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 مقياس بزرگ صنايع در كارگران فقط را ذهنش و نابيناست وضعيت اين به نسبت سنتي چپ«
 كارگران ترديد بي اينكه با .دهد نمي نشان توجهي شان قومي هويت به و است كرده اشغال

 كارگران بودند، اقليت در بومي كارگران با مقايسه در دارند، اهميت معادن در كار براي صنعتي
 مشكل ... .شدند مي استثمار تر  بيرحمانه حتي و شد مي اعمال تبعيض شان حق در كه اي بومي
 مزدي كار از خاصي تاريخي شكل با را »پرولتري شرايط« مفهوم كه است اين سنتي چپ
 جهان سراسر در مادي شرايط يك به و است گسترده جا همه در پرولتري شرايط .كند مي خلط
 در كارگر تعداد اين هرگز ــ است ناپديدشدن حال در كار جهان كه ندارد حقيقت .شده بدل
 ي همه كه افتاده اتفاق زماني جهاني كار نيروي عظيم رشد اما .است نبوده كشورها ي همه

 ي طبقه شرايط .است شده شكسته هم در موجود سياسي ساختارهاي و كارگري هاي اتحاديه
 به و سرمايه مطلوب شرايط همان ديگر بار نوزدهم، ي سده اوايل از زماني هر از بيش كارگر،

 تر دوش به هخان تر، آميخته در تر، پيچيده كارگران جهان كه طريقي به اكنون اما است، سرمايه نفع
 است، شده كاال انسان زندگي از  جنبه هر كه عصري در .است شده روبرو يتر بيش وخامت با و

 هيچ ديگر گويي كه چنان دهد،  رخ تواند مي چيزي هر كه رسد مي نظر به متناقضي نحو به
   »).چپ تجديدحيات و بومي كارگر« درمقاله :لينرا گارسيا آلوارو( .»ندارد وجود كارگري

  

 تعداد پدران، و مادران فغان ها، فيلم كند، تشريح را آبان كن بنيان و عظيم خروش كه نيست: آن بر متن اين
 دوران تاريخي كشتار اي دهنبين هر براي هزار، چندين ارقام در جوانان ندكشيدنب به و مجروحين شدگان، كشته

 خيابان وارد اند، كرده پاره را نشينان كوخ مذهب ايدئولوژي زنجير كه تهيدستاني تصوير كند، مي تداعي را بربريت
  .اند شده سالخي تبر و تير با ،رو در رو و سر پشت از و اند شده

 ماشين ستم، مراكز ها، بانك سوزاندن كند، تفسير و توجيه را ها شورش ويرانگري كه نيست: آن بر متن اين
 لب به جان مردم توسط علميه هاي حوزه لواي در مردم ثروت غارتگران و فساد مراكز برخي و شورش ضد پليس

 در مشروع دفاع سركوب، هاي ارگان و ايدئولوژيك نهادهاي آور، بهره سرمايه از مردم خشم انفجار رسيده،
 و آتش ديدتش در سركوبگران توسط خشونت بازتوليد است. رحم بي و مسلح دندان بن تا كه است رژيمي برابر

 »اشرار و گر  اخالل« ي كهنه نمايش در خود تطهير براي گران سلطه باخته رنگ اما هميشگي سياست ويرانگري،
 كه ست تكراري داستاني لبنان، و عراق ايران، كنوني مقامات تا شاه تا رضاشاه از كلمات اين طنين .است

  .ندارد مردم تمسخرآميز لبخند جز واكنشي

 در حداقل كارِ جبهه يروني نيتربيش كه كارانثباتبي و كارانبي زني و ناننشيهحاشي شاخص آمار به توجه با متن، ناي
 زاتتماي هزاوي از دوم و اول هايبخش در  كه است آن بر دهد،مي اختصاص خودبه را طبقاتي مبارزه يبدنه بخش
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 ناي در هاآن گيسوژه نچني هم وسته،پي طبقاتي نبرد در را انآن ستهزي تجربه ست،زي و كار يهحاشي به رانده كارگران
 كپراتي نقش به بپردازد. آبان زشخي از كوتاهي واكاوي به متن از برگرفته نگاه با آخر، بخش در و دهد؛ نشان را نبردها

 آبان. يسوژه خودگستر

  مقدمه

 دگاننماين و مبارز  روشنفكران دانشجويان، شكنجه و محاكمه ،يزندان سرگرم استبداد  كه حالي در ،١٣٩٨ پائيز
 هاي موش« شهر كاران ثبات بي ها، خيابان كنار ها، شهر حاشيه هاي زيرزمين در بود، بزرگ كارخانجات كارگران

  مثابه به ها  توده ظهور براي را راه سياسي و اجتماعي تعارضات انفجار وقتي بودند. كار مشغول »تاريخ كور
 نبرد در ١٣٩٦ آبان از قبل تا كه آنان شوند. مي  انفجار اين رزمح نماد گان رانده حاشيه كند، مي  باز تاريخ سازندگان

 لشكر سياهي صورت به اخير قرن نيم مبارزات در و بودند نشده وارد مستقالً مسلط، قدرت عليه سراسري طبقاتي
 نقشي محدوده در نيز و كاريزماتيك قهرمانان ي شده نيتعي مكاني و زماني ي بازه در بار اين آمدند مي ميدان به
 قطع همه از نشدند. كروبي و موسوي خاتمي، خميني، لشكر سياه نشدند. خيابان وارد بودند كرده ينيتع آنان  كه

 دريافتند: خود پوست و گوشت با استيصال، و نااميدي اوج در شستند. دست داخل و خارج به اميد از كردند، اميد
 در يا ربود مي را درآمدشان چهارم يك حداقل هك بنزين قيمت ».من انگشت ناخن جز من پشت نخارد كس«

 به شدنسرازير و آنها خشم شدنور شعله براي بود عمومي اي جرقه بود، درآمدشان ممر موتورها و پرايدها باك
   .شكست را وحشت و قدرت حباب كه توفنده سيلي خيابان،

 آن، تارك بر كه زد رقم ايران تاريخ در را روزهايي ،٩٨ آبان ي هفته آخرين در مردم خشم بر نشسته همبستگي
 شنيده و ديده كمتر آنها از طبقاتي نبرد حوزه در كه است بسته نقش تهيدستاني ي بازيافته نفس عزت و غرور
 نام كه تهيدستاني .گيرند مي قرار كارگران كالسيك اعتراضات و اعتصابات  سايه زير عموما آنها است. شده

 تهيدستان، ان،نشين حاشيه عنوان با اينان از كنند. نمي حمل خود با را خاصي موسسه يا سازمان يا كارخانه
 جز كه شود مي مولد غير و مولد كارگر نوع همه شامل تهيدستان برند. مي نام مستضعفان و فقرا و فرودستان

  نشان را نهاآ هاي ويژگي اما شود مي نيز آبان سازان تاريخ شامل گرچه و ندارد فروش براي چيزي كارش نيروي
 ميان در را آبان گران خيزش دهم مي ترجيح من دارد. عام هم و ايدئولوژيكي بار هم مستضعف و فقير دهد. نمي

 كاران، حاشيه و اننشين حاشيه شامل شدگان،       رانده حاشيه به عنوان كنم مي فكر و كنم دقيق و مشخص تهيدستان
 قانوني هاي  محدوده و شهر نظم از خارج به فقط نه آنها زيرا است. نانشين حاشيه كاربرد صرف از تر مناسب نامي
 سال ٤٠ در مسكن و كار از شدگان       رانده حاشيه اين اند. شده رانده نيز كار رسمي ضوابط از خارج به بلكه شهر

 و زيستي فضاهاي در اند، شده آشكار، كمتر و پنهان تر بيش سلطه، نظام با مستمر مبارزه و مقاومت وارد گدشته
 جنگيدند، پيوسته و صبورانه ماندن زنده براي رحم، بي و رشد به رو اقتصادي رياضت بستر بر ها خيابان حاشيه در

 طبقاتي نبرد عرصه وارد آبان در و وجود اعالم ١٣٩٦ دي در نهايتا و شدند آبديده و سركش اندوختند،  تجربه
 پوست زير در يافته تكوين خيزشي نبود، الساعه خلق آبان خيزش دهد نشان كه است آن بر متن اين شدند.
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 بود. مذهبي حاكم ايدئولوژي ي  زاده هاي ايدئولوژي اسارت در و مذهبي و سياسي اقتصادي، هولناك استثمار
 را سلطه رژيم سرنگوني بانگ مستضعفان) (ايدئولوژي خودش خاص ايدئولوژي كردن پاره با آبان انسان

 كه است اي ناديده جنبش واقعيت ديدن كارش، و زندگي واكاوي انسان، اين واكاوي آورد. در صدا به ها درخيابان
 اما خواندند »!جهاني جنگ«بروز مسبب را آبان انسان گران، سلطه گرچه كرد. مبهوت را همه پساآبان هايش فيلم

