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 گردی:گیری زیست غیررسمی زبالهها و فرایندهای شکلزمینه

 1مطالعۀ موردی کارگران افغانستانی در تهران

  3زندرضا شجاعی ، علی2مریم ایثاری

 00/0/0922تاريخ پذيرش:   92/01/0921تاريخ دريافت: 

 ه چکید
گردی در میان گیری زیست غیررسمی زبالهها و فرایندهای شکلپژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه

کارگران افغانستانی در تهران انجام شده است. روش این پژوهش مطالعۀ موردی است و از ابزارهای 
وۀ هدفمند ترکیبی گیری به شی نمونه گوناگون مشاهده و مصاحبه در کنار تحلیل اسناد استفاده شده است.

نفر از مدیران و کارشناسان شهری، پیمانکاران، گاراژداران،  75مجموعاً با صورت گرفته است و 
. نتایج نشان داد عوامل گوناگونی در گردهای افغانستانی و مطلعین مصاحبه انجام شدسرکارگران، زباله

ایران و زیست غیررسمی آنان در شهر  گردهای افغان درساز حضور زباله سطح کالن، میانه و خرد زمینه
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 

عوامل مرتبط با نقش حکمروایی هیبریدی شهری و عدم  کاری و مناسبات درون شغلی در میدان زباله،
ها همچنین نشان داد درمجموع، چند منزلت اجتماعی این شغل نزد ایرانیان ازجمله این مواردند. یافته

گردی براساس جغرافیای اسکان غیررسمی و تنوع شراکت اقتصادی با پیمانکاران در الگوی مختلف زباله
تانی در شهر تهران قابل ردیابی است. چهار الگوی اقتصاد غیررسمی شامل برونگردهای افغانسمیان زباله

های سپاری مجدد، شراکت درصدی، کارفرمایی حداکثری و عدم شراکت با پیمانکار شناسایی شد. مدل
گردها، نیروهای واسط و های گوناگونی برای مناسبات قدرت میان زباله مختلف شراکت اقتصادی داللت

سپاری مجدد و عدم شراکت، پیمانکاران کمترین قدرت و که در مدل برون طوریان دربردارد. بهپیمانکار
گردها کمترین نیروهای واسط بیشترین قدرت را دارند. همچنین در مدل کارفرمایی حداکثری زباله

های رصهنتایج این پژوهش، پیوند ناگسستنی میان ع خودگردانی و پیمانکاران بیشترین قدرت را دارند.
ای باشد، ای توسعهرسمی و غیررسمی را آشکار کرد و نشان داد عرصۀ غیررسمی بیش از آنکه مسئله

 امری مرتبط با حکمروایی شهری و اقتصاد سیاسی شهر است.

گردی، اسکان غیررسمی، اقتصاد غیررسمی، حکمروایی هیبریدی شهری، زباله واژگان کلیدی:

 خودگردانی

 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم مریم ایثاری از دانشگاه تربیت مدرس است.   .1

 maryam.isari@modares.ac.ir  ؛ پست الکترونیکی:شناسی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری جامعه.  2
  shojaeez@modares.ac.ir ؛ پست الکترونیکی:شناسی، دانشگاه تربیت مدرس )نویسندۀ مسئول(. دانشیار گروه جامعه 3



 

 

 

 

 

 1331و تابستان  ، بهار1، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   46 

  

 

 همقدمه و بیان مسئل

امروزه پسماندهای خشک شهری یکی از منابع اصلی بقا و معیشت تهیدستان در شهرهای جهان جنوب 

های مرتبط توسعه، درگیر فعالیت ها، یک درصد جمعیت شهری در کشورهای درحالاست. براساس تخمین

 22ر تمامی مناطق گردی به امری فراگیر د(. در تهران نیز پدیدۀ زباله2115گردی هستند )مدینا، با زباله

تن پسماند شهری، نزدیک  1611این درحالی است که تهران با تولید روزانه  1گانه شهر تبدیل شده است.

درصد زبالۀ تولیدی کل کشور را به خود اختصاص داده است )به نقل از مدیر عامل سازمان مدیریت  17به 

 (. 1331پسماند، اردیبهشت 

ها و کارخانجات فعال در این حوزه در افت و افزایش شمار کارگاههای بازیرشد صنایع و تکنولوژی

گرایی و شهر تهران، افزایش مصرفطول سه دهۀ اخیر، در کنار افزایش تراکم و رشد جمعیت در کالن

گسترش کاربرد برخی مواد حائز اهمیت در پسماند خشک مانند پِت، منجر به افزایش توجه به پسماند 

که طوری های اخیر شده است. بههای قابل بازیافت در سالگیر ارزش زبالهخشک شهری و رشد چشم

، در شهر تهران، رقمی بالغ بر 1335آوری شده در بخش غیررسمی، در سال های جمعارزش تقریبی زباله

(. همین امر منجر به 1331میلیارد تومان تخمین زده شده است )انجمن حمایت از حقوق کودکان،  2261

ای که ( شده است. عرصه1334پور، افراخته و حجی« )ایاقتصاد زباله»اقتصاد غیررسمی در قالب برآمدن 

های تواند به بقای گروههم مولد اثرات گستردۀ اجتماعی، اقتصادی و فضایی در شهر است و هم می

 های قدرت به نفع آنان یاری رساند.تهیدست و تغییر موازنه

شهری در تهران تحوالتی را در طی دو دهۀ اخیر تجربه کرده است:  این درحالی است که حکمروایی

سازی  دنبال کوچک ای که به. خط مشی2سوی مدیریت کارفرمایی گرایانه به چرخش از مدیریت تصدی

-ها به نیروهای واسط و بخش خصوصی است. کاهش تصدیسپاری وظایف و مسئولیت شهرداری و برون

ای از حکمروایی هیبریدی و سازی و تمرکززدایی آن و زایش گونهگری شهرداری و گرایش به کوچک

های فعالیت تدریج در اکثر حوزه آغاز گردید و با گذر زمان به 51دوگانه، فرایندی است که از اوایل دهۀ 

سپاری خدمات شهری به شهرداری، ازجمله خدمات شهری و مدیریت پسماند، فراگیر شد. مختصات برون

های های فراوانی برای ساختار قدرت و مناسبات نیروی کار در عرصهش خصوصی پیامدپیمانکاران بخ

( اشاره 2116ونه که میرآفتاب )گسویی، همان رسمی و غیررسمیِ اقتصاد زباله به همراه داشته است. از

دولت کند، تضاد ذاتی میان منافع مبتنی بر سود بخش خصوصی و منافع مبتنی بر رفاه اجتماعات، نقش  می

 کند.بخش رابطۀ میان شرکا برجسته میمثابه تنظیم را به _شهرداری_

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
، تنها در منطقۀ 13یر و کارشناس ایستگاه رسمی بازیافت منطقه ریزی سازمان مدیریت پسماند و مد. بنا بر گفته معاونت برنامه1

 گردد.ت نمییگردی رؤدلیل اجرای طرح تجمیعی پسماند تر و خشک، زبالهشهر تهران به 13
 سالۀ دوم شهرداری. برنامۀ پنج 114. برای نمونه نگاه کنید به: مادۀ 2
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مند کرده است، ازپیش مسئله گردی در فضای شهری را بیشامروزه، آنچه مدیریت پسماند و پدیدۀ زباله

الخصوص کودکان گردی و رشد فزایندۀ تهیدستان درگیر در اقتصاد زباله، علیتقویت زیست غیررسمی زباله

گرد در شهر هزار زباله 16های موجود، حدود هاست. مطابق تخمینگرد بر سر مخازن زباله در خیابانالهزب

دهند )انجمن تهران، مشغول به فعالیت هستند که از این میزان بالغ بر یک سوم آنها را کودکان تشکیل می

ۀ جهانی حقوق کودک، کار نام(. این درحالی است که مطابق با پیمان1331حمایت از حقوق کودکان، 

های ذینفع سویی، عرصۀ غیررسمی زباله به میدانی برای منازعات فراوان میان گروه کودکان ممنوع است. از

 رسمی و غیررسمی در شهر تبدیل شده است. 

های های مسئولین شهرداری و نیز منطبق با برخی یافتهطبق مشاهدات میدانی نگارندگان و گفته

-دهند. سایر زبالهگردهای شهر تهران را کارگران افغانستانی تشکیل میدرصد زباله 31از ، بیش 1پژوهشی

خواب ایرانی است. اگرچه در طی سالیان اخیر، شاهد رشد شمار گردها نیز عمدتاً شامل افراد معتاد و کارتن

ی افراد درگیر با پدیدۀ افراد نیازمند غیرمعتاد ایرانی نیز در این عرصه هستیم. درمجموع، با تحول قشربند

گردهای تهیدست عمدتاً غیرمعتاد ایرانی در ایم. چرخش از زباله گردی در طول سه دهۀ اخیر مواجهزباله

کردند آوری پسماند خشک از در منازل مبادرت میچوبکی که به جمع -با عنوان نمکی 51و  41دهۀ 

 31خوابی در دهۀ  ایرانی درگیر با اعتیاد و کارتن سوی کارگران مهاجر اتباع افغانستان و طبقات تهیدست به

 کنند.های زباله امرار معاش میکه از سطل

دهند و شیوۀ گردهای شهر تهران را کارگران افغانستانی تشکیل میکه امروزه اکثریت زباله جایی از آن

بنابراین تمرکز اصلی شهری شده است،  فرد فعالیت و سازماندهی غیررسمی آنان تبدیل به مسئلۀمنحصربه

 گردهای افغان است.ها و فرایندهای زیست غیررسمی زبالهپژوهش حاضر بر زمینه

-گردی شامل اسکان غیررسمی و اقتصاد غیررسمی است. زبالهدو مؤلفۀ اصلی زیست غیررسمی زباله

کند. یفا میمثابه شغلی غیررسمی نقش مهمی در چرخۀ غیررسمی اقتصاد زباله در شهر تهران ا گردی به

فرد زیست غیررسمی های منحصربهها، فرایندها و ویژگیدنبال واکاوی زمینه اساس پژوهش حاضر به براین

 گردهای افغان با تأکید بر الگوهای اقتصاد، اشتغال و اسکان غیررسمی آنان در شهر تهران است.زباله

 تجربیپیشینۀ 

ها را گردی است. این پژوهشمطالعۀ پدیدۀ زبالههای پیشین حاکی از الگوهای گوناگونی در پژوهش

. عوامل 1هایی که بر توان به چهار دسته تقسیم کرد. پژوهشبراساس تمرکز اصلی مطالعاتی آنان می

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
درصد  3757منتشر شد، حدود  1331ن حمایت از کودکان در خرداد های پژوهشی یغمای کودکی که توسط انجم. مطابق یافته 1

 گردهای شهر تهران از استان هرات افغانستان هستند. از زباله
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. فرایندهای مرتبط با 6شناختی آن و های آسیب. جنبه3گردی، . کارکردهای زباله2گردی، ساز زبالهزمینه

 ند.اگردی تأکید کردهزباله

های اقتصادی منجر دهند که فقر، بیکاری و چالشها در دستۀ اول نشان مینتایج بسیاری از پژوهش

شود و در این میان، بسیاری از تهیدستان در کشورهای به روی آوردن افراد به اقتصاد غیررسمی می

 (. در ایران، مطالعۀ2111؛ شنک و بال، 1335آورند )مدینا، گردی روی میتوسعه، برای بقا به زباله درحال

گردی در شهر زاهدان نشان داد که های زباله( درخصوص دالیل و زمینه1337نیا و هادی )ظهیری

سازمانی، اعتیاد، فقدان حمایت خانوادگی، _تنگناهای شغلی و ضرورت تأمین معاش، عدم حمایت دولتی

( 1334پور )افراخته و حجیگردی است. لهگیری زباحفظ کرامت انسانی و عدم منع اجتماعی از دالیل شکل

، نشان دادند که وجود سرمایه شهری جنوب تهران ای در روستاهای پیراناقتصاد زبالهدر پژوهشی با عنوان 

در گردش عظیم در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازارکار، فقر چند بعدی، مرکزیت تهران 

ای شده است. کریمی  وعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زبالهو مدل حکمروایی سبب پدید آمدن ن

تهران را فقر در مبدأ مهاجرت، سکونت  11اقتصاد بازیافت زباله در منطقۀ  ( نیز شرایط علی چرخۀ1331)

 کند.ای بودن و سود زیاد کار قلمداد میریزی شده، تفاوت محیط زندگی، طایفهغیربرنامه

گردی و های غیررسمی زبالههای جهان جنوب، بر نقش مؤثر فعالیتها در کشوربرخی پژوهش

کنند )دیاس، کارکردهای آن بر محیط زیست، اقتصاد شهری و کیفیت فضای عمومی در شهر تأکید می

آوری پسماندهای بازیافتی به بازیابی مواد گردها با جمعدهد که زبالهها نشان می(. نتایج این پژوهش2114

رسانند )لنگنهون و دیسل،  های دفن شده یاری میهای دفن زباله و کاهش زبالهل عمر زمینو افزایش طو

کند و مسئوالن شهری بدون پرداخت هزینه گردی ارزش افزوده برای شهر خلق می(. همچنین زباله2115

