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 آغازسخن

 نامۀ جهانی حقوقبعداز پیوستن ایران به پیمان عنوان نخستین نهاد فعال مدنی در حوزۀ کودکان ــانجمن حمایت از حقوق کودکان به
ها و نامه و درجهت اعتالی حقوق کودکان تشکیل شد. انجمن بنابه ضرورتپیمانــ درجهت ترویج عملی و نظری اصول این  کودک

مسائل خاص کودکان در عرصۀ عمل و تالش مستقیم برای توانمندسازی کودکان در شرایط دشوار وارد میدان عمل شد. نخستین طرح 
تبلور یافت که درحال حاضر نیز هنوز این  اجرایی انجمن درخصوص کودکان کار، در خانۀ کودک شوش و سپس خانۀ کودک ناصرخسرو

 اند.گامرو و پیشهای آموزشی کودکان کار پیشدو مرکز در فعالیت

کار مناسب و فراگیری برای توانمندسازی کلیۀ های مهم و اولیۀ انجمن این بوده است که چه راهها، یکی از دغدغهدر همۀ این سال
توان با تکیه بر تجارب عملی و مباحث نظری ارائه کرد. از این جهت، نخستین کودکان می چنین حذف کارکودکان درمعرض آسیب و هم

گردی کودکان مطرح شد، این بود که درصورت حذف، تکلیف زندگی و وضعیت معاش این کودکان سؤالی که با طرح موضوع حذف زباله
بی داشته باشیم و عدم پاسخ مناسب به آن ممکن است ما را به کردی مسئوالنه برای آن جواچه خواهد شد؛ پرسشی که الزم بود با روی

اد صورت معضلی حهای اخیر بهکارانه. درباب این مسئله، که در سالآمیز بکشاند، یعنی موضعی محافظهای و مخاطرهموضعی غیرحرفه
اذ کند. بنابراین هیئت مدیرۀ انجمن درطی ای اتخای حرفهرفت که موضعیبروز کرده است، از انجمن حمایت ازحقوق کودکان انتظار می

کارهای اجرایی برای حذف زباله گردی کودکان، یابی به راهمباحثاتی به این نتیجه رسید که برای اتخاذ موضعی درست درجهت دست
ع و تر ابعاد این موضوای در وهلۀ نخست، به شناخت دقیقزدهجای هر اقدام شتابعنوان یکی از بدترین اشکال کار کودکان، باید بهبه

 .ای در قالب پروپوزال تهیه شدگردی کودکان، طرح اولیهای اثرگذارتر رسید. در این راستا و با هدف حذف زبالهمواجهه

گیری این امر اقدام کرد و با مند و متخصص درجهت پیطی فراخوانی عمومی به جذب داوطلبانی دغدغه در مرحلۀ بعد، انجمن
را متقبل  برد کل طرحگر مسائل اجتماعی که مسئولیت پیشو پژوهش شناسمردمبرگزاری جلساتی مستمر با حضور آقای کامیل احمدی، 

گران کار میدانی کار آغاز شد و سپس با اعالم مجدد فراخوان برای جذب همکاران های اولیۀ پژوهششده بودند، و درخواست ارائۀ آموزش
نفره تشکیل شد که با کاری مستمر در بازۀ وتحلیل مباحث نظری تیمی دهجهت تجزیهجهت حضور در میدان و هم بهوقت، هم بهتمام

های خود به منابع مالی های مشابه برای پوشش هزینهپژوهشثمر رسید. این طرح پژوهشی نیز مانند همۀ ماهه این گزارش بهزمانی شش
 بخشی سرعت هنگام طرح موضوع با آقای داود مرادی ایشان بههای همراهان مستمر انجمن محقق شد و بهنیاز داشت که این مهم با کمک

کامیل احمدی و آقای داود مرادی، کار آغاز شد و وار، آقای ها را تأمین کردند. درواقع، با اتکا به همراهی این دو بزرگبزرگی از هزینه
.رو داریدحاصل آن شد که پیش
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کنم؛ نخست، از هیئت مدیرۀ  یاند قدرداننحوی در این کار پژوهشی همراه انجمن بودهدانم از تمامی کسانی که بهبر خود فرض می
سوزانه در بهبود فرایند کار کمک کردند. موقع و دلشدارهای بهگیر کار بودند و هم با هتک اعضای آن از روز نخست، هم پیانجمن که تک

ماه کار مستمر تمامی وقت خود را صرف این کار کردند و  به ششای قریبقدردان آقای کامیل احمدی هستم که مانند یک داوطلب حرفه
شدن این های تدوین گزارش. اجراییآخرین گام های اولیه تاهای کار حضور داشتند، از آموزشمندانه در همۀ عرصهداوطلبانه و دغدغه

خصوص آقای داود مرادی ها آورده شده است، هستم، بهگران مالی آن، که اسامی ایشان در دیگر قسمتچنین مدیون حمایتطرح را هم
تری م منصوره یزدانی چالشهای خانها و تالشگیریشک، اگر پیکه با احساس مسئولیتی اجتماعی به این همراهی جواب مثبت دادند. بی

گزار ایشان هستم. حضور مسئوالنۀ دیگر همکاران آمد و سپاسوجود میعنوان مسئول واحد پژوهش انجمن نبود، خللی جدی در کار بهبه
  زدنی بود و جای سپاس فراوان دارد.گزارش آمده است، امری مثال نهای دیگر ایگر، که اسامی آنان در قسمتو همراهان پژوهش

یقین ای میدانی در انجمن صورت گرفته است و بهگردی کودکان و با شیوهاین پژوهش نخستین پژوهشی است که در زمینۀ زباله
سوزی بود؛ گاه افرادی که همه ازباب دل نظرهای زیادی صورت گرفتها و اختالفوگوخالی از خطا نبوده است. در فرایند پژوهش، گفت

اتی عجوالنه، سبب اقدامای بود مبتنی بر پیوند عمل و نظر. گاه بهخور شدند، گاه عصبانی، اما نتیجۀ آن یک یادگیری جمعی بود، تجربهدل
ین زمینه زیر پا گذاشته نشد، ترین شرط اخالقی در اگاه مهمشد، اما هیچشائبۀ عدم رعایت اخالق پژوهش در حوزۀ کودکان مطرح می

های انجمن شونده. نتیجۀ این مباحث تشکیل کارگروه اخالق در پژوهش بود که برای کلیۀ پژوهششرط عدم هرگونه آسیب به افراد مصاحبه
های کاری و ضرورت دانم، که گاه بنابه شرایطها را متوجه خود میآید. خطاشمار میو دیگر نهادهای فعال در حوزۀ کودکی امری الزم به

 .دهنده استگر نیست، اما توضیحتعجیل کردم؛ گرچه توجیه

ـ می نظیر استنظیر، که کمتوان گفت ازنظر موضوع و گسترۀ جغرافیایی در نوع خود، اگر نه بیکه می این پژوهش ــ اند آغازکنندۀ توـ
رسیدن  ای برایهای اجتماعی و مبانیر مواجهه با مسائل و آسیبوگو در عرصۀ مدنی و حاکمیتی دفرایندی متفاوت در ایجاد و بسط گفت

ه گردی کودکان امری است ککرد بنیادین آن به حذف زبالهسو، رویشمار آید، چراکه ازیکگذاری اجتماعی در حوزۀ کودکان بهبه سیاست
ایانه جهت ایجاد چتر ایمنی برای کودکان درگیر گرکند و ازسویی دیگر، نگاهی اصالحمدت و بلندمدت را با خود حمل مینگاهی میان

ف و المللی، ازقبیل یونیسکردهای حقوق کودکان و نهادهای مرتبط اجتماعی در سطح بیناین آسیب است، چتری که قطعًا باید بر روی
 .ای گسترده و بر پایۀ تجارب بشری است، مبتنی باشدسازمان جهانی کار، که دربردارندۀ اندیشه

 گردی کودکان در تعامل با جامعۀ مدنی و نهادهای حاکمیتی مسئول،رم با اتکا به این پژوهش بتوانیم درخصوص حذف زبالهامید دا
های میدانی ی بر تجارب زیسته و واقعیاتهای مبتنهای نخستین را با قوت برداریم و در ادامۀ آن فتح بابی داشته باشیم در انجام پژوهشگام

 های کودکی در کشورمان بینجامد.های مختلف مسائل و آسیبهای مشخصی در عرصهگذاریکه بتواند به سیاست

 فرشید یزدانی                                                                                                                                                                

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان



 

 گزاریو سپاس گفتارپیش
اجتماعی امری بدیهی و انکارناپذیر است و شرایط اجتماعی و فرهنگی در بروز و تشدید این مشکالت  مشکالتوجود ای، در هر جامعه

طور ا بهها ر، آنچه برخی از آنیابندمی دلیل درگیری با انسان و مسائل انسانی اهمیتبسیار اثرگذارند. اگرچه همۀ مشکالت اجتماعی به
 آن مسئلۀ اجتماعی است.  اب درگیرگروه دهد، وضعیت ویژه در کانون توجه قرار می

، رفع عوارض آن بسیار پیچیده و این گروه دیدنند که همواره به مراقبت نیاز دارند و درصورت آسیباهاییکودکان از جمله اقلیت
گردی بیش از زباله خاصههای حوزۀ کودکان، کار کودک و مشکل خواهد بود و در بلندمدت جامعه را درگیرخواهد کرد. در میان آسیب

گردی بالهزجامع و هدفمندی در زمینۀ پدیدۀ شایع  ۀاست. متأسفانه تاکنون مطالع شناخته شده کرامت انسانی در منافات بازا و همه آسیب
 ،طرچنان ناشناخته است. به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش ورود کودکان به مشاغل سخت و پرخدر ایران انجام نشده و این معضل هم

 ۀاصلی شروع این پژوهش بود. بنابراین شناخت پدید ۀانگیز ،ترین نوع کار کودک استگردی که از دشوارترین و آلودهچون زبالههم
وع گردی، موضحذف کامل زباله ،گرد و درنهایتهای آن برای کودکان زبالههدف کاهش آسیبو بررسی عوامل بسترساز آن با گردی زباله

نهاد و های مردمها، سازمانچون شهرداریهای دولتی همرو بود. امیدواریم نتایج این پژوهش موردتوجه سازماناصلی پژوهش پیش
 متولیان دفاع از حقوق کودک قرار گیرد.

 و نشدن زباله در مبدأ، نبود امکاناتبازیافت زباله در کشور ما صنعتی سودآور است، اما متأسفانه عوامل متعددی ازجمله تفکیک
ار عنوان ابزها بهاز انسان ،در این صنعت تا چنین ضعف آموزش، موجب شده استآوری و تفکیک زباله و همهای استاندارد جمعمکانیزم

 قانون کار و سایر استانداردهای مرسوم در ،بودن صنعت زباله، در این صنعتدلیل غیررسمیاستفاده شود. به زباله آوری و تفکیکجمع
زا ند و کاری بسیار پرخطر و آسیبادر این بخش از مزایای شغلی مانند بیمه محروم شاغالن   ،رواینشود. ازمشاغل گوناگون رعایت نمی

 آید سبب شده استدر ادامه میکه  یدهند. این عوامل و عوامل دیگرازحد آلوده انجام میکاری طوالنی و محیطی بیش هایرا در ساعت
دلیل نداشتن سواد و تخصص و مهارت کافی و این مهاجران بهنیروی انسانی شاغل در صنعت زباله غالبًا مهاجران و کودکان باشند.  تا

به اتباع  اکه قوانین مربوطجاند. ازآنآوردهپایین با درآمد کم و سختی کار زیاد روی اقامت عمدتًا غیرقانونی، بیشتر به مشاغل کارگری و رده
های مختلف مشخص کرده است، مهاجران درصورت داشتن مجوز اقامت بازهم بیگانه نیز مشاغل خاصی را برای مهاجران در استان

 زبر این، نیا. عالوهشوندمحسوب مینیروی کار ارزان  جزو و فراموش نکنیم که این افراد کار کننددر چنین مشاغلی  ندمعمواًل مجبور
ه کودکان، ویژجذب و حضور اتباع افغانستانی، به تا پایین و سخت باعث شده استداخلی برای تأمین نیروی انسانی در این مشاغل رده

 ناگزیر باشد.
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های علوم از افراد متخصص در حوزه که عمدتاً  ،گروهی کوچک اما پرتالش و متعهد است. این گروه رو حاصل کار  پژوهش پیش
کار خود را در زمستان  ،( تشکیل شده بودشناسیشناسی، مددکاری اجتماعی، مردمشناسی، روانجامعهرفتاری و اجتماعی )

توانست بسیار بیش از این زمان که البته می انجام دادماه  2مدت گانۀ تهران به99مصاحبه در تمام مناطق  039با انجام شمسی  8027
و  های زبالهها و درکنار سطلکار در خیابانبهها در مرحلۀ اول از کودکان مشغولببرد. روند انجام پژوهش به این صورت بود که مصاحبه

های پزخانهر گودها و دپوهای حاشیۀ شهر تهران و در کورهکه گاه د ،شد و در مرحلۀ دوم تا محّل زندگی آنانگاه درحال حرکت آغاز می
شد. جلب اعتماد کودکان مهاجری که غیرقانونی به ایران آمده و به کار مشغول شده بودند، بسیار سخت بود، کشیده میواقع شده متروک 

ر و حوصله و گردی صبهای زبالهاه تفاوت شیوهکرد و گستردگی مناطق تهران و گبود و همین مسئله شناخت بهتر این پدیده را دشوارتر می
 ،ن مطالعهمدعی آن نیستیم که در ای میسر کند.ممکن و را  مسئلهطلبید تا زوایای پنهان و فهم پیچیدگی های بیشتری را میتکرار مصاحبه
و کمبود نیروی  ،ایبودجه و ت زمانیها، مشکالایم، اما باوجود محدویتگردی ارائه دادهجانبه از پدیدۀ اجتماعی زبالهشناختی همه

 روهگانسانی متخصص، استانداردهای الزم علمی برای شناخت بهتر این پدیده در مراحل مختلف کار رعایت شده است. هرچند سعی 
که عمدتًا  ــگرد ازحد جلب اعتماد کودکان زبالهدلیل دشواری بیشای در این حوزه بود، گاه بهبر رعایت کامل اخالق حرفه پژوهش

د. این افتاتحقیق اتفاق میفرایند ها و هایی در روند مصاحبهو کوتاهی هاتخلف ،هاو کوتاهی زمان مصاحبه ــ مهاجران غیرقانونی بودند
نظران در حوزۀ کودکان کارهای تخصصی متخصصان و صاحب حرکت در مسیرهایش، آغازی است برای ها و قوتپژوهش با تمام ضعف

کید بر کودکان زبالهکار با ت  گرد.أ

البته بسیار تلخی گذاشتیم، جهان کودکانی که حیات را نه در آغوش گرم مادر و کانون با شروع این پروژه ما قدم به جهان جدید و صد
میدان  درکنند. گرا تجربه میهای پایتختی مصرفامن و پرمهر خانواده، بلکه هزاران کیلومتر دورتر از خانه و زادگاه خود و در میان زباله

متأثر  مرزیمرزی و درونگرد در ایران از عوامل گوناگون برونبه کودکان زباله زنجیرۀ منتهیگر روشن شد که پژوهش گروهبرای  ،تحقیق
ی کشورشان های داخلدلیل تأثیر سوء جنگ و ناآرامیند که بهاکودکانی مهاجر از کشور افغانستان بیشترگرد در تهران است. کودکان زباله

 ،عموها همراه پدر، برادرها،به و بیشتر های خانوادگی مردانهدر قالب گروه ،بر وضعیت اقتصادی و تنگناهای فرهنگی موجود در افغانستان
در  ــصورت گروهی و در جمع بزرگی از مردان اصطالح مجردی بههای بهاند و در خانهیا سایر بستگان ذکورشان به تهران مهاجرت کرده

مادربزرگ یا سایر بستگان مؤنث کودکان  و خواهر و ت، مادردر این مهاجر ،عبارت دیگرکنند. بهزندگی می ــ سنی مختلفهای رده
دنبال دارد. اگرچه به را های عاطفیحضور ندارند و همین غیبت عنصر زنانه در زندگی این کودکان کمبودی جدی است که آسیب

اشی این کودکان است، اما کمبود نگیر کمبودهای آشکاری مانند فقر، محرومیت از تحصیل و اشتغال به کاری آلوده و پرخطر نیز گریبان
از غیبت  مادر و نبود عنصر زنانه در زندگی این کودکان آسیب جدی دیگری است که معمواًل از دید فعاالن این حوزه پنهان مانده است. در 

 . مدنظر قرار گرفته است آن ناشی از هایکارهای پیشنهادی، این موضوع و آسیبو در ارائۀ راه است به این کمبود توجه شده ،این تحقیق

بسیاری از نهادهای  ،براساس همین کنوانسیون و سال ممنوع است 81زیر  کودک   کار   براساس کنوانسیون حقوق کودک، تمام اشکال  
شمارند میسال را نوعی ترویج کار کودک  81زیر  اننهاد مدافع حقوق کودکان تعریف هرگونه کار برای کودکهای مردمحمایتی و سازمان

نۀ ختتحت عنوان زنان و کودکان  و های اجتماعیتجربۀ کار میدانی درخصوص اقلیت دارایگری عنوان پژوهشند. من بهاو با آن مخالف
کید بر اقلیت ، البتهدستهایی ازاینزنان، ازدواج کودکان، صیغۀ محرمیت و پژوهش  عملی و ۀهای قومی و گاه جنسی، در مواجهبا تأ

باید  سان عمل کنند وتوانند یکگو نیست و قوانین در همۀ موارد نمیپاسختنهایی ها دریافتم که قانون بههای پژوهشچهره با سوژهبهچهره
راساس رو و ببازاندیشی کرد. ازاین شانبه شرایط خاص فرهنگی و اجتماعیهای خاص باتوجهها و گروهبرای برخی اقلیت در این قوانین،
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شی کرد. کار کودکان بازاندی سّن  تعیین توان درمی ،های قانونی موجود در کشوربه ظرفیتبر این باورم که باتوجه ،پژوهش اخیرهای یافته
شدنی نیست. درنتیجه، سادگی حذفدلیل سود سرشاری که دارد بههای موجود جهان امروز این است که کار کودک بهیکی از واقعیت

دن کند و درست نکرای که کودک در آن کار میدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص جامعهمخالفت کلی با کار کودک ب
شود که یکارگیرندۀ کودکان مهای بهشدن کارگاهکند، بلکه موجب زیرزمینیتنها کمکی به حذف کار کودک نمیبستر فرهنگی مناسب، نه

 آورد. دنبال میبه را بیشتری ها و معضالتآسیب ،خود این اتفاق، برای کودکان

( کار نوجوانان را در مشاغل خاصی مانند کار خانگی با درنظر گرفتن برخی شرایط و ILOدر این بین، سازمان جهانی کار )
است.  سال را مجاز دانسته 84قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز کار کودکان باالی  72ۀ چنین مادّ شناسد. همرسمیت میبه ،تمهیدات

اعف وضعیت های مضبه پیچیدگیطور خاص باتوجهشرایط اقتصادی و اجتماعی ایران و به بهاین ظرفیت قانونی باتوجه که رسدنظر میبه
ن کار کودک و بست یتدر غیر این صورت، ممنوع ،ازپیش مورد توجه قرار گیردتواند و باید بیشکودکان کار مهاجر ساکن در ایران می

شدن این ساز زیرزمینیزمینه ،معیشت آنان درجهت تأمینگزین برای این کودکان اشتغال آنان بدون داشتن برنامۀ بعدی و جای هایکارگاه
 کارهایراه ،داند و بر همین اساسشد. بنابراین این پژوهش هدف نهایی خود را حذف کامل کار کودکان در صنعت زباله میخواهد مشاغل 

حذف این  ۀکه تا رسیدن به نقط ه استهای زندگی این کودکان نشان دادهای تحقیق و واقعیتیافته ازطرفی نیز،. استداده بلندمدتی ارائه 
مدتی را نیز برای بهبود کیفیت زندگی این کودکان مدت و کوتاهکارهای میانگرفت و راه های قانونی موجود بهره، باید از ظرفیتپدیده

ا در سه کارههای قانونی، راههای موجود و با درنظر گرفتن ظرفیتبه واقعیتباتوجه، کارهای پیشنهادیاهدر بخش ردرنتیجه، اندیشید. 
به اما باتوجه ،اندکارهای بلندمدت حذف کامل کار کودک را هدف قرار داده. راهاندشدهمدت طرح مدت و کوتاهبخش بلندمدت، میان

مدتی نیز برای بهبود کیفیت زندگی کودکان کارهای میانکامل کار کودک، ضروری است راههای موجود تا رسیدن به نقطۀ حذف واقعیت
 شناسند.رسمیت میکارها برخی از انواع کار کودک را تحت شرایط خاصی بهکار درنظر گرفته شود. این راه

تر یکی از مراتب خطرناکهای پنهانی و بهها به چرخهگردی و خطر ورود آنزباله پس از خروج از چرخ کار سرنوشت کودکان
افتن ، یعنی یگویی به همین دغدغهبسا یکی از دستاوردهای اصلی این پروژه نیز پاسخ. چهه استهای اساسی ما در این پروژه بوددغدغه
 بخشی برای این معضل بزرگ باشد. کم ُمسکن و التیامحل یا دستد راهتوانکه می باشد هاییدستورالعملو ارائۀ 

های علمی به ما نشان داد که معضل کودک های میدانی با نظریهچنین تطبیق یافتههای گستردۀ میدانی گروه پژوهشی و همبررسی
 چونهمواسطۀ سازوکارهای حمایتی نهادهایی ر بهشود مگخشکانده شود و این میسر نمی ،یعنی افغانستان ،گرد باید در مبدأ آنزباله

های دولتی نظیر بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه نهاد در افغانستان و ایران، سفارت افغانستان، سازمانهای مردمیونیسف، تشکل
 امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. کّل  ۀاجتماعی و همکاری ادار

های همراه بستهسال باید به 84کند که در وهلۀ اول کودکان زیر بر این نکته هم تأکید می ،کارهای دیگراهرارائۀ این پژوهش درکنار 
من تنش و ایکه دوران کودکی خود را در کانون بیبه کشور خود بازگردانده شوند تا ضمن این یتامن داشتن حمایتی و مالی درصورت

 هایدست آورند. براساس واقعیتسالی را بههای الزم برای دوران بزرگشوند و توانمندیکنند، وارد چرخۀ آموزشی خانواده سپری می
کارهایی راه ،سال 84شود. برای کودکان کمتر از تر تمایز و تفکیک قائل میبزرگ افرادسال و  84موجود، این پژوهش بین کودکان زیر سن 

به باتوجه ساله، 81تا 84 افرادرخۀ آموزش و یادگیری ارائه شده است. اما برای درجهت بازگشت به آغوش مادر در کشور مبدأ و ورود به چ
حت پیشنهاد شده است که کار آنان ت ،های موجود در قانون کاربا استفاده از ظرفیت و های فرهنگی جامعۀ مبدأتنگناهای معیشتی و ویژگی
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وقت، مندی از بیمه و دریافت برخی خدمات و مزایا مانند کار نیمهای بهرهازدر ایران و به این افرادازجمله حضور سرپرست  ،شرایط خاصی
 ،شدن تحصیلهای استاندارد و اجباریکار متناسب با سن و توانایی جسمی کودکان، ممنوعیت کار در شب، اسکان در سکونتگاه

 قانونی شوند.صورت قانونی وارد شبکۀ کار و اشتغال رسمیت شناخته شود و این کودکان بهبه

 ،اشتراک بگذارمبا شما به ، آن راجامسئلۀ بسیار مهم دیگری که ما در این پژوهش و در اواخر کار با آن مواجه شدیم و مایلم در این
زایش د افشاه ،ترشدن اوضاع اقتصادی ایرانزمان با سختگردان ایرانی است. در فازهای پایانی این پروژه و همگیر زبالهمسئلۀ رشد چشم

یر های درگزنگ خطری را دربارۀ خانواده این مسئله که اندآوردهگردی روی همراه فرزندان خود به زبالههای ایرانی بودیم که بهتعداد خانواده
 آورد.ویژه کودکان ایرانی به صدا درمیو به

ای هگذاریها و اقدمات قانونی و سیاستالبته موضوع کار در صنعت زباله و کودکان شاغل در این صنعت نیازمند انجام پژوهش
ان گردی کودکگردی و زبالهحمایتی بیشتر است، اما آنچه قطعی است نقش فردی شهروندان در جلوگیری از رشد چرخۀ معیوب زباله

ها کار داریاست. تفکیک اصولی زباله از مبدأ و تحویل آن به مراکز رسمی بازیافت زباله که زیر نظر سازمان مدیریت پسماند شهر
های تفکیک زباله برای افراد کاهش آسیب جهتمحیطی دارد، گامی مؤثر درهای زیستکنند، جدا از نقشی که در جلوگیری از آسیبمی

های دولتی نظیر بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ویژه کودکان است. درکنار این، دولت و سازمانشاغل در این صنعت به
با بخش  گردیبخش غیررسمی زبالهرسمیت بشناسند و برای ادغام گذاری و مداخله، این پدیده را بهتوانند با سیاستها نیز مییشهردار

 های وارده به این کودکان تاحدی کاهش یابد.رسمی تالش کنند تا آسیب

جانب حمایت از این پژوهش و این مدنظر یاز افرادی که در انجام این پژوهش یا در بازۀ زمان کندیجاب میشناسی ارعایت حق
دست آید این کار را گردآوری و تحلیل کردند تا این پژوهش جامع به هایاند، قدردانی کنم. از همۀ افرادی که گردهم آمدند و روایتکرده

 تحقیق همراه بودند و در تدوینطور ویژه قدردان دستیار اول این پژوهش، آقای فرشید خضری هستم که در تمامی مراحل گزارم. بهسپاس
ین و در ا داشتندآوری مطالب و منابع، تحلیل محتوا و استانداردسازی متن نهایی نقش اول و اساسی را های نظری، جمعو نگارش فصل

دوین ت ی برای مشارکت درئاشته است. از آقای بنیامین نعیمای گذجارماندگار ب ردیتالش و انضباط علمی و دانش ایشان  ،پژوهش
 مک بهک های روزمره، تنظیم وبرای هماهنگی ی سهیپریسا میرمطلبسیده گری در میدان و از خانم هایی از ادبیات نظری و تسهیلبخش

خصوص بخش میدانی آن تنها ازطریق اکتشاف، تحلیل گزارم. این پژوهش و بههایشان سپاسسنجیو نکته آرایی، صفحهمدیریت اجرایی
از اعضای  ،محقق شد. در این زمینه ــ که متشکل از اعضای ثابت و داوطلب بود، ــمحتوا، مشاهدات میدانی و همکاری گروه میدانی 

بهرامی، خانم لیال محمدپور، آقای فرشید خضری و اعضای داوطلب خانم سمانه  اصلی گروه خانم سکینه نجفی نیستانی، خانم منصوره
ی ئه رضاصدیق خانم و ، خانم کتایون چشمییئآقای بنیامین نعیما ، خانم مینا جندقی،چالشتری خانم منصوره یزدانی لنجوانی، اصغری

 گزارم.اسشان به این موضوع خاص و مهم متشکر و سپیقو عال گیرهاپیبرای صرف زمان، 

 کنمر میفرد بسیار تشکبهسرپرستی این پژوهش مشترک و منحصرهدایت و جهت دراز من  شاندعوت سبببهاز آقای فرشید یزدانی 
کار یکی از اندیشی و پشتهای مستمر و مسئوالنۀ ایشان کم نشد و ایشان با مثبتهرگز از حمایت ،ها و مشکالتباوجود تمام کاستی که

 سوزی همانند آقای یزدانی در انجمن حمایت از حقوق کودکاناین کار بزرگ بودند. وجود افراد دل ثمر نشستنبهلی برای های اصستون
ت ئهی . قدردان تمامی اعضایگزار چنین افرادی هستمو سپاس دانمبخت نیکی در عرصۀ فعالیت برای احقاق بیشتر حقوق کودکان می را

 و قای هادی شریعتی،آ ،رئیس انجمن طور ویژه از نایببه ،کودکان و کارکنان و اعضای داوطلب آن هستممدیرۀ انجمن حمایت از حقوق 
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ول ئمس ،محمدی محمد قایآ ،ول گروه پژوهشئمس چالشتری، خانم منصوره یزدانی و خانم مطهره ناظری، ،انجمن ۀت مدیرئرئیس هی
از خانم اکرم خاتم، خانم دکتر مهرنوش ابوذری، آقای مرتضی  هیل در میدان، واز اعضای مدرسۀ بدون مرز برای کمک و تس و ،دفتر انجمن

 گزارم.سپاسفکری و نوشتن پروپوزال این پژوهش های اولیه در همبرای مشارکت راد و آقای روزبه سوهانی

کنم. از یتشکر مرایی آصفحهایشان در مرحلۀ های تکنیکی و کمک نظرهایشانو دقت از خانم مرضیه نکوکار بابت ویرایش این اثر
ان شای به اعضای گروه میدانی و بازخوانی مطالب و حضور داوطلبانهبرای آموزش روش زمینه ،مسلم ناظمیدکتر مشاور این کار، آقای 

تشکر  هابرخی از قسمت تردقیق بندیچنین از خانم زینب پزشکیان برای بازخوانی پژوهش و کمک به صورتگزارم. همبسیار سپاس
  کنم.می

کارها مرا یاری رساندند، مرهون لطف و توجه مشاوران و افرادی هستم که با خواندن متن و مشاوره درخصوص تحلیل محتوا و راه
رسنل وامقی و پ محمد مالجو و خانم دکتر مرّوئهدکتر چون آقای ی همدیگر آقای دکتر پیام روشنفکر، آقای دکتر فرشید یزدانی و افراد