 بر عالوه كه نبردي طبقاتي، نبردي بلكه جهاني جنگ نه است؛ درگير عمرش قدمت به جنگي در پيوسته او
 سردار ترور انداخت. وحشت به نيز را خاورميانه در هژمون نمايندگان سرمايه، مذهبي هژمون نمايندگان

 احترام و درود است. خيابان در آبان انسان حضور واكنشي هاي جرقه تنها شكُ مردم هاي موشك و شكُ كودك
  .آبان انسان به

***  

 براي كارگران تحرك با جوامع كار، نيروي تقاضاي و عرضه شرايط بر بنا و داري سرمايه مناسبات طلوع از
 از بخشي نيافته، توسعه كشورهاي دروني ساختار يستمب قرن در شدند. مواجه داشتند، كه مايملكي تنها فروش

 شد. كار تقسيم اين با متناسب شمار انگشت و معين كاالهاي به محدود بومي توليدات لذا شد. توليد جهاني نظام
 كار نيروي مازاد و گرفت قرار نامولد توليد و مونتاژ صنعت الشعاع تحت كشاورزي بخش و سنتي اقتصاد ساختار

 از شد. مبدل شهري بيكاري به روستايي بيكاري ترتيب، اين به و بزرگ، شهرهاي به مهاجرت به ناگزير روستايي
 ساخت و -واردات- كااليي سرمايه حركت تسهيل براي ربناييزي هاي طرح نفت، درآمد به اتكا با كه ١٣٣٢ سال

 به و ٤٠ دهه در كرد. خانه شهرها در گذاري سرمايه و مغبون كشاورزي شد، شروع سرمايه ايدئولوژيك نهادهاي
 و ترك را خود زيست محل شدند مجبور روستائيان طاليي، عصر غروب در و ارضي اصالحات از پس خصوص

 نيز شهرها شهرنشيني، گسترش با شوند. نشين حاشيه عنوان  به مفتخر آبادها، حلبي و ها نكدرآلو شدنمستقر با
 از پس داد. مكان تعيير شهري فقر به روستايي فقر و شدند ينشين حاشيه نام به ساختاري مشكل يك با مواجه

 كندشدن و ايران سمت هب نئوليبرالي الگوهاي گردباد وزش ها، تحريم شروع كارخانجات، تعطيل با بهمن قيام
 لذا كاركنند. قانوني) هاي حمايت فاقد و رقابتي ثبات، (بي ناامن شرايطي تحت شدند مجبور كارگران انباشت، سير
 در ارك نيروي كه طوري به يافت عموميت »شرايطي هر تحت كار نيروي فروش« اجتماعي و مادي بستر

 تضاد گسترش طبيعي روند در شد. كااليي مناسبات وارد تر فردي هرچه اي گونه به و تر گسترده هرچه سطحي
 از بود عبارت سود نرخ اهندهك نرخ دكردنومحد براي نئوليبراليسمي هاي سياست هجوم بازتاب سرمايه، و كار

 و (موقتي كار روابط سازي ثبات بي زني) چانه حتي مستقل، هاي تشكل ايجاد از مطلق (ممانعت داييز تشكل
 از كارگران اكثريت شدن مستثني كارگران، مطق فقر و خريد قدرت (كاهش اسثمار نرخ افزايش روزكاري)،

 نهايتا و كاال سياه بازار چنين هم رفاهي) و حقوقي هاي حمايت و دستمزدها مضاعف كاهش كار، قانون شمول
 شد باعث و منجر شهر در پنهان) بيكاري و (بيكاري كار مازاد نيروي افزايش  به كه مهاجران مستمر سيل

 نان دنبال و مستقر ها كوچه و ها خيابان حاشيه و بزرگ شهرهاي ي حاشيه در مازاد لشكر اين غالب اكثريت
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 بحران آورد ره معيشتي) –يكار  ثبات (عدم پنهان و كامل بيكاري فزاينده، استثمار ترتيب اين به باشند.
 بيكاران، جز نبودند كساني هم گان رانده اشيهح به بود. بيست قرن دوم نيمه در بالخص داري سرمايه

 كالسيك، رانگكار كنش با متفاوت هايي كنش با خدماتي. تر بيش و توليدي كمتر كارگران كاران، ثبات بي
 و سيال پذير، انعطاف و متقاطع موضوعات متفاوت، وكارهاي كسب از اي آميزه« گويد: مي لينرا كه چنان

  »تغييرپذير

  ايران در كاري حاشيه و ينشين شيهحا آمار و تعريف

 هم يافته توسعه كشورهاي در اما است يافته رشد توسعه حال در كشورهاي در تر بيش شدگي رانده حاشيه به پديده
 و متفاوت مسو جهان با فضايي نظر از الگوها اين كند. مي پيروي خود صخا الگوهاي از منتهي دارد، وجود

 تشابه وجه اند، شده تشكيل زباني يا و قومي مذهبي، هاي اقليت از معموال گتوها است. توگ ي پديده صورت به
 مثل فيزيكي موانع با توهاگ شهرهاست. متن در نشدن جذب آنها ترين مهم كه دارند اننشين حاشيه با زيادي
 بر كه آنها ترين بزرگ شوند. مي جدا شهر بقيه از قديمي هاي فرودگاه و ها گورستان هن،آ راه هاي ايستگاه رودها،

 متفاوت فرآيند دليل به كشورها اين در است. واقع نيويورك هارلم محله در است، گرفته شكل نژادي تفاوت اثر
 شهرهاي مركزي مناطق در معموال كه هستند فقيرنشين مناطق داراي اكثرا آن، رشد و داري سرمايه به گذار

 كشورهاي در كنند. مي سكونت شهر مركزي هاي قسمت مجاورت در تر بيش نيز واردين تازه .دارد قرار بزرگ
 صورت به و آن بيروني هاي حاشيه اطراف در كه شهر مركز در نه اننشين حاشيه توسعه حال در يا نيافته توسعه

 »سوم هزاره اصلي چالش« را ينشين حاشيه ملل سازمان دارند. وجود قديمي هاي بخش در شهر درون پراكنده
 نبرد در كه هستند كارگر طبقه از اكثريت شهري، نظم گانِ رانده حاشيه به من نظر به است. كرده اعالم جهان

 قرن اين اول  ي دهه از  سرمايه با آنها »چالش«و دارند كننده تعيين نقش سوم هزاره در سرمايه و كار طبقاتي
  .است شده شروع

 شامل ي)،نشين حاشيه( سكونت وضعيت بر عالوه كه است ينشين حاشيه از تر گسترده اي مقوله گان رانده حاشيه به
 گفت: توان مي است. روستائي و شهري زندگي رايج شيوه با غيرمتعارف و استاندارد خارجِ كار و زيست

 ولي هستند، ساكن شهري نظم ساختارِ فاقد اجتماعي و اقتصادي  محدوده در كه كارگراني

 يا داخل -نشين شهر مردمِ حاشيه در و اند نشده شهري استاندارد زيست و اقتصاد جذب

 آنها .هستند شهري گان  رانده حاشيه  كنند، مي زندگي و كار ،-شهر جغرافيايي محدوده خارج

 تحت سپس اند. شده رانده حاشيه به سرمايه و كار تضاد تحت خودشان خواست بدون كه هستند كارگراني
 كليه نيز آنها قلمرو اند. شده منفك اجتماعي نظر از وازي،بورژ اجتماعي -رسمي هنجارهاي هاي ايدئولوژي
 كارمند، و مهندس معلم، و استاد از اعم  كه تهيدستاني است. مولد غير يا و مولد كارشان كه است تهيدستاني
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 نيروي همه و همه كارخانه و بازار كارگر كارگاه، و خانه كارگر ساده، و فني كارگر نويسنده، و كامپيوتريست
  د.فروشن مي را رشانكا

 تعريف طبق كه هستند بيكاراني و كارگران كلي مفهوم گان رانده حاشيه به ايران، مثل نيافته توسعه كشورهاي در 
 اجتماع، در آنها دارند. استاندارد خارج و رسمي غير اسكان و كار متعارف، و رسمي ساختار فاقد فضاهايي در باال

 نون(قا كار رسميت امتياز فاقد عموما شوند. مي جذب سختي به ها شهر رفتاري -فرهنگي بافت و اقتصاد

 هستند. شهر هر مرسوم و عمومي تسهيالت فاقد نيز و اسكان رسميت امتياز فاقد بيمه)، و كار

 كه كارگراني نظمي، بي زايش فصاي به شده رانده اما نظم اين  زاده ،شهري نظم امتيازات فاقد كارگراني
 نظمش ساختار از استثمار نرخ افزايش و داري سرمايه بحران گسترش با و شوند مي استثمار  سرمايه منطق بند در

