتر است .اما در مدل اول،
ازآنجاییکه اربابان بابت هر کارگر اجازۀ کار ماهیانه به پیمانکاران پرداخت کردهاند ،الزام بیشتری بهکار و
جمعآوری حداکثری بار توسط زبالهگردها برای دستیابی به حداکثر سود دارند و ازاینرو ،فشار کاری
بیشتری بر زبالهگردها تحمیل میشود و به ازای هر روز غیبت ،مبلغی از دستمزد ماهیانه آنان توسط اربابان
کم میگردد.
سومین مدل شراکت ،که سنخ آرمانی آن در مناطق  14و  21قابل مشاهده است ،مدلی است که
بهصورت «کارفرمایی حداکثری» است .در این مدل ،پیمانکار بهمثابه کارفرما ،در تمام بخشهای چرخۀ
غیررسمی زباله حضور پررنگ دارد و نظارت کامل بر گاراژها و زبالهگردها را خود بر عهده دارند.
برایناساس مالکیت زمین ،ابزار جمعآوری و نیروی کار موردنیاز را برعهده دارد و به همین دلیل امکان
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کنترل شرایط کار و سرمایۀ مادی را بیش از سایر پیمانکاران در مدلهای پیشین ،در اختیار دارد .در این
شیوه ،هیچ الگویی از برونسپاری یا شراکت درصدی قابل رؤیت نیست و کارگران تحت نظر مستقیم
پیمانکار فعالیت میکنند .درحالحاضر در مناطقی که با این شیوه فعالیت میکنند به دلیل قدرت اقتصادی
پیمانکار و مالکیت وی بر تمامی گاراژهای سطح منطقه و ابزارآالت مانند ماشینهای جابهجایی زباله و نیز
به دلیل اینکه خود پیمانکاران عموماً صاحب کارگاهها و کارخانههای پرس زباله هستند ،کل فرایند پسماند
خشک از جمعآوری از مخازن تا ارسال و فروش به کارخانههای بازیافت با حضور و نقش مؤثر پیمانکار
صورت میپذیرد .در این مدل ،برخالف مدلهای قبلی ،گاراژدارها و اربابان مستقل از پیمانکاران وجود
ندارند و همگی آنان به نوعی نیروی کار پیمانکار محسوب میشوند .ازاینرو ،قدرت و استقالل آنها در
قیاس با پیمانکاران کمتر است .در این مدل ،پیمانکار دارای بیشترین مسئولیت و بهتبع آن ،حداکثر قدرت
است .مالکیت نهایی پیمانکار بر زبالههای جمعآوری شده در مدل دوم و سوم ،بیشترین منفعت اقتصادی را
برای بخش خصوصی به همراه داشته است.
اما مدل چهارم اقتصاد غیررسمی درخصوص پسماند خشک ،شامل سازوکار «عدم شراکت» یا عدم
تمکین جزئی یا کامل از شراکت با پیمانکار است .برخی از مناطق شهر تهران مانند محدودۀ خالزیر در
منطقۀ  13و تقیآباد واقع در منطقۀ  ، 11مناطق خرید و فروش آزاد زباله شناخته می شوند .این مناطق
همچون شهرک هایی هستند که مملو از گاراژهای ضایعاتی غیررسمی و مراکز خرید و فروش زبالهاند و
عموماً پیش از آنکه نظام برونسپاری در اواخر دهۀ  ،51شکل بگیرد فعالیت میکردند و به دلیل سابقۀ
فعالیت هایشان حاضر نیستند برای پیمانکاران کنونی کار کنند .ویژگی این مناطق آزاد ،خرید پسماند
خشک با قیمت باال از فروشندگان است .گاراژها و مغازه های این مناطق به دلیل اینکه هزینهای بابت
مزایده به شهرداری نمیدهند ،میتوانند با قیمتی چندبرابر بیشتر از پیمانکاران زبالهها را خریداری
نمایند .به همین دلیل ،بسیاری از زبالهگردهای ایرانی که به صورت غیرسازماندهی شده با وانت ،سایر
خودروها و چرخدستی به جمع آوری زباله مناطق بدون هماهنگی با پیمانکار _یا به اصطالح به صورت
قاچاقی_ مبادرت میکنند ،زباله های خود را در این مناطقِ آزاد می فروشند تا سود بیشتری نصیبشان
گردد .همچنین بسیاری از مغازه های شخصی خرید ضایعات در تهران نیز زبالههای خود را برای فروش
به این مناطق میبرند .بهنظر می رسد بسیاری از زباله دزدهایی که بار جمعآوری و دپو شده کارگران
افغان در خیابانها را می دزدند نیز درنهایت به این مناطق برای فروش مراجعه میکنند .پیمانکاران به
دلیل پرداخت اجارۀ ماهیانه به شهرداری به شدت خواستار پاکسازی این مناطق و گاراژها و مغازههای
ضایعاتی مشابه آن در سطح شهر هستند .شهرداری هر ساله با استناد به بند  21ماده  77قانون
شهرداری ها درخصوص مشاغل مزاحم و با کمک نیروی انتظامی و حکم قضایی طرحهای پراکندهای را
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برای مقابله با مناطق غیررسمی خریدوفروش زباله و پاکسازی آنان در دستور کار خود قرار میدهد.
کثرت گاراژها و مغازه های ضایعاتی در برخی نقاط تهران ،مانند محدودۀ شوش ،هرندی ،مولوی و بازار
در منطقۀ  ، 12به دلیل سابقه و بافت تجاری و جمعیتی آنجا بیش از سایر محدودههای شهر است .بنا به
گفتۀ مدیر سابق بازیافت منطقۀ  ،12رسمی سازی بخشی از مغازه ها و مراکز غیرمجاز جمعآوری و
تحویل زبالۀ خشک در راسته های تجاری این منطقه و ا لزام آنان به تحویل زباله به پیمانکار در گذشته،
به وقوع پیوسته است .باوجوداین ،مشاهدات میدانی نگارنده از منطقۀ  12حاکی از کثرت مغازهها و
گاراژهای شخصی و غیررسمی است که تمایل به همکاری با پیمانکاران را ندارند و این عدم همکاری
به منازعات فراوانی نیز تاکنون م نتهی شده است .در برخی از موارد ،پس از درگیریها و زدوخوردهای
فراوان میان نیروهای گشتهای پیمانکار و زباله گردها ،گاراژدارها و مغازهداران غیررسمی ،غائله با
پرداخت حق حساب و رشوۀ ماهیانه از سوی گاراژدار و یا رضایت به فروش درصدی از زبالههای جمع-
آوری شده به پیمانکار ختم شده است .در برخی موارد نیز گاراژها با حکم قضایی پلمپ میشوند ،اما در
اکثر مواقع ،این پلمپها دیری نمی پاید .یکی از مدیران بازیافت مناطق در این باره اینگونه میگوید:
«ما گاراژهایی داریم که هیچ نسبتی با پیمانکار ندارن و زور هیچکسم بهشون نمیرسه چون پول خرج
پلیس میکنن و قُل چماق استخدام میکنن».