برای  انیسلیممهدی  و باقرییاسر پور، علیالله نعمتپور، نیکدکتر حسام  ،فردین یزدانیعالی پژوهش تأمین اجتماعی آقایان  ۀمؤسس
های پشتیانهای مالی گزارم. ازطرف انجمن، خودم و تمامی اعضای پژوهش از حمایتپژوهش سپاساین کارهای راه ارائۀ مشاوره در

 و مخارج این پژوهشبخشی از و خانم الهام فتاحی که  ،خانم آناهیتا بابایی نژاد،خانم نیلوفر قادری، مرادیآقای داود چون محترمی هم
ن، از تمام کنم. در پایاند تشکر مینمودو به تسهیل و انجام این تحقیق کمک بسیاری  ندرا تأمین کرد حقوق کارکنان حاضر در این پروژه

 گزارم. دریغشان سپاسدر این کار برده نشود، برای همکاری و لطف بیها افرادی که خواستند نامی از آن

 ویژه مدیرانرا دراختیار مخاطبان و به یشناخت جامع و نافع این زمینه،شده در کارهای ارائهامید است پژوهش حاضر و نتایج و راه
تر دربارۀ اشتغال کودکان دهد تا با دانشی کامل و جامع گذاران قرارهای مرتبط و سیاستخانهها، وازتشهری، مدیریت پسماند، سازمان

کنم به های ناشی از کار کودک و درنهایت حذف آن گام برداریم. در پایان، این کار را تقدیم میو اهمیت مبارزه در جهت کاهش آسیب
 احساساتشان ثبت شود. وهای زندگی واقعیتهای کودکانه و شجاعی که اجازه دادند،تمام روح
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ها و مراکز کارگاهی در اواسط قرن هجدهم میالدی، با انتقال تولید از بخش اولیه و کشاورزی به بخش صنعت و خدمات، کارخانه
ی رسها دستت که بسیاری از مردم در روستاها به آنهمراه داشهای شغلی جدیدی را بهسرعت ظاهر شدند. پیدایش این مراکز فرصتبه

رفتی خوش تغییر و تحول شد و چنان پیشونقل و ابزارآالت کشاورزی نیز دستدنبال ورود و گسترش فناوری، وسایل حملنداشتند. به
سترش شدن، شهرنشینی نیز گعتیتر کرد. درنتیجه، همگام با فرایند صنسوی شهرها را آسانحاصل آمد که ترک محّل سکونت و حرکت به

ر رفت فناوری، توسعۀ شهرنشینی، و رفاه بستباره و باسرعت افزایش یافت. رشد روزافزون جمعیت، پیشیکیافت و جمعیت شهرها به
 ها یکی ازهکه امروزه ضایعات حاصل از این مواد و زبالگرایی و تولید کاالهای بادوام فراهم آورد؛ درحالیمناسبی را برای رشد مصرف

آوری و های اخیر، برای جمعشود و بسیاری از کشورها درطی سالعوامل اصلی آلودگی و تهدید حیات انسان و جانداران محسوب می
که تولید زباله و تبعات ناشی از رهاسازی آن در محیط اند. با ایناندازی کردهای را راههدفع یا بازیافت این مواد، سیستم شهری مکانیز

کردن های مالی و نبود تکنولوژی و نیروی متخصص برای مکانیزهداشتن محدودیت دلیلتوسعه به های درحالدرحال تزاید است، اما کشور
توسعه،  ایران، به عنوان یک کشور درحال ویژهشهروندان این کشورها و به رو هستند. درواقع،سیستم دفع مواّد زائد با چالشی اساسی روبه

 اند. عدم رشد فرهنگی الزم برای تفکیک زباله از مبدأ، در این امر، مشارکت بسیار اندکی دارند و آن را چندان جدی تلقی نکرده لیلدبه

ار ها زبالۀ بسیشهرگرایی شهروندان تهرانی، درمقایسه با سایر مصرف چنینرشد و همدلیل جمعیت زیاد و روبهدر شهر تهران، به
های جامد و ها توسط شهروندان تولید زبالهازاندازه از آنبندی جدید و استفادۀ بیشهای بستهشود. سیستمباال تولید می زیاد و در حجم

نونی کشور ها و شرایط کگرایی، عدم احساس نیاز در شهروندان برای تفکیک زبالهبازیافت در طبیعت را افزایش داده است. مصرفغیرقابل
ین امر های متولی اــ شرایطی را مهیا کرده است که بخش گریبان استبهمسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دستکه با انبوهی از  ــ

که بخش رسمی نتواند به وظیفۀ خود عمل کند و دولت نیز برنامۀ کنند و زمانیصورت مکانیزه عمل نمیآوری و بازیافت زباله بهدر جمع
 ه از تولید زباله نداشته باشد، بخش غیررسمی وارد عمل خواهد شد. های واردمناسبی درجهت کاهش آسیب

های آوری و فروش زبالهبازیافت ارزش بسیاری دارند، بازار غیررسمی با استفاده از شرایط موجود با جمعهای قابلجاکه زبالهازآن
واردنشدن دولت در این بخش و عدم نظارت قانونی، ورود سایرین به اقتصاد تفکیکی به سود کالنی دست پیدا خواهد کرد و در نتیجۀ 

شود و که صاحب سیستم و ساختار مینحویدهد، بهیابد و این بازار کاذب با قدرت بیشتری به رشد خود ادامه میغیررسمی تسهیل می
ین صنعت چگونگی تأمین نیروی انسانی شاغل در این بخشتوجه در انیروی انسانی بسیاری را درگیر خود خواهد کرد. نکتۀ مهم و قابل
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نابراین سازد و بساختار غیررسمی خود، کارگران را از بسیاری از حقوق حقۀ ایشان محروم می دلیلاست و باید توجه داشت که این بازار به
 شوند شهروندان عادی نخواهند بود.افرادی که جذب این بازار می

اند و در این جوامع، طبقات پایین اجتماعی بستر و سرمایۀ های درحال توسعه با فقر اقتصادی مواجهورچنین بسیاری از کشهم
شود اعث میجانبه بها و عدم رشد اقتصادی همهمناسبی برای رشد و شکوفایی و اشتغال ندارند. بنابراین تراکم باالی جمعیت در این کشور

ن درآمد و معاش خود به مهاجرت دست زنند. این طردشدگی ناشی از مهاجرت برای افراد مهاجری های اجتماعی برای تأمیتا افراد و گروه
شود و درنتیجه، آنان از که از کمترین سطح دانش و مهارت برخوردارند، در کشور مقصد )میزبان( حّق اجتماعی و شهروندی قائل نمی

 مانند. ورود به بازار کار رسمی بازمی

مزد، شرایط کاری ناامن و عدم وجود مزایا و بودن دستهای طوالنی کار و پایینکاری در ساعتغالبًا با اضافه بازار غیررسمی، که
 . کندسرعت جذب بازار کار میــ را به پذیر استکه عمدتًا شامل زنان و کودکان و افراد آسیب حقوق و بیمه همراه است، گروه مهاجر ــ

ــ و عوامل اقتصادی و فقر شدید مردم  کندشکل ناکارآمد در بخش زباله عمل میکه به در ایران ــعبارتی، شیوۀ مدیریت شهری به
عنوان اقتصاد غیررسمی شناخته شده است. جامعۀ گردی بهعنوان دو عامل مهم در پیدایش و گسترش زبالهدر کشور مبدأ )افغانستان( به

کردن کند و چون سیستم شهری توانایی مدیریت صحیح و مکانیزه، یعنی زباله، را تولید میگرا با سرعت باالیی مادۀ اولیۀ این اقتصادمصرف
دنبال ها را ندارد، این بستر و بازار سودآور باالجبار نیروی کار انسانی خود را از بین مهاجران افغانستانی، که بهآوری زبالهسیستم جمع

کنندۀ این نوع اقتصادند؛ فرهنگ کار کودک در گر نیز تسهیلند. ازطرفی، عوامل مداخلهکاند، انتخاب میاشتغال به ایران مهاجرت کرده
ررنگ ساالن، و حضور گسترده و پتراز با بزرگعنوان منبع درآمد و یک نیروی کار انسانی هممعنای طرز تلقی و نگاه به کودک بهخانواده، به

مینه گر زعنوان عوامل مداخلهور کودکان در این شغل شده است. این دو عامل بهکرات سبب حضگردی بهشبکۀ روابط اجتماعی در زباله
تم گردی، نقض قواعد سیستم، و کار کودکان در این سیساند. شیوۀ انجام کار زبالهرا برای اقتصاد زباله و مهاجرت از افغانستان تسهیل کرده

ن و مزد قانونی، زمانوعی با حداقل دستکه به های وارده به کودکان کار ــ. آسیبهای بسیاری را دربرداردهای اصلی پیامدبردعنوان راهبه
ــ بسیار گسترده است و آنان را از حداقل حقوق خود، که تغذیۀ مناسب و مسکن امن است، دور  گیردانرژی دورۀ کودکی آنان را می

سبب حضور مداوم این کودکان در این مشاغل، که زمینه را برای های فیزیکی، روانی، جنسی، و کالمی بهسازد. بروز انواع خشونتمی
های بر آن، آسیبهای وابسته است. عالوهنهاد کند، امری بدیهی است که نیازمند توجه همگانی ازسویشدن آنان فراهم میقربانی
 آفرین شود. تواند در بلندمدت مشکلمحیطی ناشی از این تفکیک غیراصولی میزیست

منظور سال در شهر تهران و به 81گردی کودکان زیر دهی پدیدۀ زبالهگیری و سامانین پژوهش حاضر با هدف شناخت، پیشبنابرا
گاهی و درک صحیح از این پدیده، علل و عوامل اثرگذار در بروز آن و اثرات ناشی از تداوم آن در شهر تهران تدوین شده است.  آ

گردی بسیاری از کودکان جاکه پدیدۀ زبالهضرورت انجام این پژوهش اشاره دارد و ازآن فصل نخست این پژوهش به طرح مسئله و
ان کار های جهانی سازمتفصیل پرداخته شده است. آماررشد کودک کار بهبهرا درگیر خود کرده است، بنابراین در فصل اول، به پدیدۀ رو
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گرد، که از اند و در میان آنان، کودکان زبالهده است که از کودکی محروم ماندهاز تعداد باالیی از این کودکان در سراسر جهان گزارش دا
اند. اهمیت و ضرورت علمی و عملی پژوهش حاضر گسترش تهران درحال ویژهاند، در کشور ما و بهپذیر جامعهاقشار مهاجر و آسیب

دۀ آن، گردی، عوامل ایجادکننمطالعه با هدف شناسایی نظام زباله گردی بیان شده است. اینبه شرایط اقتصادی مولد پدیدۀ زبالهباتوجه
ن های درگیر در بروز ایگردی برای کودکاْن افراد و سازمانهای زبالهگیری کار کودک، مسائل و پیامدهایی منجرشونده به شکلسازوکار

گاه میمنظور رفع موانع و کاهش آسیبپدیده را به رسی به عه دربردارندۀ محدودیت زمانی و محدودیت دستسازد. ضمنًا این مطالها آ
بودن جامعۀ هدف بود که به این مهم در همین فصل پرداخته شده جامعۀ هدف، مطالعۀ علمی محدود، وجود مهاجران غیرقانونی و کودک

 است.

ژوهش ابتدا تعریفی ازمفاهیم پکند. در این فصل، سعی بر آن بوده است که فصل دوم پشتوانۀ نظری و تجربی پژوهش را بیان می
ت چنین به نحوۀ بازیافگردی و میزان تولید زباله در تهران ارائه شود. همشامل کودک، کار کودک و کودکان کار، زباله و اشکال آن، زباله

کالت ط معناداری با فقر و مشگردی ارتباجاکه اشتغال به زبالههای بازیافت پرداخته شده است. ازآنزباله در تهران و فرایند کار در غرفه
ه بیان شده طور گستردگردی بینجامد، بهاقتصادی دارد، بنابراین در این فصل، مفهوم فقر و فقر کودک، که درنهایت ممکن است به زباله

ودکان به ی ورود کهای اقتصادی مربوط به کودک کار و دالیل احتمالگرد، ابتدا نظریهاست. در بخش ادبیات نظری، دربارۀ کودکان زباله
کید بر کودکان کار مرور شده است و به کردها و نظریهاز آن، رویاین چرخه از دیدگاه نظری ارائه شده است. پس های علوم اجتماعی با تأ

ها آسیبدهی نادرست جامعه باشد که درنهایت، به بروز ها ممکن است حاصل نحوۀ سازمانگونه پدیدهاین مورد اشاره دارد که بروز این
 عنوان منبع درآمد و اشتغال اشارۀ جامعی شده است.در کودکان منجر خواهد شد. در پایان بخش نظری، به اقتصاد غیررسمی زباله به

های کّمی و کیفی پژوهش است. نتایج در بخش کّمی با ارائۀ نمودارها و جداول ای از دادهفصل سوم این مطالعه شامل مجموعه
گرد ارائه شده است که شامل ملیت، سن، ساعت کاری، مصرف مواّد مخدر، نوع کودکان زباله ویژهگردی و بهپدیدۀ زبالهفراوانی مربوط به 

گردان (، نتایج حاصل از مصاحبۀ زبالهGTای )ها بر مبنای روش نظریۀ زمینهمهاجرت، و دیگر عوامل است. بخش کیفی با تحلیل داده
آمده در این پژوهش درمورد دستهای بهطور کامل تشریح کرده است. عمدۀ محورای اساسی استخراج و بههها و محوررا در قالب مقوله

یستم گردی و روابط و سکند، اقتصاد مربوط به زبالهگرد را تهدید میچنین مخاطراتی که کودکان زبالهکودک و شرایط کودکی است. هم
 اند.ها مواجههایی که کودکان با آنها و پیامدکودکان، آسیب ویژهد بهحاکم بر آن، نوع و کیفیت زندگی و تغذیۀ افرا

های مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش و کارراهای از پردازد تا مجموعهگیری موضوع میبندی و نتیجهفصل پایانی پژوهش به جمع
گردی کودکان ارائه کند. در درجۀ اول، حل مسائل اقتصادی و کاهش فقر جامعۀ مبدأ، که نیروی مدل را برای کاهش یا کنترل پدیدۀ زباله

این  گیری و ادامۀجاکه در روند شکلنگردی کودکان کمک کند، اما ازآتواند تاحدی به حذف زبالهکند، میانسانی این پدیده را تأمین می
ن آوری زباله و تفکیک آشدن سیستم جمعهای مربوط به مکانیزهکاراند، در این فصل، راهپدیده، مجموعۀ مختلفی از عوامل و علل دخیل

در ایران نیز مدنظر قرار گرفته است.



 

 فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه

ها اهمیت بسیاری دارد و توجه به نیازها و حقوق اساسی کودکان در گیری شخصیت آنشکل دوران کودکی در رشد و سالمت کودکان و
فا اند، ایای که این کودکان سازندگان آیندۀ آنهای حساس نقش مهمی در رشد و توانمندی و مفیدبودن برای خود  کودکان و جامعهاین سال

دهد و به رشد و های دیگر درمعرض خطر قرار میکودکان را بیش از گروه ایها و مشکالت اجتماعی در هرجامعهکند. وجود آسیبمی
های اقتصادی، تمامی افراد یک جامعه حتی کودکان را درگیر ویژه بروز بحرانای، بهرساند. شرایط موجود هر جامعهسالمت آنان آسیب می

 یابد.ر کار و اشتغال بازتاب میخواهد کرد و این درگیری برای کودکان بیشتر در حوزۀ حضور آنان در بازا

شود. در ایران، کودکان در امور مختلفی گردی کودکان پرداخته میدر این فصل به مسئلۀ پژوهش و اهمیت مطالعۀ آن، یعنی زباله
شکل ی آنان بهفتمزد دریاکنند و ممکن است دستوقت کار میوقت و برخی دیگر تمامشکل نیمهشوند. برخی از کودکان بهکار گرفته میبه

اند و پول یا جنس یا دادن سرپناه و محّل اسکان و غذای مختصر روزانه باشد. باوجود این، یکی از نمونه کارهایی که کودکان به آن مشغول
ی، بیشتر ددالیل اقتصاگرد عمدتًا بهگردی است. کودکان زبالهشود، زبالهدرزمرۀ بدترین نوع کارها، خصوصًا ازنظر بهداشتی محسوب می

اند و در همۀ ابعاد چون حّق تحصیل، بهداشت و تغذیۀ مناسب محرومها از حقوق اولیۀ خود همگذرانند. آنها میوقت خود را در خیابان
نامۀ جهانی حقوق شمسی، ایران پیمان 8070اند. در سال و مراحل رشد )جسمی، ذهنی، روانی، و اجتماعی( با مشکالت فراوانی مواجه

به سال را ممنوع اعالم کرد. باتوجه 84قانون کار، اشتغال کودکان زیر  72را امضا کرد و تعهدات آن را پذیرفت و با تصویب ماّدۀ  کودک
شوند. در این بین، کار گرفته میها بهعنوان نیروی کار در جامعه و مراکز و کارگاهچنان کودکان بهشده در قانون، همهای اعمالمحدودیت

عنوان هگردی باند. زبالهبهره ماندهــ از این حداقل قوانین و شرایط کاری امن نیز بی اندکه غالبًا مهاجران افغانستانی گرد ــزباله کودکان
 سبب بروز مسائل و مشکالت اقتصادی در کشورگیری آن بهپایین و غیررسمی در اقتصاد غیررسمی مطرح است و اساس شکلشغلی رده

 پسماند شهری است.  و عدم مدیریت

ای گردی پدیدهشود. مسئلۀ زبالهگردی پرداخته میاز طرح مسئله، به اهمیت و ضرورت پژوهش دربارۀ زبالهدر این فصل، پس
یو حداقل سطحی صورترغم شیوع آن، هنوز هیچ مطالعۀ جامعی در این زمینه صورت نگرفته است و شناخت از آن بهشایع است که به
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یتباقی مانده است. بنابراین، شناخت این پدیده با هدف پیش  ن پژوهش رو در ایهای پیشگیری و کاهش آسیب برای کودکان کار از اولو
ان عنونهاد بههای مردمچون شهرداری و مدیریت پسماند شهر تهران، و سازمانهای دولتی، همازپیش باید موردتوجه سازماناست که بیش

های ویژه شهرداریهای دولتی نظیر بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهولیان دفاع از حقوق کودک باشد. دولت و سازمانمت
گذاری و یاستتوانند با سمناطق بیست و دوگانۀ تهران از این جهت که درگیری و ارتباط مستقیمی با پسماند و بازیافت زباله دارند نیز می

کن های وارده به کودکان را تا کمترین حّد ممرسمیت بشناسند و برای ادغام آن با بخش رسمی تالش کنند که آسیباین پدیده را به مداخله،
 محیطیکاهش دهند. ازطرف دیگر، پژوهش حاضر نگاهی به نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ دارد که درنهایت، اثرات زیست

تواند کاهش دهد، چراکه درصورت عدم تفکیک زباله از مبدأ و تداوم این بخش غیررسمی، انتقال تفکیک را می آوری زباله وناشی از جمع
انجامد. های زیرزمینی میشکل غیرمکانیزه به تخریب محیط زیست و آلودگی در بخش کشاورزی و آبهای کشاورزی بهها به زمینزباله

گردی لهها از مبدأ مانع رشد چرخۀ معیوب زبانیز نقش خود را ایفا کنند و با تفکیک اصولی زباله بنابراین الزم است در این مسیر، شهروندان
 گردی کودکان شوند. و زباله

گرد در شهر تهران است و دنبال شناخت پدیدۀ کودکان زبالهشود که نخست بهدر ادامۀ فصل اول، به اهداف پژوهش پرداخته می
یامدهای گیری پدیده و پگردی، علل و عوامل دخیل در شکلهایی در زمینۀ شناخت نظام و سازوکار زبالهیان پرسشباید با ببه این منظور می

منظور ای بهکارهای عملیویژه کودکان، به اهداف مطرح مدنظر در این فصل دست پیدا کرد و سپس راهگرد و بهناشی از آن بر افراد زباله
دهندۀ شود تا بتواند کاهشآوری زباله با بازدهی مناسب ارائه کردن سیستم جمعان به این حوزه و مکانیزهجلوگیری از ورود افراد و کودک

 ها و خطرات احتمالی آن باشد. آسیب

بودن رسی به جامعۀ هدف، کودکلحاظ دستهای پژوهش اشاره دارد. مطالعۀ حاضر بهبخش پایانی فصل اول نیز به محدودیت
شاره ها اطور کامل به آنرو بوده است که در فصل اول بهگردان، و محدودیت در مطالعات علمی با موارد و مشکالتی روبهبسیاری از زباله

گردان هایی که زبالهرسی به مکانچون محدودیت زمانی، محدودیت مالی و نیروی انسانی، نبود مجوز جهت دستشود؛ مواردی هممی
ها آوری دادهطور بالقوه بر جمعهایی وجود داشت که بهت، در برخی مناطق، در میدان مطالعه نیز دشواریجا حضور داشتند و درنهایدر آن

 شود.ها پرداخته میصورت کامل به آنهای پژوهش بهاثرگذار بود که در بخش محدودیت

 مسئله. بیان 8-8

 9388در سال ILO) شایع است. براساس آمار سازمان جهانی کار )توسعه بسیار ویژه در کشورهای درحالپدیدۀ کودکان کار در جهان به
ها میلیون نفر از آن 893شوند. طبق این آمار، دلیل کار از کودکی محروم میساله در جهان به 88تا  4میلیون کودک  943میالدی، ساالنه 

درصد در آمریکای التین  7درصد در آفریقا و  09آسیا،  درصد این کودکان در 28اند. وقت مشغولشوند و به کار تماموارد بازار کار می
کنند. هرچند آمار دقیقی از توسعه زندگی میمیلیون نفر در کشورهای درحال 932کنند. در میان این گروه از کودکان، حدود زندگی می

 کنند. برخیتعداد زیادی از کودکان کار میدهد که در ایران نیز رس نیست، اما شواهد نشان میوجود میزان کودکان کار در ایران دردست
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 93که این رقم برای تهران نیز اند. ضمن اینمیلیون نفر عنوان کرده 7تا  0کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین 
توان ارائه کرد.  ، آمار دقیقی در این زمینه نمیگونه ثبت هویتی ندارندکه بیشتر کودکان کار هیچدلیل اینشود، اما بههزار نفر تخمین زده می

 اند.نفر برآورد کرده 920333( تعداد کودکان خیابانی را 8020در همین زمینه، وامقی و همکاران )

آور شوند که یکی از اشکال کار کودکان ــ که ازجمله مشاغل بسیار سخت و زیانکار گرفته میکودکان کار در مشاغل گوناگونی به
قا کنندگان برای بوجو در میان پسماندهای تولیدشدۀ مصرفمعنای جستگردی را بهگردی است. اگر عمل زبالهرود ــ زبالهشمار میبه

دهندۀ این عمل از تحوالت اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کشور در تغییر شکل و کارکردهای گردی  شکلتلقی کنیم، نظام زباله
های اقتصادی، انسانی، مادی، و غیرمادی را در چرخۀ معیوب قرار داده ای از سرمایهکه مجموعهنحویبوده است، بهگردی تأثیرپذیر زباله

ای تواند مجموعههای غیرمجاز و در شرایط غیراصولی میآوری و تفکیک زباله در بخش غیررسمی و در محلچنین عمل جمعاست. هم
که سالمت و کیفیت ایگونههمراه داشته باشد، بهزیست شهری و هم برای شهروندان بهحیط محیطی را، هم برای ماز پیامدهای زیست

ی ها در مناطق شهری و بودهد، تفکیک و سوزاندن برخی از زبالهکه برخی از شواهد نشان میزندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. تاجایی
 (.8022پور، همراه داشته است )افراخته و حجتیا بهها برای شهروندان آن منطقه مشکالتی ربد ناشی از آن

های مدیریت زباله، بخشی از افراد درگیر در این پدیده کودکان زیر سّن قانونی یا عرفی برخالف قوانین مصوب کشور و دستورالعمل
الملل و براساس موازین حقوق بین شود.هستند . سّن مناسب برای هر شغلی و کاری براساس آثار آن کار بر سالمت و رشد فرد تعیین می

 که یک کودک زیر سّن المللی کار، برای مشاغل مختلف حداقل سن تعیین شده است. درصورتیسازمان بین 801منطبق بر قرارداد شمارۀ 
 شود.شده در این قرارداد به کار مشخصی مشغول باشد، کودک کار درنظر گرفته میقانونی تعیین

گردی بر این قشر تشدید شده است. این روند، اثرات منفی و مخرب زبالهشمار میپذیر جامعه بهاقشار آسیبجاکه کودکان از ازآن
رسه ای که آنان را از رفتن به مدگونهدهد، بههای زندگی کودک را تحت تأثیر قرار میتمامی ساحت پیوستههمای بهصورت مجموعهاثرات به

ها را تهدید تواند سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، و معنوی آنگیرد و میمناسب در آینده را از وی میهای اشتغال دارد و فرصتبازمی
شود و زا درنظر گرفته میعنوان عاملی آسیبعلل متفاوت زیستی و اجتماعی و حقوقی، کارکردن کودکان بهکند. این درحالی است که به

چنان در شهرهای مختلف ایران شاهد حضور کودکان کار در هم ن قاعدۀ تردیدناپذیر،آید، اما باوجود پذیرش ایحساب میممنوع به
در  صورت غیرقانونیای از این افراد مهاجرانی هستند که معمواًل بهگرد هستیم. بخش عمدهها و مراکز مختلف و نیز کودکان زبالهخیابان

عالیت اند و در این کشور فهای اقتصادی وارد کشور میزبان )ایران( شدهفرصتفرایند تاریخی پیچیده و ناگزیر از جنگ و ناامنی و فقدان 
ام گردی درمقایسه با اقسزباله بیش از سایر شهرها مشهود است و این درحالی است که گردی کودکان در شهر تهرانکنند. پدیدۀ زبالهمی

ودکان را از دوران ک»که ایگونهن اشکال کار کودکان شناخته شده است، بهعنوان یکی از بدتریزاتر است و بهمراتب آسیبدیگر کار کودک به
اسیون المللی کار ، کنفدر)پرتال سازمان بین« ها مضر استکند و برای رشد فیزیکی و روانی آنکودکی، پتانسیل و شأنشان محروم می

 (.8، ص 9331المللی ، اتحادیۀ کارگری بین
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جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را  نامۀپیمان که دولت ایرانبه اینباتوجه
گرد درحالی اند و پدیدۀ کودکان کار و زبالهرسمیت شناخته نشدهها، هنوز این قشر بهبا گذشت سال ،حالصراحت پذیرفته است، بااینبه

ها پیوسته است ــ ممنوع اعالم شده است. جهانی ــ که کشور ایران نیز به برخی از آنهای شایع است که براساس بسیاری از کنوانسیون
قانون کار ایران نیز اشتغال به کار  72 ۀاند. مادّ های آن را ممنوع کردهها اشکال مختلفی از کار کودکان ازجمله بدترین شکلاین کنوانسیون
ها همسر یا بستگان و های خانوادگی، که کارفرمای آنکارگران شاغل در کارگاه سال را ممنوع دانسته است. البته 84کودکان زیر 

ود. براساس شیک باشند، مشمول قانون کار نیستند و درنتیجه، حداقل سّن کار درمورد چنین کارگرانی رعایت نمیخویشاوندان نسبی درجه
متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی، برای بار دوم به کار بگیرد، سال را به 84قانون کار، اگر یک کارفرما کودکی زیر 

بر این موارد، کارخانه یا کارگاه او پلمپ و پروانۀ کار فرد متخلف ابطال خواهد شود و برای بار سوم عالوهمجازات نقدی و حبس محکوم می
ه است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سالمتی یا اخالق بینی کردقانون کار پیش 18 ۀگذار در مادّ ازسوی دیگر، قانون شد.

سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  81آور است، حداقل سّن کار کارآموزان و نوجوانان زیان
گردی اشتغال دارند. در ویژه کودکان مهاجر، به کار زبالههاست. برخی از شواهد و مشاهدات نشان از آن دارد که در شهر تهران، کودکان، ب

عنوان یکی از بدترین اشکال کار کودکان شناخته شده است. با کار در این های دفع زباله و بازیافت زباله بهسراسر جهان، کار در محل
غم ممنوعیت رخطر بیفتد. علیاصول اخالقی کودکان بهدلیل شرایط موجود، بیشتر احتمال دارد که سالمت، امنیت، و ها، ماهیتًا یا بهمحل

گردی فعالیت دارند که شرایط کاری و زندگی خصوص در شهر تهران بسیاری از کودکان در حوزۀ زبالهکار کودکان هنوز هم در ایران و به
گرد در که پدیدۀ کودکان زبالهموجود مبنی بر اینبه شواهد همراه دارد. باتوجهها ناایمن است و پیامدهای مختلفی را برای این کودکان بهآن

کید بر عوامل و پیامدهای آن است.شهر تهران شایع است، این پژوهش به  دنبال شناخت این مسئله با تأ

 گردی کودکاناهمیت پژوهش در باب زباله. 2-8

طور خاص در جامعۀ ایران همانند بسیاری از ی کودکان بهگردطور عام و زبالهگردی بهکه در طرح مسئله اشاره شد، پدیدۀ زبالهگونههمان
ران های اقتصادی در ایرسد که رشد بیکاری و تالطمنظر میچنین بهتوسعه، شایع است. همخصوص کشورهای درحالکشورهای دیگر، به

ور خصوص مهاجران کشچه مهاجران، بهچه مقیم ایران و  کند و افراد بیشتری ــهای شغلی رسمی را کم میبا سرعت هرچه بیشتر، فرصت
رغم ضرورت و گردی سوق دهد. علیخصوص مشاغلی با خطرهای فراوان، ازجمله زبالهسوی مشاغل غیررسمی، بهــ را به افغانستان

ورت ی کودکان صگردگردی کودکان، هنوز پژوهش جامعی در ایران دربارۀ شناخت این پدیده و زبالهگردی و زبالهاهمیت پدیدۀ نظام زباله
 طور خاص دارای دو ضرورت اساسی است و این دو ضرورت بر ضرورت علمی و عملی ناظر است.نگرفته است. بنابراین این مطالعه به

رغم رشد روزافزون شهر تهران ناظر است. علیگردی کودکان در کالندر ُبعد علمی، ضرورت پژوهش بر شناخت پدیدۀ زباله
دادی، دانیم چه افرادی، چه تعطور دقیق نمیتهران، هنوز مطالعۀ جامعی دربارۀ این پدیده انجام نشده است. بنابراین بهگرد در کودکان زباله

دانیم قواعد و سازوکارهای این نظام چیست و چه پیامدهایی برای افراد چنین نمیچرا، به چه دالیلی، و چگونه با این پدیده درگیرند. هم
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کید بر کودکان زبالهدارد و شناختی از وضعیت کار و زندگی آندرگیر در این پدیده  گرد، ها نداریم. بدون شک، بامطالعۀ این پدیده با تأ
 .هایی را یافتهای این حوزه پاسخهای فوق و دیگر پرسشتوان برای پرسشمی

طور خاص برنامه یا چه این پژوهش بههای عملی نیز هست. گرگردی کودکان دارای اهمیتچنین مطالعه و شناخت پدیدۀ زبالههم
تواند بدون شناخت گردی کودکان دردست ندارد، اما بدون شک، هیچ برنامه یا اقدامی نمییا حذف زباله 1دهیاقدامی را برای سامان

های این و کاهش آسیبدهی ای را برای حذف یا سامانموضوع، افراد درگیر، ابعاد، انواع، شدت، و پیامدهای آْن برنامه یا اقدام عملی
گردی کودکان بدون پشتوانۀ مطالعاتی، علمی، و مداخالت مناسب، های حذف زبالههمراه داشته باشد. ازسوی دیگر، سیاستپدیده به

ا شود که خود بنوعی باعث ورود کودکان موردنظر به سایر مشاغل غیررسمی میشود و هم بهگرد میدیدن کودکان زبالههم باعث آسیب
 پیامدهای دیگری همراه است.

های کشور و شهر تهران، مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری ها و سازمانخانهگذاران و متولیان و مدیران وزارتقانون
دهی کودکان سامان ای را برایهای عملیهای این پژوهش، در درجۀ اول برنامهتوانند با استفاده از یافتهتهران و مدیریت پسماند، می

ند گرد کم کنند و درنهایت، بتوانهای این حوزه را برای کودکان زبالهها، خطرها، و آسیباالمکان رنجکه حتیایگونهگرد ارائه دهند، بهزباله
 تنها از سطح شهر تهران، بلکه از کّل کشور حذف کنند.گردی کودکان را نهپدیدۀ زباله

گردی شناخت یا اطالعاتی را گرد و نظام زبالهتواند با شناسایی مسائل و مشکالت کودکان زبالهضر میبر این، مطالعۀ حاعالوه
تواند درجهت اهداف افراد درگیر چنین نتایج حاصل از این پژوهش میفراهم کند و موانع بین وضعیت موجود و مطلوب را نشان دهد. هم

های علمی برای کاهش ریزیچنین اهداف توسعۀ کشور و شهر تهران درجهت برنامهری و همدر این پدیده، یعنی فعاالن مدنی و مدیران شه
انداز های توسعه و سند چشمسالۀ شهرداری تهران و در برنامهالیحۀ پنج 03های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. در ماّدۀ مسائل و آسیب

ا تأکید ههای جامع کنترل و کاهش مسائل و آسیب، تهیۀ برنامهافراد درمعرض آن سالۀ دولت بر شناسایی مسائل اجتماعی و اقشار وبیست
تواند زمینه را برای اقدامات عملی آمده است. این پژوهش، قبل از هرچیز، با شناخت عوامل و پیامدهای این پدیده می عملفراوانی به

 شرح زیر نام برد:ان بهتوگردی را نیز میهای مطالعۀ پدیدۀ زبالهفراهم آورد. اهمیت

 ارشان از گرد بنابه ماهیت کخصوص کودکان؛ بسیاری از کودکان زبالهگردی برای افراد درگیر در این پدیده بهاهمیت پدیدۀ زباله

دی گرچنین زبالهاند. همازجمله آموزش، امنیت، سالمت، رشد و شکوفایی و حقوق دیگرمحروم شانبسیاری از حقوق طبیعی

                                                             
 ها بهآوری کودکان کار در سطح خیابان و بردن آنهای جمعاند و در بسیاری از مواقع، بر اعمالی نظیر طرحشدهدهی به کلیشه تبدیلمفاهیمی مثل سامانها یا . امروزه، واژه1

کم در درجۀ اول نیازمند دهی دستهرگونه سامان کند،گونه کارها اشاره نمیوجه به اینهیچدهی در این متن بهکند. عبارت سامانهای مسئول، نظیر بهزیستی، داللت میسازمان

رایط، کردن شهایی طراحی و اجرا شوند که با فراهمنامۀ حقوق کودک اشاره شده است. باید در سطح ملی برنامهها در پیمانتوجه به نیازها و حقوق کودک است که به بسیاری از آن
مینۀ پذیر است، باید زاند و تا جایی که امکانشناخته شده« کار کودکان»انع از کارکردن آنان در مشاغلی شود که با عنوان رسی به آموزش را برای همۀ کودکان فراهم کند و مدست

 هایشان را فراهم کند.رشد آنان درکنار خانواده
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تر این پدیده، کاهش دهی مطلوبهمراه دارد. مطالعه و شناخت این پیامدها برای سامانای منفی متعددی را برای آنان بهپیامده
 ها حائز اهمیت است.های فردی و اجتماعی و کاستن از آنآسیب

 وزۀ حمایت از حقوق های فعال در حویژه سازماننهاد بههای مردمگردی برای سازماناهمیت پژوهش درباب پدیدۀ زباله

نهاد های مردمتوان سازمانای که در ایران در زمینۀ حمایت از حقوق کودکان فعالیت دارند، میهای اساسیکودکان؛ از سازمان
های ناشی از کار، توانمندسازی کودکان ها با کاهش آسیبویژه انجمن حمایت از حقوق کودکان را برشمرد. این سازمانبه

و اقدام،  گذاریها برای هرگونه سیاستگردی درگیرند. بالطبع، این سازمانویژه پدیدۀ زبالهیدۀ کار کودکان بهشاغل و حذف پد
ها، گردی کودکان در ایران و پیامدهای آن نیاز دارند. با انجام این پژوهش، این نوع سازمانبه شناخت وضعیت موجود زباله

گذاری و توانند از وضعیت موجود شناخت پیدا کنند و درجهت سیاستر میویژه انجمن حمایت از حقوق کودکان، بهتبه
 مداخله اقدام کنند.

 های دولتی مانند وزارت تعاون، نهاد، دولت و سازمانهای مردمهای دولتی؛ همانند سازماناهمیت موضوع برای دولت و سازمان
از هرچیز باید شناختی از وضعیت موجود داشته نیز قبل وپرورش، بهزیستی، و شهرداری تهرانکار و رفاه اجتماعی، آموزش

 گذاری و مداخله دست زنند.باشند تا بتوانند براساس آن به سیاست
  پردازد که شهروندان شهر تهران گردی کودکان برای شهروندان شهر تهران؛ این مهم به این مسئله میاهمیت مطالعۀ پدیدۀ زباله

ر شهر گرد را دکه شهروندان کودکان زبالهگرد در شهر تهران دارند. قاعدتًا زمانیردی و کودکان زبالهگچه ادراکاتی از پدیدۀ زباله
دهد که این احساس ممکن است احساسی ازروی تأسف و تأثر کنند، احساس خوشایندی به آنان دست نمیتهران مشاهده می

کنند. در این شرایط، شهروندان احساس داری شهر تهران فکر میخصوص شهرها به نهادهای متولی این امر بهچنین آنباشد. هم
نجامد. اعتمادی نهادی آنان بیتواند به بیاند و بنابراین این مسئله مینکردهخوبی عملکنند که نهادهای متولی در این زمینه بهمی
گاه کرد که بخشی از عوامل زبالچنین با آموزش به شهروندان میهم گردی کودکان ناشی از مصرف، تولید و نحوۀ هتوان آنان را آ

ری از این گیتواند نقش شهروندان در پیشگردی میها توسط آنان است. درنتیجه، شناخت پدیدۀ زبالهنادرست تفکیک زباله
 پدیده را نیز برجسته کند.

 شهری از نهادهای عمومی در کالنعنوان یکگردی کودکان برای نظام شهری؛ شهرداری بهاهمیت مطالعه و شناخت پدیدۀ زباله 

تهران موظف است با ارائۀ خدمات گوناگون، هم توسعۀ شهر را بهبود بخشد و هم کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد. 
ترین نمودهای فقر شهری است که گردی کودکان در بدترین شکل آن و بدون شرایط کاری و اسکان ایمن یکی از عریانزباله
ی ای از ناکارآمدتواند نشانهپذیری شهری است. درنهایت، این پدیده مینیافتگی شهری و اختالل زیستتوسعهدهندۀ نشان

چنین شهرداری موظف است براساس قوانین به داد شود. همشهرداری تهران برای ارائۀ خدمات به شهروندان و توسعۀ شهر قلم
د شوخصوص استفاده از کار کودکان، نقض قوانین محسوب میمینه، بهشهروندان خدمات ارائه دهد و هرگونه تخلف در این ز

 گر تخلف و کوتاهی شهرداری در این زمینه است.و نشان
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 ری آوطور خاص؛ جمعگردی کودکان بهطور عام و زبالهگردی بهآوری و تفکیک زبالهمحیطی مطالعۀ پدیدۀ جمعاهمیت زیست
محیطی را تواند انواع گوناگونی از پیامدهای زیستون شرایط و اصول تفکیک زباله میو تفکیک زباله در مراکز غیرمجاز و بد

ها های کشاورزی باعث آلودگی این زمینها به زمینتوانند با انتقال زبالههمراه داشته باشد. این مراکز میدر اشکال مختلف به
چنین عدم استفاده از ــ هم آیدحساب میگردان نیز بهشود و محّل اسکان زبالهها گود گفته میکه به اغلب آن شوند ــ

نجر ها مهای زیرزمینی ازطریق شیرابهویژه آببه هاتواند به آلودگی آبهای بهداشتی دفع فاضالب در این مراکز میسیستم
و هم بوی بد ناشی از  زیست بینجامدتواند، هم به تخریب محیط صورت غیراصولی میبه هاشود. ازطرفی نیز سوزاندن زباله

 تواند به کاهش تبعات آن منجر شود.محیطی این پدیده میآن موجب رنجش شهروندان شود. بنابراین شناخت پیامدهای زیست
 ی امثابۀ کل؛ یکی از اهداف هر نظام اجتماعیگردی کودکان در سطح نظام اجتماعی بهاهمیت مطالعه و شناخت مسئلۀ زباله

ویژه توسعۀ انسانی است. توسعه نیازمند عامالنی است که بتوانند، هم وسیله و هم هدف توسعه باشند. بهدر سطح کل توسعه 
صورت غیرقانونی و ممیزی در ایران هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به»براساس فرمان رهبر جمهوری اسالمی، 

، اما در حال حاضر، کار این کودکان «نام کنندر مدارس ایرانی ثبتها باید دحضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همۀ آن
ر چنین کاکرده است و مانع شکوفایی استعدادهای آنان شده است. هم ها را از هرگونه حّق تحصیل محرومای است که آنگونهبه

ویژه پیوند با نهادهای تماعی بههای اخالقی، اختالل در پیوندهای اجگیری چارچوبدر شرایط سخت و دشوار باعث عدم شکل
جتماعی شود. بنابراین نظام اپذیری این افراد میشود. درنهایت، تجربۀ این شرایط باعث آسیباصلی، تجربۀ تنش، و فشار می

ارت هدهنده باشند، بلکه افرادی فاقد متنها نتوانسته است برای توسعۀ اجتماعی عامالنی را پرورش دهد که توسعهکه نهضمن این
 زهای گوناگونی را برای نظام اجتماعی دربردارند، اکه هزینهبر آندیده را پرورش داده است که این افراد عالوهو توان و آسیب

 اند.اهداف توسعه نیز محروم شده
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ای از عوامل و ه شامل مجموعهگردی کودکان ناظر است. شناخت این پدیدهدف این پژوهش در درجۀ نخست بر شناخت پدیدۀ زباله
 شرح زیر نام برد:تر این پژوهش را بهتوان اهداف ویژهبه این موارد، میوجودآورنده و پیامدهای آن است. باتوجهسازوکارها و دالیل به

 گردی در شهر تهران؛مطالعه و شناخت نظام زباله 
 دی کودکان در شهر تهران؛گردهندۀ پدیدۀ زبالهها و عوامل شکلمطالعه و شناخت زمینه 
 گردی کودکان در شهر تهران؛مطالعه و شناخت سازوکارهای دخیل در پدیدۀ زباله 
 گردی در شهر تهران؛مطالعه و شناخت دالیل کودکان جهت پرداختن به شغل زباله 
 کید بر ابعاد زیستی، فیزیکی، روشناخت پیامدهای زباله تماعی، و انی، خانوادگی، اجگردی برای کودکان در ابعاد مختلف با تأ

 اقتصادی؛ 
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 گردی کودکان در شهر تهران.های پدیدۀ زبالهدهی و کاهش آسیبکارهایی برای سامانارائۀ راه 

 های پژوهش. پرسش4-8

 ها برآمده است: گویی بدانرو بوده است و درصدد پاسخهای ذیل روبهاین پژوهش با پرسش

 کند؟چگونه عمل میگردی در شهر تهران نظام زباله 
 گردی کودکان در شهر تهران شده است؟گیری پدیدۀ زبالهچه عواملی باعث شکل 
 گردی کودکان در شهر تهران انجامیده است؟گیری پدیدۀ زبالهکارگیری چه سازوکارهایی به شکلبه 
 گردی دارند؟گرد چه ادراک یا تفسیری از تجربۀ زبالهکودکان زباله 
  ؟نداها کودکاز آن تعدادی شهر تهران چند نفر است و چه گردهازبالهتعداد 
 گردی چه پیامدهای زیستی، فیزیکی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، و اقتصادی برای کودکان درگیر در این پدیده دارد؟زباله 
 گردی کودکان چه باید هایت، زبالهگردی و درنهای ناشی از زبالهها، کاهش آسیبآوری و تفکیک زبالهدهی جمعبرای سامان

 کرد؟

 های پژوهش. محدودیت5-8

چون تغییر و تحوالت اجتماعی، زمان و ای همهای عمومیاین پژوهش نیز مانند سایر مطالعات حوزۀ علوم اجتماعی دارای محدودیت
ی رسهای خاصی نیز نظیر نحوه و میزان دستگردی و کار کودکان، محدودیتبه موضوع زبالهاثرات آن بر جامعۀ هدف است، اما باتوجه

های مالی و غیرقانونی، وجود مهاجران به جامعۀ هدف، مطالعات علمی محدود، پراکندگی جامعۀ هدف در شهر تهران، وجود شبکه
 ــ نی استای مبتکه بخش عمدۀ آن بر نظریۀ زمینه بودن جامعه هدف دارد. حتی همین روش انتخابی پژوهش ــغیرقانونی، و کودک

کند، اما ممکن است از تعمیم گسترده و عام نتایج آن جلوگیری کند. در این بخش، اگرچه دقت و عمق پژوهش را بر موضوع متمرکز می
 شود.ها مواجه بود پرداخته میهایی که این پژوهش با آنترین محدودیتصورت خالصه به برخی از مهمبه

گانۀ شهر 99اند گسترده است. این گستره شامل مناطق گردانی که در اشکال مختلف به این کار مشغولزبالهشهر تهران و تعداد کالن
در  پردازند وها به تفکیک زباله میگردها در این مکانهای زباله )گودهای و گاراژهایی واقع در جنوب تهران( است که زبالهتهران و سایت

ی هاشده است، اما محدودیت ــ به تمامی این موارد پرداخته پذیر بودکه امکانتاجایی این پژوهش ــکنند. هرچند در جا زندگی میهمان
سبب همین ها را فراهم نکرد. بههای نیروی انسانی اجازۀ مطالعۀ عمیق تمام بخشهای مالی، و محدودیتزمانی، محدودیت

مل عهای زباله در این مناطق بازدیدی بهان اکتفا شد و از تعدادی از سایتها، گاه به مرور سریع و اسکن برخی از مناطق تهرمحدودیت
جانبه و عمیق پدیدۀ های زمانی، مالی، و نیروی انسانی امکان مطالعۀ همهچنین محدودیتها مورد بررسی قرار نگرفتند. همنیامد و آن

 گردی کودکان در شهر تهران را فراهم نکرد.زباله
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کنند، مطالعۀ کاران فعالیت میدر شهر تهران تعداد زیادی مراکز بازیافت وجود دارد که تحت نظر کارفرمایان و پیمانکه به اینباتوجه
 گرد تحتها، مصاحبه با افراد زبالهها و مشاهده و بررسی آنها نیازمند ورود به آنجانبۀ وضعیت کار و زندگی در داخل این بازیافتهمه

 رسی و امکان ورود به ایندلیل نداشتن مجوز و عدم همکاری پیمانکاران، دستکه بهکاران است، درحالیپیمانپوشش این مراکز و حتی 
ها وارد شوند، با ممانعت افراد مسئول مواجه خواستند به این مکانگران میکه پژوهشها وجود نداشت و در برخی از موارد، زمانیمکان

چنین در مواردی که از صورت سطحی مورد مشاهده و مطالعه قرار گرفتند. همدودی از افراد این مراکز بهناچار تنها تعداد معشدند و بهمی
دهی تواند ناشی از نقش آنان در شکلکردند. دلیل این امر نیز میشد، امتناع میها برای مصاحبه درخواست میکاران یا عوامل آنپیمان

بخش  های این مطالعه بیشتر بررو، یافتهکارگیری کودکان در کار باشد. ازاینکار ازجمله بهگردی و نقض قوانین بخش غیررسمی زباله

ها گردانی که در نوبت بعدازظهر و از عصر تا پاسی از شب در خیابانآوری زباله ناظر است تا بخش رسمی آن، یعنی زبالهغیررسمی جمع
 های زباله در جنوب و جنوب شرقی و غرب تهران.پردازند و سایتآوری زباله میها به جمعو کوچه

ورت گرد صهایی که با افراد زبالهکرد. بسیاری از مصاحبههایی را برای مطالعۀ عمیق پدیده اعمال میمیدان مطالعه نیز محدودیت
گرد مهاجران غیرمجاز افغانستانی بودند، توجهی از افراد زبالهجاکه بخش قابلآوری زباله بود. ازآنهنگام جمعا و بههگرفت، در خیابان

که زمانی چنینورزیدند. همها از شرکت در مصاحبه امتناع میبالطبع، جلب اعتماد آنان برای مصاحبه با مشکالتی مواجه بود و برخی از آن
های شدند، شرایط مکانی مناسبی برای مصاحبۀ عمیق فراهم نبود و در بسیاری از موارد، مصاحبهضی به مصاحبه میگرد راافراد زباله

گرفت. تحت این شرایط، ممکن بود ــ مصاحبه در خیابان انجام می که ذکر شدگونههمان شد، چراکه ــکوتاهی با آنان انجام می
وجود هایی بهها اختاللهای زمستان در روند انجام برخی از مصاحبهحتی سرمای شب ها، حضور عابران پیاده، وسروصدای خودرو

دند. بنابراین خوبی بلد نبوتازگی به ایران مهاجرت کرده بودند، زبان فارسی ایرانی را بههایی که بهویژه آنگردها نیز، بهآورند. برخی از زباله
ــ  شودها گود و گاراژ گفته میکه به آن های زباله در جنوب تهران ــاما در داخل سایت ها نیز با مشکالتی مواجه بود.مصاحبه با آن

وضیح گردها تپذیرتر بود که اهداف پژوهش برای زبالهدلیل ماهیت کار و شرایط محیط، امکانجاها، بهکرد؛ در آنوضعیت اندکی فرق می
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ها با کیفیت بهتری جاها، مصاحبهدلیل شرایط مکانی آنچنین بهجلب شود. همداده شود و اعتماد و رضایت آنان برای انجام مصاحبه 
دلیل گزارش مقامات محلی یا ها از میدان پژوهش، همیشه این ترس وجود داشت که بهآوری دادهکه درحین جمعانجام شد. ضمن آن

 ف دچار مشکالتی شوند. کاران به مقامات امنیتی، از ادامه پژوهش جلوگیری شود و یا جامعۀ هدپیمان

شد که ویژه این پژوهش به آن توجه میهای اجتماعی و بهرعایت اخالق پژوهشی نیز یکی از موارد مهم است که باید در پژوهش
کرد. در بسیاری از موارد، ها اعمال میآوری دادههایی را بر جمعاین مهْم مورد عنایت قرار گرفت و خود  این امر نیز محدودیت

رس نبودند. کسب رضایت از کودکان در این شرایط ها برای کسب رضایت دردستها یا قیم آنشوندگان کودکان بودند و والدین آنمصاحبه
. در گرفتشوندگان انجام میها باید با رضایت مصاحبهشدند و ضبط آنهای پژوهش بهتر بود ضبط میچنین مصاحبهدشوار بود. هم

زمینۀ  کننده اکتفا شد. درهای مصاحبهها ضبط نشدند و بعداز مصاحبه، به یادداشترضایت فراهم نبود، مصاحبه مواردی که امکان کسب
شوندگان چه برای مصاحبه و چه برای ضبط صدای آنان از موارد اساسی بود. رعایت این موارد اخالق پژوهشی، جلب رضایت مصاحبه

 نشدن صدا گم شوند یا استخراج دقیقدلیل ضبطها بهمصاحبه فراهم نشود یا برخی از داده شد که یا امکانو برخی موارد دیگر باعث می
 شود.ها ممکن نباشد . در بخش اخالق پژوهش، در فصل سه، بیشتر به این موارد پرداخته میاز آن

کان گردی کودنوعی اولین پژوهش در ایران )شهر تهران( تا زمان نشر پژوهش بوده است که به مطالعۀ زبالهدرنهایت، این پژوهش به
محّل  که ساعت کاری وایگونهود، بهگران با ابهام همراه بصورت نسبتًا جامع پرداخته است. آغاز چنین پژوهشی در ابتدا برای پژوهشبه

شدند، در گران به هر منطقۀ جدیدی که وارد میها ناشناخته بود. درواقع، پژوهشرسی به آنچنین چگونگی دستگردان و همکار زباله
، در هر بخش یا مرحله کردندگران به میدان پژوهش ورود میکه پژوهشچنین زمانیبسیاری از مواقع، با شرایط جدید مواجه بودند. هم

های شد و ضرورت گرفتن مصاحبههای جدید میشدند که همین امر باعث طرح پرسشهای جدیدی مواجه میاز پژوهش، با واقعیت
ه بود، شد دیده گرد تدارکای که در ابتدای کار میدانی برای مصاحبه با افراد زبالهنامهکرد. بنابر همین شرایط، مصاحبهبیشتر را اقتضا می

ه شود نامۀ مصاحبه افزودهای پژوهش در میانۀ کار به پرسششد تا برخی از پرسشچنین باعث چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت و هم
گردان پرسیده نشده است.که این موارد از همۀ زباله



 

 فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی پژوهش

 مقدمه

 های گوناگونی وجود دارد که تعیین سّن کنندۀ پایان دورۀ کودکی است. دالیل و محدودیتتعیینالمللی، سّن شروع به کار در جوامع بین
، بارهها وجود دارد که دراینطورکلی استانداردهایی جهانی درمورد کودکان و کار آنسازد. اما بهکودکی را در برخی کشورها متفاوت می

سال مشخص کرده است. این نکته  18ــ این سن را زیر  درنظر گرفتن کلیۀ شرایطبا  سازمان ملل متحد در کنوانسیون حقوق کودک ــ
مدت طوالنی، که مانع رشد کودک شود و او را درمعرض حائز اهمیت است که حضور کودک و مشارکت او در کارها با اشتغال صرف به

و کشاورزی وجود دارد، اما برخی  های صنعتی و خانگیخطر قرار دهد، کاماًل متفاوت است. اشکال گوناگونی برای کار کودکان در بخش
اند که پژوهش حاضر با هدف شناخت و پرداختن به یکی از این مشاغل، یعنی مشاغل با عنوان بدترین نوع کار کودک شناخته شده

عنوان آورد. زباله بهفراهم می گردی، انجام شده است. وجود بستر اقتصادی برای اشتغال زمینه را برای جذب نیروی کار در آن حوزهزباله
آوری زباله ه، جمعیافتگردی افراد باشد. در بسیاری از کشورهای توسعهتواند بسترساز زبالهشود، میایی که همواره تولید و بازتولید میماّده

ولید مقدار انبوه و در حجم باال تبه که زبالهگیرد و افراد متخصص در آن فعالیت دارند، اما زمانیشکل مکانیزه صورت میو تفکیک آن به
 تواند شکل گیرد.می درکنار بخش رسمی شدن این فرایند وجود نداشته باشد، اقتصاد غیررسمیشود و امکان مکانیزهمی

ها بنا فصل دوم، با عنوان مروری بر ادبیات نظری و پیشینۀ تجربی پژوهش، شالوده و بنیاد اصلی پژوهش را بر پایۀ مفاهیم و نظریه
ورود  عنوان عوامل کلیدینهاده است. ورود به این فصل با بیان مفاهیم مربوط به کودک و کار کودک، زباله، و پرداختن به موضوع فقر به

گردی کودکان است. فقر اقتصادی در جامعه و نبود کودکان به کار درپی ایجاد ارتباط بین این مفاهیم با پژوهش حاضر در زمینۀ زباله
قدان پیش راند و بنابراین افراد بسیاری برای جبران فزباله بهسود اقتصاد غیررسمی تواند شرایط را بهانات درجهت تفکیک زباله میامک

ردی کودکان گهای اقتصادی ناشی از این فقر در این اقتصاد پرسود به کار مشغول شوند. پرداختن به تاریخچۀ کار کودک و زبالهفرصت
ــ از دیگر موارد مطرح است. هدف از کاربرد مفاهیم در این فصل ایجاد  ، به وضع قوانینی در این مورد انجامیده استکه درنهایت ــ

 تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.ارتباط بین فقر اقتصادی و زباله و کار کودک است که به
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ه در هایی در این زمینباره که چه پژوهشهایی درایناین فصل به مرور ادبیات تجربی کار کودکان پرداخته است؛ موضوعبخش دوم 
ایج چنین پیشینۀ پژوهش حاضر به نتگردی توجه شده است یا خیر. همداخل ایران انجام شده است و آیا تاکنون به کار کودک در قالب زباله

که چه تعداد از کشورها و با چه دیدگاهی به  پرداخته اسـت؛ دربارۀ این ر کشورها در زمینۀ اقتصاد غیررسمیهای خارجی در سایپژوهـش
ها چیست و چه کاربردی دارد. به همۀ این موارد، در فصل دوم اند و نتایج حاصل از آن پژوهشگردی کودکان اشاره کردهپدیدۀ زباله

 پرداخته شده است. 

دۀ منظور توضیح پدیها در این پژوهش بهها و استناد به آنپردازد. بیان نظریههای کار کودکان میبخش سوم این فصل به نظریه
، انجامد و کار کودکچون فقر به بروز کار کودک میکه چگونه عوامل متعددی هم کنندها بیان میگردی انجام شده است. این نظریهزباله

مانند نظریات  های حوزۀ کودک ــها به این پیامدها اشاره خواهد شد. براساس نظریهایی خواهد داشت که در قالب نظریهخود، چه پیامده
. در گردد، مانند فقر، عامل اصلی کار کودکان محسوب میــ عوامل اقتصادی بنیادین کودک، نظریات پویایی، و باروری درونی

شود و چون اقتصاد خانواده درمعرض خطر است، بدون محدودیت و با عنوان نیروی کار تلقی میهای فقیر، معمواًل کودک بهخانواده
عنوان کردن کودکان از حّق تحصیل و آموزش و تفریح، آنان مجبور خواهند شد که کار کنند. این نوع نگاه، یعنی نگاه به کودک بهمحروم

ردازان پش درآمد منجر شده است. در ادامۀ بخش نظری، به کار کودک از نگاه نظریهمنبع درآمد، به باالرفتن دفعات باروری با هدف افزای
ها، ساختارها و نهادهای اجتماعی جامعه شود که از نگاه این نظریهــ پرداخته می مانند کارکردگرایی و نظریۀ تضاد حوزۀ علوم اجتماعی ــ

 عامل فقر و استثمار کودکان کارند. 

ها براساس های متنوعی بیان شده است که همگی آنیات نظری، متناسب با هدف پژوهش، نظریهدر بخش مروری بر ادب
ه هایی نیز وجود داشتهای مرتبط، محدودیتاند. باوجود این، در بیان تمامی نظریهداشتن با اهداف پژوهشی انتخاب و ارائه شدهارتباط

مترین ها به کها این محدودیتهای مرتبط در قالب نتایج و تحلیل دادهنظریه است، اما سعی بر آن است که در فصل سوم، با بیان سایر
  حّد ممکن خود برسد.