 تر،  فردي اما تر بيش نظمي بي با شوند مي تر بيش و تر بيش بگريزند. استثمارش بند از  كه آن بدون شوند، مي جدا
 نرخ رحم بي امواج با كه هستند سرمايه منطق قهريِ آمد پي آنها كنند. مي توليد چنان هم را كااليي مناسبات
 طبيعي بالياي .يابند مي افزايش مستمراً شده،  رانده حاشيه به اقتصادي رياضت و اريساخت عديلت سود، كاهنده

 است. كشانده انفجاري مرز به ايران در را افزايش اين عراق و ايران  جنگ از ناشي آوارگي و زلزله) و يلس(
 هاي سياست داري، سرمايه به پيشين مناسبات گذار فرايند در كه هستند كارگراني گان، رانده حاشيه به ي عمده

 كار نيروي فروش براي روستا، و شهر بين توسعه شكاف در مهاجرت تسهيل و كار نيروي آزادسازي  به معطوف
 و درآمد محدوديت و كشاورزي اتوماسيون عدم با ههمواج در شد، متوقف ها سياست اين  كه بعد مراحل در و خود
 نيز و مولد بخش ركود يا و ضعف با مواجه در نيز شهر در ناوريش جمعيت صورت به و آوردند يرو شهر به كار

 و قديمي هاي خانه آنها، آلونك شدند. جذب اقتصادي زندگي حاشيه مولد غير بخش در عموماً فني مهارت عدم
 دست به دست ها، زباله نزديك خاكي دركوچه ها بچه دويدن آنها، نشين  ترك سه موتور خياباني، كارهاي مخروبه،

 منفرد فعاالن ترافيك، درون فروش گل پوشِ مندرس كودك خيابان، كنار در تن فروشندگان سياه، كاالي كردن
 است، برده فرو خود در سياه كاالي به دسترسي براي را روستايي كولبر كه هايي  شهرك مجازي، دنياي سيار و

 با كه جواني كنند، مي مستقر شهر خارج يا داخل مخروبه يا ستفادهابال زمين در را كانكس كه نشيناني كانكس
 استاندارهاي خارج كارشان و مسكن ي همه سازد، مي تزئيني اشيا سنگ، از خانه، يك از زيرزميني در دوستش

 محل تا زيست محل از همه است. گي رانده  حاشيه به نام به مساله يك مختلف هاي شكل و بورژوازي متداول

 در ميلياردي يك بيلاتوم تميز و تر و شيك راننده چشم در چشم آنها .ازندامتي فاقد بيانِ و ظاهر و كار
 حضورشان با منظم، و مرتب شهر چشم در چشم و شان محله روبروي ويالي همسايه چشم رد چشم ها، چهارراه

 كه است رسيده هايي كران چنان به كار نيروي استثمار گيرند. مي سخره به را بورژوازي نظم بودشان و

 امتيازات طرد به مجبور شان، فرهنگ و شان مسكن كارشان، راندنِ حاشيه به با را گرانكار

  .است كرده شهري نظم و شهري
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 و (نابساماني خود زادگاه رانش عوامل اثر بر تر بيش كه هستند كار مازاد نيروي گان، رانده حاشيه به اكثريت
 عوامل دليل به كمتر و زلزله) مثل طبيعي بالياي و جنگ آوارگي روستا، در بيكاري و كشاورزي اوضاع ناپايداري

 براثر و سو يك از شهري محيط با تطبيق عدم علت به اما اند. آورده روي شهرها به و ترك را خود زادگاه جاذب،
 يا قطع و اقتصادي بحران براثر كه هستند كارگراني يا شوند. مي زده پس ديگر سوي از شهري ران پس عوامل
 براي و اند داده دست از را خود سابق زيست امكان شهر، در مسكن العاده فوق گراني چنين هم مددرآ كاهش
 سفاك رژيم دارند. خياباني و ثبات بي كار شهري زندگي حاشيه در يا و اند شده رانده حومه به ارزان مسكن
 مخفي براي غيرمجاز، يفضاها در زيست صرفا به گان رانده حاشيه به تعريف محدودكردن بر عالوه موجود،
 شهر ها ده لذا كرد. شهر  به تبديل را سكنه هزار ٥٠٠٠٠ با  مناطقي اي مصوبه طبق ي،نشين حاشيه معضل كردن

 محدوده خارج اسكان  به محدود دولتيان نظر مد ينشين حاشيه آمار و تاسيس كاغذ روي مصوبه اين قالب در
 شهر، تفصيلي و جامع طرح نام به هايي طرح طبق ديگر طرف از شد. شهرها حومه در آنها  ي خودنوشته قانوني

 شهر وارد قبلي زيرساخت همان با محدوده خارج اننشين حاشيه برخي و افزايش شهر محدوده سال چند هر
 روابط و اتمناسب ولي شدند، تبديل شهر به مصوبه يك با ها نشين حاشيه برخي گرچه حالت دو درهر شوند. مي

 اطراف شهرهاي و ها شهرك اغلب واقعيت در كه آن  نتيجه و است  گذشته شكل همان  به ماعياجت- اقتصادي
 از دقيق و رسمي آماري هم مركزي و نهاد هيچ شوند. مي محسوب نشين حاشيه چنان هم بزرگ شهرهاي
 در صرفا مقامات رسمي سخنراني طبق ولي كند. نمي اعالم يا ندارد كشور كار حاشيه يا نشين حاشيه جمعيت
 از بيش حداقل البته و رسما يا جمعيت يونميل١٩ با نشين حاشيه منطقه ٣٠٠٠ زيستي، گان رانده حاشيه به بخش

 كميسيون رئيس (اعالم دارند محدوده خارج در اي حاشيه زيست كشور جمعيت ٪٣٥ و شهري جمعيت ٪٢٥
 ينشين حاشيه تعريف محدودكردن بدون رسمي، آمار كذب گرفتن نظر در با اما ).١٣٩٦ سال در مجلس جتماعيا

 با شهرك! و شهر نام غالب در اننشين حاشيه كردن پنهان و مصوبه اين گرفتن رظن در بدون مكاني، محدوده به
 شهرهاي در شهرنشين جمعيت ٪٦٠ تا ٪٣٥ از آمار اين الذكر فوق كاري و زيستي گان رانده حاشيه به تعريف

 حداقل و اهواز و كرمانشاه كردستان، مردم ٪٥٠از بيش يعني شود. مي زيادتر روز به روز البته و متغير مختلف
 - مقامات ،رسمي آمار  در البته هستند. شده رانده حاشيه كرج و زاهدان، شيراز، مشهد، تهران، مردم ٪٤٠ از بيش

 كل مدير نگهبان، رضا اند. كرده اعالم نشين حاشيه را تهران استان مردم ٪٣٥  -است موجود برآورد كمترين كه
 هكتار هزار ١٤« گويد: مي  مهر در تهران استان بازآفريني ستاد جلسه ششمين در تهران استان شهرسازي و راه

 و ميليون ٤ به نزديك هستند ساكن بافت اين در كه جمعيتي و داريم تهران دراستان ناكارآمد بافت مساحت
 اين »است. هكتار ٧٠٠ و هزار ١٤ تهران استان در نشين حاشيه و فرسوده بافت مجموع هستند. نفر هزار ٥٠٠
  حدودا باشد، مي نفر ميليون ١٣.٨ كه ١٣٩٨ سال در رسمي آمار در تهران جمعيتي برآورد خرينآ به توجه با آمار
  . )تهران آماري اطالعات ( شود. مي ٪٣٥
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 كار، بازار كليدي هاي شاخص بخش در كه ذيل تعريف طبق كاران، ثبات بي و بيكاران جمعيت آمار به مراجعه در
 ثبات بي كليه شامل ذيل شرح به ناقص اشتغال نرخ است، آمده آماري رساني اطالع سازمان ١٢ كليدي شاخص

   است: متن اين آماري  نگاه مبناي تعريف همين و شود مي كاران

 است. كار نيروي مولد ظرفيت از گيري بهره كم كننده منعكس زماني ناقص اشتغال نرخ« :١٢ كليدي شاخص
 موقت غايب يا كار سر در حاضر مرجع، مدت در كه است ينيشاغل تمام شامل زماني ناقص اشتغال داراي افراد

 فصل در داشته قرار ،تر بيش كار ساعت با كار نكردن پيدا كاري، ركود نظير اقتصادي داليل به بوده، كار محل از
  »اند بوده مرجع هفته در اضافي كار انجام براي مادهآ و خواهان و كرده كار ساعت٤٤ از كمتر و غيركاري