راستههای تجاری مانند محدودۀ بازار در منطقه  ،12به دلیل حجم باالی زبالههای خشکِ تمیز
جذابیت بسیاری برای شکلگیری اقتصاد غیررسمی درخصوص پسماند خشک دارد .عالوهبراین ،در برخی
مناطق دیگر مانند منطقه  6و  7نیز تعدادی مغازه یا گاراژ ضایعاتی قدیمی بدون هماهنگی با پیمانکار به
خرید ضایعات از فروشندگان میپردازند .بهنظر میرسد در طول سالیان اخیر ،شمار زبالهگردها و گاراژداران
ایرانی مدل چهارم رشد صعودی داشته است و بهتبع آن قدرت شبکۀ غیررسمی ایرانی در رابطه با زباله
افزایش یافته است .این افزایش در شهرهای مجاور تهران نیز به چشم میآید و در برخی مواقع ،به
منازعات چشمگیری نیز دامن زده است .برای مثال ،براساس مصوبۀ اخیر شورای شهر نظرآباد کرج ،جمع-
آوری زبالههای خشک از سطلهای زباله شهر نظرآباد به پیمانکار واگذار شده است و افرادی که از میان
زبالهها اقدام به جمعآوری پسماند خشک میکنند ،براساس این مصوبه ،زیر نظر پیمانکار ساماندهی خواهند
شد .این امر منجر به اعتراض و تجمع بیش از  211نفر از زبالهگردهای نظرآباد در مقابل شورای آن شهر و
وارد آوردن خساراتی به ساختمان این شورا و نهایتاً دستگیری  21نفر از آنها شد 1.مقاومت گروههای زباله-
گرد قدیمی و تثبیتشده 2در برابر ورود نیروهای بیرونی در قالب پیمانکار ،تنها به این مورد ختم نمیشود.
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
خبرگزاری تسنیم 3 ،آبان 1. https://tn.ai/2127041.31
2. Established
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در این راستا ،یکی از پیمانکاران تهران که سابقاً تجربه پیمانکاری در شهر قدس استان تهران را داشته
است اینگونه روایت میکند:
«ما تو قلعهحسنخان و شهر قدس رفتیم پیمانکار شدیم ،بعد تمام ضایعاتیهای اونجا کفنپوش شدن
نذاشتن ما کار کنیم .ماشین ما رو زدن ،آدمهای ما رو زدن و کارشون به بیمارستان کشیده شد .هرکس
رفته اونجا نتونسته کار کنه».