 . مفاهیم پژوهش8-2

ود؛ شاست. با ترکیب این مفاهیم، به سایر مفاهیم پژوهش نیز پرداخته می« زباله»و « کار»، «کودک»سه مفهوم اصلی این پژوهش 
گردی کودک و الی آخر. پرداختن به مفاهیم پژوهش و تعریف دقیق و اشکال کار کودک، زبالهمفاهیمی مانند کار کودک، بدترین 

شود؛ برای مثال، یکی از مفاهیمی که هنوز در جامعۀ ما دربارۀ آن وفاقی وجود ندارد، ها میها باعث تصریح معنایی آنشناسانۀ آنگونه
اخته ها پردزه منجر شده است. در این بخش، به مفاهیم پژوهش و تصریح معنای آنکه به آنومی معنایی در این حوایگونهکودک است، به

 شود.می
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 . کودک8-8-2

ها سّن ای، برخی از محدودیتوجود دارد. تقریبًا در هر حوزه  1«کودک»های متعددی در سراسر جهان دربارۀ تعریف سّن تفاوت
ار. سالی و کدادن، سّن پیوستن به دورۀ بزرگکند؛ مانند سّن پذیرش در مدرسه، سّن ازدواج، سّن رأیهای کودکان را مشخص میفعالیت

مثابۀ وت است. کلمۀ کودک در قوانین مختلف بههای سن از فعالیتی به فعالیتی و از کشوری به کشوری دیگر متفاطورکلی محدودیتبه
ای از زندگی نیازمند محافظت و حمایت است. در همین زمینه، چندین حوزۀ خاکستری در عنوان دورهشده است و بهظرفیت استفاده 

های مختلف لیت در حوزهرسد؟ برای فعاپایان میبه 9«دوران کودکی»هایی مربوط به کودک کیست؟ چه زمانی قوانین وجود دارد؛ حوزه
 ویژه کار چه سنی مناسب است و چرا؟به

که ازنظر بدنی و فکری به رشد کامل نرسیده و فاقد قوۀ درک و تشخیص است جهت اینهای حقوقی جهان، کودک بهدر تمامی نظام
که در جریان رشد نمایند تا ایندی و اداره میو قادر به انجام امور خود نبوده، از تصرف در اموال خود ممنوع است و دیگران امور او را تص

گویند که همان گردد که در عرف، به آن مرحلۀ بلوغ میرسد که تغییراتی ازنظر جسمی و روانی حادث میای از تکامل میخود به مرحله
مانند چگونگی زیست،  سان نیست و عواملیبلوغ طبیعی است. رسیدن کودک به این مرحله از حیات خود در نقاط مختلف جهان یک

، شود )کاتوزیانوراثت، تغذیه و عوامل محیطی اثر مستقیمی در زندگی کودک داشته و موجب بلوغ زودرس طفل و یا دیرهنگام آن می
 (.88، ص 8022

الزم است  ودکییافتن دوران کیافتن دوران کودکی کافی نیست، بلکه شرط دیگری برای پایانصرف رسیدن به مرحلۀ بلوغ برای پایان
ن و قبح و یا حس« در رشد مدنی»تواند نفع و ضرر اند که دارندۀ آن میدانان کیفیات نفسانی دانستهگویند. رشد را حقوقکه به آن رشد می

لذا چنانچه رشد جسمانی و روانی در کودک جمع گردد، دوران کودکی  را تشخیص دهد و چنین کسی را رشید گویند.« در رشد جزایی»
 (.99، ص 8018یابد )اسماعیلی، می خاتمه

میالدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. این کنوانسیون اولین معاهدۀ  8212سال  در
ودکان، کعنوان اولین سند حقوق فرد و بهبا کودکان در سندی منحصربهای از استاندارهای جهانی را درارتباطحقوق بشر است که مجموعه

ن تولد شود که در سنیکه دارای الزام قانونی است، تدوین کرده است. براساس مفاد کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کسی اطالق می
 سالگی قرار دارد، اما در برخی از کشورها، این سن بسته به قوانین خاص آن کشور متغیر است.81تا 

                                                             
1. Child 
2. Childhood 
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اند. درواقع، براساس این ماّده، سالگی نرسیده81اند که به نسیون حقوق کودکبراساس این تعریف، تنها کسانی مشمول کنوا
سالگی، یک حّد سنی مطلق نیست. به همین جهت، مقررات 81چنین سّن بلوغ در این ماّده، سالگی پایان دوران کودکی است. هم 81

 رسند استثنا قائل شده است.قانونی میکنوانسیون درمورد کودکانی که تحت حاکمیت قانون ملی خود زودتر به سّن رشد 

سال  سال تمام قمری و در دختر ُنه سّن بلوغ در پسر پانزده»الحاقی به این ماّده،  8قانون مدنی و تبصرۀ  8983اصالح ماّدۀ  مطابق
اسی، ها اجتماعی، سیتسان نیست. این سن برای فعالیها و امور حقوقی و سیاسی یک، اما سّن مذکور در کلیۀ فعالیت«تمام قمری است

 72ماّدۀ سال تمام است ) کار پانزدهبهاقتصادی، مسئولیت کیفری و دیگر امور متفاوت است؛ مثاًل درمورد مسائل کاری حداقل سّن شروع
 قانون کار جمهوری اسالمی ایران(.

د و در این زمان است که کودکان باید به شوها است که از بدو تولد آغاز میبراساس گزارش یونیسف، دوران کودکی زمانی برای بچه
الن رشد کنند. ساتر و مراقبت بزرگنفس شوند و با محبت و تشویق خانواده و اجتماع بزرگمدرسه بروند و بازی کنند تا قوی و بااعتمادبه

ز آزار و استثمار رشد کنند. دور از خشونت و مصون ااین دوران زمان باارزشی است که در این دوره، کودکان باید فارغ از ترس، به
این دوران به چگونگی و شرایط زندگی کودک و کیفیت  سالی است وترتیب، دوران کودکی چیزی بیش از زمان بین تولد و بزرگاینبه

 .1ها اشاره دارد )پرتال یونیسف(سال این

رود، همواره میزان آنچه از کودکان انتظار میهای فرهنگی دربارۀ فکرانه دربارۀ دوران کودکی و تفاوتهای روشنرغم بحثعلی
نسیون کند. در کنواسالی و امن اشاره میتوجهی از درک مشترک از این دوران وجود داشته است که به زمانی جدا یا متمایز از دوران بزرگقابل

 حقوق کودک دوران کودکی چنین توصیف شده است:

 ت، سال مناسب اسالی تعریف شده است و تصدیق شده است که آنچه برای بزرگسدوران کودکی زمانی جداگانه از دوران بزرگ
 ممکن است برای کودک مناسب نباشد.

 ها حمایت کنند و مانع جدایی کودکان از ها فراهم کنند و از آنهای مادی برای خانوادهشده است تا کمک ها خواستهاز دولت
 والدینشان شوند.

  گران توانمند دارندگان حقوق خود هستند و بنابراین گیرندگان منفعل حمایت نیستند، بلکه کنشتصدیق شده است که کودکان
 در توسعه و رشد خودشان هستند.

 . کار کودکان2-8-2

 عنوان کار کودک تعریف شوند و درنتیجه، هدف حذف قرار گیرند. مشارکت کودکانشود نباید بهوسیلۀ کودکان انجام میهمۀ کارهایی که به
ورکلی طشود، بهها نمیگذارد یا مانع مدرسه رفتن آنها تأثیر نمییا نوجوانان در کارهایی که بر سالمت جسمی و روانی و رشد شخصی آن

                                                             
1. UNICEF  
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وکارهای چون کمک به والدین در اطراف خانه، کمک در کسبهایی همعنوان امری مثبت درنظر گرفته شود. این کارها شامل فعالیتباید به
ها های خارج از مدرسه در روزهای تعطیل است. این شکل از کار در رشد کودکان و رفاه خانوادهتوجیبی در ساعت ا کسب پولخانگی ی

 سالی، عضو مولد جامعه شوند.کند تا درهنگام بزرگها کمک میشود و به آنسهم دارد، موجب تقویت مهارت و تجارب کودکان می

دهد. این های مختلفی قرار میشود و آنان را درمعرض آسیبد دارد که مانع رشد کودکان میهایی از کار کودکان وجواما شکل
توجهی بین انواع مختلف کار کودکان وجود دارد؛ برخی های قابلاند. تفاوتشده شناخته« کار کودکان»اشکال از کار است که با عنوان 

توجیه است. براساس برخی از تعاریف، اصطالح لحاظ اخالقی غیرقابلر بهاست، برخی خطرناک، و برخی دیگ ها دشوار و سختاز آن
یزیکی کند و برای رشد فشود که کودکان را از دوران کودکی، پتانسیل و شأنشان محروم میعنوان کارهایی تعریف میاغلب به»کار کودکان 

کند که ( و به کارهای اشاره می9331المللی ، حادیۀ کارگری بینالمللی کار، کنفدراسیون ات)پرتال سازمان بین« ها مضر استو روانی آن
 اند:دارای خصوصیات ذیل

 اند و برای کودکان مضر هستند.لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی، و اخالقی خطرناکبه 

 شود:درموارد زیر مانع تحصیل کودکان می 
 کند.آنان را از فرصت  حضور در مدرسه محروم می 
 کند.اتمام تحصیل بر ترک تحصیل مجبور میاز آنان را قبل 
 ازحد طوالنی و سنگین ترکیب کنند )همان(.کند حضور در مدرسه را با کار بیشیا آنان را مجبور می 

کند تعریف می« سال 87تا  4تمام افراد در گروه سنی »عنوان المللی برای سنجش گروه هدْف کودکان کار را بهاستانداردهای بین
 (. 87، ص 9380نقل دیالو و همکاران، نامۀ آمار کودکان کار، بهعقط 2)بند 

زیکی، المللی، کاری که بهزیستی فیالمللی کار و کنفدراسیون اتحادیۀ کارگری بیندر همین زمینه و براساس تعریف سازمان بین
« اککار خطرن»عنوان شود، بهه کار در آن انجام میدلیل شرایطی کسبب ماهیت و چه بهاندازد، چه بهخطر میروانی و اخالقی کودکی را به

 المللی کار(.)پرتال سازمان بین شودشناخته می

 . اشکال کار کودکان9-8-2
ن کنفدراسیوها در دید عموم نیستند. اند و برخی از آنمشاهدهآسانی قابلها بههای مختلفی از کار کودکان وجود دارد؛ برخی از آنشکل

ت، ها استرین و بدترین شکل آنکند که شامل گسترده( به فهرستی از اشکال کار کودکان اشاره می9331) المللیکارگری بیناتحادیۀ 
 اند از:شود. این اشکال عبارتگرچه این لیست شامل تمام اشکال موجود کار کودکان نمی
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شود یا است؛ این شکل از کار یا در منزل انجام می: شکلی از کار کودکان است که بسیار شایع و گاه پذیرفتنی کار خانگی .8
کنند، های طوالنی کار میکودکان معمواًل برای ساعت شود،که کار خانگی در بیرون از منزل انجام میبیرون از منزل. زمانی

 کند.رسد و این نوع کار آنان را از خانواده و دوستانشان جدا میشانس به مدرسه رفتنشان به حداقل می
ها معمواًلدر مزارع خانوادگی همراه خانوادۀ خود اند. آن: بسیاری از کودکان در بخش کشاورزی به کار مشغولکار کشاورزی .9

 کنند.عنوان یک واحد تولیدی یا برای کارفرمای دیگری کار میبه
نواده یا عنوان بخشی از کار خاو بهصورت منظم یا اتفاقی، قانونی یا غیرقانونی تواند به: کار در بخش صنایع میکار در صنایع .0

اّد های قیمتی، تولید لباس، تولید موبافی، پرداخت سنگبرای کارفرمای دیگر انجام شود. کار در این بخش معمواًل شامل قالی
سازی، و تولید طیف وسیعی از سایر محصوالت است. این کارها کودکان را درمعرض مواّد گری، کبریتشیمیایی، شیشه

ر، سوزی و انفجاهای تنفسی و پوستی، گرمازدگی، آتشدهد که ممکن است برای آنان مسمومیت، بیماریایی قرار میشیمی
 دنبال داشته باشد.های بینایی و شنوایی، سوختگی و حتی مرگ را بهآسیب

های ش، کودکان برای ساعتشود. در این بخ: در بسیاری از کشورها، در بخش معدن، از کار کودکان استفاده میکار در معادن .8
چنین اختالالت سیستم کنند. کودکان معدنچی از فشار فیزیکی، خستگی و همطوالنی بدون آموزش و محافظت کار می

 برند.عضالنی و اسکلتی رنج می
بومی  مردم های قومی وشود و با ظلم به اقلیت: این شکل از کار بیشتر در مناطق روستایی یافت میداری و کار اجباریبرده .4

 شوند.کار گرفته میهای مسلحانه بهگیرد. کودکان نیز در این شرایط معمواًل در درگیریصورت می
: این نوع از کار یکی از بدترین اشکال کار کودکان است. خطرهایی که کودکان در این بخش با گری و قاچاق کودکانروسپی .2

های جنسی و مرگ را ها، از فساد اخالقی تا انتقال بیماریآسیب ای ازاند بسیار شدید است و طیف گستردهآن مواجه
 گیرد.دربرمی

کشیدن  گری،زدن کفش، تکدیها مانند واکس: کار در این بخش نیز طیف وسیعی از فعالیتکار در بخش اقتصاد غیررسمی .7
گر اند و برخی دیها از دید عموم پنهانتشود که برخی از این فعالیگردی را شامل میدرشکۀ مسافربری، فروش روزنامه یا زباله

درمعرض دید عموم قرار دارند. محیط کاری این بخش عمومًا خیابان و کوی و برزن است. البته بخشی از این مشاغل نیز 
 شود.صورت خانگی انجام میبه

ین شکل کار کودکان. 4-8-2  بدتر

وند، شود تا کودکان به بردگی کشیده شاند، باعث میشدهکار کودکان شناخته های کار کودکان که با عنوان بدترین اشکال برخی از شکل
شهرها های کالنگیرند یا سبب حضور کودکان در خیابانهای جدی قرار های خود جدا شوند، درمعرض انواع خطرات و بیماریاز خانواده

 ر کودکان نامیده و شناخته شود، به سّن کودک، نوع کار، ساعتکه شکل خاصی از کار با عنوان کاشود. اینخصوص در سنین پایین میبه
 کاری و اهداف کشورهای مختلف بستگی دارد.



 04ادبیات نظری و تجربی پژوهش       
 

 موجبهایی از کار کودکان است که بههای مختلفی از کار کودکان وجود دارد، اولویت با حذف بدون درنگ شکلکه شکلدرحالی
 ز:اند ااند. این اشکال عبارتشدهشناخته « بدترین شکل کار کودکان»ار با عنوان المللی کسازمان بین 819کنوانسیون شمارۀ  0ماّدۀ 

 ات کارگیری اجباری کودکان در منازعداری، مانند فروش و قاچاق کودکان، بردگی و اسارت یا بهتمام اشکال بردگی یا مشابه برده
 مسلحانه؛

 پورنوگرافی یا اجرای پورنوگرافی؛گری، تولید کارگیری، تدارک یا عرضۀ کودک برای روسپیبه 

 معاهدات  که درگونههمان ویژه برای تولید و قاچاق مواّد مخدر،های غیرقانونی بهکارگیری، تدارک یا عرضۀ کودک برای فعالیتبه
 شده است؛المللی تعریفبین

 ضر است.کارهایی که براساس ماهیت یا شرایطشان برای سالمت و امنیت و اصول اخالقی کودکان م 

های تولیدی شروع شده است. این طرح با مفهوم کودکان در فعالیتصورت شماتیک در طرح ذیل ارائه سنجش کودکان کار به
که توسط سیستم گونهگیرد، هماناند دربرمیای را که درگیر هرگونه فعالیت در محدودۀ تولید عمومیساله 87تا  4شود و کودکان می

اند پرداخته شده است که این کودکان به دو های تولیدی مشغولاز آن، به کودکانی که در فعالیتشده است. پس تعریف 1های ملیحساب
لید شوند. درواقع، کودکان کار در محدودۀ توهای تولیدی هستند، تقسیم میاند و آنانی که در سایر فعالیتگروه، یعنی آنانی که در اشتغال

ای از کودکان در اشتغال است که شامل بدترین شکل کار کودکان و کودکان در اشتغال با کمترین عههای ملی زیرمجموسیستم حساب
 سن است.

تر کار کودکان تحت محدودۀ تولید عمومی سیستم المللی کار کودکان شامل موادی برای تعریف گستردهاستاندارهای بین
مزد، یعنی انجام خدمات خانگی خدمات خانگی بدون دست»شامل چنین های ملی است. تحت این تعریف، کار کودکان همحساب

« های خطرناک و غیره استمزد الف( برای ساعات طوالنی، ب( شامل تجهیزات ناایمن و مسئولیت سنگین، ج( در مکانبدون دست
 (.87، ص 9380، 9)دیالو و همکاران

  

                                                             
1. System of National Accounts (SNA) 
2 . Diallo and et al 
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 (.81، ص 9380دیالو و همکاران،  کودکان )المللی دربارۀ کار : استانداردهای بین9-8 ۀجدول شمار

 تولیدی هایفعالیت در( ساله 81 –5کودکان )
 های تولیدیکودکان در سایر فعالیت کودکان در اشتغال

عنوان کار کودک هایی که بهازجمله آن
 تحت محدودۀ عمومی قرار دارند.

 خدمات خانگی بدون دستمزد خطرناک

 کار کودکان
 کار نزدیک به مجاز

 ساله( 88تا89)کودکان
عنوان بدترین کاری که به

است شکل تعیین نشده 
 ساله(. 87تا84)کودکان

 بدترین اشکال کار کودکان

اشتغال در 
 اشکال دیگری از کار کودک کار خطرناک توسط کودکان کمترین سن

قــرارگــرفــتــن درمــعــرض آزارهــای 
 فیزیکی، روانی و جنسی.

ارتـفـاع زیـر زمـیـن، زیـر آب، در 
 خطرناک، در فضاهای محدود.

آالت، تجهیزات و ابزارهای ماشــین
 خطرناک، تجهیزات سنگین.

ناک،  ناســـالم، مواّد خطر محیط 
شات  صدا یا ارتعا سرو سطوح دما، 

 مضر برای سالمتی.
های کاری طوالنی، کار در ســـاعت

ـــوار  یط دش ـــرا یر ش شـــب، ســـا
 فرد.منحصربه

مام انواع برده مال ت داری و اع
به قاچاق،  مشـــا آن، فروش و 

به باری،  کارگیری در کار اج
 منازعات مسلحانه.

پی فی روســـ پورنوگرا گری و 
 کودکان.
های غیرقانونی، تولید فعالیت

 و قاچاق مواّد مخدر و غیره.

 

کودکان را ممنوع کند که برخی از اشکال کار ها پیشنهاد میبه برخی از دولت 823المللی کار شمارۀ نامۀ سازمان بینتوصیه 0ماّدۀ 
 اند از:کنند؛ این اشکال عبارت

 دهد.کاری که کودکان را درمعرض آزار فیزیکی، روانی، و جنسی قرار می .8
 شود.های خطرناک، یا فضاهای محدود انجام میکاری که در زیر زمین، زیر آب، ارتفاع .9
تجهیزات و ابزارهایی که باید با دست مدیریت شوند آالت، آالت، تجهیزات و ابزارهای خطرناک یا کار با ماشینکار با ماشین .0

 آالت، تجهیزات و ابزارهای سنگینی که باید حمل شوند.یا کار با ماشین
کار در محیط ناسالم که ممکن است کودکان را درمعرض مواد، عوامل یا فرایندهای خطرناک، حرارت، سروصدا، یا تشعشعات   .8

 رسان قرار دهد.آسیب
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صورت ناعادالنه به های طوالنی یا درطول شب یا کار در جایی که کودک بهیار دشوار مانند کار در ساعتکار در شرایط بس .4
 شود.محّل کار کارفرما محدود می

 . زباله5-8-2

ها یمارستانبوفروش مواّد غذایی، مؤسسات صنعتی و شود که در منازل، مراکز تهیهزباله به مواّد زائد جامد فسادپذیر و فسادناپذیر گفته می
زیست از مشکالت جوامع بشری بوده است که  (. پخش پسماندهای جامد شهری در محیط8011شود )محمدیان و همکاران، تولید می

ناپذیربودن تولید زباله توسط انسان، توجه به (. باوجود اجتناب8023نژاد و همکاران، )محرم شودروز با افزایش جمعیت بیشتر میروزبه
بر نازیبایی فضای شهری (. تجمع زباله در محیط شهری عالوه 8012دهی آن دارای اهمیت است )مهدوی و همکاران، سامان کنترل و

وجود آمدن شود. پسماندها درمعرض رطوبت و حرارت موجب بهباعث ایجاد ناراحتی و نارضایتی در سطوح مختلف اجتماعی می
آوری زباله از معابر و اماکن شدن زمان جمعچنین انتشار زباله در محیط و طوالنیشود. همها در انسان میها و انواع بیماریمیکروب

کند )سعیدی و همکاران، ها، حشرات و حیوانات موذی فراهم میعمومی محیط مناسبی را برای تکثیر و رشد سریع بسیاری از باکتری
که عدم حیطی حاصل از انباشت زباله توجه شده است، درحالیمدرخصوص مبحث زباله، تاکنون عمومًا به مشکالت زیست .(8028
 عنوان یك مسئلۀ اجتماعیگردی را بهگیری و شیوع پدیدۀ زبالهها در مناطق مختلف شهری شکلموقع و تلنبارشدن زبالهآوری بهجمع

گردی یکی از و قانونی نیز است. زباله ادیویژه در بخش غیررسمی، دارای ابعاد اجتماعی و اقتصگردی، بهزباله دنبال داشته است.به
توسعه، به آن ویژه در کشورهای درحالتر، بهشهرها و حتی شهرهای کوچکمعضالت و عوارض شهری است که اخیرًا بسیاری از کالن

کارتن،  چوننبال مواّد بازیافتی همدهای زباله، بهها یا پالستیکها و سطلاند که با خروج زباله از محفظهگردان افرادیاند. زبالهدچار شده
افت برند تا در فرایند بازیفروشی میکنند و برای فروش به ضایعاتآوری میها را جمعگردند و آناشیای فلزی، و وسایل پالستیکی می

ای آوری کاالهتن و جمعای است که با هدف یافنشدههای تعریفگردی ازجمله فعالیتعبارت دیگر، زبالهمورداستفاده قرار گیرند. به
 منظور فروش و کسب درآمد در جامعه رواج یافته است.بازیافت بهقابل

 ها. انواع زباله8-5-8-2

 های شهریزباله

 آید، دست میبه مواّد غذایی شود یا از انباربه قسمت فسادپذیر زباله، که معمواًل از زائدات گیاهی تهیه و طبخ می زائدات غذایی
ــ  تبیشتر اس زیسب و میوه که مصرف های تابستان ــسال متغیر است و در ماه های غذایی درطولماندهشود. کّمیت پسمیاطالق 

دلیل تخمیر و فساد سریع، سو بهاست، چراکه از یک ترین قسمت زبالههای غذایی مهمماندهرسد. پسبه بیشترین حّد خود می
دلیل قابلیت است و ازسوی دیگر به جوندگان و حشرات کند و محّل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایربوهای نامطبوع تولید می

 ( حائز اهمیت است.کمپوستکودسازی از آن )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
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 قطعات تیکپالس شود. آشغال در زباله معمواًل شامل کاغذ،جز خاکستر گفته میبه قسمت فسادناپذیر زباله به آشغال ،
 تقسیم کرد. اشتعالغیرقابل و اشتعالقابل توان به دو بخششود. آشغال را میو مواّدی از این قبیل می چوب ،شیشه فلزی،

 کار هبکردن منازل وپز یا گرمکه برای مقاصد صنعتی، پخت مواّد سوختنی ، چوب و دیگرزغال ماندۀ حاصل از سوزاندنمواّد باقی
 رود.می

 سازی های ساختمانو صنعتی، یا سایر فعالیت تجاری و ونیاماکن مسک به زائدات حاصل از ساخت یا تخریب ساختمان، تعمیر
وسایل  چنین به مواّدی که ازشود و همسازی اطالق میهای ساختمانی یا زائدات ناشی از ساخت و تخریب ساختماننخاله
 شود.است نیز نخاله گفته می برجای مانده نقلیه

 شود.نات مرده را شامل میها و معابر، برگ درختان، و اجساد حیواکه این زائدات مواّد حاصل از جاروکردن خیابان زائدات ویژه 

 های صنعتیزباله

شمسی، پسماند  8010سال  های صنعتی هستند و برحسب قانون مدیریت پسماندها مصوبهای صنعتی مواّد زائد ناشی از فعالیتزباله
ماند خطرناک پس های صنعتی و معدنی و پاالیشگاهی باشند و فاقد مشخصاتشود که ناشی از فعالیتصنعتی به پسماندهایی گفته می

 های صنعتی.ها، سرریزها، و لجنباشند؛ مانند براده

 های خطرناکزباله

توانند باعث علت کّمیت، غلظت یا کیفیت فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی میمواّد زائد خطرناک مواّد زائد جامد یا مایعی هستند که به
های خطرناک به مواّد زائد زباله ،1حفاظت محیط زیست راساس تعریف آژانسهای بسیار جدی شوند. بومیر یا بیماریافزایش میزان مرگ

کنند. از طی مدت زمانی موجبات خطر برای محیط زیست را فراهم میکه پسیا ایناند شود که بالقوه خطرناکجامدی اطالق می
بودن را دارند و اغلب تحت عنوان پذیری و سمیهای خطرناک معمواًل یکی از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنشزباله

های شوند. زبالهبندی میدسته مواّد منفجره و بیولوژیکی اشتعال، زائداتهای شیمیایی، زائدات قابلمانده، پسپرتوزا مواّد زائد
که دلیل آنهای بیمارستانی بهاز منابع عمدۀ تولید زائدات بیولوژیکی هستند. زباله پژوهشی پزشکی ها و مراکزها، آزمایشگاهبیمارستان

، مواّد زائد پرتوزا، زائدات دارویی، مواّد زائد عفونی، مواّد زائد شیمیایی و بعضًا ظروف مستعمل تحت فشار پاتولوژیکی حاوی زائدات
های فناوری گردآوری، دفع، یا احیای این مواّد در سنجش با زبالهآیند. شمار میهای خطرناک در شهرها بههستند، از منابع عمدۀ زباله

 شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه موردتوجه قرار گیرد.