-این طریق میهای دفن زباله را از ( و هزینه13: 2117برند )شینبرگ و دیگران، از فعالیت آنان بهره می

(. آنها بازیگران اصلی در بازار بازیافت شهرهای جهان جنوب 2114توانند کاهش و ذخیره نمایند )هایامی، 

رشد وجود دارد که بازیافت غیررسمی، مدیریت رسمی  سویی، یک اجماع درحال گردند. ازقلمداد می

-گردها در مناطقی که فعالیت میهکند. همچنین زبالهای متنوعی تکمیل میپسماندهای جامد را به روش

 (.63: 1333توانند به افزایش نظم اجتماعی یاری رسانند )دونیر، کنند، می

اند و نسبت آن را با گردی تمرکز کردهشناختی زبالهها نیز بر ابعاد آسیبدر نقطۀ مقابل، برخی پژوهش

( و مسائل اجتماعی واکاوی 2116؛ ساساکی و دیگران، 1334های حوزۀ بهداشت و سالمت )هانت، چالش

ای ای را شامل اثرات نامطلوب فضایی و عرصه( پیامد اقتصاد زباله1334پور )افراخته و حجی اند.کرده

ها و بازی و فساد در بدنۀ دستگاه های روستایی پیرامون شهر تهران و ایجاد رانتعمدتاً در سکونتگاه

 کنند.می قلمداد مینهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رس
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اند. ساالروند گردی پرداختههای دیگر نیز به مطالعۀ ابعاد و فرایندهای مرتبط با پدیدۀ زبالهپژوهش

نگاری با روش مردم نگاری کودکان کارگر مهاجر افغانستانی به تهرانمردم( در پژوهشی با عنوان 1334)

آباد تهران پرداخته است. این پژوهش به  و اشرفدرحوالی محمودآباد  به توصیف یکی از گودهای زباله

گرد در گود مذکور، نحوۀ مهاجرت آنها به ایران، نوع های کودکان زبالهتوصیف ابعاد گوناگونی مانند ویژگی

پردازد. در پژوهش توصیفی ها، مناسبات افراد داخل گود و مختصات فضایی داخل گود میکار، قیمت زباله

گردها از ( نشان داد که زباله1331، پروین )گردی در شهر تهرانشناسی پدیده زبالهآسیبدیگری با عنوان 

شوند. بندی میهای رسمی و غیررسمی تقسیمتحصیالت پایین و تغذیۀ نامناسب برخوردارند و به گروه

ماند همچنین پیمانکاران دارای انحرافات شغلی ازجمله عدم اجرای تعهدات هستند و عدم اجرای قانون پس

مطالعۀ شمارد. در پژوهشی دیگر با عنوان  گرایی را ازجمله مسائل جدی مدیریت شهری برمیو سلیقه

تهران  11، به مطالعۀ موردی منطقه آوری و بازیافت زبالهچرخه غیررسمی اقتصادی و اجتماعی جمع

رخۀ غیررسمی زبالۀ های این پژوهش که بر قشر خاصی از کنشگران ایرانی در چپرداخته شده است. یافته

ثباتی چرخه اقتصاد بازیافت زباله در شهر تهران تأکید دارد نظمی و بیتمرکز دارد، به بی 11منطقۀ 

 (.1331)کریمی، 

های پیشین عمدتاً تمرکز بر محدودۀ جغرافیایی کوچکی در شود، پژوهشطور که مشاهده میهمان

گردهای افغانستانی در ن اسکان و اقتصاد غیررسمی زبالهتهران یا سایر شهرها دارند و به الگوهای گوناگو

توجه گردی بیمناطق مختلف شهر تهران و نقش حکمروایی دوگانه شهری در تولید زیست غیررسمی زباله

گردها در میدان زباله کمتر توجه شده است. در اند. همچنین به مناسبات قدرت میان پیمانکاران و زبالهبوده

 ش بر آن است که به این خألها پرداخته شود.این مقاله، تال

 چارچوب مفهومی

هایی قلمداد نمود که ابعاد ای از رویکردها و پژوهشتوان مجموعهادبیات زیست غیررسمی تهیدستان را می

های ها و فعالیتهای غیررسمی، اقتصاد غیررسمی، سیاستگاهمختلفی از زیست غیررسمی شامل سکونت

اند. مروری بر این مطالعات، شش پیامدهای زیست غیررسمی را مورد توجه قرار دادهغیررسمی و علل و 

کند. این رویکردهای نظری از چند رویکرد غالب نسبت به زیست غیررسمی تهیدستان را بازشناسی می

های ایجاد کنندۀ زیست ( زمینه2( تعاریفشان از زیست غیررسمی 1منظر تمایزاتی با یکدیگر دارند: 

 (.1331شان نسبت به تهیدستان )برای مطالعه بیشتر: ایثاری و دیگران، ( نوع نگاه3رسمی و غیر

رویکرد نخست در زیست غیررسمی عمدتاً بر وجه اقتصادی زیست غیررسمی و تقابل آن با عرصۀ 

 به های اقتصادی که از مقامات رسمیفعالیت»رو، اقتصاد غیررسمی را  قانونی تأکید دارد. ازاین-دولتی
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خارج از نظام قانونی تنظیم »( و/یا 2111)اشنایدر و دیگران، « انددالیلِ پولی، نظارتی و نهادی پنهان شده

 کند. ( قلمداد می2: 2114)لوئیزا، « کنند مقررات عمل می

کند. زیست غیررسمی مثابه عرصۀ استثمار و نابرابری قلمداد می رویکرد دوم مشاغل غیررسمی را به

پیامد اقتصاد سیاسی جهانی نئولیبرال در کشورهای جهان سوم، و نتیجۀ شهرنشینی فزاینده و  مثابه به

ساز یا تولیدکنندۀ پرولتاریای غیررسمی است. بنابراین زیست غیررسمی نتیجۀ توسعۀ فرایندهای غیررسمی

است و از ماهیت  داری جهانی زایِ شهرمحورِ ناهمگون با هدف ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه برون

 (.1336، راکوفسکی، 1311گیرد )پیران، داری نشئت مینامتوازن توسعه سرمایه

اما رویکرد سوم، اگرچه به نقش منفی دولت و موانع بروکراتیک و قانونی و عوامل ساختاری و کالن 

غیررسمی و  کند، اما تمرکز خود را بر وجه ایجابی زیستدر ایجاد زیست غیررسمی تهیدستان اشاره می

دهد. دسوتو اقتصاد غیررسمی را پاسخ خودجوش و خالقانۀ تهیدستان های مثبت تهیدستان قرار میعاملیت

رو، زیست غیررسمی نوعی استراتژی  داند. ازاینهای فقیر میبه ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اولیۀ توده

(. ماهیت 1313ناکارآمد است )رک دسوتو،  بقا و پاسخ افراد به اقتصاد بیش از حد تنظیم شده و دولت

ها و پیامدهای هایی که با نظریات دسوتو در زمینهروی آرام آصف بیات نیز، در عین تفاوت نظریۀ پیش

های قابل توجهی در تحلیل عرصۀ زیست غیررسمی دارد. بیات زیست غیررسمی تهیدستان دارد، شباهت

کنند: نخست کند که تهیدستان دو هدف عمده را دنبال میمی اشاره های خیابانیسیاست( در کتاب 1331)

اند، و دومین هدف آنان، ها، که برای بقا و حداقل استاندارد تداوم حیات الزمتوزیع مجدد امکانات و فرصت

های اعمال شده از طرف دولت کسب استقالل داخلی، چه فرهنگی و چه سیاسی از مقررات، نهادها و نظام

دهند تا بدون دخالت مقامات رایش روشنی برای دارا بودن زندگی غیررسمی از خود نشان میاست. آنان گ

و/یا دیگر نهادهای رسمی مدرن، امورشان را اداره کنند. بنابراین تهیدستان با یک پیشروی آرام، صبورانه، 

بهبود زندگی خود گام  ها وسوی مالکان و قدرتمندان، در جهت رهایی از دشواری کننده بهدار و سرایتزمان

 خواند.ای که بیات آن را نوعی سیاست جبران میدارند. پیشرویبرمی

شناختی به زیست غیررسمی تهیدستان دارند و بر پیوند میان رویکردهای دستۀ چهارم اما نگاه آسیب

ابه بحران و مث نظمی تأکید دارند. از این منظر، زیست غیررسمی تهیدستان به زیست غیررسمی، جرایم و بی

شود. در این سنت، رویکردهایی همچون فرهنگ فقر انحراف از هنجارها، قوانین و نظم موجود قلمداد می

-ای غیرانتقادی و فارغ از مناسبات نابرابر قدرت، وضعیت تهیدستان را تحلیل میگیرد که به شیوهقرار می

 اند.داند که با آن عجینکند و فقر آنان را ناشی از فرهنگی می

یافتۀ ای از زندگی در وضعیت تعمیم مثابه شیوه از نگاه رویکردهای دسته پنجم، زیست غیررسمی به

شدگان مثابه عادات سلب مالکیت (. زیست غیررسمی تهیدستان به2116شود )الصیاد، شهری بازشناسی می
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باشد )بیات، و توسعۀ خود میپذیری، پراگماتیسم، مذاکره، و مبارزۀ مداوم برای بقا است که دارای انعطاف

ای از زندگی و نظم شهری جایگزین و شیوۀ متفاوتی مثابه شیوه (. زیست غیررسمی از این منظر، به2115

مثابه کنشگران زندگی روزمره  (. از این منظر، تهیدستان به2112شود )روی، از سازماندهی فضا فهم می

 شوند.نگریسته می

پیشین، تأکید بیشتری بر مناسبات قدرت و نقش دولت و کردارهای  دستۀ ششم، برخالف رویکردهای

فضایی در فهم غیررسمیت دارد. از نگاه این رویکرد، زیست غیررسمی صرفاً محدود به عرصۀ اشتغال، 

ریزی و منطق ای از تولید فضا، کردار برنامه مثابه شیوه های فقرا نیست؛ بلکه بهگاه و فعالیتسکونت

 که ذیل پارادایم آزادسازی اقتصادی شکل گرفته است.  سازماندهی است

گردی، هم شناختی به مسئلۀ زبالهدر این نوشتار تالش شده است ضمن پرهیز از اتخاذ رویکرد آسیب

های سطح گردها تمرکز شود و هم بر نقش عاملیتساز زیست غیررسمی زباله بر نقش عوامل کالن زمینه

عوامل فضایی، مناسبات قدرت و نقش حکمروایی شهری نیز مورد واکاوی سویی، سهم  خرد توجه شود؛ از

 قرار گیرد.

 روش تحقیق

رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن مطالعۀ موردی است. مطالعۀ موردی پژوهشی تجربی است که 

کند. مطالعۀ موردی استراتژی ای معاصر را به شکلی عمیق و درون زمینۀ واقعی خود بررسی میپدیده

تواند شامل موردهای های موجود در شرایط مشخص تمرکز دارد و میای است که بر درک پویاییژوهشیپ

(. مطالعۀ موردی توصیفات غنی و تجربی 2113انفرادی یا چندگانه و سطوح تحلیل گوناگونی باشد )یین، 

ند. در بخش میدانی این های خاصی از یک پدیده هستند و معموالً بر منابع متعدد داده مبتنی هستاز نمونه

ساختاریافته و مصاحبۀ گروهی پژوهش، از ابزارهای گوناگون گردآوردی داده مانند مشاهده، مصاحبۀ نیمه

در  است. 1«گیری هدفمند ترکیبینمونه»کار رفته در این پژوهش گیری بهاستفاده شده است. روش نمونه

پردازد )جانسون و کریستنسن، گیری میبرد نمونهگیری، محقق به ترکیب بیش از یک راهاین نوع نمونه

-گیریاساس، از ترکیبی از نمونه(. براین67:  1331، به نقل از محمدپور، 2113؛ تدلی و تشکری، 2111

گیری گیری ناهمگون یا حداکثر تنوع استفاده شده است. نمونهبرفی و نمونههای هدفمند شامل گلوله

گیری ناهمگون برای شناسایی وار و نمونهصورت زنجیره ن کلیدی بهبرفی برای یافتن مطلعیگلوله

 کار گرفته شده است. خصوصیات متنوع پدیدۀ مورد مطالعه به

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Mixed Purposive Sampling 
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نفر از  5نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری،  17نفر شامل  75مجموعاً با در این پژوهش، 

نفر از  1گردهای افغانستانی و نفر از زباله 13کاران،  نفر از گاراژداران، اربابان و صاحب 1پیمانکاران، 

مطلعین محلی و فعالین مرتبط با موضوع مصاحبه به عمل آمده است. بیشتر تمرکز میدانی این پژوهش بر 

های شرقی، مرکزی و جنوبی گردها در تهران است که عموماً در پهنهمناطق کانونی اسکان غیررسمی زباله

براین،  قابل مشاهده است. عالوه 21و  13، 11، 17، 12، 6مانند مناطق  )شامل جنوب شرقی و غربی( شهر

-ها و فرایندهای زیست غیررسمی زبالههای موجود برای واکاوی زمینهنامهاز تحلیل محتوای اسناد و آیین

 گردی استفاده شده است.