یافتهها نشان میدهد بخش قابل توجهی از پیمانکاران فعلی بازیافت شهر تهران سابقۀ گاراژداری و
مغازهداری بهصورت فردی یا خانوادگی در این حوزه را دارند .ازاینرو مدل اقتصاد غیررسمی چهارم
بیشترین ظرفیت تحرک طبقاتی و انباشت سرمایه را دارد .اکثریت گاراژداران مدل چهارم ایرانی هستند،
زیرا جایگاه ضعیف و بیثبات اتباع افغان در ایران ،امکان مقاومت گسترده و درگیری جدی با پیمانکاران و
شهرداری را از آنان سلب میکند .اما کارگران برخی از این گاراژها از میان زبالهگردهای افغانستانی هستند.
جدول زیر مختصات چهار مدل اقتصاد غیررسمی مورد اشاره را شرح میدهد .این شراکتها ارتباط
مستقیمی با ویژگیهای خاص مناطق شهری و میزان نفوذ ،عاملیت و سرمایۀ پیمانکار آن منطقه دارد.
همچنین محدودیتهایی در استفاده از ابزار کار و شیوۀ اسکان غیررسمی در برخی مدلها وجود دارد.
جدول شمارۀ  :1انواع شراکتهای اقتصادی حول زباله
مدل

مثالی از
مناطق

برونسپاری
مجدد و
شراکت
رسومی

1و2و3
و7

شراکت
درصدی

6

شیوۀ شراکت
اقتصادی

ویژگیها

برونسپاری مجدد (مدل
رسوم)
برونسپاری کامل منطقه
برونسپاری بخشی از
منطقه
اجازه کار  +اجازه سکونت
در گاراژهای منطقه
صرفا اجازه کار در منطقه

کمترین قدرت پیمانکار
بیشترین قدرت برای اربابان و دستگاه داران (خویش فرما)
ابزار جمعآوری :گونی .عدم امکان استفاده از وانت و چرخ
دستی -دشواری فرایند جمعآوری زباله
امکان صعود طبقاتی اربابان افغانستانی وجود دارد.
امنیت شغلی پایینتر (امکان پاکسازی گودها بیشتر است).
قدرت و فشار اربابها بر کارگران بیشتر است
منازعات با نیروهای نظم شهری بیشتر است.
نحوه اسکان :گودها و گاراژهای حاشیه شهر

درصدی
نیمه واگذاری (51-31
درصد)

امکان صعود طبقاتی سرکارگران افغانستانی کمتر است .عاملیت
اربابان کمتر از مدل اول است.
خودمختاری زبالهگردها در برابر اربابان بیشتر است.
شراکت سرکارگران افغان با پیمانکاران و گاراژداران ایرانی
انعطافپذیری ساعت کار
ابزار جمعآوری :چرخ دستی و وانت -سهولت و سرعت بیشتر
امنیت بیشتر کار و اسکان غیررسمی بهدلیل شراکت با پیمانکار
نحوه اسکان :گاراژهای داخل منطقه در حریم منطقه و اتوبانها
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ادامه جدول شمارۀ  :1انواع شراکتهای اقتصادی حول زباله
مثالی از

شیوۀ شراکت

مناطق

اقتصادی

کارفرمایی
حداکثری

 14و 21

عدم واگذاری

عدم شراکت

 12و  11و
13

عدم تمکین جزئی یا کامل
از شراکت با پیمانکار

مدل

ویژگیها
بیشترین قدرت و عاملیت برای پیمانکار
بیشترین مسئولیت برای پیمانکار
کمترین قدرت برای کارگران افغانستانی و اربابها
ابزار جمعآوری :چرخ دستی و وانت
نحوه اسکان :گاراژهای داخل منطقه
صاحبان گاراژها و مغازههای شخصی بیشترین امکان رشد
اقتصادی را دارا هستند.
بیشترین خودمختاری
ابزار جمعآوری :گونی ،چرخ دستی و وانت
نحوه اسکان :گاراژها و خانههای داخل منطقه