  

                                                             
1. Environmental Protection Agency ( EPA) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1


 02ادبیات نظری و تجربی پژوهش       
 

 های بیمارستانیزباله

بخش عفونی  هایزبالهاند؛ مثاًل به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی، متفاوتهای بیمارستانی شامل موادی هستند که باتوجهزباله
 های مختلفهای بخش، تفاوت محسوسی دارد و براساس یک بررسی، زبالهرادیولوژی یا اتاق عمل، با مواّد زائد آزمایشگاه یا بخش

 شود.ها به هفت گروه تقسیم میرستانبیما

 باارزش و خشک یپسماندها. 6-8-2

گونه است: پردازند. تعریف این دو اصطالح اینآوری پسماندهای خشک و پسماندهای خشک باارزش میگردها بیشتر به جمعزباله
مدت باشند و عمدتًا از مواّد شود که غالبًا فاقد مواّد ارگانیک و تجزیه در کوتاهگفته میبه آن دسته از پسماندها »پسماندهای خشک 

پسماند »و « هابندیها، انواع فلزات، شیشه، منسوجات و سایر بستهاند؛ مانند نان خشک، کاغذ، مقوا، انواع پالستیکشدهمصنوعی تشکیل
[.« باشند]...استفادۀ مجدد بوده و ازنظر اقتصادی باارزش میشود که قابلخشک باارزش به آن بخش از پسماندهای خشک گفته می

 (.8028)سازمان مدیریت پسماند، 

یافت1-8-2  . باز

عنوان مواّد مفید در کاربرد اولیه و یا در کاربردهای که دوباره بهنحویها بهجداسازی بعضی از مواد از پسماندها و پردازش آن»بازیافت به 
شده به محصوالت و مواّد تازه شود )همان(. درواقع، بازیافت شامل فرایند پردازش مواّد مصرفگفته می« استفاده قرار گیرد دیگر مورد

ای(، کاهش مصرف مواّد خام، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا حاصل منظور جلوگیری از هدررفتن مواّد سودمند بالقوه )ذخیرهبه

 پسماند مدیریت مرکز :9-8 ۀشمار تصویر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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ها، و کاهش نشر گازهای وسیلۀ کاهش مقدار معمول زبالهها در خاک بهها حاصل از تدفین زبالهدگی آباز سوختن مواد، کاهش آلو
 ای درمقایسه با تولید خالص است.خانهگل

 . تفکیک1-8-2

فکیک نام دارند. ت« تفکیک در مقصد»و « تفکیک در مبدأ»گیرد که برای تسهیل کار بازیافت، معمواًل دو نوع جداسازی مواد صورت می
شود، ولی های جداسازی مواد انجام میها ازطریق سبدها و سطلها و حتی خانهها، محلهها و فروشگاهدر مبدأ در سطح شهر و خیابان

ها و روشگاهیافته، بسیاری از فاست. در کشورهای توسعهای به نام مرکز بازیافت مواد درنظر گرفته شده صد مکان ویژهبرای تفکیک در مق
منظور بازیافت از مشتری های باطله را بهای، و روزنامههای شیشههای کنسرو، بطریچون قوطیهای بزرگ مواّد زائدی همکارخانه

 گیرد. های مربوط به بازیافت ازطریق آموزش شهروندان صورت میامات و فعالیتای از اقدخرند. بخش عمدهمی

 . فقر3-8-2

ها مانزاست که در تمام  ایپدیده. فقر شودمیآنان تعریف  هایتوانمندیمفهومی پویاست و براساس وضعیت رفاهی فرد یا خانوار و  1فقر
بوده است و از موضوعات چالشی سیاست عمومی است  گذارانسیاست موردتوجهو ادوار تاریخی وجود داشته است و همواره 

متعدد و متفاوتی برای آن  هایبندیطبقه، تعاریف و شدهانجامفقر در مطالعات  چندُبعدیدلیل ماهیت پیچیده و (. به8028)محمودی،
 است. شده ارائه

                                                             
 ریاندرج انسان نیازهای و برآوردن فقر و محرومیت کن کردنو ریشه جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای»وسوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: چهل . در اصل1

 وپرورش، آموزش، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک: مسکناساسی نیازهای تأمین . 8 شود:ضوابط زیر استوار می براساس ایران اسالمی او، اقتصاد جمهوری رشد، با حفظ آزادی
 .«همه ]...[ برای خانواده تشکیل برای الزم و امکانات

 پسماند مدیریت مرکز :9-9 ۀشمار تصویر
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یا پول است.  های مادیست که فرد فاقد  میزان معّینی داراییمعنای وضعیتی ادستی بهدستی، یا تنگدر یک مفهوم مشترک، فقر، تهی
رسی که فرد به نیازهای ابتدایی زندگی مانند آب بهداشتی، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک، و سرپناه دستفقر مطلق به این

ن جامعه ه از منابع یا درآمد درمقایسه با سایر افراد آشده توسط جامعنداشته باشد اشاره دارد. فقر  نسبی به نداشتن  سطحی معمول یا پذیرفته
 کند.معنای عدم توانمندی تعریف می( فقر را به1991یا کشور اشاره دارد. در همین زمینه، سن )

هایی درجهت میالدی بانک جهانی و سازمان ملل متحد تالش 1991ای چندُبعدی است. از دهۀ که گفته شد، فقر پدیدهچنانهم
نتشر عنوان راهنما مهایی که بهتوان در گزارشاند که نتایج آن را میهای کاهش فقر آغاز کردهبه اجماع دربارۀ مفهوم فقر و استراتژی رسیدن

 23میالدی برای تعریف فقر مطلق، درآمد کمتر از یک دالر و  9119سال  (. بانک جهانی از1991شده است مشاهده کرد )محمودی، 
کرد کرد توانمندی، رویکرد پولی، روینظر گرفته است. سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر، یعنی رویسنت در روز را در

گیری ترین روش برای تعریف و اندازهکرد پولی معمولکرد مشارکتی مورد توجه و بررسی قرار داده است. رویمحرومیت اجتماعی، و روی
 .فقر است

اند. خط فقر عبارت است از میزان مخارجی اقتصادی  خط فقر، فقر را محرومیت از رفاه تعریف کرده ــ شناختیدر ادبیات جامعه
شود. افرادی که به این سطح حداقلی رسی به یک سطح حداقلی از رفاه متحمل میکه یک فرد در یک زمان و مکان معّین برای دست

کارهای برآورد سطح حداقل رفاه و میزان مخارجی مسئلۀ مهم در تعیین این خط راه شوند.عنوان افراد فقیر شناخته میرسی ندارند بهدست
م های متفاوتی که برای تعیین سطح حداقل رفاه و مخارج الزبه روشیابی به این سطح موردنیاز است. بنابراین باتوجهاست که برای دست

تبع آن، برآورد خط فقرهای متفاوت شایع یین خط فقر وجود دارد و بهکردهای متفاوتی در تعشود، روییابی به آن اتخاذ میبرای دست
ای را به انهآیند که البته هریک تعاریف جداگشمار میهای فقر بهبندیاست؛ فقر نسبی، فقر شدید، فقر مطلق، و فقر قابلیتی ازجمله دسته

ود، اما شدمات اجتماعی، فقر سالمت و بهداشت سنجیده میطور مثال، در فقر قابلیتی، فقر مسکن، فقر خاند؛ بهخود اختصاص داده
توان ناتوانی کسب را می 9است. فقر مطلق 1یا فقر قابلیتی یا فقر چندُبعدی گیرد، فقر مطلقآنچه در موضوع فقر بیشتر مورد توجه قرار می

معنای نداشتن طورکلی فقر مطلق بهجود دارد. البته بهحداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. تعاریف گوناگونی دربارۀ این حداقل استاندارد و
بودن سطح زندگی فرد نسبت به سطح زندگی افراد متوسط جامعه است که فقر نسبی پایینهای معیشت است، درحالیحداقل

 (.8018 ،چیلر ارضروم)

شود که محور اصلی سنجش آن بر پایۀ درآمد افراد است، یعنی میزان درآمدی که هایی سنجیده میفقر مطلق درواقع، با شاخص
گوی چند نیاز اولیۀ انسان باشد. این میزان درآمد بر مبنای استفادۀ متعارف از خدمات بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، و تغذیه پاسخ

شده در این نوع سنجش برای خود معیار و میزان معّینی دارد؛ های بررسیرو، همۀ این شاخصود. ازاینشدر سطح مشخصی تعیین می
نفر باشد. البته مقدار تغذیه در سراسر  کالری در روز برای هر 9333کم شود که دستای اطالق میطور مثال، تغذیه متعارف به تغذیهبه

                                                             
1. Absolute Poverty 
2. Multidimensional Poverty 
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تا  9333شود. در ایران نیز این میزان کالری تعریف می 9433تا  9333ای هر کشوری بین ها برجهان ثابت نیست و بنابر برخی ویژگی
کم مدرکی نظیر ها جایگاه مهمی دارد. آموزش متعارف با داشتن دستشده است. آموزش نیز در میان این شاخص کالری تعیین 9933

تواند توجه است، ولی میطور مستقل قابلاین موضوع اگرچه خود به شود.ای تعیین میوحرفهها یا مراکز فنیمدرک دیپلم در دبیرستان
دلیل نبود آمارهای درآمدی اقشار طورمعمول، بهپوششی برای رفع نیازهای اساسی و درآمد باشد. در ایران، نحوۀ محاسبۀ فقر مطلق به

دیگر این وظیفه را برعهده دارند. اما نوع دیگری هم از نحوۀ های شود. مرکز آمار ایران و دستگاهها تعیین میمختلف، براساس هزینۀ خانوار
های جامعه ازقبیل بهداشت و درمان، هایی که در ظرفیتها و نارساییشود. کمبودسنجش فقر وجود دارد که به آن فقر قابلیتی اطالق می

 (.8028نامند )راغفر، میا فقر قابلیتی های مختلف جامعه وجود دارد رطورکلی نحوۀ زندگی افراد در بخشآموزش، فرهنگ و به

 . خط فقر در ایران8-3-8-2

سال  شد. دردرصد از خانوارهای ایران را شامل می 83، فقر درآمدی ایران در اوایل انقالب اسالمی 1براساس گزارش بانک جهانی
داد، ها انجام میه جهاد سازندگی در روستادرصد کاهش یافت. اقداماتی ک 8/19شمسی و با اتمام دولت سازندگی، فقر مطلق به  1921

های انقالب به مناطق محروم و فرودستان شد، موجب کاهش شدید فقر مطلق در آن زمان ها و نگرشی که دراثر ارزشهای دولتسیاست
رهایی با فقر متوسط که ایران جزو کشوطوریدرصد رسید، به 9/11شمسی، فقر مطلق به  1981سال  از پایان دولت اصالحات درشد. پس

های فقر شمسی با روی کار آمدن دولت یازدهم، شاخص 1999سال  ازآن، آمار فقر مطلق یا انجام نشد یا اعالم نشد. درقرار گرفت و پس
ۀ اساس هزینهای خانوار در این دوره، خط فقر تعیین شد. برها، با استفاده از هزینهسال مورد مطالعه قرار گرفت. در این 29و  28سال  در

های روستایی زیرخط فقر بودند. فقر مطلق درصد از خانوار 1/11درصد از خانوارهای شهری و  1/99، معادل 29و  28سال  خانوارها در
 هایاز انقالب برگشتند. این افزایش ناشی از سوءمدیریتدر دولت نهم و دهم کاماًل افزایش پیدا کرده بود و روستاها دوباره به آمار قبل

سال اقتصاد کشور رشد منفی داشت و باید اذعان کرد که در رشد اقتصادی منفی،  8تا  0 ،ترها بود و از همه مهماقتصادی و تحریم
مار آ رسد کهنظر میبه یک قاعدۀ اجتماعی و سیاسی است. در حال حاضر،مانند که این شود و فقرا بیشتر جا میها کمتر میفعالیت

درصد  91درصد مردم ایران زیرخط فقر مطلق و  11ها جدیدی درخصوص فقر مطلق و فقر نسبی وجود ندارد، اما مطابق آخرین بررسی
 (.8029وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیرخط فقر نسبی قرار دارند )

وسیلۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمسی به 8029براساس گزارش وضعیت فقر و نابرابری درآمدی در ایران که در اسفند ماه 
 درصد خانوارها زیرخط فقر واقع 3817تومان در ماه بوده است که  8030333معادل  8028سال  منتشر شده است، خط فقر شدید شهری

د از خانوارهای روستایی زیر درص 887تومان بوده است که طبق آن،  8840333سال نیز معادل  اند. خط فقر شدید روستایی در همانشده
درصد خانوارهای روستایی نیز زیرخط فقر مطلق قرار دارند.  83درصد خانوارهای شهری و  00اند. براساس این گزارش، آن قرار گرفته

و  ایی تأمینــ نشان از عدم توان که بحران خاصی نیز جریان ندارد های رفاهی موجود در کشور ــبنابر شرایط فعلی و اقدامات دستگاه

                                                             
1 .https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview 
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ای کشور هیافته با سایر نهادها و بخشها و ایجاد تعامل سازماننفری ایران دارد. این نظام توانایی کنترل بحران میلیون 71پوشش جمعیت 
 (.8029را ندارد )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

شمسی،  8010سال  ساالنۀ شهری در ۀ خط فقر سرانه /آخرین مطالع براساسدهد که های مرکز آمار ایران نشان میچنین یافتههم
است. درحقیقت، این آمار  یافته افزایشتومان  003980833شمسی، به  8029سال  در کهدرحالیتومان بوده است،  8470133حدود 

تومان  101110111حدود  نفرهتومان و برای یک خانوادۀ چهار 940933نفر ماهانه  خط فقر مطلق برای هر 29سال  دهد که درنشان می
تومان  802290233به  29سال  تومان بود که در 980233حدود  10سال  ساالنه در بوده است. در مناطق روستایی ایران، خط فقر

مخارج در  هشت برابریسال به افزایش  کالری برای هریک از افراد خانوار روستایی در 9033 تأمین عبارت دیگر،بهاست.  یافتهافزایش 
شمسی  8029تا  8010های سال ساالنه در فاصلۀ زمانی سرانه / غیر غذاییسال منجر شده است. این افزایش در خط فقر  فاصلۀ زمانی َده
 موع،درمجسالۀ مذکور حدود هشت برابر شده است. ساالنه در فاصلۀ زمانی ده / سرانه غیرغذاییخط فقر  کهطوریبهشود، نیز مشاهده می
 (.8028سال و ماه روندی افزایشی داشته است )راغفر، برحسبسرانه در جوامع روستایی نیز  غیرغذاییو  خط فقر غذایی

ای کرد خوشهمحاسبه با رویرا منعکس کرد. این  فقر های مجلس محاسبات جدیدی از خطشمسی، مرکز پژوهش 8027سال  در
شهری چهارنفره در تهران حدود  خانوادۀیک  ماهانه برای خط فقر دهد کهبوده است و نشان می 8024سال  انجام شد و معطوف به

شده است. تومان گزارش  2100333چنین در کمترین حالت برای یک خانوار چهارنفرۀ شهری این رقم تومان بوده است. هم 903720333
است که این رقم در تومان بوده  808270333و البرز  استان تهران ماهانه برای یک خانوادۀ روستایی چهارنفره در فقر درضمن، خط

های مجلس نشان شده است و برآوردها از آمارهای مرکز پژوهشتومان گزارش  4800333ترین سطح برای روستاهای دورافتاده حداقل
کم تومان است که این رقم برای سایر شهرها دست 009330333چهارنفرۀ شهری تهران حدود  خانوادۀهر  دهد که خط فقر ماهانه برایمی

ان است ماهانه برای یک خانوادۀ چهارنفرۀ روستایی درخط فقر چنینتومان )براساس موقعیت جغرافیایی( بوده است. هم 804330333
تومان برآورد شده است. این آمار  1080333ی مناطق محروم تومان بوده است که این رقم برای روستاها 801330333و البرز رقم  تهران

)مرکز  شده استشمسی محاسبه  8024سال  های مجلس شورای اسالمی دربرآوردی تقریبی است که براساس آمارهای مرکز پژوهش
توان حدس زد که با شمسی وجود ندارد، اما می 8021و  8027های (. هرچند برآوردی از خط فقر در سال8027های مجلس، پژوهش

 ها و تورم افسارگسیختۀ موجود خط فقر بسیار باالتر از ارقام مذکور باشد.های این سالتحریم
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https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B7+%D9%81%D9%82%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B7+%D9%81%D9%82%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 یغمـای کودکـی  88
 

 . نتایج خط فقر2-3-8-2

دهد که خوشۀ شامل شهرستان تهران با خط فقر سرانه شمسی نشان می 8024سال  نتایج حاصل از محاسبۀ خط فقر در مناطق شهری در
نفر ضریب  ازای هرشکلی است که بهدرصد است. تعریف سرانه نیز به 89تومان دارای نرخ فقر حدود  7730333حدود معادل ماهانه 

خواهد بود. درنتیجه،  4/3ها و برای بچه 7/3سال برابر نفر دوم بزرگ سال یک، برایکه این ضریب برای بزرگطورییک وجود ندارد، به
 .آمده استدست به 7/9تومان در  7730333تومان است که با ضرب عدد  903720333خط فقر برای یک خانوار چهارنفره 

 8884تومان و نرخ فقر حدود 4330333خط فقر سرانۀ ماهانه برای خوشۀ دیگری که بیشتر شهرهای پرجمعیت را شامل است، 
ه اند( با خط فقر سراندو گروه تقسیم شده ها که براساس بردار قیمت بهدرصد است. دو خوشۀ دیگر )شامل مناطق شهری سایر استان

درصد  2/88درصد است. نرخ فقر کل در مناطق شهری نیز  8/84تومان، دارای نرخ فقر حدود  8830333و  0230333معادل ماهانه 
های اندهد که خوشۀ شامل استشمسی نشان می 8024برآورد شده است. نتایج حاصل از تعیین خط فقر در مناطق روستایی در سال 

تومان )کمترین مقدار خط فقر در  9330333سیستان و بلوچستان، ایالم، و کهگیلویه و بویراحمد با خط فقر سرانه معادل ماهانه حدود 
های تهران و البرز نیز با خط فقر سرانه معادل درصد دارد. خوشۀ شامل مناطق روستایی استان 4/80های روستایی( نرخ فقری حدود خوشه

چنین در این گزارش، نرخ فقر داده است. هم درصد بیشترین فقرا را در خود جای 4/88تومان و نرخ فقر حدود  8030333حدود ماهانه 
 (.8027های مجلس، درصد برآورد شده است( مرکز پژوهش 2/88کل در مناطق روستایی نیز 

 فقر کودکان. 9-3-8-2

ای درباب فقر کودک انجام نشده است. این درحالی طور خاص، مطالعهاست، اما بهدر ایران، مطالعات زیادی در حوزۀ فقر انجام شده 
ضوع ، موشوداستفاده می« فقر کودک»که از عبارت است که مطالعات زیادی در کشورهای دیگر در این حوزه انجام گرفته است. هنگامی

اید از ، اما ناگزیر برای درک بهتر مفهوم فقر کودک، بشودزوده میافو درنتیجه، به پیچیدگی معنای آن  گیردتر مدنظر قرار میفقر تخصصی
گیریم؛ یعنی فقر کودک فقری است که کودکان آن را تجربه ترین تعریف از فقر کودک درنظر میای شروع کرد. ما این نقطه را کلینقطه

صورت کودکان فقر را به»کند که بیان می (UNICEFکنند. در بسط این تعریف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )می
قر نتایج مطالعات دربارۀ ف«. کنندشود تجربه میزندگی در محیطی که در آن به توسعۀ ذهن، فیزیک، عواطف و معنویاتشان لطمه وارد می

دلیل،  دهد. به همینتشکیل میبودن سطح درآمد سرانۀ خانوار فقط یک جنبه از ابعاد فقر کودکان را ندهندۀ آن است که کافیکودک نشان
 خورد.چشم میمعنای وجود آستانۀ درآمدی خاصی بهبیشتر از فقر به« فقر چندُبعدی»امروزه در ادبیات فقر کودک، مفهوم 

 گردزباله کودک. 81-8-2

 شده است.ن شناخته عنوان یکی از بدترین شکل کار کودکان در جهاگردی بهگردی است. زبالهیکی از اشکال کار کودکان زباله
ها را دلیل شرایطشان بیشتر احتمال دارد سالمت، امنیت و اصول اخالقی بچههایی که ماهیتًا یا بهکه گفته شد، کارها یا فعالیتگونههمان
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ار کودکان شناخته از کمثابۀ یکی از بدترین شکل گردی نیز بهاند. کار زبالهعنوان بدترین شکل کار کودکان شناخته شدهخطر بیندازد بهبه
گردی بیشتر مستلزم کار زباله (.9334، 1اندازد )کوادراخطر میشده است، چراکه سالمت و امنیت و اصول اخالقی کودکان را به

خشی ب اند وآوری زباله مشغولروز را به جمعها است. این کودکان معمواًل بخشی از شبانهبازیافت و تفکیک آنهای قابلآوری زبالهجمع
استفادۀ مجدد آوری و تفکیک دستی مواّد قابل بازیافت یا قابلجمع»گردی عبارت است: پردازند. تعریف زبالهدیگر را به تفکیک آن می

های چنین کامیونها و مخازن خیابانی، مراکز انتقال و همهای انباشت زباله، از سطلهای مخلوط در مراکز دفع زباله یا مکاناز زباله
استفادۀ مجدد سال که مواّد قابل 81گرد فردی است زیر توان گفت که کودک زباله(. می9338المللی، )سازمان کار بین« آوری زبالهعجم

های ها را از داخل سطل. او این زباله9کندآوری میــ را به شیوۀ دستی جمع که توسط دیگران تولید شده است های باارزش ــیا زباله
 کند.آوری میها، و دیگر اماکن جمعشهر، مراکز دفع زباله، در خانه زباله، سطح

 گردزباله کودکان و کار کودکان ۀخچیتار . 2-2

شویم که ماهیت، شدت، های مختلف، متوجه میکار همیشه بخشی از زندگی کودکان در جهان بوده است، اما با مقایسه جوامع و در زمان
ی هاها از کار کودکان بسیار متفاوت بوده است. پژوهشها و ارزیابیچنین پنداشتشود و همآن انجام میها، و روابطی که کار در زمینه

کودکی  های دورانبسیاری از ویژگیها و تغییرات است. علوم اجتماعی دربارۀ دوران کودکی و کار کودکان منبع مهمی برای درک این تفاوت
ی است که کشاورزی فعالیت اصلی بیشتر جمعیت جهان بوده است، اقتصادهای مبتنی بر اسالههزاران دهندۀ میراثمعاصر نشان

که در بسیاری از جوامع معاصر، شمار کنند؛ چنانو رشد می کند که در آن شرایط، بسیاری از کودکان کارای را فراهم میکشاورزی زمینه
های کنند. شکل کار کودکان در جوامع معاصر نیز تا حدودی ویژگیها در فصول تعطیل در کارهای کشاورزی مشارکت میزیادی از بچه

ن و بر س اقتصادی وظایف ــ تقسیم اجتماعیکه بسیاری از کارها براساس ایگونهدهد، بهاساسی روابط در درون خانوارها را نشان می
آمریکایی شمالی شایع بوده است، اما با شروع  دهد که کار کودکان در اروپا ومطالعات تاریخی عصر مدرن نشان میجنس مبتنی است. 

شدن در کشورهای غربی در ابتدا تقاضا برای کار دهد که صنعتیسرعت کاهش یافت. شواهد تاریخی نشان میمیالدی به قرن بیستم
 (.8222، 9کانینگهام و پیر پائولوکودکان را افزایش داد، اما درنهایت، به کاهش و حذف آن کمک کرده است )

یاری دهند که بساند نشان میشناختی یا مطالعاتی که به جوامع شکار و نحوۀ گردآوری غذا در جهان معاصر پرداختهطالعات باستانم
اند و در این جوامع، نه کودکان آوری غذا یا خوراک کارآمد بودهکردند، در جمعای که مصرف میاز جوامع پیشاکشاورزی نسبت به انرژی

                                                             
1. Cuadra 

 ,rag picker, reclaimerاند از: ها عبارتکار برده شده است؛ این واژههای مختلفی بهکند، واژهبازیافت را جمع میهای قابل. در زبان انگلیسی برای شخصی که زباله 9
informal resource recovery, binner, recycler, poacher, salvager, scavenger, and waste pickerهای مختلفی که در بخش ها به فعالیت. بخشی از این واژه

( برای تسهیل در First World Conference of Waste Pickersگردها )کنندگان در اولین کنفرانس زبالهمیالدی شرکت 9331سال  بازیافت وجود دارد اشاره دارد. در
شود، اما برخی معنای الشخور و سپور( نیز استفاده می)به scavenger( را انتخاب کردند. البته از اصطالح waste picker« )کنندۀ زبالهزباله گرد یا جمع»تباطات جهانی واژۀ ار

 (.9331دانند )سامپسون، دلیل مقایسه با حیوانات واژه مناسبی نمیکنند آن را بهاز افرادی که زباله جمع می
3. Cunningha and Pier Paolo 
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کردند. تنها با استقرار کشاورزی، برای اولین بار در حدود اندازۀ اجتماعات مبتنی بر کشاورزی سخت کار نمیبه ساالنو نه بزرگ
شده بود: های جهان دریافت شد که کار به بخشی از تعریف فرهنگی دوران کودکی تبدیلسال پیش و توسعۀ آن در برخی از بخش هزار ده
ی بر شکار و تر از اجتماعات مبتنار آورد تجدیدنظر در سودمندی کودکان برای کار بود. بسیار روشنبآشکارترین تغییری که کشاورزی به»

ین چنین تنش روشنی را بهای کشاورزی شد]...[. آن همگردآوری خوراک، کار مفید تبدیل به هستۀ تعریف کودکی در بسیاری از دسته
منظور وجود آورد. بهبه آنچه در ]جوامع مبتنی بر[ شکار و گردآوری خوراک بهدوران کودکی در ]اجتماعات مبتنی[ بر کشاورزی نسبت 

، 1استرنز« )ها مجبور بودند خدمات کودکان را تا اواسط و اواخر دورۀ نوجوانی حفظ کننددست آوردن ارزش کامل کار کودکان، خانوادهبه
 (.80و  88، ص 9332

خصوص جوامع کشاورزی بوده است. در جوامع پیشاصنعتی، ی پیشاصنعتی بههای مختلف کار کودکان بخش ذاتی اقتصادهاشکل
ت هایی مانند تربیکه شایستگی الزم را داشتند اغلب در فعالیتندرت دوران کودکی همانند عصر مدرن وجود داشت. کودکان زمانیبه

سال مثابۀ بزرگرسیدند، بهسالگی می80کودکان به  کهشدند. در بسیار از جوامع، زمانیتر، شکار، و کشاورزی مشغول میکودکان کوچک
 (.9332، 9وایتکردند )ها مشارکت میساالن در بسیاری از فعالیتشدند و همانند بزرگدیده می

 دلیلتوریا بهوقوع پیوست. عصر ویکبا شروع انقالب صنعتی در بریتانیا، افزایش سریع استفاده از نیروی کار ازجمله کار کودکان به 
ها و معادن طور خاص مشهور بوده است. در این دوره، کودکان خردسال در کارخانهشدند، بهکار گرفته میشرایطی که کودکان در آن به

عنوان کارآموز در بخش بسیاری از کودکان به (.8022کردند )تامپسون، بار کار میو مرگ های طوالنی و در شرایط خطرناکبرای ساعت
 کردند درکه افرادی که در بخش ساختمانی کار میایگونهکردند. ساعت کاری طوالنی بود، بهمات خانگی کار میساختمانی یا خد

ساعت در هفته کار  18کاران خانگی حدود که خدمتکردند، درحالیساعت در هفته کار می 49ساعت و در زمستان،  28تابستان، 
ار نقش مهمی را ایفا کردند که اغلب با مشکالت اقتصادی همراه بود. در آن دوره، انتظار کردند. در ابتدای انقالب صنعتی، کودکان کمی
را  آور، کودکانشانهای فاقد نانهای فقیرشان کمک کنند. در قرن نوزدهم در بریتانیا، بسیاری از خانوادهرفت که کودکان به خانوادهمی

، 9کارخانۀ پنبه کودک بودند )فریدمن 880لستان و اسکاتلند، دوسوم کارگران در میالدی در انگ 8711سال  کردند. درمجبور به کار می
ساالن بود. در این عصر، مزد بزرگدرصد دست 93تا  83مزد کودکان اغلب کم بود و حدود دهد که دستشواهد نشان می (.8228

اند با مکیدن خون کارگران ازجمله خون کودکان زنده طور صریح مخالف کار کودکان بود و معتقد بود که صنایع در بریتانیامارکس به
 (.8024)مارکس و انگلس، 

های کارگری رو به کاهش دلیل عوامل اقتصادی و قوانین اتحادیهداری بهدرطول نیمۀ دوم قرن نوزدهم، کودکان کار در جوامع سرمایه
سال  شد. اولین اقدام برای تنظیم کار کودکان در بریتانیا در گذاشت. تصویب مقررات کار کودکان از اولین روزهای انقالب صنعتی آغاز

                                                             
1. Stearns 
2. White 
3. Freedman 
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ه 8182و  8139سال  میالدی به تصویب رسید. در اوایل 8130 ساعت کار کودکان در محّل کار، مانند   1میالدی قوانین کارخان
های مثل کمیته های رادیکال ــبعداز جنبش ساعت در روز تنظیم کرد. این قوانین عمدتًا ناکارآمد بودند و 89مدت های پنبه، را بهکارخانه

ساله  88تا  2ساله حداکثر روزی دوازده ساعت، کودکان  81تا  88ــ توصیه شد کودکان  هامیالدی و سایر کمیته 8108سال  در 9مدتکوتاه
 سال دیگر نباید کار کنند. 2حداکثر روزی هشت ساعت کار کنند و کودکان زیر 

ث افزایش کرده بیشتر شد. این امر باعرفت کرد و تکثیر یافت، نیاز به کارگران و کارکنان تحصیلفناوری پیشطورکه در ادامه، همان
ها، دیگر میزان تحصیل گردید که درنهایت، منجر به تحصیل اجباری شد. بهبود فناوری و اتوماسیون هم باعث شد تا در بسیاری از بخش

 به کار کودکان نیازی نباشد.