استفاده شد.  2«ور ذیریبا»شامل  1«اعتمادپذیری»برای ارزیابی و تأمین کیفیت نتایج نیز از معیارهای 

دانند و تواند از طریق حفظ و گسترش ارتباط با پاسخگویان جهت دستیابی به آنچه آنها میباورپذیری می

درگیری طوالنی »(. یکی از راهبردهای ارتقا باورپذیری نتایج 1317کنند، ایجاد شود )لینکلن و گوبا، عمل می

راستا، محقق در  هاست. دراینو فهم درک پاسخگویان از پدیده در روند پژوهش و در راستای آزمودن 3«مدت

ها پس از انجام  وری و برقراری ارتباط مجدد با سوژه، غوطه6ماه کار میدانی، با اتخاذ رویکرد امیک 11طول 

های جدید مصاحبه، به تقویت تعامالت میان خود و پاسخگویان تا حد امکان، رفع نقاط ابهام و طرح پرسش

های گردآوری، ، و ارجاع به منابع متنوع داده، روش7بندیبراین، با کاربست تکنیک زاویهت ورزید. عالوهمبادر

 شد. ها و کژاطالعات استفاده گران و رویکردهای نظری برای کنترل کردن ناسازگاریمشاهده

 هایافته

 گردهای افغان در تهرانگیری زیست غیررسمی زبالههای شکلزمینه

در روستاها  _درصد جمعیت 57بالغ بر _میلیون جمعیت که اکثریت آنها  35تان کشوری است با افغانس

درصد از  4355در حدود _درصد است و اکثریت جمعیت آن  31کنند. نرخ باسوادی تنها زندگی می

 سال هستند )صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(. 27زیر  _جمعیت

شود )کمیساریای عالی حقوق بشر سال شناخته می مادران کمهای زودهنگام و این کشور با ازدواج

فرزند است که این رقم در  7(. زادوولد در افغانستان به ازای هر زن در حدود 2111سازمان ملل متحد، 

گردها از که بیشترین زباله_های غربی افغانستان مانند هرات تواند بیشتر باشد. استانمناطق روستایی می

تا  31های زودهنگام هستند. در حدود های با بیشترین نرخ باروری و ازدواجدر زمرۀ استان _آیندآنجا می
ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ

1. Trustworthiness 
2. Credibility 
3. Prolonged Engagement 

معنای درک، تفسیر و بازنمائی پدیده  شناسی کیفی است و بهروش . رویکرد امیک یکی از مفاهیم بنیادی در پارادایم تفسیری و6
 با آن است.« نظر افراد درگیر»یا موضوع مورد بررسی از 

5. Triangulation 
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کنند و به همین میزان دختران نامزد شده یا ازدواج سالگی ازدواج می 11درصد از افراد هراتی در سن  61

(. 2111کاستیال، سالگی در مناطق روستایی هرات قابل شناسایی است )منژیوار و  15-14کرده در سنین 

 درصد افراد در استان هرات ساکن روستاها هستند. 41این درحالی است که 

به  2112درصد در سال  31براساس نتایج پیمایشی ملی در افغانستان، نرخ فقر در این کشور از رقم 

 6654درصد به  31رسیده است. ناامنی غذایی نیز در طول این پنج سال از رقم  2115درصد در سال  77

میلیون پناهندۀ افغان  155همچنین موج بازگشت قریب به  1(.2111درصد افزایش یافته است )رویترز، 

، فشار مضاعفی بر اقتصاد و 2115-2114های دارای مدرک یا بدون مدرک از سایر کشورها طی سال

 (. 2113نهادهای این کشور وارد کرده است )گزارش بانک جهانی پیرامون افغانستان، 

ها به ایران امری نوپدید نیست. مهاجرت آنها پیش از های دائمی، موقت و فصلی افغانستانیمهاجرت

: 1335امری متداول بود )نصر اصفهانی، « های اقتصادیبه سبب فقر، خشکسالی و فرصت»انقالب نیز 

متعلق به روستاها  گردهای افغان در شهر تهراندهد که اکثریت زبالههای این پژوهش نشان می(. یافته13

هستند. نزدیکی  _مرز شرقی ایرانترین استان افغانستان و همسایه و همغربی_و شهرهای استان هرات 

استان هرات به ایران و زبان مشترک، ایران را به مقصد مناسبی برای مهاجرت کارگران هراتی تبدیل کرده 

ار باالی خانوارهای پرجمعیت، ناامنی، جنگ های زودهنگام و شماست. درمجموع، افزایش جمعیت، ازدواج

ثباتی سیاسی مضاعف در طول دو دهۀ اخیر و وضعیت نامناسب اقتصادی، از عوامل اصلی نیاز و بی

ساله افغان که  14گرد نوجوانان و مردان هراتی به مهاجرت به ایران برای کسب درآمد و امنیت است. زباله

 گوید:گونه مییت افغانستان اینبرادر دارد دربارۀ وضع 6خواهر و  4

ها نفر خوره، جنگه. روزی دهگردم افغانستان. اینجا خوبه. افغانستان به درد نمینمیمن بر»

 «شن.کشته می

بر نیز نیاز بر مسائل اقتصادی و سیاسی، ازدواج در سنین پایین و رسومات فرهنگی هزینه عالوه

رسد نظر می گردهای افغانستانی، بهبراساس مصاحبه با زباله کند.اقتصادی مردان افغان را دوچندان می

گرد، سال است. اکثریت نوجوانان زباله 11میانگین سن ازدواج پسران در روستاهای استان هرات حدوداً 

دارند که به محض آمادگی مالی بایستی با آنها « کردهنشان»عنوان  دختری را در میان اقوام و آشنایان به

شود. ای از مبادلۀ اقتصادی قلمداد میمثابه شیوه ایند. ازدواج در هرات، عملی پرهزینه است و بهازدواج نم

به خانوادۀ عروس « پیشکش»عنوان  اساس در هنگام ازدواج پسران بایستی مبلغ قابل توجهی را به براین

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-economy/afghanistans-poverty-rate-rises-as-

economy-suffers-idUSKBN1I818X 
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عهدۀ داماد  بدهند. همچنین هزینۀ برگزاری جشن عروسی و تهیه مسکن برای زندگی مشترک نیز بر

 گوید:باره می این است در کرده اش را نشان ساله که دختر خاله 11گردی است. برای نمونه زباله

فروشن. به خانوادش باید ها رو میمیلیونه. اونجا زن 171االن مثالً بخوایم یه زن بخریم »
یم. فقط جهاز پول بدیم. خرج عروسی رو خودمون باید بدیم، خونه رو خودمون باید درست کن

 «میلیون.  71گیرن. پول خونه جدا از اونه. خونه مثال زیاد باشه میشه رو اونا می
های عروسی براساس وضعیت اقتصادی خانواده دختر و پسر در هرات تعیین مبلغ پیشکشی و هزینه

ی برخوردار است، رسد از وضعیت طبقاتی بهترگرد، که به نظر میشود. برای مثال، یکی از کارگران زبالهمی

 گوید:اینگونه می

خدا، حدوداً سیصد میلیون پیشکش گذاشتن. یه گلوبند طال، خوام برم ازدواج کنم. بهمن می»
خواد. چونه خیلی خوان. یه واحد هم خونه میدستبند طال، تاج طال، کمربند طال همشم می

 «کنن!کنن بیشتر که کم نمیتومن کم می 21تومن  11بزنی 
گرد دلیل کار کردن خود را کمک مالی به خانواده و تهیۀ اساس، اکثریت کودکان و نوجوانان زبالهبراین

کردند. اگرچه بسیاری از افراد متأهل نیز پس از ازدواج، برای کسب مبلغ پیشکشی برای ازدواج عنوان می

 شوند.درآمد مجبور به بازگشت مجدد به ایران می

ل به تجربه ایران، تفریح و رهایی از کار قبلی در افغانستان و کسب بر دالیل اقتصادی، می عالوه

برخی از  1گردها، خصوصاً نوجوان، به ایران است.استقالل نسبی از خانواده از دیگر دالیل ورود زباله

آیند، اما با وضعیت متفاوتی کودکان نیز هم برای کمک مالی به خانواده و هم با هدف تفریح به ایران می

 گوید:باره می ای دراینساله 3شوند. کودک زباله گرد جه میموا

جای خوبی نیست،  ]گاراژ زباله[من دوست داشتم بیام ایران. االن پشیمون شدم. اینجا »
کثیفه. زحمت داره خیلی. با داییم اومدم. مامان بابام راضی نبودن، گفتن کوچیکی نرو. مردم 

ماهه اومدم. االن دوست دارم  6نم گفتم برم اونجا. گفتن ایران خوبه مفرستادن میعکس می
تونه کار بکنه. فرستم افغانستان. خانوادم نیاز دارن. بابام زیاد که نمیبرگردم. پول دربیارم می

تونی بری بگردی. دوست دارم برگردم برم مدرسه. فکر کردم خوبه دیگه اینجا کار نیست می
کنم. باید کار کنم. خانوادم کیلو کار می 171-111هر روز دونستم اینجا کاره. تو منطقه می چه

 «خواد بری، ولی من دوست دارم بهشون کمک کنم.نیاز دارن. اونا گفتن نمی

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
دهد که مختصات دورۀ نوجوانی و تمایل به کسب استقالل و آزادی از خانواده و فرهنگ محل زندگی خی شواهد نشان می. بر1

گرد به مهاجرت کنندۀ نوجوانان زبالههای فرهنگی از دیگر عوامل ترغیبجنسی و تخطی -های عاطفیو نیز میل به ماجراجویی
 از افغانستان و ورود به ایران است.
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گردی از های حضور کارگران افغان در ایران، دالیل چندی نیز باعث انتخاب شغل زبالهبر زمینه عالوه

گردد. ر فعالیت آنان در این شغل، خصوصاً در شهر تهران، میهای موجود در ایران و استمرامیان سایر شغل

توانند صرفاً در ، اتباع افغان می1نامه مشاغل چهارگانۀ مجاز اشتغال اتباع خارجی در ایرانبراساس آیین

ها شامل: شوند، فعالیت نمایند. این شغلچهار گروه شغلی اصلی، که عموماً مشاغل سخت محسوب می

های  های شغلی است. ذیل سایر گروهنه، کارهای ساختمانی، کارهای کشاورزی و سایر گروهپزخا گروه کوره

بر  شود. عالوهشغلی، مشاغلی همچون کارگر امحای زباله و کارگر بازیافت مواد شیمیایی مشاهده می

-میمشاغل چهارگانه مذکور، لیستی از مشاغل اعالمی مختص استان تهران وجود دارد که اتباع افغان 

توانند در آن مشغول به فعالیت شوند. در میان آنها، مشاغلی مانند کارگر بازیافت زباله، کارگر تفکیک 

 خورد.ونقل ضایعات فلزی و پالستیکی به چشم می پسماند، کارگر حمل

های جغرافیایی و اند، محدودیتهای شغلی، که اتباع افغان در ایران با آن مواجهبر محدودیت عالوه

های تهران، البرز و قم جز استانی نیز برای تردد و سکونت آنها اعمال شده است. برای مثال، بهفضای

صورت جزئی یا کامل ها بهدر آنها وجود ندارد، سایر استان که محدودیتی برای تردد و اقامت اتباع افغان

گردی در می زبالهدارای محدودیت و ممنوعیت اقامت هستند. همین امر است که ماهیت زیست غیررس

گردهای افغان در تهران را های ایران متمایز کرده است و تراکم حضور زبالهتهران را از سایر استان

-های قانونی برای اقامت و اشتغال اتباع افغان، عوامل تسهیلبر محدودیت پذیر نموده است. عالوهامکان

گرد کنند. نتایج مصاحبه با کارگران زبالهقش میای نیز در ورود اتباع افغان به این شغل ایفای نکننده

دهد که سطحی از خودمختاری، استقالل کاری، تنش کمتر با کارفرما، حمایت پیمانکار از نشان می

پذیری شغلی، اسکان غیررسمی گروهی کارگران افغان از یکدیگر، انعطافهای درونکارگران و حمایت

های در گردی وجود دارد که در سایر شغلمد و جایگاه در شغل زبالههزینه و امکان رشد درآرایگان یا کم

گرد دربارۀ مناسبات شود. برای مثال، یکی از کارگران زبالهدسترسِ اتباع افغان کمتر مشاهده می

 گوید:گردی اینگونه میاقتصادی در شغل زباله

کار ساختمونی بودم. اینجا کارش از سالی ایران بودم و تو  4-7ماهیه اومدم ایران. قبالً  6من االن »

کار. یه جای  داد صاحبکار ساختمونی بهتره. بحث دستمزد و پولش نیست. تو کار ساختمونی پول نمی

دیم. پول داد تا پول نده. اینجا تا پول نده کار )زباله های تفکیک شده( رو تحویل نمیکار رو گیر می

میلیون  111د بده. اما تو ساختمون، هر روز دعوا داشتیم. طرف دار در برابر جنس نقد باینقد رو کارخونه

داد، اما اینجا دعوا نداریم. پولشون نقده. دادیم، بعد پول نمیماه دوماهه انجامش میداد بما یککار می