جایگاه پیمانکاران و زبالهگردها در هرم قدرت
از نظر مارکس ،قدرت سرمایه دار ناشی از مالکیت خصوصی ،روابط مالکیت ،ابزار تولید ،بهرهکشی و
استثمار کارگر است .ازاینرو ،پیمانکار انی که صاحبان کارگاهها و کارخانه های پرس زباله خشک هستند
و/یا صاحبان گاوداری (بهعنوان مصرفکنندگان نان خشک یا تبدیلکنندگان نان خشک به ارزش
افزوده) و کارخانه های بازیافت زبالۀ خشک هستند .ازآنجایی که مالکیت ابزار تولید برای تبدیل زبالۀ
خشک به مواد قابل اس تفاده در صنایع بازیافت یا مواد قابل فروش در بازار (مانند الیاف که از پِت
بهدست می آید) را دارند از قدرت بیشتری برخوردارند .همچنین به میزانی که مناسبات نابرابر
کارفرمایی_ کارگری میان پیمانکاران و زباله گردها برقرار باشد ،ازآنجایی که پیمانکاران با مبالغ ناچیزی
زبالهها را از کارگران میخرند ،بهره کشی و استثمار کارگران و ارزش افزوده برای سرمایهدار بیشتر به
وقوع می پیوندد .جدول زیر جایگاه پیمانکاران و چرخۀ غیررسمی زباله گردی را براساس چهار مدل
شراکت و اقتصاد غیررسمی در هرم قدرت نشان میدهد.
منظور از اتونومی میزان خودتعیینی ،مدیریتِ خود ،خودمختاری ،خودگردانی ،خویش فرمایی و/یا
خودسامانی چرخۀ غیررسمی زبالهگردی و کارگران زبالهگرد نسبت به فرایند کار و درمقابل پیمانکاران
است .هرچه اتونومی کارگران بیشتر باشد و قدرت پیمانکاران کمتر ،توانایی زبالهگردها برای حرکت در
جهت منافعشان و مبارزه برای آن منافع بیشتر است.
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جدول شمارۀ  :2جایگاه پیمانکاران و چرخه غیررسمی زبالهگردی در هرم قدرت
جایگاه پیمانکاران در
هرم قدرت
پیمانکاران دستۀ سوم