های کار گرفته شدند. کار در این صنعت، خصوصًا با حضور فناوریسازی بههزاران کودک پسر در صنعت شیشه قرن بیستم،در اوایل 
رفت. فرایند ساخت شیشه دربرگیرندۀ گرمایی شدید برای ذوب شیشه است و بسیاری از شمار میجدید از مشاغل سخت و خطرناک به

های ریوی، گرمازدگی، ودند. کار کودکان در این بخش ممکن بود به مشکالت چشمی، بیماریکودکان در محّل کار درمعرض این گرما ب
های پایانی های کار در ساعتکردند و برخی از نوبتساعته کار می98صورت ها بهبریدگی و سوختگی بینجامد. در این صنعت، کوره

سال  دهد که دردادند و شواهد نشان میال را ترجیح میس 82شب بود. بسیاری از صاحبان این صنعت برای کار، کودکان زیر 
های سیگار، نساجی، کنسروسازی، و میلیون کودک در ایاالت متحده به کار مشغول بودند؛ ازجمله در کارخانه میالدی بیش از دو 8283

ها به کار مشغول بودند؛ تولیدات ر آنها و معادن تنها جایی نبود که کودکان د(. در اویل قرن بیستم، کارخانه8228معادن )فریدمن، 
ان را ها مایل بودند کودکانشسال فعال بود و خانواده گونه تولیدات درطولگرفت. اینکار میخانگی در سراسر اروپا و آمریکا کودکان را به

 (.8222، 9کار گمارند )پروگلدر این صنعت به

جهان شایع است. برآورد میزان کودکان کار متفاوت است؛ این برآورد کار کودکان در عصر حاضر هنوز هم در بسیاری از نقاط 
شده است. حذف  1المللی کار(. در این برآورد، کارهای مقطعی/ فصلیدهد )پرتال سازمان بیننفر را نشان می میلیون 038تا  943حدود 

میالدی در جهان وجود داشت.  9331سال  در 88 تا 4میلیون کودک کار در سنین  840المللی کار، براساس برآوردهای سازمان بین
اند. حدود داری به فعالیت مشغولگیری، و جنگلهای کشاورزی، تولید لبنیات، ماهیدرصد از این کودکان در فعالیت 23حدود 

ال، انبارداری، ها، بارگیری و انتقال کا، رستوران9فروشیها، محصوالت دستفروشیهای خدماتی مانند خردهدرصد در فعالیت 94
مانده در صنایع مونتاژ و درصد باقی 84کنند. های خانگی، و سایر خدمات کار میزدن کفش، کمکآوری و بازیافت زباله، واکسجمع

ملیات آالت و عبندی نمک، کار با ماشینجات، معادن، بستهتولید در اقتصاد غیررسمی، واحدهای اقتصادی مبتنی بر خانوار، کارخانه

                                                             
1. Factory Acts 
2. Short Time Committees 
3. Prugl 
4. occasional  
5. hawking goods  
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 انددرصد( به فعالیت مشغول 92درصد( و بخش غیررسمی شهر ) 73به فعالیت دارند. کودکان کار عمدتًا در مناطق روستایی )مشا
درصد در آمریکا،  8درصد در آمریکای التین و  87درصد در آفریقا،  09درصد از کودکان کار در آسیا،  99(. 9383، 1)یاکوبا و همکاران

میلیون کودک کار  849المللی کار، از چنین براساس گزارش سازمان بیناند. همرهای ثروتمند به کار مشغولکانادا، اروپا و سایر کشو
درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند و از این تعداد، حدود  73درصد در کارهای خطرناک، حدود  70میالدی، حدود  9382سال  در

 (.9387کار، المللی )سازمان بین درصد پسر هستند 41اند و سال 89درصد در سنین کمتر از  81

 هانامهنییآ و نیقوان .9-2

گاه جای که هدف این است و شودکودک و قوانین نظارت بر مدیریت پسماند مروری می مربوط به هاینامهدر این بخش بر قوانین و آیین
 های کشور روشن شود.نامهگردی )منع زباله گردی( آنان در قوانین و آیینکودکان و زباله

 کودکاندر حوزۀ  .8-9-2

 کنوانسیون حقوق کودک. 8-8-9-2

ترین حقوق بشر برای کودکان کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسی شمسی، 8021 آبان 92میالدی برابر با  8212نوامبر  93در ـ 
  .تصویب رسیدبه

  

                                                             
1  .  Yacouba 

 (OURWORLDINDATA.ORG) میالدی 9389 سال در کار وضعیت براساس کار کودکان از کار جهانی سازمان برآوردهای :9-8 مودارن

61%

22%

1%

8%

کارگران خانگی فاقد دست مزد کارکنان با دست مزد خوداشتغالی مشخص نشده
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 :دهدای آن را جهت میپروتکل اختیاری است که چهار اصول پایه 9ماّده و  91شامل کنوانسیون جهانی حقوق کودک 

 .هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد (8
 .آنان در رأس قرار گیرد ۀباید منافع عالیشود، گیری میکودکان تصمیممورد که درزمانی  (9
  کودکان حّق حیات دارند و باید رشد کنند. (0
 باید مورد هاشود این نظرها مربوط میخود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آن رهایدارند آزادانه عقاید و نظ کودکان حق  (8

 .توجه قرار گیرد

جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را  نامۀشمسی، دولت ایران پیمان 8070در سال 
 صراحت پذیرفت. به

 المللی کار سازمان بین 812کنوانسیون شمارۀ  .2-8-9-2

جایی »کند؛ میتعریف « سال 87تا  4تمام افراد در گروه سنی »عنوان المللی برای سنجش گروه هدْف کودکان کار را با استانداردهای بین
 نامۀ آمار کودکان کار(.قطع 2)بند « شودگیری میهای کامل از اولین روز تولد کودک اندازهکه سن به تعداد سال

 موجبهای مختلفی از کار کودکان وجود دارد، اولویت با حذف بدون درنگ اشکالی از کار کودکان است که بهکه شکلدرحالی
 ز:اند اشده است؛ این اشکال عبارت عنوان بدترین شکل کار کودکان شناختهالمللی کار بهسازمان بین 819کنوانسیون شمارۀ  0ماّدۀ 

 داری، مانند فروش و قاچاق کودکان، بردگی و اسارت یا کار اجباری کودکان در منازعات تمام اشکال بردگی یا مشابه برده
 مسلحانه؛

 گری، تولید پورنوگرافی یا اجرای پورنوگرافی؛کارگیری، تدارک یا عرضۀ کودک برای روسپیبه 

 معاهدات  که درگونهویژه برای تولید و قاچاق مواّد مخدر، همانهای غیرقانونی بهکارگیری، تدارک یا عرضۀ کودک برای فعالیتبه
 شده است؛ المللی تعریفبین

 قی کودکان مضر است.کارهایی که براساس ماهیت یا شرایطشان برای سالمت و امنیت و اصول اخال 

 دهی کودکان خیابانینامۀ سامانآیین .9-8-9-2

 .است ماّده 89 و فصل 4 دارای که رسید وزیرانیئته تصویببه خیابانی کودکان دهیسامان نامۀآیین ایران، در شمسی 8018در سال 

 سربه خیابان در نامحدود یا محدود شکلبه که تمام سال 81 از کمتر فرد: خیابانی کودک ماّده، 8 با کلیات شامل اول فصل 
خانوادۀ خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا خیابان را خانۀ خود بداند و رابطۀ او با از کودکی که هنوز  اعم برد،می

 .با خانواده به حداقل رسیده یا اساسًا چنین ارتباطی وجود ندارد
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  همادّ  8فصل دوم، نحوۀ روند اجرایی با 
 ماّده 8دهی کودکان خیابانی با ها و نهادهای همکار در سامانفصل سوم، وظایف سازمان 
 ماّده 9م، هماهنگی و نظارت شامل فصل چهار 
  ماّده 8ات عمومی شامل فصل پنجم، مقرر 

 قانون کار .4-8-9-2

های خانوادگی که کارفرمای البته کارگران شاغل در کارگاه« سال تمام ممنوع است. 84کار گماردن افراد کمتر از به: »قانون کار 13ماّدۀ  ــ
رگرانی کار درمورد چنین کا یک باشند، مشمول قانون کار نیستند. درنتیجه، حداقل سّن ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجهآن

، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات کار گیردسال را به 84شود. براساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر رعایت نمی
ابطال  وا کار ۀفرد متخلف پلمپ و پروان بر این موارد، کارخانه یا کارگاهنقدی، برای بار دوم مجازات نقدی و حبس و برای بار سوم، عالوه

 خواهد شد.

شود، برای سالمتی یا اخالق کار در آن انجام میعلت ماهیت آن با شرایطی که در مشاغل و کارهایی که به: »قانون کار 14ماّدۀ  ــ
اجتماعی  رفاهکار و  تعاون، سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت 81آور است، حداقل سّن کار کارآموزان و نوجوانان زیان

 «است.

بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ُنه سال  سّن »قانون مدنی و الحاق تبصرۀ یک به این ماّده،  8983براساس اصالح ماّدۀ  ــ
اسی، ها اجتماعی، سیسان نیست. این سن برای فعالیتها و امور حقوقی و سیاسی یک، اما سّن مذکور در کلیۀ فعالیت«تمام قمری است

 72کار پانزده سال تمام است )ماّدۀ  اقتصادی، مسئولیت کیفری، و غیره متفاوت است؛ مثاًل درمورد مسائل کاری حداقل سّن شروع به
 قانون کار جمهوری اسالمی ایران(.

 در حوزۀ زباله .2-9-2

یت پسماندآیین. 8-2-9-2  نامۀ اجرایی قانون مدیر

 شود:نامه ذکر میماّده تصویب شد. در ذیل، برخی از مواّد این آیین 02با  وزیرانهیئت 4/4/8018مورخ  جلسۀ نامه دراین آیین

ای تهیه کنند که در مراکز گونههای اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را بهمدیریت» :4ــ ماّدۀ 
، 8029و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال  8023چنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ها و هماستان

 «.آوری نمایندشده جمعتفکیک صورتهمه پسماندهای عادی را به

 : وزارت کشور موظف است»: 6ماّدۀ  ــ



 48ادبیات نظری و تجربی پژوهش       
 

 .های اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسالمی ابالغ نمایدهای قانونی را به مدیریتضوابط، مقررات و دستورالعمل (8
ه پسماندها به سازمان ارائبانک اطالعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه و برای تکمیل بانک اطالعاتی جامع  (9

 .نمایند
 .محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین نمایدمحّل دفع پسماندهای عادی را براساس ضوابط زیست (0
 .صالح را تهیه نمایدنامۀ انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیشیوه (8
نامه در عملیات مدیریت پسماند از تصویب قانون و آییندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلیی سازمانهای اجرانامهشیوه (4

 .اند را تهیه نمایدعادی فعالیت داشته
 «.( قانون همکاری نماید4نامۀ موضوع ماّدۀ )با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیۀ شیوه (2

ـ ماّدۀ  ند، ازقبیل کنهایی که پسماند عادی تولید میعادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمعتولیدکنندگان پسماند : »1ـ
های تجاری، خدماتی، آموزشی، ها ، واحدها و مجتمعها، سربازخانهها، اردوگاهها و شهرکساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمع

 «باشند.نامه میهای آییننامهگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوهادی پاسختفریحی و تفرجگاهی درقبال مدیریت اجرایی پسماند ع
چنین تولیدکنندگان جزء ویژۀ پسماند عادی )خانگی( باید نسبت به جداسازی کلیۀ مراکز تولیدکنندۀ پسماندهای ویژه هم: »88ماّدۀ  ــ

 «.پسماندهای ویژه از پسماند عادی در محل تولید اقدام نمایند
ربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صالحیت های اجرایی ذیریزی باید با همکاری دستگاهسازمان مدیریت و برنامه: »81ماّدۀ  ــ

 «.صالح حقیقی و حقوقی اقدام نمایدکاران ذیمشاوران و پیمان

ط ربهای ذیو عادی را تعیین و به دستگاههای دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه محیطی محلسازمان باید ضوابط زیست: »29ماّدۀ  ــ
 «.اعالم نماید

ها و های ناشی از انتقال زبالهمنظور کنترل انتشار آلودگی( قانون مدیریت پسماندها، به7مراجع مسئول موضوع ماّدۀ ): »23ماّدۀ  ــ
ها، منابع آبی و مخازن پشت سدها راههدر آب کنندۀ آب شرب، از دفع پسماندهای موجودویژه منابع تامینپسماندهای به منابع آبی به

 «جلوگیری نمایند.

های مربوط ممنوع نامهسوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه: »91ماّدۀ  ــ

 «.است

یور دستورالعمل نظارت بر عملیات جمع. 2-2-9-2  (8938آوری پسماندهای خشک )شهر

 شده است: آوری پسماندهای خشک سطوح مختلف نظارتی با شرح وظایف زیر تعریفقرارداد جمع 4در ماّدۀ 
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. ناظر دهدنظارت: در این قرارداد کارفرما شهرداری منطقه بوده و معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه دستگاه نظارت را تشکیل می ــ
کاران کرد پیمانو سازمان مدیریت پسماند شهرداری نیز درحکم دستگاه نظارت عالیه بر عملمقیم رئیس ادارۀ بازیافت منطقه است 

 ربط نظارت دارد.ذی

عهدۀ سازمان مدیریت پسماند آوری پسماندهای خشک بهوظایف و اختیارات دستگاه نظارت عالیه: نظارت عالیه در عملیات جمع ــ
رای کار بها و اختیاراتی است؛ مثاًل تأیید صالحیت و معرفی پیمانمورد دارای مسئولیت 81 نیابت از معاونت خدمات شهری بوده که دربه

کار، رسیدگی به مکاتبات و شکایات با گزارش کارهای مورداختالف کارفرما و پیماننظر دررابطهشرکت در مزایده، رسیدگی و اعالم
 گر موارد.کاران و درصورت لزوم انعکاس آن به کارفرما، و دیپیمان

عهدۀ منطقه بوده که درمواردی مانند نظارت آوری پسماند خشک بهوظایف و اختیارات دستگاه نظارت: امر نظارت در عملیات جمع ــ
چنین نظارت بر ها و اختیارات است. همآوری پسماند خشک دارای مسئولیتبر تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و عملیات جمع

کار و شده ازطرف پیمانکارگرفتهزیست در کلیۀ موارد حتی امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی به منی و محیطوضعیت بهداشت، ای
 عملیات مربوطه از وظایف این بخش است. 

یری جلوگها و وظایفی را برعهده دارند؛ ازجمله عنوان نمایندگان ناظر مقیم منطقه در ناحیۀ خود مسئولیتواحدهای بازیافت نواحی به ــ
 آوری پسماند خشک.از فعالیت عوامل غیرمجاز تفکیک و جمع

آوری و تفکیک پسماندهای خشک آمده است که درصورت حضور عوامل متفرقه، در جدول تخلفات و جرائم مربوط به قرارداد جمع ــ
های د شد و درصورت استفاده از ایستگاهریال جریمه خواهن 4330333ازای هر مورد در روز دستی، بهدوش و چرخبهشامل کتفی و گونی

ریال جریمه خواهند شد. برای عدم تأمین لباس و تجهیزات کارکنان  4330333ازای هر مورد در روز ها( بهبازیافت غیرمجاز )چهاردیواری
ای ازباع خارجی فاقد مجوز بهریال جریمه خواهند شد و برای استفاده از کارگران مشمول صغر سنی یا ات 9330333ازای هر نفر در روز به

ریال جریمه خواهند شد یا برای وضعیت نامناسب اسکان کارگری )تردد افراد غیرمجاز، استفادۀ بیش از ظرفیت،  9330333هر نفر در روز 
خت و ت آمیزی نامناسب، کمبود یا نقص وسایل سرمایشی و گرمایشی و کمبودآشپزخانۀ نامناسب یا عدم وجود آشپزخانۀ مجزا، رنگ

 ریال جریمه خواهند شد. 903330333ازای هر مورد هر روز وضعیت نامناسب اتاق استراحت( به

یور قرارداد واگذاری عملیات جمع .9-2-9-2  (8938آوری پسماندهای خشک )شهر

رارداد، مدت قرارداد، نظارت، ماّده است که موارد  تعاریف و اصالحات مربوط به قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ ق 82این قرارداد دارای 
های قانونی، ها و ممنوعیتنامۀ انجام تعهدات، محدودیتکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، ضمانتتأییدات و تعهدات پیمان

رداد نسخ قراها، موارد فسخ قرارداد، اقدامات پس از فسخ قرارداد، تعلیق یا خاتمۀ قرارداد، حل اختالف، ارجحیت و تعداد مواد و ممنوعیت
 گیرد.را دربرمی
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 شده است:این قرارداد موارد ذیل بیان  2در ماّدۀ  ــ

کارگیری این عوامل در سطح شهر توسط دوش و غیره( و عدم بهبههای دستی و عوامل غیرمجاز )گونی: حذف کامل چرخ 2-0-88مورد 
 کار یا عوامل تحت امر وی؛پیمان
ها را مقررات بهداشت محیط شهر تهران و بهداشت و ایمنی شهروندان، کارکنان و محیط کار آن کار موظف است: پیمان2 -87مورد 

 قانون کار در محّل اجرای این قرارداد به مورد اجرا گذارد. 24و  29، 14برطبق مواّد 
دول ف و بدمنظر استفاده نماید، مطابق جکار از کارگران فاقد لباس کار کامل و یا لباس کار کثیکه پیمان: در صورتی2-08از مورد  9تبصرۀ 

 تخلفات و جرائم مشمول جریمه خواهد شد.
های خدمات شهری، معابر، جلوی درب منازل و کار حّق جدانمودن پسماندهای خشک از دیگر پسماندها در ایستگاه: پیمان2-02مورد 

 آوری ندارد.خودروهای جمعها و مخازن پسماند و سایر مراکز تولیدکنندۀ پسماند، درون سطل
دیده گر مجرب و آموزشکار موظف است تعداد کافی آموزشمنظور ترویج فرهنگ تفکیک پسماند در سطح مناطق، پیمان: به2-02مورد 

بط رتهای مآوری پسماند خشک از هریک از گرایشریزی آموزشی و کنترل آماری عملیات جمعچنین درراستای برنامهاستخدام نموده و هم
 کارگیری نماید.یک نفر حداقل در مقطع کارشناسی به

کار بایستی تابعیت ایرانی داشته و پرسنل مرد دارای کارت پایان خدمت دوره ضرورت و یا : کلیۀ پرسنل پیمان2-80-9از مورد  9تبصرۀ
 .کارگیری اتباع بیگانه در تمامی مراحل طرح تفکیک ممنوع استبهمعافیت دائم باشند و 

شده در قانون کار )اصل صغر سنی( آوری پسماندهای خشک بایستی مطابق با سّن اعالم: سّن پرسنل جمع2-80-9از مورد  0صرۀتب
 باشد.
کار حداقل بایستی سواد خواندن و نوشتن و سطح تحصیالت : سطح تحصیالت کارگران و رانندگان پیمان2-80-9از مورد  8تبصرۀ

 االمکان تحصیالت مرتبط باشد.دیپلم و حتیحداقل فوق گرانقل دیپلم و آموزشهای بازیافت حدامتصدیان غرفه

 های جمهوری اسالمی ایراننامهقوانین و آیین ۀدر حوز  .9-9-2

واحدۀ قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو ( ماّده2( و )8های )نامۀ اجرایی تبصره. آیین8-9-9-2
ین اشکال کار کودک و  نامۀ مکمل آنتوصیه بدتر

 : شرح زیر استفهرست کارهای مضر برای افراد کمتر از هیجده سال به :8 ماّدۀ ــ

 های معدن.میله ها و راهروها یااالرضی و کار در تونلاالرضی یا سطحکار در معادن اعم از تحت -8

 .کار در مخازن سربسته -9

 .کنیپاکروده ، ساالمبورسازی وهای دباغیکار در کارگاه -0
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 .، حمل و دفن زبالۀ شهریآوریروها، جمعکار در گنداب -8

 .داریمرغ هایها و آشیانهپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویلهسم -4

 .غواصی -2

 .هااسکلتها و داربست ،های متحرکها، اتاقکمتر از سطح زمین برروی دکل 4کار در ارتفاع بیش از  -7

 های با سروصدای باال )بیش از حّد مجاز(.کار در محیط -1

 .کیلوولت و باالتر 20های انتقال برق با فشار کار برروی خطوط و پست -2

 .پاشی، قیرپاشی و مالچ، پخت آسفالت دستیپاشیمشاغل شن -83

 .از حّد مجاز کار با وسایل دارای ارتعاش باال بیش -88

 .های زیرزمینیها و تونلها و فاضالبات و چاهحفر قنو -89

آورد، نظیر کار با مواّد رادیواکتیو و در معرض می های حاصل از اشعه را فراهمها موجبات ابتال به بیماریکارهایی که استمرار آن -80
 .سازپرتوهای یون

 .کارهای ساختمانی -88

 .کشاورزی سازی وهای راهنیز ماشین رانندگی و کار با وسایل نقلیۀ سبک و سنگین و -84

های پخت چینی و کار و کار در مجاور کوره های مشغول بهجایی مواّد مذاب از کوره، حمل و جابهگری، شیشهگری فلزاتریخته -82
 .سفال

 .و گاز ها و سایر واحدهای نفتها، پتروشیمیها، پاالیشگاهکار در باراندازها، نیروگاه -87

 .، ریسندگی و بافندگی، زیلوبافی، نمدمالیبافیهای قالیکار در کارگاه -81

 .سیمانی های تولید سیمان و محصوالتکار در کارخانجات تولید محصوالت آزبست و کارخانه -82

 .، قطع و حمل اشجار، جنگلبانیکار در جنگل -93

 .هاهای صنعتی و کشتارگاهداریکار در دام -98
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 .با مواّد قابل اشتعال و انفجارکار  -99

 .سازیها، کارهای راهبریها، سنگشکن، سنگسازیهای آسفالتکار در کارخانه -90

 .متصدی کلرزنی و تصفیۀ مخازن آب -98

 .هاخانه و دفن مردهکار در غسال -94

 .سازیملوانی و کار در موتورخانۀ کشتی یا کشتی -92

 .کاریکار در صنایع آب -97

 .، هیدرولیکی و نظایر آنای، ضربههای تزریقیآالت درودگری یا پرسهای خطرناک نظیر ماشینکار با دستگاه -91

 (.ها )آجرپزیپزخانهکار در کوره -92

 .هاجایی و انبارکردن آنشیشه و تولید محصوالت مربوط و جابهکار با مواّد پشم -03

 .ها و طبقاتکردن بامم و قیرگونیکاری، نصب و تولید ایزوگاعایق -08

 .آمیزیزنی و رنگ، سنگکاری، جوشآهنگری -09

 .های ساختمانیکاری فلزات و سنگکاری و برشاوراق -00

 .هاها و آزمایشگاهدرمانی، سرای سالمندان و رادیولوژیها و مراکز درمانی و روانکار در بیمارستان -08

 ها.کار در نانوایی -04

 .کنند، فرموله یا انبار میبندیبسته نحوی مواّد شیمیایی و سموم را تولید،هایی که بهها و کارخانهکار در کارگاه -02
های سنتی و ، در حدود توان کودک و در کارگاهوالدین منظور کمک به( این ماّده به93( و )81بندهای ) چنانچه کارهای موضوع تبصره ـ

 .ماّده مستثنی است د از شمول اینخانوادگی انجام شو

( قانون کار 879مشمول مجازات مندرج در ماّدۀ ) نامه بگمارند،( این آیین8کسانی که کودکان را به کارهای موضوع ماّدۀ ): 2 ماّدۀ ــ
موظف است پس از ثبوت جرم، در  تعاون، کار و رفاه اجتماعینظام هستند و وزارت  ــ مجمع تشخیص مصلحت 8022مصوب  ــ

، درمان جهاد کشاورزی و بهداشت ،های صنایع و معادنخانهتناسب موضوع موردتخلف به وزارتمتخلف یا متخلفان را به ،محاکم صالح
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ی نماید و مراجع برداری و کسب معرفنظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره به مقرراتو آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی باتوجه
 :باشندیادشده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت مراتب زیر می

 ماه؛ مدت سهبرای بار اول به -8

 ماه؛ مدت ششبرای بار دوم به -9

 سال. مدت یکرت تکرار، بهودرص -0

وزیران از وزارت صنایع و معادن، شمسی توسط هیئت 8010نامۀ اجرایی مذکور درراستای محو بدترین کار کودک در سال آیین
ریزی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامهتعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت جهاد کشاورزی، وزارت 

ها عنوان بدترین شغل برای کودکان مشخص گردید و کودکان از کار در آن حوزهنامه مشاغلی با نموجب این آییکشور تصویب شد و به
شده است،  ، حمل و دفن زبالۀ شهری )مدنظر در پژوهش حاضر( اشارهآوریروها، جمعبه کار در گنداب 8اند که درمورد شمارۀ منع شده

 نامه مشمول مجازات است.همین آیین 9کارگیری کودکان در این مشاغل طبق ماّدۀ که به

 لیست چهارگانۀ مجاز اشتغال اتباع خارجی ۀنامآیین .2-9-9-2

 اند معّین شده است. عنوان مشاغلشدهعنوان مشاغل چهارگانۀ مجاز اشتغال اتباع خارجی شناخته نامه فهرستی از مشاغل که بهدر این آیین
 آمده است. ذیلهای این لیست چهارگانه در جدول
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 تهران استان در خارجی اتباع اشتغال مجاز چهارگانۀ مشاغل لیست :9-9 شمارۀ جدول

 عنوان شغل گروه شغلی ردیف

 پزخانهگروه کوره 8
 کنخالیزن کوره، کورهپز، کیسهپز، آهکگچ: پزیپزی و آهکمشاغل گچ
 کورهزن خشت، سوزکوره، زنقالب، فخار،جینکوره: پزیمشاغل آجر

 گروه کارهای ساختمانی 2

الح بندی مصبسته، ریزبتون، کارآسفالت، حفار )تونل و کانال و...(کن )مقنی(، : چاهمشاغل امور ساختمانی
 کارگر ساختمانی، تعمیر کورۀ آجرپزی،ساختمانی

 سازیکموزای، موزاییککار پرس، سازتیرچه، سازپله، سازبلوکساز، : بتونسازیزنی و موزاییکمشاغل بلوک
ماشین  کارگر، بریکارگر سنگ، بریکارگر دستگاه سنگ، کار سنگبرش: تراشیبری و سنگمشاغل سنگ

 کار کاشیبرش، کوبیسنگ، کار سنگصیقل، تراشسنگ
، کارگر استخراج معدن، بارکارگر آتش، داری تونلکارگر تعمیر و نگه، سازکارگر پل: سازی و معدنمشاغل راه

 کارگر حفار معدن

 گروه کارهای کشاورزی 9

 کارگر کشاورزی، کنجمعکارگر علوفه، پاشکارگر سم، کارکارگر زراعت، زنکارگر بیل: مشاغل کشاورزی
 چوپان، دارکارگر مرغ، دارپرور و دامدام: داریداری و داممشاغل مرغ

 آوری ضایعات کشتارگاهجمع، کنسیرابی و روده پاک، و پر َکنپوست ، سالخ دام و طیور: مشاغل کشتارگاه
، کارگر ساده( ــ وشوی پوست )کارگر ماشینشست، سازچرم، زنآهک: سازی و ساالمبورسازیمشاغل چرم

 ساالمبورساز، کارگر مواّد شیمیایی

 های شغلیسایر گروه 4

، حناسایی، یگرکارگر کورۀ ریخته، بارگیریکارگر تخلیه و ، کارگر بازیافت مواّد شیمیایی، کارگر امحای زباله
ه و نظافت کارگر تخلی، تولید غذای دام و طیور )کنسانتره(، تولید کود شیمیایی، پزیسریشم، سازیکمپوست

 کارگر نجاری، کارگر بافنده، خیاط، تعمیرکار کفش، کارکارگر جوش، مخازن فاضالب

 

 الذکر فقط مختص استان تهران است. بر مشاغل چهارگانۀ فوقمشاغل مندرج در جدول زیر عالوه :9-0جدول شمارۀ 

 شدهمشاغل اعالم استان ردیف 

 تهران 8

نظیف کارگر ت، داری اسبکارگر نظافت اصطبل و نگه، کارگر شن و ماسه، کارگر حمل مواّد معدنی، کارگر تخریب ساختمان
کارگر  ،بازکنیکارگر تخلیۀ چاه و لوله، کارگر قبرکن، سازیکارگر موادزن چرم، داریکارگر تنظیف مرغ، داریپروری و دامدام

ایعات ونقل ضکارگر حمل، کاررزین، کارگر آسیاب ضایعات، ونقل داربستکارگر حمل، کارگر تولید زغال، بازیافت زباله
کارگر ، کاررگر پرداختکا، فلزی( ــ کار )پالستیکیکارگر پرس، کارگر تولید بلور، کارگر تفکیک پسماند، فلزی و پالستیکی

 کارگر آرماتوربند، سازیکارگر باطری، کارگر موزاییک، باغبان، تأسیسات
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 نیشیپ مطالعات بر یمرور  .4-2

ها در نفر از آن میلیون 849کنند. در این میان، حدود میلیون کودک در جهان کار می 981که شواهد نشان داده است، حدود گونههمان
ها در کارهای خطرناک فعالیت دارند. در این میان، میلیون از آن 70شود و حدود اند که جزو کار کودکان محسوب میکارهایی مشغول

وسیه و درصد در آسیا و اقیان 8/7درصد در کشورهای عربی،  2/9درصد در آمریکا،  0/4درصد از کودکان کار در افریقا،  2/82حدود 
سال و  88تا  89درصد در سنین  91سال،  88تا  4درصد از این کودکان در سنین  81درصد در اروپا و آسیایی مرکزی هستند. حدود  8/8

ها درصد از آن 2/73درصد( دخترند. حدود  89میلیون ) 28درصد( پسر و  41میلیون ) 11سال قرار دارند.  87تا  84درصد در سنین  98
(. 9387، 1کار المللی)دفتر بین انددرصد در بخش خدمات به فعالیت مشغول 9/87درصد در بخش صنعت و  2/88رزی، در بخش کشاو

نفر  920333تعداد کودکان خیابانی که گفته شد، در ایران نیز برآوردهای از تعداد کودکان کار صورت گرفته است و برای مثال، گونههمان
دهد که گرد در جهان وجود ندارد، اما شواهد نشان می(. برآوردی از تعداد کودکان زباله8020ن، برآورد شده است )وامقی و دیگرا

ویژه در کشورهای آفریقایی، خاورمیانه، ــ در برخی از نقاط دنیا به در بخش رسمی و غیررسمی گردی کودکان ــگردی و وجود زبالهزباله
گردی کودکان یکی از بدترین شکل کار کودکان است که خطرهای شایع است. زبالهآمریکایی التین، جنوب شرق آسیا و جنوب آسیا 

چنین دارای اثرات دهد، بلکه همتنها کودکان را درمعرض خطرها و حوادث فیزیکی قرار میگردی نههمراه دارد. زبالهزیادی را برای آنان به
ه المللی کار(. برآورد شدایط خطرناک کار است )پرتال سازمان بینهای اجتماعی، ذهنی و عاطفی است که ناشی از شربلندمدت آسیب
 (.9337، 9اند )مدیناگردی مشغولدر بخش غیررسمی به زباله نفر در جهان میلیون 84است که حدود 

. کنندمیها دیگر جمع های دفع زباله و مکانها، محلهای عمومی و خصوصی، سطح خیابانها را از ساختمانگردان زبالهزباله
کنند. برای آوری میهای الکترونیکی، انواع پالستیک، فلز و نان را جمعآنان اقالمی مانند کاغذ، کارتن، آلومینیم، شیشه، قطعاتی از زباله

مثابۀ هگردها کار در بخش غیررسمی مدیریت زباله را بزباله شود.شان محسوب میگردان، زباله منبع اصلی معیشت آنان و خانوادهزباله
، 9وکار فقرای شهری است )ثیمیگردی کسبکنند. بنابراین زبالهوجو میهای رسمی کار جستمنبع درآمد و معیشت در فقدان فرصت