 «میلیون بریزه تو کارتم تا بار رو بهشون بدم. 27میلیون جنس داشته باشیم باید  21االن 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
 نامه در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل دسترسی است.آیین . این1
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های شراکت کار بودن، خصوصاً در برخی مدل ل نسبی کاری و احساس صاحبخودسامانی، استقال

های حمایت فامیلی، شرایط کاری این شغل را گردها و پیمانکاران، در کنار زیست جمعی و شبکهمیان زباله

 نماید. پذیر میگردهای افغان تحملبرای برخی زباله

های نیمه رسمی بازیافت نکار که در یکی از سولهگردها با مدل شراکت درصدی با پیمایکی از زباله

های روزانۀ خود را اینگونه کند، خودمختاری شغلی و آزادی عمل نسبی در اسکان و فعالیتکار می

 کند:روایت می

نفریم اینجا. سه طبقه اتاق داریم و دو طبقه هم اونور. تخت  611ما کانکس نداریم اتاق داریم. »

نفر. هرکس هر چی دلش بخواد.  11نفر، تو یه اتاق دیگه  3تا تو یه اتاق دیگه  2نداریم. تو یه اتاق 

 «روز سرکار میرم کسی کار نداره. 6روز،  3ای برای تفریح کسی کاری نداره هرجا بریم. من هفته

گردی ارتباط مستقیمی با مدل شراکت اقتصادی مورد میزان آزادی عمل و خودمختاری در شغل زباله

( دارد. یکی از مزایای این شغل، برای کارگران افغان، ثابت نبودن دستمزد و 1جدول شمارۀ ) اشاره در

-اساس، با صرف زمان بیشتر، زباله آوری شده است. براینامکان کسب درآمد بیشتر براساس میزان بار جمع

های ساختمانی، که ساز و کار و سویی، برخالف ساخت توانند درآمد بیشتری نیز کسب نمایند. ازگردها می

شوند و وابستگی زیادی به فصل، بازار مسکن و تحوالت اقتصادی دارند و مشاغل دائمی محسوب نمی

حاضر نیز در وضعیت رکود قرار دارند، منابع زبالۀ شهری در تهران، به میزانی گسترده است که شغل  درحال

 ای دائمی کرده است.  گردی را تبدیل به پیشهزباله

های پیمانکاران از آنان در مواقع ضروری مزایای نسبی این شغل برای اتباع افغان، حمایتاز دیگر 

یا درصورت دستگیری و رد مرز از / است. مثالً، اگر مشکلی بابت اقامت غیرقانونی کارگران ایجاد شود و

و انتظامی دارند، مندی از شبکه مناسبات غیررسمی که با نهادهای رسمی کشور، عموماً پیمانکاران با بهره

جهان کارگرانی که به شیوۀ غیرقانونی وارد رو، امنیت زیست شوند. ازاینمانع از اخراج آنان از کشور می

گردد. یک اند یا مدت اقامتشان منقضی شده است در این شغل بیش از سایر مشاغل تأمین میایران شده

 گوید: اینگونه می های پیمانکار از آنانگرد افغان در زمینۀ حمایت زباله

بینیم عین خاطر این از پیمانکار ناراحت نیستیم، چون میایم از پیمانکار. ما بهما خدایی راضی»

بر میاد تو کس نباشیم. مثالً فردا دزد و الت و جیبکنه که ما اینجا بیسرپرستمانه. مثالً یه کاری می

ها مریض شن میان. یکی از بچهیم سریع پا میگاراژ، باید یکی باشه که از ما محافظت کنه. زنگ بزن

 «.برن بیمارستان. ناراضی نیستیم ازشونبشه اگه اطالع بهش بدیم، سریع با ماشین میان سریع می
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گردی نزد ایرانیان، عدم منزلت شغلی آن و نیز بهداشتی نبودن بر موارد مذکور، ماهیت شغل زباله عالوه

ن ایرانی به اشتغال در این حوزه کاهش یابد. در این زمینه یکی از شود تمایل کارگرااین شغل سبب می

 گوید:پیمانکاران می

ای هم بلد نیستن، جایی هم ندارن، پیمانکار میاد به اینا اسکان میده، ان کار دیگهاینا چون افغانی» 

پولشون نقده. اما دونن کنن، هم جا دارن هم میآوری میرن جمعذاره. اینا می ماشین در اختیارشون می

تومن اگر بهش بدی شاید  3-25711آد کار کنه. یعنی عنوان، حتی برای رانندگی هم نمی هیچ ایرانی به

خواد، ساعت کار داره، سر ساعت باید بیان، سر ساعت باید برن که انجام نمیشه. بیان. تعطیلی می

گن من بشینم زباله جمع کنم؟ مگه می خاطر اینکه زباله است، هاشونم هستن که نیاز دارن ولی بهخیلی

گیم ایرانی بیاد. ولی ایرانی کنم؟ ما بارها تو روزنامه زدیم تشویق کردیم، خود ما هم می جمعمن آشغال

کنه مرتب نمیاد چون  ش دوماه سه ماه کار می شو رد کنیم. برای بیمهاگه بیاد، برای شرکت باید بیمه

کنه. حتی کارگر افغانی ره جای دیگه کار می چرا بیاد تو بازیافت؟ می کسی که بخواد مرتب بیاد کار کنه

 «     کنه، چرا بیاد تو زباله؟ره کار میهم اگر مجوز کار و کارت کار داشته باشه جاهای بهتری می

ماهیت غیررسمی حضور کارگران افغان در ایران، در کنار غیررسمی بودن این شغل، شرایط کاری 

راهم کرده است که فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی و منزلت شغلی است. این امر سبب نامناسبی را ف

شده است که کارگران ایرانی و مهاجران غیرایرانی، که دارای کارت اقامت و پاسپورت هستند، کمتر تمایل 

ه دلیل گمنامی به حضور در این شغل داشته باشند. درمقابل، کارگران مهاجر و غیررسمی افغان در ایران، ب

توجهی به منزلت پایین آن را دارند. آوری بیشتر در این شغل و بیو غیررسمی بودن امکان تاب

وری اقتصادی نیروهای افغان و سالمت اخالقی آنان بیش از نیروهای براین، از نگاه پیمانکاران، بهره عالوه

کاری بیشتر سبت به ایرانی، زدوبند و کمایرانی است. تأکید بر بنیۀ بدنی بیشتر کارگران افغانستانی ن

های کار و فرایند استثمار منجر به رغبت آوری بیشتر نیروهای افغان در قبال دشوارینیروهای ایرانی و تاب

 شود.کارگیری نیروی کارگر افغانستانی می بیشتر بخش خصوصی در به

 گردینقش حکمروایی هیبریدی شهری در تشدید زیست غیررسمی زباله

سازی و تمرکززدایی و زایش حکمروایی هیبریدی و گری شهرداری، گرایش به کوچککاهش تصدی

آغاز شده است و با  51دوگانه در قالب شراکت شهرداری و بخش خصوصی فرایندی است که از اوایل دهۀ 

با این  های فعالیت شهرداری مانند خدمات شهری فراگیر شد. همسوتدریج، در اکثر حوزه گذر زمان، به

شد و به کاالیی « شِبه کاال»یا « کاالیی»نحوی  داری به واسطۀ منطق شیوۀ تولید سرمایه روند، زباله به

دنبال کسب سود از آن برآمدند.  بدل شد که شهرداری و بخش خصوصی به قابل تملک و خرید و فروش

ت خزانه و کسری بودجه آن تمایل شهرداری به کسب سود بیشتر از زباله، به عوامل دیگری همچون وضعی
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های اخیر، به دلیل کسری بودجه در گردد. برای نمونه، به گواه برخی از پیمانکاران، در سالنیز بازمی

سویی، برخالف گزارش بانک جهانی، که درگیری  شهرداری، نگاه سوداگرایانه به زباله بیشتر شده است. از

توسعه را حاکی از افزایش استانداردهای  درحالبخش خصوصی در مدیریت پسماند جامد در کشورهای 

خصوصی _عمومی گردی از خالل راهکار شراکتبخشی و سازماندهی به زبالهمحیطی و بهداشتی و تنظیم

دهد که در زمینۀ ایران، درگیری بخش خصوصی به افزایش سوداگری و ها نشان میدانست، یافتهمی

-سویی، چالش سازی در این عرصه دامن زده است. ازرسمیبهداشتی و غیر_کاهش استانداردهای محیطی

های اخیر، منجر به افزایش قیمت پسماند خشک گردیده است. های اقتصادی و افزایش نرخ ارز در سال

و افزایشِ تا ده برابر قیمت رقم مزایدات  1هاکارانه و مداخلۀ شهرداری در رقابتی کردن مزایدهنگاه کاسب

ز به تمایل بیشتر پیمانکاران به استفاده غیرقانونی از نیروی کار ارزان مانند کودکان و نی 31مناطق در سال 

 کارگران مهاجر غیررسمی منتهی شده است؛ کارگرانی که نیازی به بیمه و اسکان رسمی ندارند. 

قرارداد واگذاری پسماند خشک پیمانکاران در سه ماهۀ نخست  -11-17و بند  -4-3-2مطابق تبصره 

که به میزان  آوری شده هستند و درصورتیوع قرارداد، ملزم به افزایش تناژ پسماند خشکِ با ارزشِ جمعشر

آوری پسماند خشک نرسند با فسخ قرارداد مواجه خواهند شد. درنتیجه، پیمانکاران با ورود پایۀ تعهد جمع

آوری بال افزایش تناژ زبالۀ جمعدن گرد غیررسمی، بهبه ساحت اقتصاد غیررسمی و شراکت با نیروهای زباله

شده و رسیدن به حداکثر سود هستند، تا در ازای پرداخت ماهیانۀ مبلغ مزایده، به سود کافی دست یابند و 

آوری پسماندهای براین، مطابق با قرارداد واگذاری عملیات جمعمشمول فسخ قرارداد نیز نشوند. عالوه

مامی مراحل طرح تفکیک پسماند ممنوع است و کارگران پیمانکار کارگیری اتباع غیرایرانی در ت خشک، به

باید صرفاً ایرانی و دارای شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه باشند. همچنین پیمانکار 

های کارگری، که براساس آن فیش حقوقی متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار و کارت

که پایبندی کامل به موارد قانون کار برای پیمانکار  طور مرتب پرداخت نماید. ازآنجایی هشود، ب تهیه می

دهند به سمت شراکت با کارگران گردد، پیمانکاران ترجیح میاش میبر و منجر به کاهش سود نهاییهزینه

در وضعیتی موقتی قرار  شان در ایران،دلیل حضور غیرقانونیای که بههای در حاشیهافغانستانی بروند. گروه

 گری در قیاس با کارگران رسمی برخوردارند.دارند و از امکان کمتری برای اعتراض و مطالبه

گردی و تشدید گرد، تقویت زیست غیررسمی زبالهمجموعۀ این عوامل به رشد تعداد کارگران زباله

ل دو دهۀ اخیر، بخش منازعات شهری درخصوص زباله دامن زده است. این درحالی است که در طو

پروری با های حامیها و شبکهدهی به ائتالفخصوصی توانسته است با تثبیت جایگاه خود و شکل

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
های بخش  آوری پسماند خشک در مناطق شهری را از طریق مزایده به شرکت. شهرداری تهران فرایند تفکیک زباله و جمع1

 ده خواهد بود.کند. در مزایده، شرکتی که باالترین رقم را پیشنهاد نماید، برنده مزایخصوصی واگذار می
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گونه که برخی  های قدرت را به نفع خود تغییر دهد. همانشهرداری و نیروهای برقراری نظم شهری موازنه

راردادهای با کمترین هزینه مطمئن شویم، شوند، مطابق منطق بازار برای آنکه از قپژوهشگران یادآور می

ها از قراردادها های بسیار برای رقابت با یکدیگر است؛ اما با گذر زمان، آن هنگام که شرکتنیاز به شرکت

جای های خصوصی بهها به شرکتمطمئن شدند و درگیر خدمات گشتند، امکان وابستگی شهرداری

رو، امروزه شهرداری  (. ازاین2112د )کادیربیگلو و سامر، ها به قراردادها وجود داروابستگی شرکت

پیش به آوردۀ مالی و نیروهای بخش خصوصی در حوزۀ پسماند خشک وابسته است. در این میان،  از بیش

آوری و فروش زباله به پیمانکاران، مسئولیت اجتماعی و اجرایی سپاری و تفویض فرایند جمع برون

 -4-33طوری که مطابق بند  گون مدیریت زباله را کاهش داده است، بهشهرداری درخصوص ابعاد گونا

آوری پسماندهای خشک، کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از قرارداد واگذاری عملیات جمع

-نظر میگونه مسئولیتی ندارد و در کلیۀ موارد پیمانکار مسئول خواهد بود. بنابراین بهعملکرد پیمانکار هیچ

ها به بخش خصوصی، چه در قالب واگذاری اختیارات به د که تمرکززدایی چه در قالب تفویض مسئولیترس

در  1گریزی سازمانی و تضعیف پاسخگویی عمومیمناطق و انشقاق درون سازمانی به تسهیل مسئولیت

-توضیح زباله مدیرعامل سابق سازمان پسماند شهر تهران در شهرداری تهران دامن زده است. برای نمونه،