میزان قدرت و اتونومی
بیشترین قدرت

/

بیشترین خودسامانی

پیمانکاران دستۀ دوم
پیمانکاران دستۀ اول

چرخۀ غیررسمی زبالهگردی
چرخۀ زبالهگردی دسته چهارم و اول
چرخه زبالهگردی دسته دوم

کمترین قدرت

/

کمترین خودسامانی

چرخه زباله گردی دسته سوم

چرخۀ زبالهگردی دستۀ چهارم به دلیل امتناع از شراکت کامل با پیمانکاران و دارا بودن مالکیت زباله از
بیشترین اتونومی برخوردارند .همچنین چرخۀ زبالهگردی دستۀ اول یا مدل رسوم نیز به دلیل دارا بودن
مالکیت نهایی زباله و شراکت محدودتر با پیمانکاران ،از خودسامانی باالیی برخوردارند .در دستۀ سوم ،به
دلیل تفوق حداکثری پیمانکار بر نیروی کار و مالکیت پیمانکار بر زباله و نظارت کامل بر فرایند کار
پیمانکاران بیشترین قدرت و چرخۀ زبالهگردی کمترین خودسامانی را دارد .نکتۀ حائز اهمیت در این میان
مناسبات درونی چرخۀ غیررسمی است .مقایسۀ دستۀ اول و دوم نشان میدهد که بیشترین نابرابری در
مناسبات درونی میان سرکارگران ،گاراژداران یا اربابان با زبالهگردها در دستۀ اول مشاهده میگردد.
بهطوری که بیشترین سود و قدرت و خودسامانی نصیب اربابان و سرکارگران دستۀ اول است .ازآنجاییکه
آنها با پرداخت حق رسوم به پیمانکاران ،اجازۀ جمعآوری زباله در منطقه و مالکیت زباله را از پیمانکاران
میگیرند اکنون خود به کارفرمایانی قدرتمند بدل میشوند که امکان استثمار کارگران زیردست خود را می-
یابند .ازاین رو ،علیرغم خودسامانی بیشتر چرخۀ زبالهگردی در دستۀ اول ،اما کارگران زبالهگرد در این
دسته در قیاس با کارگران دستۀ دوم ،از خودسامانی کمتری برخوردارند .برخالف دستۀ اول ،در دستۀ دوم،
مناسبات برابرتری میان اربابان ،گاراژداران و کارگران وجود دارد .ازاینرو ،خودسامانی و قدرت اربابان و
گاراژداران در این دسته در قیاس با دستۀ اول کمتر است و به همان میزان خودسامانی و امکان خودتعیینی
در میان زبالهگردها در دستۀ دوم بیشتر از دستۀ نخست است.
یکی از عناصری که بر مناسبات قدرت میان پیمانکاران ،سرکارگران و کارگران زبالهگرد اثرگذار است
مالکیت ابزار و منابع تولید است .یافتههای میدانی نشان میدهد که اکثریت گاراژداران و اربابان افغانستانی
«مالکیت پنهان» ابزارآالت مورد نیاز در چرخۀ غیررسمیِ جمعآوری ،جداسازی و فروش زبالۀ خشک را در
اختیار دارند .بسیاری از آنها در عمل ،صاحب ابزارآالت مورد نیاز داخل گاراژ مانند باسکول و/یا ابزارآالت
جمعآوری و جابهجایی زباله مانند وانت و ماشینهای سنگینتر ایسوزو هستند ،اما مالکیت آنان بر این
ابزارآالت غیررسمی و نمادین است .آنها هزینۀ خرید این ماشینآالت را یا پرداخت کردهاند و/یا به شیوهای
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قسطی در حال پرداخت آن هستند ،اما به دلیل زیست غیررسمیشان و عدم تابعیت ایرانی ،امکان مالکیت
رسمی ابزارآالت را ندارند و ازاینرو مالکیت آن را به یک ایرانی معتمد واگذار کردهاند .مالکیت پنهان
گروه های افغان بر ابزارآالت ،سهم آنان را در موازنۀ قدرت با پیمانکاران و چرخه غیررسمی زباله برجستهتر
نموده است .بدین ترتیب ،آنها تا حدودی امکان کنترل شرایط کار و تأثیرگذاری بر جریان سرمایه را به
شیوهای غیررسمی در اختیار دارند .مالکیت پنهان داللتهای مختلفی برای زیست غیررسمی و منازعات
قدرت میان پیمانکاران و نیروهای افغانستانی دارد .از یکسو ،غیررسمیت به استمرار مالکیتزدایی رسمی از
نیروهای افغان کمک میکند و امکان تثبیت رسمی آنان در میدان اقتصاد زباله را سلب مینماید ،از سوی
دیگر ،به دلیل همین مالکیت غیررسمی ،آنان بهمثابه تهدید و رقیبی برای پیمانکاران محسوب نمیشوند و
حضور غیررسمیشان بدینگونه استمرار مییابد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف واکاوی زمینهها ،فرایندها و ویژگیهای منحصربهفرد زیست غیررسمی زباله-
گردهای افغان با تأکید بر الگوهای اقتصاد و اسکان غیررسمی آنان در شهر تهران صورت گرفته است .در
بخش نخست ،زمینههای زیست غیررسمی زبالهگردی در میان کارگران افغانستانی در تهران مورد واکاوی
قرار گرفته است .عوامل گوناگونی در سطح کالن ،میانه و خرد زمینهساز و تسهیلکنندۀ حضور زباله-
گردهای افغان در ایران و شهر تهران شده است .عوامل اقتصادی و سیاسی وابسته به کشور افغانستان،
عوامل فرهنگی و خانوادگی کارگران هراتی ،قوانین مرتبط با اتباع در ایران ،شرایط کاری و مناسبات درون
شغلی در میدان زباله ،عدم منزلت اجتماعی این شغل نزد ایرانیان و عوامل مرتبط با نقش حکمروایی
شهری و بخش خصوصی ازجمله موارد زمینهساز زیست غیررسمی زبالهگردهای افغان بوده است .نتایج این
پژوهش مشابه با یافتههای میرآفتاب ( )156 :2116در آفریقای جنوبی ،نشان داد که استراتژیهای برون-
سپاری و خصوصیسازی خدمات شهری توسط شهرداری ،شرکتهای خصوصی را قادر ساخته است تا به
استثمار نیروی کار با دستمزد پائین و قراردادهای کوتاهمدّت و متزلزل در جمعآوری زباله بپردازند .این
قراردادها در شهر تهران عمدتاً شامل توافقات غیررسمی و نانوشته است.
مشاهدات میدانی در رابطه با گونهشناسی الگوهای زیست غیررسمی زبالهگردی در تهران ،تنوعی از
انواع اسکان غیررسمی در قالب گودهای حریم تهران ،گاراژهای غیررسمی ،سوله و ایستگاههای رسمی
بازیافت و خانههای مناطق جنوبی شهر تهران را آشکار کرد .همچنین الگوهای اقتصاد غیررسمی و شراکت
اقتصادی با پیمانکار در قالب چهار مدل برونسپاری مجدد ،شراکت درصدی ،مدل کارفرمایی حداکثری و
عدم شراکت با پیمانکار قابل رؤیت است .مختصات الگوهای مختلف شراکت اقتصادی به نحوی است که
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مناسبات قدرت در میدان اقتصادی را به شیوههای گوناگونی رقم میزند .بهطوریکه مالکیت زباله و ابزار
تولید ،محدودیت استفاده از ابزارآالت جمعآوری زباله و نقش نیروهای واسط سطوح مختلفی از خودگردانی
و خودتعیینی را برای زبالهگردهای افغان و چرخۀ غیررسمی زباله رقم زده است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که برای هرگونه مداخلهای در جهت بهبود زیست غیررسمی زبالهگردی بایستی بر تمامی ذینفعان
رسمی و غیررسمی این فرایند شامل شهرداری ،بخش خصوصی ،نیروهای واسط ،مانند گاراژداران و
اربابان ،و درنهایت ،زبالهگردها ،یعنی آخرین حلقۀ چرخۀ غیررسمی زباله ،تمرکز کرد .همچنین توجه به
زمینههای شکلگیری زیست غیررسمی زبالهگردی و تنوع الگوهای زبالهگردی در قالب اسکان غیررسمی،
ابزار کار و اقتصاد غیررسمی برای سیاستگذاری در این زمینه امری ضروری است .در این میان ،فهم
درهمتنیدگیِ عرصۀ رسمی و غیررسمی نیز حائز اهمیت است .همانگونه که مکفارلین و وایبل (:2112
 )2اشاره میکنند ،گفتمان توسعۀ شهری در جهان جنوب ،غالباً بر دوقطبی عرصههای رسمی و غیررسمی
زیست شهری تاکید دارد .در حالی که شواهد شهریشدن در آمریکای التین و آسیا نیاز به فراروی از
دوگانه موجود را آشکار میکند .دوگانهای که در آن رسمیت به مثابه هنجار و غیررسمیت به مثابه انحراف
قلمداد میشود .برایناساس و همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،تمرکز بر «سازماندهیهای هیبریدی»