توسعه شایع است. مطالعات زیادی به بررسی این پدیده گردی و کار در بخش غیررسمی مدیریت زباله در کشورهای درحال(. زباله9380
یم طور مستقشده است، پژوهشی یافت نشد که بههای که در داخل ایران انجام اند؛ اما در میان پژوهشتوسعه پرداختهدرحالدر کشورهای 

گردی ۀ زبالهها درباراند، برخی یافتههایی که به بررسی کار کودکان پرداختهالی پژوهشگردی کودکان پرداخته باشد، اما در البهبه زباله
 ها مروری خواهد شد.ها و یافتهارد. در این بخش، بر این پژوهشکودکان وجود د

( برای بررسی وضعیت کودکان کار و کودکان خیابانی در ایران، در مراکز استانی تهران، مشهد، شیراز، اهواز، و 1989حسینی )
سال بوده است و اتباع  19/19بر میانگین سنی این کودکان برا دهد کهمیاست. شواهد این پژوهش نشان  پرداختهرشت به پژوهش 

                                                             
1. International Labour Office (ILO) 
2. Medina 
3. Thieme 
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درصد( در میان کودکان کار و کودکان خیابانی دارند. بسیاری از کودکان  99سهم باالیی ) ها،افغانستانی خصوصبهکشورهای خارجی، 
ود اند. حدخیابان روی آورده به کار درها آنو یا توصیۀ  آنانهمراه خانواده یا با اطالع اند؛ به این معنا که بهکار دارای پشتوانۀ خانوادگی

ت. بوده اس مؤثر آنانافزایش تعداد افراد خانواده در ترک تحصیل  اند وکردهتحصیلاولیۀ آموزش رسمی ترک  هایسال درها آندرصد  98
ماندن  هایساعتیابد، بر مندی از شغل افزایش میاست و هرچه این مقدار رضایت تأثیرگذارمیزان درآمد بر رضایت شغلی این کودکان 

عنوان عوامل چون نوع شغل و مکان کسب درآمد نیز در این امر مداخله دارند و بهولی عوامل دیگری همشود، میدر خیابان نیز افزوده 
اند که درکنار بدبینی دربارۀ آینده، اضطراب و استرسدلیل شرایط سخت شغلی درمعرض شوند. کودکان کار بهگر شناخته میمداخله

 در سّن کودکی اثرگذار است. این افرادبر افسردگی  أمان،تو

 . ایناندپرداختهخانوادگی  وکارهایکسبشناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در ( به آسیب1991و مزینانی ) مهدوی مزینانی
قانون کار با محدودکردن سن  29ماّدۀ  کند. اگرچهقانون کار بیان می 191و  188قانونی مربوط به کار را با بررسی مواّد  خألهایپژوهش 
های خانوادگی افرادی که در کارگاه 191و  188مانع از کار کودکان شده است، اما مواّد  درواقع،سال،  19دانستن اشتغال افراد زیر و ممنوع

دلیل مستثنا ساخته است. قانون به نفر از اعضای خانواده باشند را از برخی مقررات حمایتی کم یکنفر و تحت نظارت دست 11با کمتر از 
به حفظ ایمنی و حفاظت فنی و بهداشتی  صرفاً رعایت حریم خانواده درمورد دخالت در مسائل و روابط کار دچار محدودیت شده است و 

که در سن و مرحلۀ رشد سبب آناند بهها به کار مشغولنوجوانانی که در این کارگاه ویژهبهسال و  18افراد اکتفا کرده است. کودکان زیر 
قانون کارفرما را ملزم کرده است تا مواردی  کهبا اینهای متعدد جسمی و روانی هستند. روانی و اجتماعی قرار دارند، درمعرض آسیب

 کارگیریبهنه از کارگران، کاهش ساعات کار تا نیم ساعت، عدم ساال پزشکی هایآزمایشچون همکاری درجهت انجام معاینات و هم
های خانوادگی تنها رعایت حفاظت فنی و بهداشتی مشمول را رعایت کند، اما در برخی از کارگاه زنندهآسیبنوجوانان در کارهای سخت و 

مناسب، واگذاری قانونی برای کاهش ساعت کاری دلیل نبود فضای شود و در بسیاری از مشاغل خانگی بهقانون کار کارگر نوجوان می
ــ  است تعاون، کار و رفاه اجتماعیکه آن نیز برعهدۀ وزارت  کار ــ زنندگیآسیببین کارگر و کارفرما )درصورت توافق طرفین( و تشخیص 

میالدی وجود  1919سال  9نامۀ شمارۀ قاولهم 9چنین ماّدۀ قانون کار و هم 188به استثناهایی که در ماّدۀ شود. بنابراین باتوجهرعایت نمی
براساس قانون، کارفرمای خانوادگی جزو کارفرمایان شخص  چراکه، شوندمیقانونی مربوط به کار خارج  هایحمایتدارد، این افراد از 

 چراکهساخته است،  روروبههای جدی قانون کار حقوق نوجوانان را با چالش 188و ملزم به رعایت قوانین نیست. وضع ماّدۀ  نیستثالث 
مار آنان در و استث سوءاستفاده از نوجوانانگذار نیز از این امر حمایت کرده باشد، به اگر نوجوانی از چنین حقوقی برخوردار نباشد و قانون

کشی از ای جز بهرهو نتیجه استگیری سوء از دیگران امری خالف نظم عمومی که بهرههای خانوادگی منجر خواهد شد، درحالیکارگاه
ماّدۀ  جهت،ازاینکشی از دیگری ممنوع است. درنتیجه، قانون اساسی بهره 19اصل  1طبق بند  کهدرصورتی بر نخواهد داشت،نوجوان در

 .استمذکور خالف قانون اساسی 

اند. هدف این رداختهو ایرانی در شهر کرمان پ ( به بررسی وضعیت کودکان افغانستانی1991) زند رضوی و رحیمی پورانارکی
نامه در نامۀ حقوق کودک مرتبط با آموزش و کار کودکان است که ضامن تحقق همۀ اصول پیمانبررسی چند اصل اساسی پیمان پژوهش
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. شودهای توصیفی این پژوهش اشاره میترین یافتههای اصلی )بقا، رشد، امنیت، و مشارکت( برای کودکان است که به برخی از مهمزمینه
درصد  80درصد ایرانی و  17درصد آنان دختران بودند. از این جمعیت،  88درصد جامعۀ هدف این پژوهش کودکان پسر و  12

درصد در مقطع ابتدایی و راهنمایی تحصیلی بودند.  49درصد کودکانی با سواد ابتدایی و  08سواد، درصد کودکان بی 87افغانستانی، 
درصد نیز تحت سرپرستی خویشاوندان بودند.  0درصد تحت سرپرستی مادر و  84ود قرار داشتند و درصد تحت سرپرستی والدین خ 19

درصد در  8/84درصد در صنایع،  2/4درصد این کودکان در مشاغل خانگی،  0/9های فقیر بودند. همۀ این کودکان از خانواده
 88درصد این کودکان  88کردند. خدماتی فعالیت می درصد در بخش 0/23درصد در بخش کشاورزی و  8/82وکارهای ُخرد، کسب

ساعت در روز ساعت کاری داشتند. براساس شواهد، بسیاری از  83درصد آنان تا  42کردند و ساعت و حتی بیشتر درطول روز کار می
دهندۀ تعلیق ن نتایج این پژوهش نشانچنیهم نسبت به کودکان ایرانی بدتر و شدیدتر نیز بوده است.افغانستانی ها درمورد کودکان این یافته

کان که برای دستۀ دوم، یعنی کوداست، درحالی افغانستانیطور مشترک برای هردو گروه، از کودکان کارگر ایرانی و کم یک حق، بهدست
 ، حقوق بیشتری معلق شده است.افغانستانی

بر پیدایش و گسترش پدیدۀ کودکان کار  مؤثرسی عوامل ( در شهر اهواز با عنوان برر1991توسط جعفری و دیگران ) ایمطالعه
ر اند. عامل اقتصادی و فقمختلفی در بروز کار کودکان دخیل عواملصورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که علل و 

اند. دهندهسوقب درآمد از عوامل چنین میل و عالقۀ کودک به کسدنبال آن اجبار کودک توسط خانواده و همخانواده در درجۀ اول و به
گاهی براساس این پژوهش، نبود  کند. به مراجع قانونی به افزایش تعداد کودکان کار کمک می اتکا این کودکانکودک از حقوق خود و عدم آ

 تأمین، رفاه و ، بهداشت و درمانآموزشهای های کودکان کار در حوزههای حمایتی و خدماتی به خانوادهچنین ضعف در برنامههم
ی همراه با داشتن خصوصیات خاص، خود، نشینحاشیه روند. ازطرفیشمار میاین پدیده به آورندۀوجود اجتماعی، و مسکن نیز از علل به

 است. مؤثردر بروز و رشد پدیدۀ کودکان کار 

ان . نتایج این پژوهش نشاندپرداختهشناسانۀ پدیدۀ کودکان کار خیابانی در شهر کرج ( به مطالعۀ انسان1991ایمانی و نرسیسانس )
، اند. این کودکان، با هدایت و کمک والدینشاناتباع مهاجر افغانستانی آنان ازای از که بیشتر این کودکان پسر هستند و گروه عمده دهدمی

و بنابراین خانواده در ورود کودک به کار نقش مستقیم داشته است. این کودکان دربارۀ شغل خود  اندهترین شغل را انتخاب کردرسدردست
گاهی و پایگاه اجتماعی آن  به  کمک با هدف آناناند. عمدۀ اند را معرفی کردههنگام معرفی بهترین شغلی که تاکنون داشتهدارند و بهآ

ام کار تحت حمایت و نظارت مستقیم یا غیرمستقیم والدینشان نیز هستند. وجود ارتباطات هنگاند و درخانواده وارد این مسیر شده
متفاوت است؛ برخی ازروی ترحم و برخی بدون  آناننشان از وجود شبکۀ حمایتی دارد. نگرش و ارتباط سایرین با ها آنخویشاوندی بین 

دلیل حضور کودکان در محیط آزاد ممکن است این افراد مورد آن است که بهاند. نکتۀ حائز اهمیت را متکدی و مزاحم خواندهها آنتوجه 
 شود. سوءاستفادهابزار جرم نیز  عنوانها بهآنو افراد حاضر در محل قرار گیرند و از  برهاجیب، آزار و تهدید ازسوی سوءاستفاده

اند. کودکان کاری که در این پژوهش انشاه پرداختهای کودکان کار در شهر کرم( به بررسی وضعیت تغذیه8020) دیگرانپاسدار و 
اه های واقع در حاشیۀ شهر کرمانشگرد بودند و گروه شاهد نیز از مدارس راهنمایی و دبیرستانموردمطالعه قرار گرفته بودند، کودکان زباله
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گر آن ها نشانسال بوده است. یافته 8/82بر با دهد که میانگین سّن کودکان کار براهای این پژوهش نشان میبودند. یافته شده انتخاب
از اتمام دورۀ ابتدایی، اند که اغلب پسدرصد آنان تحصیالت زیر دیپلم داشته 0/79اند و درصد کودکان کار بی سواد بوده 7/84است که 

تا  83درصد نیز بین  1/01سالگی و درصد از کودکان در سّن کمتر از شش 2درصد آنان نیز دیپلمه بودند.  89ترک تحصیل کرده بودند. 
درصد پدران  02چنین سواد بودند. همدرصد مادران کودکان کار بی 72درصد پدران و  22سالگی شروع به کار کرده بودند. حدود  89

ادی ضعیت اقتصگونه درآمدی نداشتند. در این پژوهش، ارتباط معناداری بین دو گروه کودکان ازنظر وکودکان کار بیکار بودند و هیچ
متوسط وزن و نمایۀ تودۀ  کار کودکان رابطۀ معناداری وجود داشت.بهها و سّن شروعچنین بین وضعیت اقتصادی خانوادهمشاهده شد. هم

ر اطور معناداری کمتر از کودکان عادی بود. میزان مصرف گروه غذایی انواع گوشت و انواع سبزی و میوه در کودکان کبدنی کودکان کار به
جز گروه نان و غالت و گروه متفرقه های غذایی، بهچنین مصرف تمام گروهشده در هرم غذایی بود. همکمتر از میزان استاندارد توصیه

طور معناداری کمتر از دیگر کودکان بود. میزان مصرف انواع گوشت، لبنیات و انواع سبزی در )تنقالت غیرمغذی( در کودکان کار به
بندی گومز، مجموعًا به طبقهشده در هرم غذایی بود. باتوجهدرصد کمتر از میزان توصیه 2/08و  1/81، 1/07ترتیب کودکان کار به

وءتغذیه بندی، شیوع سکه براساس همین طبقهنوعی دچار سوءتغذیه )شدید، متوسط و خفیف( بودند، درحالیدرصد کودکان کار به 0/82
 درصد بود. 8/08ــ  شده بودند شیۀ شهر انتخابکه از مدارس حا در کودکان عادی ــ

. نتایج این پژوهش اندپرداخته نهادمردمبه مراکز  کنندهمراجعه( به بررسی سالمت اجتماعی کودکان کار 1991مرادی و دیگران )
درصد این  11. بودسال  1/11 نانآدرصد از آنان، از اتباع افغانستانی بودند و میانگین سنی  9/29نشان داد که بیشتر کودکان کار، یعنی 

گر آن است که بیان آمددست بهدرصد  11/91برابر  آنانو میانگین درصد سالمت اجتماعی  کردندمیکودکان همراه خانوادۀ خود زندگی 
که این کودکان از سالمت اجتماعی مناسبی برخوردار نبودند و کودکان افغانستانی نیز نسبت به ایرانیان در سطح سالمت اجتماعی 

 قرار داشتند. تریپایین

. اندتهپرداختهران  درها آنهای کار ( به بررسی ترکیبی و ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی و ویژگی1999وامقی و دیگران )
اند و کودکان افغانستانی درصد آنان، ایرانی 1/99بیش از نیمی از کودکان خیابانی شهر تهران، یعنی  دهد کهمیشواهد این مطالعه نشان 

 یفروشگلگری و فروشی و تکدیدرصد از کودکان به مشاغلی مانند دست 9/29دهند. حدود را پوشش می این جمعیتدرصد از  9/91
درصد(  8/91گردی )درصد شاغالن به زباله اند. کودکان غیرایرانی بیشترینضایعات مشغول بوده آوریجمعدرصد به  1/9و  اندپرداخته

که طوریبه است، مرتبط کودکان کار نوع قومی با هایسال است. ویژگی 9/11. میانگین سنی ورود به کار کودکان انددادهرا تشکیل 
 گردی و تکدی(متعارف )زبالهنیمه کارهای و ایرانی کودکان در فروشی، و ولگردی(مواد، تن خریدوفروش) غیرمتعارف ایکارهبه  اشتغال

پایین این  اجتماعی مقبولیت از متعارفنیمه کارهای به ایرانی کودکان کمتر گرایش احتماالً  خورد.چشم میبیشتر به هاافغانستانیمیان  در
براساس  بین، در این .شودمی محسوب پایین سطوح مشاغل جزو گردیزباله افغانستانی، کودکان میان در گیرد و حتیمیکارها سرچشمه 

 و شرمندگی گردیزباله جهتولی به ،کردندمی کارشب  و روز نوبت دو در هر مالرد سرآسیاب گردزباله ، کودکانآمدهدستبهنتایج 
 ساالن عمدتاً بزرگ و تربزرگ کودکان و روزها ــ استکمتر ها آن مرز ردّ  و گیریدست احتمال که ــ ترکوچک کودکان کار، نوع از ناشی
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این  نشان داده است که مختلف هایمکاندر  محلی مطلعان با مصاحبه چنینرفتند. هممی خیابان به گردیزباله برای شبنیمه حدود از
 .پرداختندمی زباله وجویجست به شب پایانی هایساعت عمدتاً  و هوا تاریکی بعداز یا صبح های اولیۀساعت در معموالً  کودکان

 دهد که مقولۀمینشان  پژوهشاین  هاییافتهگردی در شهر زاهدان پرداخته است. های زباله( به دالیل و زمینه1999نیا )ظهیری
گردی پژوهش است و درواقع، عدم حمایت اجتماعی به شروع زبالهمقولۀ مرکزی این « گردی پیامد حمایت اجتماعی ناکافیزباله»

ها و ارگان حمایتعدممعاش و  تأمینانجامیده است. محورهای اجتماعی این پدیده در درجۀ نخست تنگناهای شغلی درجهت 
نشدن ازسوی نهادهای ایتچنین حمهای دولتی است؛ به این معنا که بیکاری، ازدست دادن شغل قبلی و نداشتن بیمه، و همسازمان

 منظورهببر آن، بروز اعتیاد، فقدان حمایت ازسوی خانواده، حفظ کرامت انسانی . عالوهاندبوده مؤثرگردی حمایتی در انتخاب شغل زباله
تداوم پدیدۀ منع اجتماعی و پذیرش این شغل ازسوی جامعه و عدم برخورد با آن به شروع و  درنهایت،درآمد مشروع و قانونی و  تأمین
 گردی در زاهدان منجر شده است.زباله

 های این پژوهش نشاناند. یافتهای اطراف تهران پرداخته( به بررسی اقتصاد زباله در روستاهای حاشیه8022پور )افراخته و حجتی
رسمی، کمبود  اقتصاد در حوزۀ شغلی هایفرصت به یابیدست از کشور جمعیت از بخشی بازماندگیدهد که رشد بیکاری و می

کردهای نئولیبرالی حاکمیت های شهر و رویهای شغلی در سایر مناطق کشور، حضور اتباع خارجی، مدیریت غیراصولی زبالهفرصت
روز  در نتوما میلیون هشتاد و میلیارد نظر آنان، حجم سرمایۀ درگردش این حوزه یکگیری این اقتصاد است. بهشهر از عوامل اصلی شکل

 هایآلودگی قضایی، ایجاد هایپرونده افزایش و مالک اجازۀ بدون اراضی چنین پیامدهای فضایی اقتصاد زباله را تصرفت. آنان هماس
 مدیریت کردعمل ساختنپیرامون، آلودگی مزارع کشاورزی، مختل روستایی هایسکونتگاه در زندگی ساختنمختل و محیطیزیست

 کشاندن ضعفها، بهبیماری و هامیکروب روستایی درمعرض انواع کودکان ویژهبه و روستاییان قرارگرفتن مجاور، هایکانون در روستایی
 کنند.عمومی جامعه ذکر می بخش نهادهای و هادستگاه بدنۀ در فسادهایی و بازیپیرامون، و رانت روستاهای در شدهارائه خدمات

توسعۀ آسیا پرداخته است. های ارگانیک در کشورهای درحالبازیافت زباله( به بررسی مالحظات اجتماعی در 7821) 1فیوردی
ها برای بازیافت زباله درمقیاس بزرگ بدون توجه به پیامدهای تغییر منابع برای استفاده از ازنظر فیوردی، در این کشورها، بسیاری از طرح

های آینده وزه شده است. ازنظر او، جنبۀ بسیاری مهمی از پژوهشگرفتن دانش و تجارب سنتی در این حبخش فقیرتر جامعه موجب نادیده
 مثابۀ نقطۀ شروع برای فهم نقش بازیافت در اجتماعات بپردازد. در اینهای فعلی بههای ارگانیک باید به مطالعۀ شیوهدربارۀ بازیافت زباله

های ها و نگرشنند منبع ارزشمندی از اطالعات دربارۀ شیوهتواــ می کنندکه در اجتماع فعالیت می های غیردولتی ــزمینه، سازمان
 اجتماع باشند.
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ه های چندگانگردی کودکان در هند پرداخته است. او با استفاده از شاخص( به مطالعۀ خطرات شغلی و سالمت زباله8222) 1هانت
 اند و مشکالتی دربارۀ سالمتشانخی از آنان دچار سوءتغذیهاند؛ برای مثال، برهای فقیر برآمدهنشان داده است که این کودکان از خانواده
سواد هستند. در برخی سواد یا بیها کمروند و اگر بروند، احتمااًل اخراج خواهند شد. والدین آنگزارش شده است، به مدارس رسمی نمی

جاکه این چنینی. ازآنپردازند و موارد اینآوری زباله میعاند یا بیکارند و به جماند یا خانه را رها کردهاز موارد، والدین آنان فوت کرده
ا سایر گرد درقیاس بشود. کودکان زبالهبردی جهت بقا محسوب میگردی برای آنان راهکنند، زبالهکودکان در بدترین شرایط زندگی می

رسد که احتمال دارد لف به این نتیجه میهای مختبرند. هانت با کنار هم قراردادن شاخصکودکان از مسائل سالمت جسمی رنج می
هایی مانند کرم آلودگی گردها، بیماریاو در مطالعۀ خود در میان زباله نیم برابر بیشتر از سایر کودکان مریض شوند. و گرد دوکودکان زباله

، پوسیدگی 9تنفسی فوقانی، عفونت دستگاه 1، اوتیت میانی9، عفونت دستگاه تناسلی، خارش، خشکی چشم9)عفونت ناشی از کرم(
ها ناشی از کیفیت پایین کار و زندگی آنان همۀ این بیماری را یافت که شیوع 2و بزرگ شدن غدد لنفاوی درد، تب، زردرنگی،، شکم1دندان

دند یا برخی اوقات کرشان را در دهان فرومیهای آلودهکرد، حتی گاهی دستبود؛ برای مثال، بدن این افراد با مواّد آلوده تماس پیدا می
خوردند. درضمن، ظروف و محّل آشپزی آنان بدوی بود. کار آنان سنگین و کردند میهای زباله پیدا میهایی را که از داخل سطلخوراکی

 برای آنانآوری زباله هنگام جمعهایی بود که بهها ناشی از جراحتچنین برخی از این بیماریرژیم غذایی آنان فقیر بود و الی آخر. هم
 (، نیز گزارش شده است.9338) 8ها، مانند پژوهش پندیهای سایر پژوهشها در یافتهداد. بسیاری از این بیماریروی می

ی از گردی را با یکاند که کار زبالهدهد که بیش از دوسوم کودکان بیان داشتههای این پژوهش در زمینۀ کار نشان میچنین یافتههم
اند. گردی بودهسال مشغول به زباله 8طور میانگین برای مدت اند. این کودکان بهود )معمواًل مادرشان( شروع کردهاعضای خانوادۀ خ

کردند. تنها هایی مانند کاغذ، پالستیک، فلز، استخوان، الستیک، شیشه، باتری، و پوست نارگیل را جمع میگرد در هند زبالهکودکان زباله
ند و حدود کردها استفاده میها از ابزار دیگری برای جداسازی زبالهکردند. بیشتر آنکش استفاده میکان از دستتعداد اندکی از این کود

ساعت در روز و هفت روز در  4های غیرکاری نیز آن را برتن داشتند. آنان معمواًل کردند که در ساعتها با همان لباسی کار مینیمی از آن
سوم پولشان را برای دادند و حدود نیمی از این کودکان یکها پولشان را به والدینشان )مادرشان( میی از آنکردند. بسیارهفته کار می

کردند. کودکان انداز مینهاد پسهای مردمها بخشی از پولشان را اغلب در سازمانچنین حدود نیمی از آنداشتند، همخودشان نگه می
آوری ه جمعکردند کها فکر میهمراه داشت. بیش از نیمی از آنکردند، چراکه برای آنان مزایایی را بهمیصورت تیمی کار گرد بیشتر بهزباله

گ، ها از ساند. بیشتر آنهنگام کار مورد اذیت و آزار قرار گرفتهبودند که به درصد این کودکان گفته 88زباله کار خطرناکی است. حدود 
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هایشان را بودند که زخم درصد آنان گفته 81گردها، و ساکنان محلی شکایت داشتند. کنند، سایر زبالهپلیس، مردانی که زنان را اذیت می
ت. اغلب ها بوده اسریزی دغدغۀ اصلی آنهنگام جراحت، توقف خونبودند که به کنند. بیشتر این کودکان گفتهنشده رها میباز و پانسمان

های خود را اند زخمنند استفاده از پارچه و کاغذ، ریختن آهک، و داروهایی که کنار جاده پیدا کردههای بسیار ابتدایی، ماها با شیوهآن
 ردهگردها ذکر کسوم زبالهاند. تنها حدود یکبودند که درصورت لزوم، بعدًا به دکتر مراجعه کردهها نیز گفته اند. برخی از آندرمان نموده

دالیل گوناگون، ازجمله آزار، ها بهدلیل درآمدش برای خرید غذا، شغل مناسبی است و بیش از نیمی از آنهم بهگردی، آنبودند که زباله
 گردی را دوست ندارند.بودند که زباله شدن، بیان کردهشدن به سرقت، عالقه به تحصیل و زخمیمندی و عدم عالقه، متهمعدم رضایت

شتر نظر او، در بیگرد پرداخته است. بهطرات مرتبط با سالمتی در میان کودکان زبالهای دیگر، به مرور خ( در مطالعه9338هانت )
چون مشکالت هایی همگردها بیماریچنین در میان زبالهشده است. همگردان مشاهده این مطالعات، بیماری کرم آلودگی در میان زباله

ست. شده ا وی و هپاتیت نوع ب نیز مشاهدهآیع است و مواردی مانند اچهای ناشی از سرب و جیوه، و کزاز بسیار شایتنفسی، مسمومیت
بودن این شغل و داغ ننگی که بر پیشانی دلیل َپست و دون همراه دارد، بهگردها بهای که برای زبالهگردی درکنار خطرهای جسمانیزباله

ار است. گردها تأثیرگذانداز زندگی مشترک، و ازدواج افراد زبالهمگردی(، چشهای اشتغال )بیرون از شغل زبالهنفس، فرصتدارد، بر عزت
های خطرناک جداسازی شوند و از گرد بسیار خطرناک است و نیاز است زبالهگردی برای سالمت جسمی افراد زبالهنظر هانت، زبالهبه

 گردها محافظت شود.زباله

های جامد در شهر کراچی پرداخته می و غیررسمی در مدیریت زبالههای رس( در رسالۀ خود به بررسی ادغام روش8227) 1علی
ه های آیندهای رسمی و برنامهها را در شیوهرسمیت بشناسد و آنهای بخش غیررسمی را بهاست. ادغام به این معنا که بخش رسمی روش

طورکلی مسئولیت بخش رسمی درآمد پایین بهتوسعه با های جامد در کشورهای درحالجای دهد. ازنظر علی، مدیریت غیررسمی زباله
دهد که تحت شرایط حال حاضر در مدیریت زباله در کراچی، های شهری را برعهده گرفته است. نتایج مطالعۀ علی نشان میمانند شرکت

و شهری، روابط های عمومی های اصلی در مسیر این ادغام شامل نگرشامکان ادغام بخش غیررسمی در رسمی وجود ندارد. محدودیت
 شود.مدران، و نبود درک مزایای گستردۀ ادغام میها، دخالت سیاستمتقابل و وابستگی

توسعۀ آسیا و آفریقا پرداخته است. هدف وکارهای غیررسمی در بخش زباله در کشورهای درحال( به بررسی کسب9338) 9رگرسون
 چند میلیون نفر از ساکنان»نظر، او غیررسمی در اقتصاد زباله است. بههای محلی و بخش های مشارکت و تضاد دولتاو بررسی جنبه

پردازند و در بسیاری از مواقع، تحت قراردادهای وکارهای غیررسمی میهای خشک در قالب کسبآوری انواع زبالهبه جمع« شهرهای آسیا
دهند. از این گردان را تشکیل مینیز بخشی از جمعیت زباله و کودکان کنند. در کشورهای آسیایی، زنانکاری بسیار استثمارگرانه کار می

گیری بخش غیررسمی و شود. در بسیاری از شهرهای آسیایی، شکلدرآمد تولید میقیمت برای اجتماعات کمها کاالهای ارزانزباله
ف راتر از ظرفیت مقامات شهرداری برای حذکرد مثبتی در زمینۀ مدیریت زباله برای این شهرها داشته است و فهای مرتبط با آن عملبخش
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چنین در برخی از این شهرها، پیشنهادهایی هم توانستند این بخش را حذف کنند!کنند کاش میکه آنان آرزو میاین بخش بوده است؛ چنان
های آوری زباله فرصتمعهایی برای حذف این بخش اجرا شده است. در آفریقا، جشده است و برنامهدرجهت ادغام این دو بخش ارائه 

اند یافته انشکل بسیار ضعیفی سازموکارهای بخش غیررسمی اغلب بهشغلی را به شیوۀ غیررسمی برای افراد فقیر فراهم کرده است. کسب
نیت و ام شوند. اساس ماندگاری بخش غیررسمی ناشی از درآمد بسیار پایین فقدانها استثمار میها و کمپانیکه معمواًل توسط واسطه

و  انداز شهری هستندگردان اغلب عامل شرمندگی و نازیبایی چشمگذاران، زبالهمحیط کاری با کیفیت ضعیف است. برای سیاست
گرش رغم نکنند. علیها دیدن میالمللی از کشور آنکه مقامات بینویژه زمانیاند، بههای آناندنبال برچیدن فعالیتمقامات بیشتر به

آوری زباله منبع مستقیمی برای برآورد نیازهای چنین جمعتوجهی داشته است. همامات محلی، بخش غیررسمی رشد قابلخصمانۀ مق
در برخی از کشورهای  دهند.گردها را زنان تشکیل میگردان است. در آفریقا نیز همانند آسیا، بخشی از جمعیت زبالهاساسی زباله

های رسمی کسب درآمد نسبت برد بقای فقرای شهری در فقدان یا کاهش فرصتمی به راهآفریقایی، ایجاد و گسترش بخش غیررس
ها سوی سیاستتوجهی داشته است. برخی از کشورها مانند آفریقایی جنوبی بهشده است. افزایش بیکاری در رشد این بخش تأثیر قابلداده 