 كميسيون گزارش به چنين هم ايران، آمار مركز مرجع به ايران كاران ثبات بي و بيكاران رسمي آمار ردمو در 
 در ساله ٢٤ تا ١٥ جوانان بيكاري نرخ« كرديم: رجوع١٣٩٧ سال در كشور در شاغالن وضعيت از مجلس اشتغال

 ها استان اين از برخي در .…است رسيده درصد ٣١.٥ به تابستان در نرخ اين است. بوده  درصد٢٧.٢ ١٣٩٧ سال
 بيكاري نرخ كرده تحصيل جوان زنان درخصوص و است درصد ٦٣ تا ٥٠بازه در كرده تحصيل جوانان بيكاري نرخ

 ترتيب اين با »است. بوده درصد١٠.٤ تا ٦ بين ناقص شتعال ا نرخ درصد، ٧٨ تا درصد ٦٣ بازه به ها استان همين
 ٪٤١.٥ تا ٪٣٣.٢ به نزديك ،١٣٩٧ سال در مجلس در شده قرائت گزارش اين طبق ساله، ٢٤ تا ١٥ رده در فقط
  .هستند ناقص كار داراي و بيكار

 كار ثبات بي و بيكار جمعيت بخش در فوق برآوردهاي آمارگيري نوع علت به كه دهد مي نشان مهم نكته چند
  :است واقيعت از كمتر بسيار

 كاالهاي فروشندگان مانند كار، حاشيه ها ميليون خدماتي) تر بيش توليدي (كمتر مجاز غير كار به فعاالن كليه  -١
 كنندگان توزيع و فروشندگان كالً و مجوز بدون هاي نقل و حمل مجاز، غير دگانكنن توزيع كولبران، مجاز، غير
  .كنند نمي اعالم آمارگران  به را خود واقعي كار مجاز، غير

 آن در كه كاران ثبات بي از بسياري مدت اين در .است شده گرفته رظن در مرجع هفته يك كار به اشتغال مدت  -٢
 كار جهاني سازمان تعريف از ناشي برداشت اين اند. شده محاسبه شاغل عنوان به دارند، كار ساعت يك هفته

)I LO( يا تر بيش و ساله ١٠ افراد تمام شاغل: جمعيت« است: شده تعريف گونه اين شاغل جمعيت كه ستا) 
 داليلي به بنا يا و كرده كار ساعت يك حداقل كار، تعريف طبق مرجع، هفته طول در كه )تر بيش و ساله١٥
  »شوند. مي محسوب شاغل باشند، كرده ترك را كار موقت طور به

 از كثيري جمع حاضر درحال كه دهد مي نشان كار بازار شاغلين معيشتي وضعيت بررسي« فوق گزارش طبق   -٣
 براساس افراد اين هرچند ديگر عبارت به هستند. مشكل دچار معيشت حداقل و اساسي نيازهاي تأمين در شاغلين

 و ندارند بيكار فرد يك با تفاوتي معاش امرار در اما آيند مي حساب به شاغل كار، بازار تمحاسبا
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 كار بازار رسمي هاي شاخص به صرفا شود نمي كار بازار وضعيت تشريح در لذا هستند. حمايت و توجه نيازمند
 كرد ادعا توان نمي الذكر فوق هاي شاخص روند بهبود و افراد شدن شاغل و اشتغال ايجاد فرض با و نمود بسنده

 كار ثبات بي و بيكار آمار در گرچه كار، رسمي شاعلين از بخشي يعني »است. شده مرتفع كار بازار هاي چالش كه
  .هستند پنهان بيكارانِ زمره در موجود درآمد وضعيت با اما نيستند

 جمعيت تعداد افزايش كار، بازار كنوني معضالت ترين مهم از يكي« شود: مي گفته گزارش همين در   -٤
 در ١٣٩٧ تابستان در كه بطوري بيكاران. نه و شوند مي محسوب شاغلين از جزئي نه افراد اين باشد. مي غيرفعال

 جمعيت كار سن در جمعيت از درصد ٤٠ و اند بوده غيرفعال جمعيت جزء كار سن در جمعيت از درصد ٦٠ حدود
 يا بيكاران زمره در نيستند هم نشستهزبا و سال ٢٤-١٥ بين كه ٪٦٠ اين از بخشي »است. بوده فعال

  .بود خواهند كاران ثبات بي

 وقت تمام شاغلين تعداد افزايش، اقتصادي فعال جمعيت صورت آن در شود، گرفته نظر در الذكر فوق موارد اگر
 بسيار هفته) در ساعت ٤٤ از كمتر و (كارناقص كاران ثبات بي و بيكاران درصد و افزايش بيكاران تعداد كاهش،
 جمعيت  ٪٦٠ شايد  فوق، رسمي آمار ٪٤١.٥ تا ٪٣٣.٢ از تر بيش بسيار زد تخمين توان مي يافت. خواهد افزايش

 غيرروستايي جمعيت آن ٪٨٠ كه هستند بيكاران و كاران ثبات بي رده در سال ٢٤-١٥ اقتصادي غيرفعال و فعال
 بسيار زنان درصد فعال سني ضريب در آمارها، كليه در كه است آن تامل قابل نكته است. شهر) اطراف و (شهر
 است. مردان از تر بيش زنان آمار كالً نيز اننشين حاشيه ميان در است. دوبرابر به نزديك گاهي مردان، از تر بيش
 .هستند مترو در سيار فروشنده الخصاب ند،كار خيابان و نشين حاشيه كرده، شوهرفوت يا گرفته طالق زنان عمده
  اند. پيوسته آنها به متروها در نيز تر بيش و دانشجو و كرده تحصيل زن سيار انگفروشند اخيرا

  .است  محاسبه قابل باالتر هاي درصد با برآورد همين نيز ١٣٩٨ پائيز آماري گزارش آخرين در

 مياني، اقشار چنين هم مدرن، و سنتي مرفه بورژوازي خرده ها، مرفه از نظر صرف و فوق آماري نگاه نديب جمع با
 هاي خانه در مستقر كارگران و باال هاي رتبه كارمندان قبلي، مسكن داراي ماهر و باسابقه كارگران صرفا

 به يا ندارند مسكن كه ساده مولد غير و مولد كارگران ي بقيه برآيند. شهري زيست عهده از توانند مي سازماني
  .شد خواهند رانده تدريج به داري سرمايه بحران تداوم با يا شوند مي رانده حاشيه

  :هستند نشينان شهر با تمايز و محروميت نوع سه داراي اي حاشيه كارگران

  اقتصادي   .٣ رفتاري، -اجتماعي  .٢ زيستي، فضاي  .١

  زيستي فضاي تمايز   - ١
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 هاي اتاقك و روستايي نيمه هاي خانه آجري،-گل غيراستاندارد هاي چهارديواري كپر، فرسوده، هاي خانه آلونك، از
 گچي، ديوارهاي و مناسب سازه بدون كوچك هاي آپارتمان با طبقه چند هاي ساختمان تا چادر و كانكس محقر،

 محل مازدحا برند. مي نام اننشين حاشيه زيست فضاي براي ساخت جواز و سند بدون قديمي فرسوده هاي خانه
 هاي آلودگي نامطمئن، و خطرناك و غيربهداشتي محيطي شرايط نامناسب، هاي ساختمان هاي سازه زيست،
 هاي آبريزگاه فقدان محالت، اين به عمومي امكانات ناكافي و محدود تخصيص يا تخصيص عدم زيستي، محيط

 مغاير خانه و زمين تصرف ،نامتجانس و ازحد بيش اسكان تراكم فرسوده، بافت و نامرغوب مصالح ضروري،
 مخروبه جرپزيآ كوره در زندگي مخروبه، هاي مكان در فروشي و اي اجاره  ي  آماده هاي كانكس از استفاده قانون،

 فاقد درهم، و شكل بي محالتي نيز شهرسازي و معماري بافت نظر از است. نشينان حاشيه مسكن ويژگي از 
 از فضاها اين هستند. متر ٥ الي ٢ سرانه با فشرده بسيار هاي مكان در خودساز صورت به و بندي كوچه و خيابان

 ساختار فاقد نامطلوب، بسيار اجتماعي و عمومي خدمات و شهر زيربنايي تسهيالت ساخت، فيزيك بهداشت، نظر
 نتهرا نزديك بومهن در تپه اوشون آن ي نمونه هستند. شهري نظم ساخت با آشكار تمايز در و زندگي متعارف

 كارتن نماياند. مي را بينوايان فيلم ،گاز و برق و آب بدون زندگي و نشيني كانكس كپرنشيني، آن در كه است
 هاي  نمونه از گورخوابان و چسبند مي مه به پشت در پشت سرما از محافظت براي كه ها زيرپل و  ها پارك خوابان