 گوید:گردی کودکان و نقش پیمانکاران شهرداری اینگونه می

بندند. آوری زباله قرارداد میما مسئولیت اجرایی نداریم، شهرداران منطقه مستقیماً با پیمانکاران جمع»

کنند، ما فقط ناظر عالی هستیم. کارفرما ناظر شهردار ناحیه است و صورت وضعیت را خودشان تهیه می

 2«.کنند، باید از خودشان پرسیدخود منطقه است و اگر کنترل نمی

همسو با قدرت گرفتن بخش خصوصی در مدیریت پسماند شهری، شهرداری از تعهدات و 

نشینی کرده است. برای نمونه، در گذشته شهرداری متعهد به ارائه های گذشته خود عقبمسئولیت

کارگران پسماند خشک بوده است. اما مطابق با قراردادها و زیرساخت به پیمانکاران برای اسکان رسمی 

آوری پسماند خشک، هر شکلی از اسکان کارگری ممنوع است. یکی از های جدید جمعنامهآیین

 گوید:باره می پیمانکاران دراین

این داد، ولی تو قراردادهای جدید یه زمانی شهرداری تعهد کرده بود و اسکان کارگری باید تحویل می»

هایی شده بود که کنن. دو سه سال پیش یه مشکالتی شبانه به وجود آمد و یه شیطنتکارو دیگه نمی

اینا گفتن نباید باشه. االن دیگه عمالً پیمانکار خودش باید برای کارگراش بره اسکان تهیه کنه، درواقع 

 «.به شیوه غیررسمی

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Public Accountability 

 .1، صفحۀ 26/5/35به تاریخ  3335. روزنامه رسالت، شماره  2
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ن کارگری به کاهش کیفیت محل زیست کاهش تعهدات شهرداری و غیرقانونی اعالم کردنِ اسکا

سازی اسکان کارگری منتهی شده است. بنابراین، شکل اسکان کارگران زباله از گردها و غیررسمیزباله

تر رایج در بسیاری از مناطق شهرداری، که دارای امکانات رفاهی مانند تخت، سرویس های مناسبسوله

های کیفیت، مانند گاراژها و کانکسغیررسمی و عمدتاً بی بهداشتی، حمام و آشپزخانه بودند، به فضاهای

. نبود اسکان رسمی مناسب همچنین، مانع حضور 1های بازیافت، تغییر شکل یافته استحاشیه ایستگاه

 وقت ایرانی در این عرصه شده است.کارگران تمام

 گردیجغرافیای اسکان غیررسمی زباله

گرد به شیوۀ کنونی ممکن کرده است، دسترسی کارگران زباله گردی را بهآنچه زیست غیررسمی زباله

گرد افغان فاقد که اکثریت کارگران زباله هایی ارزان و/یا رایگان برای اسکان شبانه است. ازآنجاییمکان

سویی، اگر ملزم به پرداخت اجارۀ  کارت اقامت و/یا پاسپورت هستند، امکان اجارۀ رسمی ملک را ندارند. از

ه در شهری چون تهران باشند، حضورشان در ایران، صرفۀ اقتصادی نخواهد داشت. تمایل به کاهش ماهیان

گرد است و اساساً عدم تمایل آنان به ترین اهداف کارگران زبالهانداز یکی از اصلیها و افزایش پسهزینه

آن در قیاس با ورود پرریسک و های بیشتر استفاده از پاسپورت، ویزا و ورود قانونی به ایران به دلیل هزینه

 غیرقانونی نیز به همین امر مرتبط است.

های های ایزوله و دور افتاده در مجاورت اتوبانگردها عمدتاً در زمینفضاهای اسکان غیررسمی زباله

غربی شهر تهران واقع شده است.  شرقی و جنوب های شرقی، جنوبی، جنوب داخل شهر و/یا در حریم پهنه

های کارگاهی دارد و/یا در مجاورت زمین -ه کمتر مسکونی است و سابقۀ کاربری صنعتیمناطقی ک

ها عمدتاً یا اوقافی ها در گذشته و حال قرار داشته است. مالکیت این زمینپزخانه کشاورزی، باغات و کوره

از اسکان ها متعلق به شهرداری منطقه است. چنین مختصاتی است یا شخصی است و در مواردی هم زمین

 گردها تشدیدکنندۀ ماهیت غیررسمی و موقتی بودن زیست آنان است. غیررسمی زباله

کند. ای، امکان نظارت حکمروایی شهری و افکار عمومی را کمتر مهیا میچنین فضاهای در حاشیه

زی این های مترتب بر بستن و پاکساسویی، ساختار بدوی و فاقد امکانات این گاراژها و گودها هزینه از

گذارد. دهد و ایماژی موقتی از آن را درمقابل دیدگان ناظران به نمایش میفضاها را کاهش می

ترتیب، نمایش موقتی و بدوی بودن این فضاها هم شانس تحمل شدنشان را از طرف مسئولین نظم  بدین

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
رسمی و ، با همکاری شهرداری منطقه، پیمانکاران اسکان نیمه13و  4. امروزه در مناطق معدودی از شهر تهران مانند منطقه 1

-ایندی پارادوکسیکال و نامنطبق با ممنوعیت احداث اسکان کارگری در آییناند؛ فرتری را برای کارگران فراهم کردهقبولقابل

 های جدید پسماند خشک.نامه
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اربری آن را برای های احتمالی به هنگام تخریب، پاکسازی و تغییر کدهد و هم هزینهشهری افزایش می

رو، در یک همدستی و تقسیم کار پنهان میان  دهد. ازاینکنندگان در آینده کاهش میمالک زمین و تخریب

گردها در حکمروایی شهری، پیمانکاران، صاحبان زمین و گاراژدارها، امکان بهبود زیست غیررسمی زباله

ترین امکانات رفاهی، مانند سرویس بهداشتی و  ییها فاقد ابتدارود. اکثر این مکاناین فضاها از بین می

کند. برای نمونه، حمام، است و صاحب زمین یا گاراژدار با توجیهات مختلف از ساخت آن شانه خالی می

 گوید:آباد اینگونه میصاحب گود ایرانی یکی از گودهای اشرف

یرن استفاده کنن. یه دونه شیر اینا آدمایی هستن که اگه یه دستشویی براشون اینجا درست کنیم، نم»

طوریه. تو بغل خونه خودش میره کنه. اینا اصالً مدلشون ایننفر باهاش سر می 211آب که گذاشتیم 

-طوریه. یکی میشونم بکنی مدل زندگیشون اینکنه. بهداشتی نیستن دیگه. هر کاریدستشویی می

تان که اونجا نه برق هست نه نفت هست. های افغانسکردن وسط بیابون گفت اینا یه جایی زندگی می

 «برن تو خونه تا گرم بشن.زنن میفقط چوب آتیش می

جسمانیت بخشیدن به »مثابه مکانی برای  گردی از این جهت که بهجغرافیای اسکان غیررسمی زباله

این  ( است. در1315از منظر آگامبن ) 1است مشابه وضعیت اردوگاه« حیات برهنه»و « وضعیت استثنایی

یا  2مثابه هوموساکر شود و زیست آنان بهای بَدَوی ترسیم میگرد به شیوهوارۀ کارگران زبالهوضعیت، عادت

مندی از حقوق شهروندی است. چنین تصویری گردد، حیاتی که فاقد حق بهرهحیات برهنه درک می

کند؛ مشابه فرایندی که فوکو ان میالگویی از آپارتاید غیررسمی و پنهان را علیه کارگران مهاجر افغان نمای

-های پستای که اخراج، طرد و باال بردن خطر مرگ برای گونهنامد. رویه( نژادگرایی می331-33: 1331)

پذیر شمارد. از نگاه فوکو، نژادگرایی برقراری رابطه بین زندگی من و مرگ دیگری را امکانتر را جایز می

ارویی نظامی یا جنگ نیست، بلکه از نوع بیولوژیک است. این رابطه چنین ای که از نوع رویسازد؛ رابطهمی

تر بمیرند، هرچه شمار بیشتری از افراد ناهنجار نابود های پستهرچه شمار بیشتری از گونه»کند: حک می

 دهد، و من به منزلۀ یک گونه، نه فرد، بیشترمثابه یک کل، تباهی کمتری رخ می شوند، در گونۀ بشری به

« دست خواهم آورد، و قادر به تکثیر خواهم بود.تر خواهم شد، قدرت بیشتری بهتوانم زندگی کنم، قویمی

 (.331: 1331)فوکو، 
ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ

گردد. در اردوگاه، وضعیت رفته به قاعده بدل می شود که وضعیت استثنا رفته. اردوگاه مکانی است که هنگامی گشوده می1
یابد که، در این مقام، د، نوعی ترکیب یا آرایش مکانی دائم میاستثنایی که اساساً در حکم تعلیق موقتی وضعیت قانونی بو

(. اگر ذات اردوگاه عبارت است از جسمانیت بخشیدن به وضعیت 65: 1315) ماندپیوسته خارج از وضعیت عادی قانون باقی می
شود، عمالً باید ی ایجاد میصورت هر زمان که چنین ساختاراستثنایی و درنتیجه ایجاد مکانی برای حیات برهنه در کل، دراین

  (.63: 1315تصدیق کنیم که با یک اردوگاه روبروییم )آگامبن، 

 
2. Homo Sacer 
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دهد که اکثریت آنان از وضعیت زیست گردهای افغان نشان میزباله این درحالی است که مصاحبه با

یافتۀ کنونی خود در آنها شرایط نامناسب و تنزلتری در افغانستان برخوردار هستند. قابل قبول و مناسب

 آورند. ایران را به دلیل موقتی بودن و غیررسمی بودن تاب می

 
 تهران 22آباد در حریم منطقه ای از اسکان غیررسمی در گودهای زباله اشرف: نمونه1عکس شمارۀ 

که در میان تلی از زباله قرار هایی است گردها در گودها و گاراژها، عموماً اتاقکفضای زیست زباله

های های گچی، آلونکتواند چیزی از جنس بلوکها براساس امکانات حداقلی موجود میدارند. این اتاقک

باشد ها عموماً فضای کوچک دو در دو متر یا سه متر میبدون در و کانکس باشد. فضای داخلی این اتاق

-تری هستند که از چندین دستگاه تشکیل شدهضاهای وسیعکنند. گودها فکه چندین نفر در آن زندگی می

هم متصل است. عموماً در فضاهای داخل شهر، خصوصاً در اند. دستگاه ترکیبی از چند اتاقک یا کانکس به

 21مناطق پهنۀ شمالی شهر، امکان ایجاد گود وجود ندارد. گودهای موجود فعلی بیشتر در حریم منطقۀ 

دیوار  گردها را دارند. گاراژها عموماً با دروها بیشترین سهم از اسکان غیررسمی زبالهقرار دارند. اما گاراژ

راژهای کوچک مسقف که مشابه اند اما گاشوند. اکثریت گاراژها سر باز و بدون سقفمحافظت می

 اند. های ضایعاتی هستند نیز در شهر قابل رویت مغازه

فروش زباله، مانند خالزیر، تنها نوع خاصی از پسماند برخی گاراژها خصوصاً در مناطق آزاد خریدو

صورت مخلوط،  گیرند )مانند کارتن و پت(؛ اما عموم گاراژها پسماندهای خشک را، بهخشک را تحویل می

کند. آوری میدهند. تصویر اول مرتبط با گاراژی است که پِت و پالستیک را منحصراً جمعدر خود جای می

های مخلوط و گوناگون را با چرخ دستی، وانت و گردها زبالهگاراژی است که زبالهتصویر دوم مربوط به 

 یابند. ها اسکان میهای همانجا شبآورند و در کانکسگونی به آنجا می



 

 

 

 

 

 11 گردی: مطالعه  ...  گیری زیست غیررسمی زباله ها و فرایندهای شکل زمینهایثاری، شجاعی زند/ 

 

 

 

 
 آوری و تفکیک زباله در تهران: تنوع گاراژهای جمع2عکس شمارۀ 

گردهای اند. آنها برخالف زبالهول به فعالیتصورت ثابت، مشغ گردها بهداخل گاراژها، برخی از زباله

های آوری و جداسازی زبالهپردازند، وظیفۀ جمعآوری زباله از مخازن داخل خیابان میسیار، که به جمع

گردهای سیار است و حقوقشان نیز داخل گاراژ را برعهده دارند. سختی کار این افراد عموماً کمتر از زباله

گردهایی که سن باالتری دارند، بیشتر در میان این گروه گردهای سیار است. زبالهثابت و کمتر از زباله

 شوند.دیده می

شوند، گردها محسوب میترین الگوهای اسکان غیررسمی زباله بر گاراژها و گودها، که اصلی عالوه

گردها کان زبالههای رسمی بازیافت مناطق نیز از جمله انواع اسهای متعلق به ایستگاهزیستن در سوله

ایستگاه رسمی تفکیک بازیافت در مناطق است و اگر چه  22شود. شهر تهران دارای بیش از محسوب می
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مطابق با قانون واگذاری پسماند خشک پیمانکاران حق اسکان دادن به کارگران تفکیک پسماند خشک را 