1

رسمی و غیررسمی و/یا «پیوستار رسمیت_غیررسمیت»( 2روی و الصیاد )2116 ،در پژوهشها امری
ضروری است.
در مداخالت سیاستگذارانه نیز توجه به این مسئله حائز اهمیت است که طبقهبندی رسمی_غیررسمی
غالباً بهمثابه ابزار سازماندهی است که دولتها بهکار میگیرند و به آنها اجازۀ الگوهایی از مداخله را می-
دهد .برایناساس عرصههای غیررسمی تبدیل به اهداف توسعهای در مقیاسهای محلی ،ملی و بینالمللی
از خالل عقالنیتها میشوند .چنین صورتبندیای از دوگانۀ رسمی_غیررسمی ،عرصۀ غیررسمی را
بهمثابه مسئلهای توسعهای بازنمایی میکند (مکفارلین و وایبل .)6 :2112 ،اما یافتههای پژوهش حاضر
نشان داد که زمینهها و فرایندهای شکلگیری عرصۀ غیررسمی در میدان زباله پیوند ناگسستنی با
عرصههای رسمی دارد؛ ازاینرو ،عرصۀ غیررسمی بیشوپیش از آنکه مسئلهای توسعهای باشد ،امری
مرتبط با حکمروایی شهری و اقتصاد سیاسی شهر است.

ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Hybrid arrangements
2. formality-informality continuum
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