 در و شهرها اطراف عموما تصرفي، تر بيش و غيرقانوني صورت به ها آلونك اين است. ينشين حاشيه دردناك
 هاي زمين متوقف، دولتي هاي طرح رهاشده، نامرغوبِ هاي زمين مخروبه، هاي كوره و ها باغ ديگران، هاي زمين

 ولي كاربري تغيير شامل يا مسكوني كاربري فاقد اراضي انتفاع، بدون محدوده) (خارج پيراموني كشاورزي و باير
 شهر، هر شهرسازي ضوابط و مصوب مسكوني هاي طرح از خارج اما محدوده) (داخل شهر درون گاه و اشده،ره

 تخريبي فرسوده هاي بافت طرح مشمول يا و اند شده ساخته مسكوني كاربري فاقد و مجوز بدون الساعه، خلق
 شهر هر حريم جامع طرح ت.)اس مردم زمين تملك هاي بهانه از يكي ايران در مصوب هاي (طرح اند. شده شهر

 از غير به و كند مي كنترل را حريم محدوده در غيرمجاز وسازهاي ساخت معماري، و شهرسازي عالي شوراي در
 روستاهاي و ها شهرستان شهرها، چون هم است، شده مشخص گاهي سكونت اشغال ي حوزه جهت كه مناطقي

 طبـق شود. مي محسوب مجوز فاقد و غيرقانوني خدماتي و تجاري مسكوني، وساز ساخت نوع هر حريم، در واقع
 ها، سـازمان كليـه« نيز مسـكن امـر براي مسـكوني كاربري فاقـد اراضـي واگـذاري منـع قانـون ٨ ي مـاده

 و خطـوط بايد آنهـا، نظايـر و تلفـن و گاز و بـرق و آب خدمـات كننـده تاميـن هاي شـركت و موسسـات
 پروانـه ارائه قبال در فقـط سـاختماني عمليات مختلـف مراحـل حسـب بـر را ها سـاختمان انشـعاب

 يـادشـده امتيـاز واگـذاري و نماينـد واگـذار معتبـر كار پاپـان گواهـي يـا خـالف عـدم گواهـي سـاختماني،
 و ممنوع »سـت.ا ممنـوع شـود مي احـداث غيـرمجـاز كه بنايـي هرگونـه و صنفي و مسـكوني واحدهاي بـه

 و ٥ ماده كمسيون يا تفصيلي و جامع طرح هيئت مثل مسئولين توسط نشست يك با تواند مي نيز غيرمجاز
 خارج يا داخل تهيدستان هاي زمين به نسبت رژيم وابستگان و ها آقازاده نفع به مجلس قوانين توجيه و تفسير
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 و فروش و سازي برج به راه كه ديگر طرحي و يگرد تفسير و توجيه با سپس بزند. نابودي و سكون هرم شهر،
   د.نك واگذار آراسته و پيراسته شهري براي را ها زمين كند، مي باز ها آقازاده تملك

 ساخت مجوز فاقد اراضي در ود،خ هاي واليتي هم و دوستان خويشاوندان، با ارتباط در روستاها مهاجرين
 محقر اتاق دو يا يك تصرف، را زميني قطعه خود، مالي وضعيت و نياز به بنا و خودسامان شكلي به الذكر فوق

 شدگان رانده و مهاجرين ساير جذب براي شروعي كار اين كه طوري به ،آورند مي پديد را فوق هاي سكونت و پابر
 تسهيالت خدمات، آنها به ،باشند شهر !قانونيِ ي محدوده از خارج عنوان به وقتي مناطق اين شود. مي شهر

 و شهر محدوده افزايش با يا شهرند داخل كه نيز مناطقي شود. نمي داده آموزشي و بهداشتي اجتماعي، ربنايي،زي
 و خدمات ميزان كمترين با و شهر با نامتجانس عموميِ زيرساخت داراي اند، شده شهر وارد موردي قوانين يا

 آنها در ايمني و امنيت اما دارند، را ساختيزير امكانات برخي و برق و آب اند. شده رها ها، زيرساخت بازسازي
 ي رده در شده باعث ساخت مجوز و سند نداشتن يا ساخت نوع زمين، تصرف نحوه و است پايين بسيار

 هزينه تامين در مالي محدوديت و فقر علت به مردم مناطق اين در شوند. محسوب رسمي نيمه هاي گاه سكونت
 با مستمر تقابلي در محدوده خارج هاي نشين حاشيه مثل خود ونتسك محل بازسازي يا گاز و برق و بآ

 موقع ربودند. را هايشان جنس بري كول موقع كردند، توقيف را موتورهايشان بارها دارند. قرار دولتي هاي ارگان
 و بآ هزينه و تعمير از  درمانده شدند، مستاجر ارزاني  ي هرگوشه كردند. دستگيرشان ولگرد عنوان به سيار كار

 اخير هاي سال در اند. شده محروم امكانات انواع از و رانده شهر از  مرحله به مرحله آنها شدند. رانده بيرون برق،
 منتشر رابطه اين در آماري ،رسمي نهاد  هيچ هنوز كه اين وجود با اند آورده رو كانكس و چادر به اننشين حاشيه
 زندگي چادر و كانكس در كه پرجمعيتي نسبتا هاي خانواده هاي عكس از  پرشده مجازي فضاي اما است، نكرده

 يا خريد براي امالك مشاوران صنفي واحدهاي در معامالت انجام و ندارند مالكيت سند ها  كانكس اين كنند. مي
 زدگان زلزله به شدهاهدا هاي كانكس غيررسمي فروش و خريد از گزارشات برخي نيست، قانوني نهاآ اجاره و رهن

 چادرنشيني و شهر در نشيني كانكس به را زيادي افراد بها، اجاره افزايش و اندازه از بيش مهاجرت دهند. مي برخ
 مردم براي چنان مسكن نرخ بودن باال« اسالمي: شوراي مجلس نمايندگان از يكي كشاند. مي و كشانده حومه در

 شهريان هم سوي از بسياري هاي تماس كه جايي تا ندارند نيز را خانه اجاره توان ديگر كه كرده ايجاد مشكل
 مسأله اين  كه شده برقرار من با ها پارك در چادر نصب با زندگي ادامه و احمر هالل از چادر دريافت براي

 شد. خواهد خارج مردم توان از كم كم نيز ها كانكس اين براي زمين اجاره اما »است. ملي مسأله يك مثابه به
 زمين اجاره توان تنها نه زيرا كنند. استفاده  محدوده خارج در شهر بيرون را كانكس يا چادر ددهن مي ترجيح آنها

 است. خارج آنها توان از شهر در رسمي صورت به گاز و برق و بآ تامين بلكه ندارند هم را كانكس براي
 در آنها داستان خواندن و ندارند شناسنامه حتي ميدان، پشت اننشين حاشيه به معروف بندرعباس نشينانچادر

 پسرهايمان و دختر معموالً« گويد: مي آنها از يكي .است آلود حزن )!مقامات گفته به( كشور اقتصاد طاليي دروازه
 يخواستگار مراسم و شوند مي هم خواهان خودمان بين از جا همين در كنند، مي ازدواج سالگي ١٥ حدود در
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 براي كسي دانيم مي چون ندارند، كدام هيچ يا و دارد پسر و ندارد شناسنامه دختر ها وقت خيلي گيرد، مي شكل
 كه كساني براي شرايط البته و بندد مي ساله ٩٩ صيغه برايشان كه داريم آشنا محضر يك .كند نمي كاري ها اين
  »شوند نمي دار شناسنامه هم هايشان بچه ازدواج از بعد و است سخت واقعاً ندارند شناسنامه طرف دو

 الساعه خلق مجوزهاي صدور نامناسب، هاي كاربري صدور با نيز اسالمي حكومت شهري ريز برنامه نهادهاي 
 محل را شهر چنان واليت، دودمان و مالي سرمايه قدرت از تيتبع در برنامه بدون سازهاي و ساخت و پولي

 با يابد، مي افزايش مسكن قيمت روز هر كه است كرده خارجي يهاكاال عرضه هاي پاساژ و ها برج ازت و تاخت
 معلم استاد، حتي كارگري كمتر ،داران سرمايه و مرفه بورژازي خرده باال، مياني اقشار جز به اكنون هم روند، اين

 به دور چندان نه اي آينده در كه رود مي آن بيم دارد. را شهر داخل مسكن خريد توان فني، ماهر كرده تحصيل و
 بقيه برند مي ارث به را مسكن كه فرزندي تك كارگران يا نشينند مي سازماني هاي خانه در كه كارگراني ءاستثنا 

 زيست. هزينه كاهش براي حتي مسكن، تامين براي صرفا نه باشند. نداشته ها حاشيه در سكونت جز اي چاره
 در ما مشكالت ترين مهم از يكي« :١٣٩٨ تير تهران استان هرش بازآفريني هماهنگي ستاد مسئول عليپور، علي