های رسمی از آن است که اکثر ایستگاهندارند، اما مشاهدات میدانی و مصاحبه با پیمانکاران مناطق حاکی 

اند. این کارگران رسمی مکانی برای اسکان کارگران خود تعبیه کرده ای غیررسمی یا نیمهمناطق به شیوه

-شوند. گروه اول کارگران نیمه رسمی هستند که بر روی نوار نقاله و داخل سالن عمدتاً شامل دو گروه می

کنند. دسته دوم کارگران غیررسمی طور روزانه و شیفتی کار میبه های پردازش و جداسازی پسماند خشک

آوری شده از شوند و بارهای جمعپیمانکار هستند که با چرخ دستی، وانت یا گونی در منطقه پراکنده می

شوند و اسکان شبانه آورند و همان جا نیز به تفکیک مشغول میمخازن و معابر را به ایستگاه رسمی می

نامه قرارداد کنند، نیز برخالف آیینهای پردازش کار میرسمی، که در سالن . تمامی کارگران نیمهیابندمی

واگذاری پسماند خشک شهرداری، از اتباع غیررسمیِ افغان و فاقد بیمه هستند؛ اگرچه نحوۀ فعالیت آنها بر 

ست. اما دستۀ دوم هم ماهیت و های رسمی مورد تأیید قوانین مکتوب شهرداری اروی نوار نقاله در ایستگاه

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 

 کند. نظم و امنیت شهری را فراهم می

ندرت ممکن  گردها در شهر تهران، جمعی از آنها نیز بهمدل رایج اسکان غیررسمی زبالهبر سه  عالوه

های شخصی هایی داخل شهر اسکان یابند. این گروه از افراد عموماً برای کارفرماها و واسطهاست در خانه

آوری ورت محل جمعکنند و این افراد در خانۀ خود یا در مجاکه با پیمانکاران مناطق مرتبط نیستند کار می

کنند. در محدودۀ مولوی و بازار و مناطق جنوبی شهر، زباله، ملکی شخصی را برای اسکان آنها فراهم می

آوری شده و های جمعمثابه محلی برای دپوی زباله ها هم بههایی قابل رؤیت است. این خانهچنین مکان

های خود به رد. کارگرانی که در ازای فروش زبالهگیهم برای اسکان شبانۀ کارگران مورد استفاده قرار می

 ها را دارند. تر، امکان اسکان رایگان در این خانهقیمت پایین

هایی برای زیست غیررسمی آنان ها داللتها و خانهگردها در گاراژها، گودها، سولهزندگی جمعی زباله

های ( درخصوص منطق پادگانی شیوه2115) ( و ایدۀ هافمن1331دارد. با تأسی از ایدۀ اردوگاه آگامبن )

های کارگران های جمعی را تمرکز بر بدنتوان کارکرد این مکانساماندهی نیروی کار جوانان شهری، می

رو،  سرعت به صف درآیند و به نقاط مختلف شهر اعزام شوند. ازاینبه شکلی دانست که بتوانند به

ی به شکلی است که ویژگی حاضر بودن و در دسترس بودن و سازماندهی جمعی نیروهای کارگر افغانستان

کار و در دسترسی هستند که  زمان دارند. آنها نیروی آماده بهسازی فوری را هماحتمال تعلیق و موقتی
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هاست که این موقتی بودن دائمی به همین برند. اما سالسر می به 1«موقتی بودن دائمی»همواره در نوعی 

سو،  رار داشته است. وضعیتی در آستانه که مابین ادغام و حذف دایمی قرار دارد. ازیکشکل و شمایل استم

اند و آوری زباله در شهر تهران بدل شده ترین نیروی غیررسمی مدیریت پسماند و جمعآنها به اصلی

زین نمود. طور کامل، حذف و جایگتوان آنها را در نیروی کار رسمی ادغام کرد و نه بهدیگر، نه می ازسوی

گردی و هم در ارتباط با ماهیت این خصلت پارادوکسیکال هم پیرامون جغرافیای اسکان غیررسمی زباله

« فضای خاکستری»طور مداوم در  شغل و حضورشان در ایران قابل ردیابی است. وضعیتی که آنان را به

ریکیِ اخراج، تخریب و مرگ قرار در میان روشنیِ قانونمندی، پذیرش، امنیت و تا»دهد. فضایی که قرار می

های شبه دائمی را در مناطق شهری شکل شوند و حاشیهدارد. فضاهای خاکستری نه ادغام و نه حذف می

 (.2113)ییفتاچل، « ای در اماننددهند که از نظارت مسئولین دولتی و شهری تا اندازهمی

سود آنان است و هم به ضررشان.  ای بهگردی هم حربهموقتی بودن دائمی زیست غیررسمی زباله

ثباتی فعالیت و حضور آنان در ایران، امکان بهبود شرایط زیست آنان را )مانند سویی، موقتی بودن و بی از

دیگر، موقتی بودن به الگویی  کند و ازسویوضعیت بیمه و شرایط بهداشتی کار و محل زندگی( تضعیف می

-مدت و رشد اقتصادیوم حضور آنها در ایران، تأمین منافع کوتاهزند که امکان تدااز غیررسمیت دامن می

 کند. بنابراین غیررسمیت و موقتی بودن دائمی پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. شان را تضمین می

 شناسی انواع اقتصاد غیررسمی براساس مدل شراکت اقتصادیگونه

گردها با پیمانکاران است. اکت اقتصادی زبالهگردی تنوع شریکی دیگر از عناصر زیست غیررسمی زباله

آوری آوری زبالۀ خشک توسط پیمانکاران شهرداری در قالب خرید و جمعمطابق قانون، فرایند رسمی جمع

ها، اماکن دولتی، مدارس ویژه در منازل، مغازه ها، بهپسماندهای خشک تفکیک شده در مبادی تولید و غرفه

های مورد تأیید و مجاز های موسوم به ملودی و انتقال آنها به ایستگاهانتهای تجاری توسط وو راسته

چیزی که در ها را ندارند. اما آنآوری زباله از مخازن داخل خیاباناساس، پیمانکاران حق جمع است. براین

ز کارگران طوری که استفادۀ گسترده ا ای غیررسمی و کامالً متفاوت است. بهپیوندد، رویهعمل به وقوع می

آوری زباله از مخازن شهری امری افغانستانی توسط پیمانکاران در قالب چرخۀ اقتصاد غیررسمی و جمع

 متداول است.

های این پژوهش چهار مدل اقتصاد غیررسمی حول زباله در براساس مشاهدات میدانی و مصاحبه

لگو در شهر تهران است، شامل شراکت ترین ارسد رایجنظر می تهران قابل شناسایی است. مدل اول، که به

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1  . Permanent Temporariness   

 کار رفته است(  های شهرهای استعماری به( در تحلیل حاشیه2113این مفهوم پیش از این توسط ییفتاچل ))  
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است. در این مدل، پیمانکاران « سپاری مجدد برون»گردها و پیمانکاران بر مبنای اقتصادی میان زباله

گردهای قدیمی یا سازی زباله، متولی ساماندهی و رسمی11پسماند خشک، که زمانی در اوایل دهۀ 

گردهای غیررسمی های خود را به زبالهو مسئولیت ای معکوس وظایفها بودند، به شیوهچوبکی_نمکی

آوری پیمان عملیات تفکیک در مبدأ و جمع 13 -4کنند. این درحالی است که طبق بند سپاری میبرون

پسماندهای خشک، پیمانکار اجازه ندارد موارد قرارداد را کالً و/یا جزئاً به غیر واگذار نماید و در صورت 

قرارداد مذکور، حذف کامل  -4-3-16شود. همچنین طبق بند سخ قرارداد میواگذاری مشمول شرایط ف

کارگیری این عوامل در دوش( و عدم بهبهگردهای گونیهای دستی و عوامل غیرمجاز )مانند زبالهچرخ

 سطح شهر توسط پیمانکار یا عوامل تحت امر وی ضروری است. 

-صورت کامل یا جزئی اجرا می ق شهر تهران بهسپاری غیررسمی در بسیاری از مناط این مدل برون

کنند، اما ای از این مدل شراکت اقتصادی استفاده میبه شیوۀ گسترده 7، 3، 2، 1شود. برای مثال، مناطق 

های شراکت استفاده ای ترکیبی از این مدل با سایر مدل، به شیوه17در برخی از مناطق دیگر، مانند منطقه 

درصد زبالۀ این منطقه از طریق  51، 17بنا به گفتۀ یکی از مدیران شهری در منطقه شود. برای نمونه، می

 21سپاری مجدد )مدل اول( و  درصد از طریق فروش محورها و برون 11شراکت درصدی )مدل دوم(، 

 کنند )مدل چهارم(.شوند که با پیمانکاران همکاری نمیآوری میها نیز توسط گاراژهایی جمعدرصد زباله

آوری زبالۀ روند شراکت اقتصادی دستۀ اول به شکلی است که پیمانکار بابت اجازۀ کار یا اجازۀ جمع

و/یا گاراژدار  _شودکه ارباب نیز نامیده می_خشک هر کارگر افغانستانی در منطقه، مبلغی را از سرکارگر 

 1کند.گردها صادر میزبالهبرای « کارت فصلی»کند و در ازای آن، کارت مجوز کار موسوم به دریافت می

شود. این فرایند عموماً به دو صورت نیز گفته می« شراکت رسومی»یا مدل « قرارداد رسوم»به این شیوه، 

سپاری بخشی از منطقه  سپاری کامل منطقه. در برون سپاری بخشی از منطقه و برون شود: بروناجرا می

براین، این شود. عالوهقه به نیروهای غیررسمی واگذار میهای منطصرفاً یکی از نواحی یا برخی از محدوده

شود. سپاری، که صرفاً با اجازۀ کار همراه است، گاهی در پیوند با اجازۀ سکونت نیز تعریف میشیوۀ برون

های ای به دلیل وجود شمار زیادی از گاراژهای قدیمی بازیافت در زمینبرای نمونه در برخی مناطق حاشیه

ی، شاهد واگذاری اجازۀ توأمان کار و سکونت در منطقه هستیم. در این راستا، پیمانکاران با ارزان شهر

اجارۀ برخی گاراژها از صاحبان زمین آنها را طی فرایند مزایدۀ غیررسمی به باالترین قیمت به گاراژداران، 

نت کارگران و تفکیک زباله در دهنده بدین وسیله اجازۀ سکو دهند و اجارهداران یا اربابان اجاره میدستگاه

آوری های جمعگیرد و صاحب زبالهآن گاراژ به همراه اجازۀ فعالیت کارگران در منطقه را از پیمانکاران می

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
شود، گردها در تلفن همراه نیروهای گشت پیمانکار ثبت میجای کارت فصلی، تصویر و نام زباله . امروزه در برخی از مناطق به1

 گردهای غیرخودی و قاچاقی فراهم شود.تا امکان نظارت و تشخیص زباله
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آوری شده از منطقه نخواهد های جمعاساس، در این مدل، پیمانکار صاحب زباله گردد. براینشده نهایی می

رو، در جهت کاهش گردهاست. ازاینتعلق به گاراژدارها، اربابان و زبالهها مبود و سود حاصل از فروش زباله

دهند تا سرعت و  آوری زباله را صرفاً با گونی میگردها، پیمانکاران عموماً اجازۀ جمعسود اربابان و زباله

اخت آوری زباله کاهش یابد و اربابان مجبور به افزایش کارگران خود در منطقه و افزایش پردحجم جمع

ها، کمترین میزان است، رسوم به پیمانکاران شوند. مسئولیت پیمانکاران در این مدل، در قیاس با سایر مدل

دهنده منطقه و نظارت را بر عهده دارند. همسو با  چراکه پیمانکاران تنها نقش واگذار کننده یا اجاره

 یابد.مسئولیت کمتر پیمانکاران، قدرت آنها نیز کاهش می

است. در این مدل صاحب نهایی زباله پیمانکار است و سود « شراکت درصدی»شامل الگوی  مدل دوم

گردی تقسیم صورت درصدی میان خود و چرخۀ غیررسمی زباله ها توسط پیمانکار بهحاصل از فروش زباله

درصد  31دارد و درصد از سود حاصل از فروش نهایی زباله را پیمانکار برای خود برمی 51شود. مثالً می

 6گرد تقسیم نماید. شاید بتوان منطقۀ دهد تا میان خود و کارگران زبالهباقیمانده را به گاراژدار و ارباب می

کند. در این شراکت، پیمانکار در طور کامل از این مدل شراکت تبعیت می ای دانست که بهرا تنها منطقه

بازیافت دارد. مطابق با این مدل، هزینۀ اجارۀ قیاس با مدل اول، مسئولیت و درگیری بیشتری در چرخۀ 

شود. همچنین هزینۀ تأمین طور مشارکتی میان پیمانکار و گاراژداران/ اربابان تقسیم می گاراژ در منطقه به

گردها و اربابان دستی و گونی نیز به عهدۀ گاراژدار و یا پیمانکار است. در این مدل، زبالهآالت، چرخماشین

تری به ها را به قیمت بسیار پایینکنند، اما زبالهای بابت اجازۀ کار در منطقه پرداخت نمیآنها هزینه