 يا نشيني كانكس به تمايل و ندارند خود زندگي تغيير به تمايلي ساكنان كه است آن غيررسمي هاي گاه سكونت
 مناطق اين ساكنان رغبتي بي با بهتر زندگي و افراد جايي جابه براي تپه اوشون در ما تالش دارند. نشيني زاغه

 سند به نامه قول تبديل براي را امكاناتي مالرد، و قدس شهرستان در ديگر، اي نمونه عنوان به يا شود مي رو وبهر
 ماليات هاي هزينه باشند مجبور كه هستند آن نگران زيرا ندارند؛ آن تغيير به تمايلي ساكنان اما ايم؛ گرفته نظر در
   )فرارو سايت( »بپردازند. و... عوارض و

 در ساخت مجوز بدون و سند بدون يا ناامن تاسيسات با فرسوده هايي بافت شهري داخل مناطق از بسياري در
 اين براي ندارند. تعمير حتي يا بازسازي توان و هستند تهيدست آنها مالكين كه دارد وجود قديمي هاي كوچه

 يا جديد قديم، از ماع مسكن وزارت توسط ها بافت مرمت و بازسازي نوسازي، بهسازي، هاي طرح مناطق
 مردم ها، طرح اين با ها شهرداري است. شده تهيه شهر موجود بافت از بخشي تفصيلي طرح عنوان به دار مسئله

 طبق و كنند تخريب را خود ملك و نشيني عقب كوچه تعريض جهت كه گذاردند مي فشار تحت را مناطق اين
 محدوده خارج به محدود البته زيستي فضاهاي گونه اين كنند. تجميع يا ساخته دوباره شهرسازي ديدج ضوابط

 نشين مرفه هاي بخش در حتي و شهر متن در و محدوده داخل در بلكه شود نمي قديمي مناطق يا شهر تفصيلي
 زير مثل آباد سعادت اننشين اشيهح زاد، فرح ونك، ده از موجود هايي نمونه از توان مي تهران در دارد. وجود نيز
 سپاهيان كنون تا قبل ها دهه از و كنند مي كجي دهان شهري نظم به قرمزي نقاط مثل كه برد نام مديريت پل

 اين  كه آنان هستند. شهر نظم پيراستن جهت شهر از آنها راندن حال در و مئاد گريز و جنگ در شهرداري نظم
 جز نداشتند اي چاره بودند. شده سازي پاك بارها هم  گذشته در شوند، مي سازي كپا فرحزاد دره از )٩٨(آذر روزها

 در مان زيباي شهرهاي در آنها آن. اطراف هاي زمينه و قرچك به يا و بروند، آباد باقر يا زاد فرح دره به كه آن
 جنگ آوارگان عرب يرانيانا شان. نديديم اما يافتند. افزايش سال به سال كرمانشاه، تهران، كرج، شيراز، مشهد،
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 مبادا بودند، پنهان و پوشيده ما ديده از اما بودند، نشسته حافظ زيباي شيرازِ ي ناديده گوشه آن سوز، نخانما
 ما فتد.بي لك شيراز زيباي بازار بر بادام شد، مي برچيده لگد با شان بساط شوند. ارم هاي گل از لذت مزاحم

 تا بود الزم آباني بشنويم. را صدايشان تا بود الزم درآبان آنها عمومي عصيان .شان شنيديم نمي شان، ديديم نمي
   د.دارن اعالم را خود زيست و حضور و بكوبند شهر نظم چهره بر سيلي چون را خود خشم

 اين كاالها. ساير قسطي بازار كنار در غيررسمي بازاري است، شده نيز زميني زير  مسكن بازار وارد  نشيني حاشيه
 كه طوري به كند. استثمارمي زمين، حكومتي خواران رانت كااليي اقتصاد زنجير در را بيكاران و كارگران ،بازار

 هاي زمين به ها، محدوده خارج به درمانده و رانده روستا و شهر از پايين درآمد و بيكاري با اننشين حاشيه وقتي
 شان وارهآ  كه دولتي همان با مرتبط مالكين نيز و ها روشبف بساز بسازند. آلونكي تا شوند مي پناهنده مالك بي

  .هستند منتظرشان ،بود كرده

 هاي زمين كه وفا سپهبد اسم به فردي گذشته در« :جيرفت فرسوده بافت گزارش در اننشين حاشيه از يكي 
 ،تر بيش سود كسب براي بگذريم). كرده تهيه را ها مينز اين طريقي چه از ايشان (حاال است داشته زيادي
 كه اينجاست صلي ا بحث شد. مي عايدش يتر بيش پول صورت اين در چون فروخته، و كرده خرد را هايش زمين

 مردم به را متري١٢ تا ٤٥ هاي زمين و كرده ضابطه از خارج كردن تفكيك به شروع معبر عرض كمترين با
 و نشيمن عنوان به قسمت يك داريم! هم متري ١٢ داريم.؟ محله اين در هم مترمربعي ١٨ زمين ما فروخته.

 را غذا خانه خانم ،نآ  به چسبيده و است حياط ي گوشه بهداشتي سرويس يك شده، گرفته نظر در خانه خواب
 شن را مان كوچه خواهيم مي شوند. مي رد سختي به نفر دو كه باريكند چنان ها كوچه همين. و كند مي درست
 كند نمي كاري هم شهرداري شوند. مي اذيت باراني روزهاي مان هاي بچه .نشده جمع پولش است  ماه دو .بريزيم

 اما ايم. گرفته  اطراف هاي كابل از را برق نداريم، آب ايد. ساخته مجوز بدون .نيست ما حوزه در اينجا :گويد مي
   ».كنند مي زندگي مترمربعي ١٨ فضاي كي در نفر ٢٠ گاها هستند راضي همين به ساكنين

 اين پاي جانشان پاي تا كه شده ظلم هميشه فرحزاد مردم حق در« :ميدان سايت در كامنتي در شهروند يك
 و باآ  زادگاه در كنم تسكون خودم زادگاه در باشم داشته رزوآ من كه هدرخواست كمترين اين ايستادند انقالب
 پدرانشان از نسل اندر نسل هك امالكي به كه وقتي ،است فرحزاد عظيم خواريِ زمين پرده پشت كسي چه اجداديم

 شود ضبط شهرداري توسط راحتي به و شود تبديل باير زميني به خرآ در تا دهند نمي بادانيآ حق رسيده ثرا  به
 هاي زمين در اونوقت بسازد اتاق يك خود زمين در ندارد حق فرحزادي يك وقتي سند نداشتن بهانه به

 به و بدهند ملك صاحب به را پارتمانآ هزار از پارتمانآ يك نيستند حاضر حتي و سازند مي هايي برج شده ضبط
 حبانصا از پولي هيچ پرداخت بدون كردند خشك ،بآ قطع با پيش ها سال كه را ها باغ تمام رودخانه حريم بهانه

  ».گيرند مي شان واقعي

   رفتاري -اجتماعي تمايز   - ٢
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 و زيستي فضاي در اجتماعي هاي عدالتي بي و ها آسيب انواع وجود و امنيت نبود كاران، حاشيه و نشينان حاشيه در
 مشروع و رسمي شهروندان عنوان به كه چنان آورد. مي وجود به شهري عهجام از متمايز اجتماعي رفتارهاي كاري،

 و سنن با اقوام و شهري رفتار با ناآشنا و محدود سواد با روستاييان شوند. مي پذيرفته كمتر شهري جامعه در
 وقتي حتي روستا و شهر گان رانده حاشيه  هستند. اي حاشيه هاي زيست اين  ي اوليه مالكين خود خاص فرهنگ

 ترافيك مقررات به يتوجه بي قومي، ـ يشاونديخو زيست (زبان، نظر از شوند، مي مجاز كار يا شهر محدوده وارد
 تفاوت زيستي) امكانات و پوشاك نوع ارزان، هاي خانه جمعيت، باالي (تراكم اقتصادي و )شهر، نظافت و

 مشخصا جنسيتي، و محيطي زيست قومي، طبقاتي، ستم بر عالوه آنها دارند. شهرنشينان با رويت قابل فرهنگي
 شناسي  جامعه هاي گفتمان از  كه تحقيري كشند. مي رنج راندگي شهر از حس نيز و شهرنشينان توسط تحقير از

 ينشين حاشيه وضعيت دارد. وجود آنها شهرنشين هاي اي  طبقه هم حتي شهر مختلف اقشار بين در و شروع
 شهري هم ورد.آ مي در تعليق حالت به فرهنگي و اجتماعي نظر از را افراد  كه شهر به نسبت شده الينه وضعيتي

  مقلد. شدت به هم متفاوت هم نيست. شهري هم و است

 از بخشي ان،نشين حاشيه زيستي هاي اليه در مهاجرين به نسبت آنها افزايش و شهر گان رانده حاشيه گسترش با
 پيچيده كار تقسيم و اقتصاد در كار براي شهر به رفتن با نيز مهاجرين شود. مي كاسته تدريج به فرهنگي تمايزات

 تفريحات خرده و خريد كار، براي شهر در آنها  روزانه مدت طوالني و حضورمستمر با شوند. مي درگير شهر
 درون اننشين حاشيه در شوند. مي شهري گفرهن جذب تدريج به اينترنت  به اعتياد خصوص به شان جيب متناسب

 خود، دانشجوي فرزندان و تخصصينم مياني، اقشار با همزيستي علت به فرهنگي تغييرات اين نيز شهر تباف
 محدود آنها فرهنگي تمايزات و شوند مي يكسان شهري كارگران با كه جايي تا گيرد مي صورت تر سريع و تر بيش

  .گردد مي كارگر طبقه كل طبقاتي تمايزات به

 پذير ضربه سرعت به و دفاع بي هم اجتماعي آسيب  گونه هر برابر در شديد هاي محروميت و مطلق فقر علت به
 هاي بزه بروز مستعد و رفتاري اختالالت اجتماعي، هاي بيماري و ها آسيب شيوع ماجآ  همه از بيش آنها هستند.