پردازند، در این مدل، گردها نمیای بابت اجازۀ کار زبالهکه گاراژداران هزینه فروشند. ازآنجاییپیمانکار می

ز و در ساعات کاری زیاد مشغول شوند و مجبور نیستند هر روگردها متحمل میفشار کاری کمتری را زباله

کنند. کار داشته باشند، همان قدر نیز دستمزد دریافت می به فعالیت باشند. درواقع به هر میزان که تمایل به

دار بر کارگران کمتر است. اما در مدل اول، بنابراین در این مدل، اعمال قدرت و فشار ارباب و دستگاه

کار و  اند، الزام بیشتری بهگر اجازۀ کار ماهیانه به پیمانکاران پرداخت کردهکه اربابان بابت هر کار ازآنجایی

رو، فشار کاری  گردها برای دستیابی به حداکثر سود دارند و ازاینآوری حداکثری بار توسط زبالهجمع

سط اربابان شود و به ازای هر روز غیبت، مبلغی از دستمزد ماهیانه آنان توگردها تحمیل میبیشتری بر زباله

 گردد. کم می

قابل مشاهده است، مدلی است که  21و  14سومین مدل شراکت، که سنخ آرمانی آن در مناطق 

های چرخۀ مثابه کارفرما، در تمام بخش است. در این مدل، پیمانکار به« کارفرمایی حداکثری»صورت  به

گردها را خود بر عهده دارند. هغیررسمی زباله حضور پررنگ دارد و نظارت کامل بر گاراژها و زبال

آوری و نیروی کار موردنیاز را برعهده دارد و به همین دلیل امکان اساس مالکیت زمین، ابزار جمع براین
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های پیشین، در اختیار دارد. در این کنترل شرایط کار و سرمایۀ مادی را بیش از سایر پیمانکاران در مدل

شراکت درصدی قابل رؤیت نیست و کارگران تحت نظر مستقیم  سپاری یاشیوه، هیچ الگویی از برون

کنند به دلیل قدرت اقتصادی حاضر در مناطقی که با این شیوه فعالیت می کنند. درحالپیمانکار فعالیت می

جایی زباله و نیز  های جابهپیمانکار و مالکیت وی بر تمامی گاراژهای سطح منطقه و ابزارآالت مانند ماشین

های پرس زباله هستند، کل فرایند پسماند ها و کارخانهاینکه خود پیمانکاران عموماً صاحب کارگاه به دلیل

های بازیافت با حضور و نقش مؤثر پیمانکار آوری از مخازن تا ارسال و فروش به کارخانهخشک از جمع

قل از پیمانکاران وجود های قبلی، گاراژدارها و اربابان مستپذیرد. در این مدل، برخالف مدلصورت می

رو، قدرت و استقالل آنها در  شوند. ازاینندارند و همگی آنان به نوعی نیروی کار پیمانکار محسوب می

تبع آن، حداکثر قدرت  قیاس با پیمانکاران کمتر است. در این مدل، پیمانکار دارای بیشترین مسئولیت و به

آوری شده در مدل دوم و سوم، بیشترین منفعت اقتصادی را های جمعاست. مالکیت نهایی پیمانکار بر زباله

 برای بخش خصوصی به همراه داشته است.

یا عدم « عدم شراکت»اما مدل چهارم اقتصاد غیررسمی درخصوص پسماند خشک، شامل سازوکار 

در  تمکین جزئی یا کامل از شراکت با پیمانکار است. برخی از مناطق شهر تهران مانند محدودۀ خالزیر

شوند. این مناطق ، مناطق خرید و فروش آزاد زباله شناخته می11آباد واقع در منطقۀ و تقی 13منطقۀ 

اند و هایی هستند که مملو از گاراژهای ضایعاتی غیررسمی و مراکز خرید و فروش زبالههمچون شهرک

کردند و به دلیل سابقۀ می، شکل بگیرد فعالیت 51سپاری در اواخر دهۀ عموماً پیش از آنکه نظام برون

هایشان حاضر نیستند برای پیمانکاران کنونی کار کنند. ویژگی این مناطق آزاد، خرید پسماند فعالیت

ای بابت های این مناطق به دلیل اینکه هزینهخشک با قیمت باال از فروشندگان است. گاراژها و مغازه

ها را خریداری چندبرابر بیشتر از پیمانکاران زباله توانند با قیمتیدهند، میمزایده به شهرداری نمی

صورت غیرسازماندهی شده با وانت، سایر  گردهای ایرانی که بههمین دلیل، بسیاری از زبالهنمایند. به

یا به اصطالح به صورت _آوری زباله مناطق بدون هماهنگی با پیمانکار دستی به جمع خودروها و چرخ

فروشند تا سود بیشتری نصیبشان های خود را در این مناطقِ آزاد می، زبالهکنندمبادرت می _قاچاقی

های خود را برای فروش های شخصی خرید ضایعات در تهران نیز زبالهگردد. همچنین بسیاری از مغازه

آوری و دپو شده کارگران رسد بسیاری از زباله دزدهایی که بار جمعنظر می برند. بهبه این مناطق می

کنند. پیمانکاران به دزدند نیز درنهایت به این مناطق برای فروش مراجعه میها را میغان در خیاباناف

های شدت خواستار پاکسازی این مناطق و گاراژها و مغازه دلیل پرداخت اجارۀ ماهیانه به شهرداری به

قانون  77ماده  21ضایعاتی مشابه آن در سطح شهر هستند. شهرداری هر ساله با استناد به بند 

ای را های پراکندهها درخصوص مشاغل مزاحم و با کمک نیروی انتظامی و حکم قضایی طرحشهرداری
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دهد. برای مقابله با مناطق غیررسمی خریدوفروش زباله و پاکسازی آنان در دستور کار خود قرار می

ۀ شوش، هرندی، مولوی و بازار های ضایعاتی در برخی نقاط تهران، مانند محدودکثرت گاراژها و مغازه

های شهر است. بنا به ، به دلیل سابقه و بافت تجاری و جمعیتی آنجا بیش از سایر محدوده12در منطقۀ 

آوری و ها و مراکز غیرمجاز جمعسازی بخشی از مغازه، رسمی12گفتۀ مدیر سابق بازیافت منطقۀ 

لزام آنان به تحویل زباله به پیمانکار در گذشته، های تجاری این منطقه و اتحویل زبالۀ خشک در راسته

ها و حاکی از کثرت مغازه 12به وقوع پیوسته است. باوجوداین، مشاهدات میدانی نگارنده از منطقۀ 

گاراژهای شخصی و غیررسمی است که تمایل به همکاری با پیمانکاران را ندارند و این عدم همکاری 

ها و زدوخوردهای نتهی شده است. در برخی از موارد، پس از درگیریبه منازعات فراوانی نیز تاکنون م

داران غیررسمی، غائله با گردها، گاراژدارها و مغازههای پیمانکار و زبالهفراوان میان نیروهای گشت

-های جمعپرداخت حق حساب و رشوۀ ماهیانه از سوی گاراژدار و یا رضایت به فروش درصدی از زباله

شوند، اما در پیمانکار ختم شده است. در برخی موارد نیز گاراژها با حکم قضایی پلمپ میآوری شده به 

 گوید:پاید. یکی از مدیران بازیافت مناطق در این باره اینگونه میها دیری نمیاکثر مواقع، این پلمپ

چون پول خرج  رسهکسم بهشون نمیما گاراژهایی داریم که هیچ نسبتی با پیمانکار ندارن و زور هیچ»

 «کنن.کنن و قُل چماق استخدام میپلیس می

های خشکِ تمیز ، به دلیل حجم باالی زباله12های تجاری مانند محدودۀ بازار در منطقه راسته 

براین، در برخی گیری اقتصاد غیررسمی درخصوص پسماند خشک دارد. عالوهجذابیت بسیاری برای شکل

یا گاراژ ضایعاتی قدیمی بدون هماهنگی با پیمانکار به  نیز تعدادی مغازه 7و  6مناطق دیگر مانند منطقه 

گردها و گاراژداران رسد در طول سالیان اخیر، شمار زبالهنظر می پردازند. بهخرید ضایعات از فروشندگان می

زباله  تبع آن قدرت شبکۀ غیررسمی ایرانی در رابطه با ایرانی مدل چهارم رشد صعودی داشته است و به

آید و در برخی مواقع، به افزایش یافته است. این افزایش در شهرهای مجاور تهران نیز به چشم می

-منازعات چشمگیری نیز دامن زده است. برای مثال، براساس مصوبۀ اخیر شورای شهر نظرآباد کرج، جمع

است و افرادی که از میان  های زباله شهر نظرآباد به پیمانکار واگذار شده های خشک از سطل آوری زباله

کنند، براساس این مصوبه، زیر نظر پیمانکار ساماندهی خواهند آوری پسماند خشک می ها اقدام به جمع زباله

گردهای نظرآباد در مقابل شورای آن شهر و نفر از زباله 211شد. این امر منجر به اعتراض و تجمع بیش از 

-های زبالهمقاومت گروه 1نفر از آنها شد. 21را و نهایتاً دستگیری وارد آوردن خساراتی به ساختمان این شو

شود. در برابر ورود نیروهای بیرونی در قالب پیمانکار، تنها به این مورد ختم نمی 2شدهگرد قدیمی و تثبیت

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. https://tn.ai/2127041 .31آبان  3خبرگزاری تسنیم،   

2. Established 
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ته در این راستا، یکی از پیمانکاران تهران که سابقاً تجربه پیمانکاری در شهر قدس استان تهران را داش

 کند:است اینگونه روایت می

پوش شدن های اونجا کفنخان و شهر قدس رفتیم پیمانکار شدیم، بعد تمام ضایعاتیحسنما تو قلعه» 

های ما رو زدن و کارشون به بیمارستان کشیده شد. هرکس نذاشتن ما کار کنیم. ماشین ما رو زدن، آدم

 «رفته اونجا نتونسته کار کنه.

دهد بخش قابل توجهی از پیمانکاران فعلی بازیافت شهر تهران سابقۀ گاراژداری و یها نشان میافته

رو مدل اقتصاد غیررسمی چهارم  صورت فردی یا خانوادگی در این حوزه را دارند. ازاینداری بهمغازه

تند، بیشترین ظرفیت تحرک طبقاتی و انباشت سرمایه را دارد. اکثریت گاراژداران مدل چهارم ایرانی هس

ثبات اتباع افغان در ایران، امکان مقاومت گسترده و درگیری جدی با پیمانکاران و زیرا جایگاه ضعیف و بی

گردهای افغانستانی هستند. کند. اما کارگران برخی از این گاراژها از میان زبالهشهرداری را از آنان سلب می

ها ارتباط دهد. این شراکترا شرح میجدول زیر مختصات چهار مدل اقتصاد غیررسمی مورد اشاره 

های خاص مناطق شهری و میزان نفوذ، عاملیت و سرمایۀ پیمانکار آن منطقه دارد. مستقیمی با ویژگی

 ها وجود دارد.هایی در استفاده از ابزار کار و شیوۀ اسکان غیررسمی در برخی مدلهمچنین محدودیت

 ل زبالههای اقتصادی حو: انواع شراکت1جدول شمارۀ 

 مدل
مثالی از 

 مناطق

شیوۀ شراکت 
 اقتصادی

هاویژگی  

برونسپاری 
 مجدد و
شراکت 
 رسومی

 
 

 3و  2و  1
7و   
 
 
 
 

سپاری مجدد )مدل برون
 رسوم(

 سپاری کامل منطقهبرون
سپاری بخشی از برون

 منطقه
اجازه کار + اجازه سکونت 

 در گاراژهای منطقه
 صرفا اجازه کار در منطقه

پیمانکار کمترین قدرت  
 بیشترین قدرت برای اربابان و دستگاه داران )خویش فرما(

آوری: گونی. عدم امکان استفاده از وانت و چرخ ابزار جمع
آوری زبالهدشواری فرایند جمع -دستی  

 امکان صعود طبقاتی اربابان افغانستانی وجود دارد.
تر )امکان پاکسازی گودها بیشتر است(.امنیت شغلی پایین  

ها بر کارگران بیشتر استت و فشار اربابقدر  
 منازعات با نیروهای نظم شهری بیشتر است.
 نحوه اسکان: گودها و گاراژهای حاشیه شهر

 
شراکت 
 درصدی

 

6 

 درصدی
 51-31نیمه واگذاری )
 درصد(

 

کمتر است. عاملیت  امکان صعود طبقاتی سرکارگران افغانستانی
 اربابان کمتر از مدل اول است.

گردها در برابر اربابان بیشتر است.مختاری زبالهخود  
 شراکت سرکارگران افغان با پیمانکاران و گاراژداران ایرانی

پذیری ساعت کارانعطاف  
سهولت و سرعت بیشتر -آوری: چرخ دستی و وانتابزار جمع  

دلیل شراکت با پیمانکارامنیت بیشتر کار و اسکان غیررسمی به  
ها داخل منطقه در حریم منطقه و اتوباننحوه اسکان: گاراژهای   
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 های اقتصادی حول زباله: انواع شراکت1ول شمارۀ ادامه جد

 مدل
مثالی از 

 مناطق

شیوۀ شراکت 

 اقتصادی
هاویژگی  

کارفرمایی 
 حداکثری

21و  14  
 عدم واگذاری

 

 بیشترین قدرت و عاملیت برای پیمانکار
 بیشترین مسئولیت برای پیمانکار

هات برای کارگران افغانستانی و اربابکمترین قدر  
آوری: چرخ دستی و وانتابزار جمع  

 نحوه اسکان: گاراژهای داخل منطقه

 عدم شراکت
و  11و  12

13 

عدم تمکین جزئی یا کامل 
 از شراکت با پیمانکار

های شخصی بیشترین امکان رشد صاحبان گاراژها و مغازه
 اقتصادی را دارا هستند.