 كردن، زندگي و كار جامعه حاشيه در است. اجتماعي هاي آسيب انواع مركز شان محالت لذا هستند. اجتماعي
 هاي ويژگي و اجتماعي انحرافات با كه آورد مي وجود به هنجارها و ها ارزش از اي مجموعه با هايي فرهنگ خرده
 بلكه شوند مي زاييده فقر بستر در اجتماعي هاي آسيب فقط نه زيرا ست.ا همراه اجتماعي انزواي ازجمله ديگر
 ـا،ه مزاحمت ايجــاد دارند. پنهان قانون ديد از را خود ها حاشيه اين در توانند مي كاران خالف كه رو آن از تر بيش

 و مجرمين شدن پنهان ولگــردي، موادمخــدر، اعتيــاد، جمعي، دســته هــاي نزاع ها، ســرقت انــواع
 كنند، مي لشكركشي هم عليه و جذب مناطق اين در زورگويي عنوان به كه كساني و شهري كاران خالف

 شود. مي ديده تر يشب زيستي هاي حاشيه در سرقتي، كاالهاي فروش گري، روسـپي گري، تكدي باندهاي
 ساكنان رواني و روحي سالمت كه است مخدر مواد فروش و گري تكدي باندهاي مناطق، اين معضل ترين مهم
 با مبادا كه هستند خانه از خود فرزندان خروج نگران همواره والدين كه بطوري كند. مي تهديد را مناطق اين
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 از دور مناطق به كه باندهايي شوند. زورگو و كار خالف باندهاي دچار يا مواجه تهديدهايي و ها آسيب چنين
 توسط شهر نشين حاشيه مناطق سازي پاك براي اي بهانه معضل همين متاسفانه و اما روند. مي نظم سرتير

 محله اين  كه اذهان در تصوير اين دادن شكل هدف با قديمي مناطق ناامنيِ خصوص در تبليغ است. شده دولت
 تخريب براي را جامعه ذهني بستر تا است شهري كاران خالف تجمع محل و موادفروشان و معتادان تجمع مركز

 »ميدان سايت« گزارش اين در تهران زاد فرح دره سازي پاك طرح كنند. فراهم قيمت حداقلِ به ها زمين خريد يا
 كردن پاك ،١٣٩٨ آبان از پس خواب كارتن زنان فروشي تن و دره اين معتادان از هايي گزارش يا است؛ خواندني
 بسيار و مديريت پل ونك، ده نيايش، در كه است گانديد آسيب همين زيست حق غاصبان توسط مسئله صورت
  .شد خواهد و است شده تكرار گذاري سرمايه نظم خارج مناطق

  :يدگو مي فوق لينك گزارش در شهروند يك

 و ساخت مجوز .ندارند سند چون هستند فرسوده نهايت بي ها خونه و پايينه بسيار منطقه اين تو زندگي كيفيت
 تيرچه و حلب و خشت مثل هايي متريال با يا اند شده ساخته قبل دهه سه دو يا ها ملك و نشده داده بهشون ساز

 بتون شهرداري ،دارند قرار نيايش ركشه و مديريت پل زير كه ماشيني هاي تعميرگاه اكثر جلوي اند. شده مرمت
 سبك ميشه. ديده هاش خيابون توي عالف و الابالي هاي پسر زني گشت ها شب ندارند. كسب جواز چون ،گذاشته
 اين عميقا بايد كه اينه ها حرف اين گفتن از هدفم بيارند. روي كاري بزه و مخدر به اكثرا  شده باعث زندگي
 باب در نوشته اين غلط. كي گهمي درست كي گفت نميشه كوتاه نوشته يك با و كرد بررسي رو مسئله

 بلوار من كه نيست اين بحث .بره مي رنج چيزي چنين از هم مديريت محله اما هستش فرحزاد سازي پاك
 پاك مسئله صورت كه نه شه حل بايد مشكل بشه. باز محدوده اين به رو م هپنجر خواد نمي دلم نشين فرهنگ

 از  شده پيشنهاد بهشون ليونيم ١٥٠ تا ٧٠ (عموما پايين قيمت به هاشون ملك خريد با افراد اين كردن بيرون شه.
 كه شهروندي عنوان به من ميكنه. اضافه  گره تر بيش مشكل به بلكه نيست اخالقي و انساني تنها نه شهرداري)

 زير كه اينه واقعيت باشه. داشته رو ساختار داقلح اطرافم شهري بافت دارم دوست كنم مي زندگي فرهنگ بلوار
 كرد. مقايسه ديدم) كه روستايي (تنها اوره روستاي با ميشه ساخت كيفيت لحاظ از رو ونك ده و مديريت پل

 بصري. دهندهزارآ و كيفيت بي نهايت بي ساخت مواد با طبقه ٢-١ هاي خونه حده. همين در ها ساختمان كيفيت
 جذب خودش سمت به رو دارد غيرمجاز كاري و كسب كه كسي هر كه غيرقانوني و پايين ي اجاره هاي قيمت
 ها، دراگ ديگر و مخدرفروشندگان براي بايير آهن  به رو مجاور محله دو اين  رفته هم روي اينها  همه ميكنه.

 ندادن و ها مغازه سدكردن است. دهكر تبديل ... و مدآدر كم مهاجران و مخدر توليدكنندگان فروشان، تن و معتادان
 رقم قبول به مجبور الخرهاب  رو منطقه اين ساكنين شهرداري منطقه. اين هاي مسكوني به رفاهي خدمات

 بسيار مدآدر هم ،ميده انجام رو منطقه سازي پاك خودش قول به هم كار اين با و ميكنه خودش پيشنهادي
 حتي يا باشند كار بزه اگر حتي كه منطقه اين ي بيچاره مردم براي فممتاس ميكنه. ايجاد ارگان اين براي بااليي

 عميقا من ندارند. زندگي گذران براي ديگري راه چون دارند حق هم باز باشند داشته غيرقانوني فعاليت اگر
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 هايي برج صاحبان براي فقط شهروندي حق كرد، اشاره  نويسنده كه طور همون متاسفانه و هستم نارحت براشون
  .…كنند مي زندگي شهر اين در  كه كساني نه اند داده پول كه هست

   اقتصادي تمايز   - ٣

 تبديل مهارغير و نظم مخرب پديده يك به نياب توسعه كشورهاي در كه است قرن يك از كمتر ينشين حاشيه
 پنهان ديد از را پديده اين و تامين را آنها مسكن اند كرده تالش سازي شهرك با كه نيز هايي دولت است. شده
 حدودا١٣٤٤ًسال اند.( بوده شهري جامعه و اقتصاد در آنها ادغام از  درمانده سرمايه و كار تضاد وجود بستر در كنند

 يافت، تغيير آبان سيزدهم كوي به ٥٧ قيام از پس كه  تهران در آبان نهم كوي شهرك در مسكوني واحد ٣٤٠٠
     )!انقالب از پس مهر ويرانه مسكن طرح يا شهر چند در ١٣٥٠ سال تحقيقي -مقدماتي طرح يا

 و آمد)در سطح و مهارت و سواد ميزان علت (به كارگري هاي رده ترين پايين از اعم طور به شهر گان رانده حاشيه به
 ثبات عدم فقر، خط زير كار نيروي فروش هستند. مهارت داراي كمتر و دانشگاهي تحصيالت داراي طورخاص به

 كم درآمدشان دارد. عموميت آنها بين در كاري متداول استانداردهاي فاقد و كار قانون حوزه از خارج كار و كاري
 زيستي هاي اندام فروش به اجبارا  كه است كم خانواده درآمد چنان  گاه نيست. حداقل زندگي يك گوي پاسخ  و

 استثمار، نرخ افزايش با ورند.آ مي يرو مواد توزيع و فروش يننچ هم و خودفروشي چشم)، و قلب و (كليه

 معيشتي كارهاي به و حاشيه به اخير هاي سال در نيز كاران فني و كارمندان معلمان، كردگان، تحصيل

 اند. شده رانده زيستي مكان امتيازات فاقد رنشينيفق محالت يا كار رسميت فاقد خياباني
 زيرزميني وليدت و كااليي بازار درون را آنها هنگام هم و راند مي شهر از را آنها هم اقتصادي رياضت هاي سياست

   .كند مي جذب غيررسمي صورت به منتهي شهر همان

   اي: حاشيه كارهاي ويژگي

 كاران). (حاشيه كارشان يا ان)نشين حاشيه( ندارد رسيميت شان زيست يا آنهاست، رسميت عدم تمايز، اولين الف) 
 خود حق استثمار نرخ افزايش با  كه كارگراني شهري، امتيازات فاقد كارگران اند. ناميده ها غيررسمي را آنها برخي

 از آنها اقليت هستند. نامولد كارگران عموما ب) اند. داده يا دهند مي دست از را شهر در زيست هاي حداقل بر
 بزرگ صنعتي كارخانجات ساده كارگران كمتر و كوچك و زيرزميني هاي كارگاه شامل تر بيش مولد، كارگران
 در و نيستند كار حاشيه ،اقليت اين هستند. شهري استاندارد كار داراي و اجباري  بيمه كاري، قرارداد كه هستند

 تجار و داران مغازه كاران، نپيما خرده كارگران، بر عالوه اند. شده نشين حاشيه اما دارند قرار رسمي كارهاي زمره
 بيكاران و كامل بيكاران ج) اند. كرده ايجاد اي سرمايه كم كم و برخاسته خودشان ميان از كه هستند پايي خرده
 .هستند گروهي كار و جمعي همكاري فاقد معموال كاران ثبات بي شوند. مي محسوب كاران ثبات بي كه پنهان
 است. ساعت چند حداقل و ـ متناوب كمتر و نامتناوب تر بيش ـ يكسال از كمتر حداكثر موقت، كارشان مدت
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 بهتر كار به ورود يا كارفرما نياز عدم با كار ترك به مجبور يا كنند مي عوض را خود كار شرايط، و فصل به بسته
 كمتر و حقيقي شخص يك آنها كارفرماي موارد، اغلب دارند كارفرما اگر يا هستند كارفرما بدون شوند. مي

 و نديستن ارگاني هيچ پوشش تحت و ندندار بيمه و كار قرارداد كاران ثبات بي غالب اكثريت است. حقوقي شخص
 رسمي كارگر امتيازات فاقد كه آن علت به را گروه اين است. كمتر گرسادهكار يك درآمد حداقل از درآمدشان گاه

 ينتر بيش فروشند. مي غيررسمي طور به را خود كار يروين كه كارگراني ناميد، حاشيه در كارگران توان مي هستند
   .نان لقمه يك دنبال و بيكار شده،رها كارگراني هستند، خياباني كار حاشيه كارگران آنها

 توجه با ولي است غيررسمي اما مجاز كارشان آنها از بخشي )١- ج شوند: مي گروه دو شامل خود كاران ثبات بي
 ندارند اجباري  ي بيمه و كاري قرارداد عموما اند. شده پذيرفته شهري كار استاندارد در مرفه قشر هميشگي نياز به
 سرايدار، باغبان، و چي نظافت خانگي رانكارگ مانند شوند؛ مي بيمه كارفرما انصاف  به بسته آنها از معدودي و

 روزكار، ساختماني كارگران صي،خش امالك نگهبانان سرايداران، اص،اشخ رانندگي خانه، در پرستاري
 داللي، ـ دوزان لحاف ها، واكسي مانند ـ مردم نياز مورد كاالهاي توزيع گردان، دوره خانگي، كارانتعمير

 بخشي )٢- ج  …هفروشند و ها پزخانه كوره كارگران بازار، در ها دستي خچر با يا پشت بر باركشي مسافركشي،
 اقتصاد بخش كارگران اصطالح به است. غيرقانوني و غيرمجاز بلكه غيررسمي تنها نه كارشان كاران، ثبات بي از

 محسوب خالف كارشان ندارند. اجباري  ي بيمه و كاري قرارداد بخش اين هستند. پنهان اقتصاد يا زيرزميني
 امرار براي كه آن علت به است، خيابان آنها اكثريت كار محل و خارج شهري كار استاندارد قلمرو از و شود مي

 بيات، آصف قول به يا كاران، خيابان آنها هستند، شهري نظم مامورين با روزمره اتزمبار درگير امستمر معاش
 موتورسواران شهري، داخل هاي اتوبوس و متروها روها،داخل پياده كنار فروشان دست مانند: اند. خيابان شورشيان
 مواد (كاال، سياه بازار در فعال كارگران متكديان، معيشتي)، (موتورسواران اشخاص يا بار كننده حمل شخصيِ

 تعميركاران كولبران، كار، كودكان دزدان، فروشان، تن زيرزميني، توليد در فعال كارگران خدمات)، و ارز مخدر،
 كارها اين ترديد بي غيرقانوني. كاالهاي توزيع خري، مال شرخري، قاچاق، به شاغالن و خيابان كنار شينما

 امتياز فاقد كارگران اما شود. مي شامل هم را دارند شهري زيست كه نيز كارگراني نيست. اننشين حاشيه مختص
 گروه ترين گسترده زيست، ادامه براي درآمد كسب به اجبار و مطلق فقر علت به ها، تحريم عمالا از پس ايران در

  .هستند ها نشين حاشيه در كاري

 شده؛ خالصه زندگي ي حاشيه خاكستريِ هاشورِ در شان يزندگ تمام كه اند مواجه هايي انسان با شهرها
 حاشيه در كشند، مي نفس حاشيه در كنند، مي زندگي حاشيه در شوند، مي متولد شهر حاشيه در كه هايي انسان

 شهر متن به بدوند، را عمرشان تمام اگر دانند، مي كه هايي انسان ميرند؛ مي حاشيه همان در و كنند مي كار
 حرمت هتك و توهين تعرض، آبان خرآ  ي هفته در كه ها همان ند.هست آبان انسانِ آنها رسند. نمي كه رسند نمي

 ايستادند، شان پاهاي روي ناجي، از نااميد كه ها همان كردند. حس وجود عمق تا را شان هاي خانه و فرزندان به
 هم پشت در پشت و هستند مرد و زن لر، ، كرد ترك، كردند فراموش دوزخيان هجوم مقابل در كه ها همان
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 مساجد و ها تكيه نودر هب اينترنت، قطع رغم علي كه ها همان كنند، مواظبت خود از چشم چهار با تا ادندايست
 در گانه سه خاص هاي ويژگي گرچه كشاندند. شهر صد از بيش به را طبقاتي نبرد ،٥٧ سال كن خبرپخش

 از فراتر آنها اما ،كند مي تفاوتم كالسيك كارگران با را  رانده حاشيه به كارگران زيست، و كار شكلي هاي بخش
 بخشي و زنده كار مالك چنان هم تهيدست، امر، ماهيت در جمعي، كار كالسيك هاي شكل تفاوت نوع هر

 هاي شكل ها آن نيستند: انتزاعات  شده بسيج هاي جماعت و ها هويت طبقات،« هستند. كارگر طبقه از حجيم
 هاي شكل پيش سال صد كه طور همان شوند. مي برساخته ردهگست مقياسي در كه هستند جهان جمعي ي تجربه

 كه انگيزي شگفت اغلب و نشده بيني پيش هاي علت و مسيرها طريق از ديگر بار اكنون گزيدند، برمي را تصادفي
 افراد آماري بندي طبقه براي راهي ــ اجتماعي ي طبقه مفهوم نبايد ما كنند. مي چنين اند گذشته با متفاوت بسيار

 هاي همبستگي ي برپايه آن در كه بالفعلي هاي شيوه با را ــ غيره و ثروت به دسترسي منابع، دارايي، براساس
 يك اين سازيم. مغشوش شوند، مي بندي گروه فرهنگي هاي خصيصه و مشترك مسائل اقامت، محل گزيده،
 آماري هاي داده در شده ارائه يها گاه تالقي با تصادف سر از فقط كه است طبقات متحرك برساخت واقعي جنبش
 مزدي كار از خاصي تاريخي شكل با را »پرولتري شرايط« مفهوم كه است اين سنتي چپ مشكل اند. منطبق

  همانجا) (لينرا، »كند. مي خلط

  