اریبیشترین خودمخت  
آوری: گونی، چرخ دستی و وانتابزار جمع  

های داخل منطقهنحوه اسکان: گاراژها و خانه  

 گردها در هرم قدرتجایگاه پیمانکاران و زباله

کشی و دار ناشی از مالکیت خصوصی، روابط مالکیت، ابزار تولید، بهرهاز نظر مارکس، قدرت سرمایه

های پرس زباله خشک هستند ها و کارخانهانی که صاحبان کارگاهرو، پیمانکار استثمار کارگر است. ازاین

کنندگان نان خشک به ارزش کنندگان نان خشک یا تبدیلعنوان مصرف و/یا صاحبان گاوداری )به

که مالکیت ابزار تولید برای تبدیل زبالۀ  های بازیافت زبالۀ خشک هستند. ازآنجاییافزوده( و کارخانه

تفاده در صنایع بازیافت یا مواد قابل فروش در بازار )مانند الیاف که از پِت خشک به مواد قابل اس

آید( را دارند از قدرت بیشتری برخوردارند. همچنین به میزانی که مناسبات نابرابر دست می به

زی که پیمانکاران با مبالغ ناچی گردها برقرار باشد، ازآنجاییکارگری میان پیمانکاران و زباله_کارفرمایی

دار بیشتر به کشی و استثمار کارگران و ارزش افزوده برای سرمایهخرند، بهرهها را از کارگران میزباله

گردی را براساس چهار مدل پیوندد. جدول زیر جایگاه پیمانکاران و چرخۀ غیررسمی زبالهوقوع می

 دهد.شراکت و اقتصاد غیررسمی در هرم قدرت نشان می

زان خودتعیینی، مدیریتِ خود، خودمختاری، خودگردانی، خویش فرمایی و/یا منظور از اتونومی می

گرد نسبت به فرایند کار و درمقابل پیمانکاران کارگران زباله گردی و چرخۀ غیررسمی زباله خودسامانی

گردها برای حرکت در وانایی زبالهاست. هرچه اتونومی کارگران بیشتر باشد و قدرت پیمانکاران کمتر، ت

 هت منافعشان و مبارزه برای آن منافع بیشتر است. ج
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 گردی در هرم قدرت: جایگاه پیمانکاران و چرخه غیررسمی زباله2جدول شمارۀ 

جایگاه پیمانکاران در 

 هرم قدرت
 گردی چرخۀ غیررسمی زباله میزان قدرت و اتونومی

 گردی دسته چهارم و اولچرخۀ زباله ودسامانی/        بیشترین خ      بیشترین قدرت       پیمانکاران دستۀ سوم

 پیمانکاران دستۀ دوم
 

 
 گردی دسته دومچرخه زباله

 چرخه زباله گردی دسته سوم /        کمترین خودسامانی        کمترین قدرت      پیمانکاران دستۀ اول

ن و دارا بودن مالکیت زباله از گردی دستۀ چهارم به دلیل امتناع از شراکت کامل با پیمانکاراچرخۀ زباله

گردی دستۀ اول یا مدل رسوم نیز به دلیل دارا بودن بیشترین اتونومی برخوردارند. همچنین چرخۀ زباله

مالکیت نهایی زباله و شراکت محدودتر با پیمانکاران، از خودسامانی باالیی برخوردارند. در دستۀ سوم، به 

ی کار و مالکیت پیمانکار بر زباله و نظارت کامل بر فرایند کار دلیل تفوق حداکثری پیمانکار بر نیرو

گردی کمترین خودسامانی را دارد. نکتۀ حائز اهمیت در این میان پیمانکاران بیشترین قدرت و چرخۀ زباله

دهد که بیشترین نابرابری در مناسبات درونی چرخۀ غیررسمی است. مقایسۀ دستۀ اول و دوم نشان می

گردد. گردها در دستۀ اول مشاهده مینی میان سرکارگران، گاراژداران یا اربابان با زبالهمناسبات درو

که  جایی که بیشترین سود و قدرت و خودسامانی نصیب اربابان و سرکارگران دستۀ اول است. ازآن طوری به

باله را از پیمانکاران آوری زباله در منطقه و مالکیت ز آنها با پرداخت حق رسوم به پیمانکاران، اجازۀ جمع

-شوند که امکان استثمار کارگران زیردست خود را میگیرند اکنون خود به کارفرمایانی قدرتمند بدل میمی

گرد در این گردی در دستۀ اول، اما کارگران زبالهرغم خودسامانی بیشتر چرخۀ زباله رو، علی این  یابند. از

خودسامانی کمتری برخوردارند. برخالف دستۀ اول، در دستۀ دوم، دسته در قیاس با کارگران دستۀ دوم، از 

رو، خودسامانی و قدرت اربابان و  مناسبات برابرتری میان اربابان، گاراژداران و کارگران وجود دارد. ازاین

گاراژداران در این دسته در قیاس با دستۀ اول کمتر است و به همان میزان خودسامانی و امکان خودتعیینی 

 گردها در دستۀ دوم بیشتر از دستۀ نخست است. میان زباله در

گرد اثرگذار است یکی از عناصری که بر مناسبات قدرت میان پیمانکاران، سرکارگران و کارگران زباله

دهد که اکثریت گاراژداران و اربابان افغانستانی های میدانی نشان میمالکیت ابزار و منابع تولید است. یافته

آوری، جداسازی و فروش زبالۀ خشک را در ابزارآالت مورد نیاز در چرخۀ غیررسمیِ جمع« ت پنهانمالکی»

اختیار دارند. بسیاری از آنها در عمل، صاحب ابزارآالت مورد نیاز داخل گاراژ مانند باسکول و/یا ابزارآالت 

ستند، اما مالکیت آنان بر این تر ایسوزو ههای سنگینو ماشین جایی زباله مانند وانت آوری و جابهجمع

ای اند و/یا به شیوهآالت را یا پرداخت کردهابزارآالت غیررسمی و نمادین است. آنها هزینۀ خرید این ماشین
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شان و عدم تابعیت ایرانی، امکان مالکیت قسطی در حال پرداخت آن هستند، اما به دلیل زیست غیررسمی

اند. مالکیت پنهان و مالکیت آن را به یک ایرانی معتمد واگذار کردهر رسمی ابزارآالت را ندارند و ازاین

تر های افغان بر ابزارآالت، سهم آنان را در موازنۀ قدرت با پیمانکاران و چرخه غیررسمی زباله برجستهگروه

به نموده است. بدین ترتیب، آنها تا حدودی امکان کنترل شرایط کار و تأثیرگذاری بر جریان سرمایه را 

های مختلفی برای زیست غیررسمی و منازعات ای غیررسمی در اختیار دارند. مالکیت پنهان داللتشیوه

زدایی رسمی از سو، غیررسمیت به استمرار مالکیت قدرت میان پیمانکاران و نیروهای افغانستانی دارد. از یک

نماید، از سوی د زباله را سلب میکند و امکان تثبیت رسمی آنان در میدان اقتصانیروهای افغان کمک می

شوند و مثابه تهدید و رقیبی برای پیمانکاران محسوب نمی دیگر، به دلیل همین مالکیت غیررسمی، آنان به

 یابد.گونه استمرار میشان بدینحضور غیررسمی

 گیریبحث و نتیجه

-زیست غیررسمی زباله فردهای منحصربهها، فرایندها و ویژگیپژوهش حاضر با هدف واکاوی زمینه

گردهای افغان با تأکید بر الگوهای اقتصاد و اسکان غیررسمی آنان در شهر تهران صورت گرفته است. در 

گردی در میان کارگران افغانستانی در تهران مورد واکاوی  های زیست غیررسمی زبالهبخش نخست، زمینه

-کنندۀ حضور زبالهساز و تسهیلخرد زمینه قرار گرفته است. عوامل گوناگونی در سطح کالن، میانه و

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 

لت اجتماعی این شغل نزد ایرانیان و عوامل مرتبط با نقش حکمروایی شغلی در میدان زباله، عدم منز

گردهای افغان بوده است. نتایج این ساز زیست غیررسمی زبالهشهری و بخش خصوصی ازجمله موارد زمینه

-های برون( در آفریقای جنوبی، نشان داد که استراتژی156: 2116های میرآفتاب )پژوهش مشابه با یافته

های خصوصی را قادر ساخته است تا به  سازی خدمات شهری توسط شهرداری، شرکتخصوصیسپاری و 

آوری زباله بپردازند. این مدّت و متزلزل در جمع استثمار نیروی کار با دستمزد پائین و قراردادهای کوتاه

 قراردادها در شهر تهران عمدتاً شامل توافقات غیررسمی و نانوشته است.

گردی در تهران، تنوعی از شناسی الگوهای زیست غیررسمی زبالهر رابطه با گونهمشاهدات میدانی د

های رسمی انواع اسکان غیررسمی در قالب گودهای حریم تهران، گاراژهای غیررسمی، سوله و ایستگاه

های مناطق جنوبی شهر تهران را آشکار کرد. همچنین الگوهای اقتصاد غیررسمی و شراکت بازیافت و خانه

سپاری مجدد، شراکت درصدی، مدل کارفرمایی حداکثری و  قتصادی با پیمانکار در قالب چهار مدل برونا

عدم شراکت با پیمانکار قابل رؤیت است. مختصات الگوهای مختلف شراکت اقتصادی به نحوی است که 
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لکیت زباله و ابزار که ماطوریزند. بههای گوناگونی رقم میمناسبات قدرت در میدان اقتصادی را به شیوه

آوری زباله و نقش نیروهای واسط سطوح مختلفی از خودگردانی تولید، محدودیت استفاده از ابزارآالت جمع

گردهای افغان و چرخۀ غیررسمی زباله رقم زده است. نتایج این پژوهش نشان و خودتعیینی را برای زباله

نفعان  گردی بایستی بر تمامی ذی ست غیررسمی زبالهای در جهت بهبود زیدهد که برای هرگونه مداخلهمی

رسمی و غیررسمی این فرایند شامل شهرداری، بخش خصوصی، نیروهای واسط، مانند گاراژداران و 

گردها، یعنی آخرین حلقۀ چرخۀ غیررسمی زباله، تمرکز کرد. همچنین توجه به اربابان، و درنهایت، زباله

گردی در قالب اسکان غیررسمی، گردی و تنوع الگوهای زبالهی زبالهگیری زیست غیررسمهای شکلزمینه

گذاری در این زمینه امری ضروری است. در این میان، فهم  ابزار کار و اقتصاد غیررسمی برای سیاست

: 2112فارلین و وایبل )گونه که مکتنیدگیِ عرصۀ رسمی و غیررسمی نیز حائز اهمیت است. هماندرهم

های رسمی و غیررسمی نند، گفتمان توسعۀ شهری در جهان جنوب، غالباً بر دوقطبی عرصهک( اشاره می2

شدن در آمریکای التین و آسیا نیاز به فراروی از زیست شهری تاکید دارد. در حالی که شواهد شهری

ه انحراف ای که در آن رسمیت به مثابه هنجار و غیررسمیت به مثابکند. دوگانهدوگانه موجود را آشکار می

 1«های هیبریدیسازماندهی»های پژوهش حاضر، تمرکز بر اساس و همسو با یافته شود. براینقلمداد می

ها امری ( در پژوهش2116)روی و الصیاد،  2«غیررسمیت_پیوستار رسمیت»رسمی و غیررسمی و/یا 

 ضروری است. 

غیررسمی _بندی رسمیست که طبقهگذارانه نیز توجه به این مسئله حائز اهمیت ادر مداخالت سیاست

-گیرند و به آنها اجازۀ الگوهایی از مداخله را می کار میها بهمثابه ابزار سازماندهی است که دولت غالباً به

المللی های محلی، ملی و بینای در مقیاسهای غیررسمی تبدیل به اهداف توسعهاساس عرصه دهد. براین

غیررسمی، عرصۀ غیررسمی را _ای از دوگانۀ رسمیبندی ین صورتشوند. چنها میاز خالل عقالنیت

های پژوهش حاضر اما یافته (.6: 2112فارلین و وایبل، کند )مکای بازنمایی میای توسعهمثابه مسئله به

ان زباله پیوند ناگسستنی با گیری عرصۀ غیررسمی در مید ها و فرایندهای شکلنشان داد که زمینه

ای باشد، امری ای توسعهوپیش از آنکه مسئله رو، عرصۀ غیررسمی بیشدارد؛ ازاینهای رسمی  عرصه

 مرتبط با حکمروایی شهری و اقتصاد سیاسی شهر است.

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Hybrid arrangements 

2. formality-informality continuum 
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