های اند. در این راستا، یکی از سیاستوکار غیررسمی را پذیرفتههای کسبتکه فرصایگونهاند، بهتر حرکت کردههای سازگارانهو شیوه
های منع یا حذف در کشورهایی مانند هند و فیلیپین های کوچک و متوسط در بخش غیررسمی دربرابر سیاستنویدبخش تأسیس شرکت

 عنوان عنصری برای معیشت نیازمند توجهله بهگیرد که نقش بازیافت زباو آفریقای جنوبی بوده است. درنهایت، رگرسون نتیجه می
 است. 9های مبتنی بر اجتماع، و سازمان1نهادهای مردمهای محلی، سازماندولت

گرد پرداخته است. ازنظر او، کار کودکان هنوز امر ( به بررسی خطرهای مرتبط با ُبعد جسمی در میان کودکان زباله9334کوادرا )
قبولی از استثمار کودکان هنوز در حوزۀ کار کودکان وجود دارد که برای ماندن مقاومت بسیار شایعی در جهان است و اشکال غیرقابل

گردی، بودن، و حتی ماهیت مجرمانۀ برخی از اشکال کار کودکان، مانند زبالهبودن، غیرقانونیاگون ازجمله پنهانیدالیل گونکند. بهمی
های دفع های غیررسمی در محلنفر از کودکان به شیوه دهد که هزاراننشده است. شواهد نشان می ها انجامهای زیادی دربارۀ آنپژوهش

ی های اساسجا با شرایط اسکان بسیار فقیرانه و با حداقل زیرساختدر نزدیک محّل دفع زباله یا در همان کنند، و معموالً زباله کار می
 های دفع زباله با خطرهایی مانندگرد در سایتکنند. کودکان زبالهبرای تأمین آب آشامیدنی، شرایط بهداشتی، و محیط امن زندگی می

 اند و درمعرض خطر فلزاتی بودن، حوادث و بسیاری از مسائل مرتبط با بقای انسانی مواجههای محیطی و مواّد شیمیایدرمعرض آلودگی
ها، این کودکان ابعاد مختلف سالمت و رشد طبیعی خود و حتی چون جیوه و کادمیوم هستند. در بسیاری از موقعیتای همسمی

یه کرد کلهای ناسازگاری سالمت مانند نارسایی عملگرد نشانهالهچنین در میان کودکان زبدهند. همشان را درمعرض خطر قرار میزندگی
گردی شده است. جراحت درحین کار یکی دیگر از پیامدهای کار زبالهکروموزومی مشاهده های مولکولی و های آسیبو کبد و نشانه

 صورت موقت یا برای همیشه از کار دست بکشند.شود تا کودکان بهاست که باعث می

                                                             
1. non-governmental organizations 
2. and community based organizations 
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گزین اقتصادی جوانان در بخش غیررسمی مدیریت زباله و فعالیت در یکی از های جای( به بررسی استراتژی9380)ثیمی 
 9را در اقتصاد غیررسمی مثاری 1«تنازع»این پژوهش معنای  های غیررسمی در نایروبی پرداخته است.ترین سکونتگاهترین و قدیمیبزرگ

رس نیستند و جایی که انتخاب بین کارآفرینی، که دیگر نهادها و خدمات اجتماعی دردست کند، یعنی جاییبندی میبررسی و مفصل
ها تجارب جوانان از محل و کار در جزئی از مبارزات جونان است. ازنظر ثیمی، در پژوهش« کردنوقت تلف»طلب، و گروه جرم فرصت

و مکانیسم  9«حلآخرین راه»عنوان دۀ سه حوزۀ معنایی است؛ تنازع بهدهنیاد شده است که نشان« تنازع»اقتصاد غیررسمی اغلب با عنوان 
ه های مدیریت زباله را در میان جوانانی کهایی که شیوهعنوان رقابتو مدیریت خطر، و تنازع به« استراتژی معیشت» عنوان دفاع، تنازع به

ش اندازهای اندک برای اشتغال در بخای شهر با چشمر مناطق حاشیهعقیدۀ ثیمی، زندگی دزند. بهبر میکنند میاندر فقر شهری زندگی می
شده و منابع سیاسی اندک یا عدم عالقه به مشارکت وکار شخصی در بخش غیررسمی اشباعرسمی، سرمایۀ محدود برای شروع کسب

ی اقتصاد ــ با حداقل منزلت اجتماعیعنوان شغلی گری بهبرای ادعای حقوق در درازمدت باعث شده است تا برخی از جوانان به زباله
اند مجبورند اعتبارشان را از راه اند و از جریان بازار کار رسمی طرد شدهشدهروی بیاورند. جوانانی که از پایگاه سیاسی به حاشیه رانده 

اقتصاد  کان شهری استفاده کنند.گزین اسهای جایارزش زباله و بازار غیررسمی برای ایجاد سایر فرصتدیگری کسب کنند و از منابع کم
 اندازها را برای یافتن کار رسمیهای آزادسازی اقتصادی انتخاب شود که چشمحل در واکنش به سیاستعنوان آخرین راهتواند بهزباله می

طی دو دهۀ گذشته در حال، کار در این حوزه راهی برای ادامۀ زندگی است. درنتیجه، درو ارائۀ خدمات عمومی کاهش داده است و درعین
 های فقیر، و فقدان خدمات شهری زباله را به یکی از منابع پویای اقتصاد تبدیل کرده است.ریزی، زیرساختکنیا، شهرنشینی بدون برنامه

 1در شهر خولنا های مبتنی بر اجتماع در مدیریت زبالهنهاد و سازمانهای مردم( به بررسی نقش سازمان9389) احسان و دیگران
 های مبتنی بر اجتماع در مدیریتنهاد و سازمانهای مردمواحد سازمان 99دهد که های این پژوهش نشان میاند. یافتهبنگالدش پرداخته

وسیلۀ منزل بهبهآوری منزلهای تولیدشده ازطریق سیستم جمعدرصد کل زباله 89تا  2حدود  در خولنا درگیرند. 9های جامد شهریزباله
های دفع ثانویه انتقال ها به سایتوسیلۀ این سازمانشده بهآوریهای جمعشود. بخش زیادی از این زبالهآوری میها جمعماناین ساز
 شوند.داده می

اند. گرد در شهر پنجاب پاکستان پرداخته( به مطالعۀ خطرات شغلی و وضعیت سالمت در میان کودکان زباله9384) 1باتول و دیگران
طبقاتی که به این  کهایگونههای اقتصادی َپست و دون، استثمارگرانه و غیرانسانی است، بهگردی یکی از فعالیتنویسندگان، زباله عقیدۀبه

دهد ان میاند. نتایج این مطالعه نشپذیرترین طبقات در بازار کار غیررسمی هستند که مورد غفلت قرار گرفتهاند یکی از آسیبکار مشغول

                                                             
1. hustling  
2. Mathare’s informal waste economy  
3. last resort 
4. Khulna 
5. Municipal Solid Waste (MSW) 
6. Batool 
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واع های شکسته، سوزن، انگرد با انواع مشکالتی که آنان را احاطه کرده است، مانند تماس با انواع فلزات تیز، شیشهن زبالهکه کودکا
درصد( یا از  9/27کش )گرد از دستاند. بیشتر کودکان زبالهحشرات و حیوانات ولگرد، مدفوع در میان زباله و موارد مشابه، مواجه

های تهدیدکنندۀ سبب آسیبکنند. محیط کاری آنان گرم است و بهدرصد( برای محافظت از خود استفاده نمی 9/17گونه ابزاری )هیچ
چنین درصد این کودکان در تماس با اشیای برنده زخمی شده بودند. هم 1/29که ایگونهشدن، خطرناک است، بهبسیار، مانند زخمی

درصد(، مشکالت پوستی  2/84هایی مانند مشکالت گوارش )مشاهده شد؛ بیماریها در میان نیمی از این کودکان انواع بیماری
های خدمات سالمت نیستند و شده قادر به تأمین هزینهراندهحاشیه(. این کودکان به2درصد /9درصد(، و مشکالت تنفسی ) 2/80)

اند، هرچند اند و بیشتر به خوددرمانی پرداختهنکرده های خود به مراکز بهداشتی و درمانی رجوعها و بیماریمعمواًل برای درمان زخم
آنان  کنند که باید تجهیزات ایمنی را دراختیاراند. درنهایت، محققان پیشنهاد میگاهی بسته به نوع بیماری به پزشکان محلی مراجعه کرده

 قرار داد و برای بهبود سالمت آنان به اقدام فوری دست زد.

دهد اند. نتایج این مطالعه نشان می( به بررسی نقش بخش غیررسمی در مدیریت زباله در اردن پرداخته8493) 1الجارادین و دیگران
سازی آن، و بازیافت مواد لحاظ کاهش زباله، کمینهویژه بههای خشک در بخش غیررسمی بهگردها نقش مهمی در مدیریت زبالهکه زباله

ب نظرات که آنان اغلایگونهمحیطی فرایند بازیافت زباله ندارند، بهتصادی، اجتماعی، و زیستدارند. مقامات این کشور درکی از مزایای اق
آوری دهد که یکی از عوامل اساسی رویگیرند. این مطالعه نشان میریزی استراتژیک برای مدیریت زباله را نادیده میگردان در برنامهزباله

د که شوشده باعث میآوریتوجه مواّد جمعگردها پایین است. مقادیر قابله اجتماعی زبالهکه پایگاایگونهبه این شغل فقر است، به
ظر زیاد در آینده، کار در این حوزه بیشتر شود. ازناحتمال وکاری سودآور برای افراد فقیر تبدیل کند و بهگردی را تا حدودی به کسبزباله

ویژه در هپذیرش در اجتماع بشدن به شغلی قابلبه افزایش فقر و کاهش اشتغال درحال تبدیلویژه باتوجهگردی در اردن بهمحققان، زباله
رغم تحصیالت پایین دهد که علیطورکه قباًل در اجتماع شهری شده بود. شواهد این پژوهش نشان میاجتماع روستایی است، همان

گاهی آنان از پیامدهای منفی سالمت زبالهزباله کنند های بسیار ابتدایی کار میحال، آنان معمواًل به شیوهباال است. بااین گردیگردان، آ
ها را درمعرض خطراتی قرار تواند آنکنند که همین امر میگونه اقدامی درجهت محافظت از ایمنی و سالمت خود استفاده نمیو از هیچ

گاهی ندارند. نتایج همدهد که از آن های خصوصی، و ها، شرکتگردها انتظار دارند که شهرداریلهدهد که زباچنین نشان میها آ
یفا توجهی اها نقش قابلتواند در بهبود کار آنرسمیت بشناسند و از آنان حمایت کنند که این مسئله مینهاد آنان را بههای مردمسازمان

 ها، باید شرایط محیطی، زندگی ونظر آندهند. بههاد میگردی را برای بهبود این شغل پیشندهی کار زبالهکند. محققان درنهایت، سازمان
گردان طراحی شود و به آنان نحوۀ کارکردن های آموزشی برای زبالهکنند که برنامهچنین پیشنهاد میگردان بهبود یابد. آنان همدرآمد زباله

 صورت ایمن و بهداشتی آموزش داده شود.به

                                                             
1. Aljaradin and et al  
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گذاری مدیریت های آن برای سیاستآوری زباله و داللتهای غیررسمی جمعشیوه به بررسی نقش و (9387)  1کلتو و بیشپ
کرا( پرداختهاند. آنان به مقایسه بخش غیررسمی جمعهای شهری پرداختهزباله اند. آوری زباله در دو کشور برزیل )پورتو آلگره( و غنا )آ
های اقتصادی، رغم تفاوتعلی های زباله ــنقش مهمی در اجرای سیاستگردهای غیررسمی دهد که زبالههای این مطالعه نشان مییافته

های رسمی و غیررسمی دهد که رابطۀ متقابلی بین بخشهای این مطالعه نشان میچنین یافتهــ دارند. هم اجتماعی، و نهادی دو کشور
ها اله هستند، اما موقعیت اقتصادی محرومشان آنناپذیر سیستم مدیریت زبگردان بخش غیررسمی بخش جداییوجود دارد. گرچه زباله

ند. کشدن اقتصادی میشود که آنان را قربانی فرایندهای جهانیکند. همین امر باعث افزایش خطراتی میرا از بازار کار رسمی طرد می
بی به صدای جمعی کارآمدتر خلق یاای را برای تضمین معیشتشان و دستهای خالقانهحلها راهگردان در مواجه با این چالشزباله
یدۀ کار های پیچزیست ضروری است که پویاییهای اقتصادی غیررسمی، مدیریت زباله، و محیط گذاریچنین برای سیاستاند. همکرده
را برای  هاییصتهایی که فربودن آن را پذیرفت. ازنظر کلتو و بیشپ، سیاستحساب آورد و چندُبعدیها را بهگردان و تعامالت آنزباله

شار پذیرترین اقشوند همیشه به کار آسیبوکارهای رسمیهایشان را توسعه دهند و وارد کسبکند تا مهارتکارگران غیررسمی فراهم می
هند دد میها پیشنهاآید و حتی ممکن است اثرات ضدتولیدی از دیدگاه محیط زیست یا مدیریت زباله داشته باشد. درنهایت، آنجامعه نمی

 گردهای غیررسمی و خدماتفرد زبالههای منحصربهصورت رسمی، ضروری است که ویژگیهای مدیریت زباله بهکه در توسعۀ سیستم
 ها به جامعه درنظر گرفته شود.آن

العه فهم ن مطاند. هدف ای( در پژوهشی پدیدارشناسانه به مطالعۀ پناهندگان افغانستانی در پاکستان پرداخته9381مالیک و دیگران )
های با مقامات دولتی در پاکستان است. ازنظر این محققان، پناهندگان یکی از گروهگرد دررابطهتجربۀ زیستۀ پناهندگان افغانستانی زباله

یت، ذگرد درمعرض تبعیض پایدار، آزار و ادهد که پناهندگان زبالههای این پژوهش نشان میپذیر در جامعه هستند. یافتهبسیار آسیب
ردها گهای زندگی این افراد است. زبالهها و درخواست رشوه از آنان یکی از ویژگیاخاذی و بازداشت توسط پلیس قرار دارند. بازجویی

 9وستانههای پناهندگی داند که زندگی آنان پر از ترس ناشی از بازداشت و توقیف است. درنهایت، محققان بر سیاستچنین گزارش کردههم
 کنند.واجه با این مسئله تأکید میبرای م

 شدۀ پیشین ارائه کرد:های انجامبندی و نتیجۀ پژوهشتوان موارد زیر را تحت عنوان جمعاز مرور شواهد تجربی مزبور می

بدترین ها در شرایط خطرناک و در اموری که جزو توجهی از آناند و بخش قابلتوسعه به کار مشغول. کودکان در کشورهای درحال8
 .کنندشوند فعالیت میاشکال کار کودکان محسوب می

 توسعه، ازجمله ایران، رواج دارد.های کار کودکان در بسیاری از کشورهای درحالعنوان یکی از بدترین شکلگردی به. کار زباله9

                                                             
1. Coletto & Bisschop  
2. refugee-friendly policies  
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 اند.گردی مشغول. در ایران بیشتر کودکان مهاجر، مانند کودکان افغانستانی، به زباله0

ها، و مسائلی از این دست از عوامل های آزادسازی دولتشدن یا طردشدن، سیاستراندهحاشیهچون فقر، مهاجرت، به. عواملی هم8
 نوعی عوامل ساختاری هستند.روند. این عوامل همگی بهشمار میگردی بهاساسی ورود به شغل زباله

 ر کار غیررسمی زباله دارد.توجهی در رشد بازا. افزایش فقر و بیکاری نقش قابل4

گیری بازار کار غیررسمی زباله ها و عدم تفکیک زباله از مبدأ نیز نقش مؤثری در شکلآوری زباله. ناکارآمدی مدیریت رسمی جمع2
 داشته است.

تبار شان، و کسب اعخانوادهشده برای بقا، تأمین معیشت خود و راندهحاشیههای بهگردی یکی از استراتژی فقرای شهری و گروه. زباله7
 است.

 اند.گردی روی آوردههای خود به شغل زبالهگرد برای کسب درآمد و حمایت مالی از خانواده. بیشتر کودکان زباله1

 برند.سر میهای کار درمقایسه با کودکان ایرانی در وضعیت بدتری بهلحاظ برخی ویژگی. در ایران، کودکان کار افغانستانی به2

 دهند.گردان را تشکیل می. در کشورهای آسیایی زنان نیز بخشی از جمعیت زباله83

 گردی استثمارگرانه و غیرانسانی است.. بسیاری از مواّد قراردادها و شرایط کار زباله88

 کنند.گردها از ابزارآالت و تجهیزات ایمنی کار استفاده نمی. بسیاری از زباله89

 اند.آوری زباله مشغولهای شهر به کار و جمعهای طوالنی در خیابانگرد، برای ساعتار، خصوصًا کودکان زباله. بسیاری از کودکان ک80

ــ یا  گردان، مقامات محلی، و شهروندانمانند نیروهای پلیس، سایر زباله آوری زباله توسط بعضی افراد ــهنگام جمع. گاه کودکان به88
 گیرند.آزار و اذیت قرار میجانوران ولگرد مورد هجمه و 

ردی را گکه بسیاری از کودکان زبالهگردی در میان کودکان کسب درآمد و درآمد نسبتًا باالی آن است، درحالیترین دلیل زباله. مهم84
 دوست ندارند.

دارد  گردان اثر منفی و مخربگی زبالهگردی ازحیث شأن اجتماعی در مرتبۀ دونی قرار دارد و مانند لکۀ ننگی بر تمامی ابعاد زند. زباله82
 گردها در سایر ابعاد زندگی تأثیر منفی دارد.های زبالهو بر فرصت

گاهیگردان درمورد خطرهای زبالهزباله 87 گاهی دارند، اما این آ شود تا آنان برای حفظ سالمت خود هزینه ها باعث نمیگردی اطالع و آ
 کنند.
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ها، خصوصًا گرد به انواع بیماریگی در دپوهای زباله و کیفیت پایین کار، احتمال ابتالی کودکان زبالهدلیل کیفیت پایین زند. به81
دلیل شرایط کار، این کودکان درمعرض انواع خطرها ازجمله جراحت و چنین بههای عفونی و ویروسی، بسیار زیاد است. همبیماری

 بریدگی با اجسام تیز و برنده قرار دارند.

چون جیوه و ای همهای محیطی، خطرات شیمیایی، و تماس با فلزات سمیگرد درمعرض انواع آلودگیگردان و کودکان زبالهباله. ز82
 کادمیوم هستند.

گاهی. به93 به  های خودها و بیماریگرد برای درمان زخمبودن خدمات پزشکی و درمانی، بسیاری از کودکان زبالهنداشتن و گراندلیل آ
های غیربهداشتی و ابتدایی یا پرخطر، سالمت کنند و با استفاده از شیوهکنند و در بسیاری از مواقع خوددرمانی میمراجعه نمی پزشک

 اندازند.خطر میجسمی خود را به

 ر و اذیت، اخاذیگردان پناهنده ازسوی نیروهای نهادهای دولتی، مانند نیروهای پلیس و شهرداری، درمعرض تبعیض پایدار، آزا. زباله98
 گیرند.و بازداشت قرار می

 دلیل بازداشت پر از ترس و اضطراب است.گردان پناهنده به. زندگی زباله99

 .اندهای شهری را درک نکرده. در بسیاری از موارد، مدیران بخش رسمی مدیریت زباله مزایای بخش غیررسمی جهت مدیریت زباله90

چنین شواهد نشان داده است که در برخی از کشورها، پذیر نیست. هممدت امکاناله در کوتاه. حذف بخش غیررسمی مدیریت زب98
 توجهی داشته است.رغم دیدگاه خصمانه دربارۀ این بخش و تالش برای حذف آن، این بخش رشد قابلعلی

سمیت بشناسد و از آنان حمایت کند، چراکه رگردها در بخش غیررسمی، بخش رسمی مدیریت زباله باید آنان را به. از دیدگاه زباله94
 سزایی داشته باشد.تواند در بهبود کیفیت کار آنان نقش بهاین امر می

 گردها توجه کند.آوری زباله نیازمند آن است که به دانش و تجارب زبالهدهی بخش غیررسمی مدیریت جمع. سازمان92

رابر گردی دربهای کوچک و متوسط در بخش غیررسمی زبالها، تأسیس شرکتهای نویدبخش، در برخی از کشوره. یکی از سیاست97
 های منع یا حذف آن بوده است.سیاست

ها را گردان و تعامالت آنهای پیچیدۀ کار زبالههای اقتصادی بخش غیررسمی و مدیریت زباله پویاییگذاری. الزم است سیاست91
 حساب آورد.به

توانند هایی مبتنی بر اجتماع و استفاده از تجارب و تجربیات آنان در حوزۀ مدیریت زباله مینهاد و سازمانمردمهای . استفاده از سازمان92
 کننده باشد.کمک
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 کودکان کار ۀدربار  ینظر  دگاهید بر یمرور  .5-2

 کار کودکان، اقتصاد زباله، بخش شناسی به مسائل اجتماعی وکردهای جامعهرویهای اقتصادی کار کودکان، مرور نظریهدر این بخش، به
ی و گردها به فهم بخشی از واقعیت کار زبالهکردها و نظریهشود. هرکدام از این رویهای مهاجرت پرداخته میغیررسمی اقتصاد و نظریه

ری بندی ادبیات نظجمع تر این پدیده کمک کند. درنهایت، در بخش آخر بهتواند به فهم جامعپردازد و میتجربۀ کودکان از این کار می
 شده است. پژوهش پرداخته

یه .8-5-2  1های اقتصادی کار کودکاننظر

از ها دربارۀ کودکان کار قبل( وجود دارد. بسیاری از بحث8221) 9از اثر اولیۀ باسو و ونهای اقتصادی اندکی دربارۀ کودکان کار قبلنظریه
کردند تأکید داشتند. کار کودکان در صنایع و بازارهایی که از کار کودکان استفاده می کودکان و های استثمارگونه و مضر کاراین اثر بر جنبه

شد. براساس این دیدگاه، مداخالت سیاستی مانند ممنوعیت کاالهای عنوان مشکل سویۀ تقاضا دیده میکشورهای صنعتی اغلب به
هایی را دگاه قادر نبود سویۀ عرضه را ببیند؛ یعنی همان انگیزهشده توسط کودکان پاسخ مناسبی به حذف کار کودکان است. این دیساخته

ی حال، افرادی که نگران وضعیت اسفناک خانوارهای فقیر در کشورهایشود تا خانوارها کودکانشان را به بازار کار بفرستند. بااینکه باعث می
شدن افرادی )کودکان( شود که قصد هایت منجر به فقیربا درآمد پایین بودند مشاهده کردند که مداخالت سمت تقاضا ممکن است درن

 .وجود آمدداشتند به خانوارهایشان کمک کنند. دقیقًا در این زمینه بود که اولین نظریۀ اقتصادی رسمی کودکان کار به

یۀ بنیادین کودک کار. 8-8-5-2  نظر

ها با دو دیدگاه اساسی آغاز شد؛ نخست، بیشتر ریۀ آنبندی شد. نظ( صورت8221اولین نظریۀ رسمی کودکان کار توسط باسو و ون )
دلیل دارند، بهکه خانوارها فرزندانشان را به کار وامیدهند کودکانشان را وارد بازار کار نکنند و دوم، هنگامیخانوارها ترجیح می

گزین کار ساالن را با نسبتی ثابت جایبزرگ توان کاراند که در آن میهای حیاتی است. باسو و ون اقتصاد را جایی درنظر گرفتهضرورت
رسد می نظرشده است(. به وری کار کودکان کمتر درنظر گرفتهوری است )جایی که بهرهمزد کار براساس بهرهکودکان کرد، چراکه دست

ا این نتایج مشخص برسند. در ابتدتوانند به های مشخص میها با هزینهتفاوت باشند، زیرا آنها درمورد مسئلۀ کار کودکان بیکه شرکت
کرد، کودکان کار زمانی مورد توجه قرار گرفتند که آنان مدل بنیادی را ساختند. کارگیری کودکان اعمال نمیمدل هیچ محدودیتی را بر به

االن و کودکان سبزرگتنهایی جایی برای آسایش سوی عرضه تغییر کرد و فرض شد که خانوار بهها، مرکز توجه بهفرضبراساس این پیش
ساالن جهت تأمین مزد غالب بزرگحال، اگر دستمزد غالب کار کنند. باایننظر از دستخواهند صرفساالن میآنان است و تمام بزرگ

 فرستند تا به درآمد خانوار کمک کنند.نیازهای ضروری خانوار کافی نباشد، آنان کودکانشان را به بازار کار می

                                                             
 ( تحت عنوان رویکرد اقتصادی به کودکان کار برگرفته شده است.9332. این بخش از پژوهش از اثر امرسون ) 1

2. Basu and Van 
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 ساالن کافی باشد، تمام اعضای خانوارآمده به این شرح است: اگر درآمد بزرگدستها، نتیجۀ مستقیم بهفرضپیشبراساس این 
مین چنین تضساالن خواهند داشت و درنتیجه،خانوارها کودکانشان را به بازار کار نخواهند فرستاد. این تصمیم همدرآمد کافی از بزرگ

مزد خانوارها اندک باشد حال، اگر دستطور عمومی باال خواهد بود. باایندن عرضۀ کار به اقتصاد، بهمزدها، با محدودکرکند که دستمی
 و آنان نتوانند تنها با درآمد سرپرست خانوار ابقا شوند، خانوارها مجبور خواهند شد کودکانشان را به بازار کار بفرستند، چراکه درآمد

فرض، شان برآیند. براساس این پیشاضافه شود تا خانوارها بتوانند از پس حداقل نیازهای ضروریساالن تواند به درآمد بزرگکودکان می
 مزدها پایین خواهد ماند.اگر عرضۀ نیروی کار در بازار زیاد باشد، دست

اد اندک باشد، مزدها در اقتصدر این مورد، اگر دست شود.نام برده می 1«موازنۀ چندگانه»این چیزی است که از آن تحت عنوان 
تواند نیروی کار کودکانش را از بازار کار بیرون بکشد. اگر تمام خانوارها موازنۀ کار کودکان باال خواهد بود و درنتیجه، هیچ خانواری نمی

خواهد  افزایش مزدهاتوانند نیازهای اصلی خانوار را تأمین کنند، چرا که دستساالن میفرزندانشان را از بازار کار بیرون بکشند، بزرگ
تواند برای خانوارها مفید باشد، اگر بازار یافت. از دیدگاه سیاستی، آنچه در این مورد مهم است، این است که ممنوعیت کار کودکان می

ن از امزدها هنوز زیر آستانۀ فقر باشد، حتی اگر تمام نیروی کار کودککار در وضعیت موازنۀ کار کودکان باال باشد. درمقابل، اگر دست
 تواند باعث بدترشدن وضعیت خانوارها شود.بازار کار خارج شود، ممنوعیت کار کودکان می

یۀ پویایی کودک کار. 2-8-5-2  نظر

ساختند که در آن، بین کار  9ایهای پویا بودند. آنان یک مدل ایستای دومرحلهرانی برای مدلدنبال پیش( به9333) 9بالند و رابینسون
افزاید، اما در مرحلۀ گزینی وجود داشت. در مرحلۀ اول، کار کودک ازطریق افزایش درآمد بر مصرف خانوار میابطۀ جایکودک و آموزش ر

« مثبت»گزین در این مرحله کار کودک حل بهینه برای این رابطه جایدلیل راهبه شود.بخش بر آموزش مانع مصرف میسبب اثر زیاندوم، به
شود تا بر رفاه خانوارها افزوده شود و آنان بتوانند از وجه است، چراکه باعث می« کارآمد»لحاظ اقتصادی دک بهآید. کار کووجود میبه

 گذاری در حوزۀ تحصیالتکنند که اگر خانوارها قادر به سرمایهحال، نویسندگان اشاره میکنند. بااینمثبت کار کودک خود استفاده 
عبارت دیگر، اگر خانوارها قادر به تأمین مالی خود باشند، کار کودک را انتخاب تواند ناکارآمد باشد. بهفرزندانشان نباشند، کار کودک می

کنند، اما اگر در مرحلۀ اول قادر به تأمین مالی نباشند، به فرستادن کودکان به بازار کار متوسل خواهند شد. درنتیجه، این قضیه صحیح نمی
کند. گرفتن از مرحلۀ نخست را توجیه میآسانی قرضکرده باشد، بهاضافی ناشی از کار کودک تحصیل است که اگر در مرحلۀ دوم درآمد

 شود.در ادامه، به بحث بازارهای اعتباری پرداخته می

                                                             
1. multiple equilibria 
2. Baland and Robinson 
3. two-period static model 
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 ود تاشاند تا نشان دهند که آموزش اندک کودکان کار باعث میمدلی کاماًل پویا از کار کودکان ارائه داده (9330) 1امرسون و سوزا
دست آورند و در همین دوره، بیشتر احتمال دارد که خانوارها کودکانشان را به کار وادارند. این سالی درآمد کمتری بهآنان در دورۀ بزرگ

عمل سازوکاری که این تله ازطریق آن  گیر بیفتند. 9«تلۀ کودکان کار»توانند در ها تکرار شود و خانوارها میتواند درطول نسلفرایند می
ه کار ساالن وجود داشته باشد، آن دسته از کودکانی کبستگی مثبتی بین سطوح تحصیالت و درآمد بزرگکند ساده است؛ یعنی اگر هممی
د فقیرتر رونوقت به مدرسه میصورت تمامرود نسبت به کودکانی که بهروند یا به مدرسه نمیوقت به مدرسه میصورت پارهکنند و بهمی

ا اند کودکانشان را به بازار کار بفرستند. از همین رو، خانوارهساالنی که کودک کار بودهود. بنابراین بیشتر احتمال دارد که بزرگخواهند ب
عالوه، اگر بازگشت به تحصیل با هر سال تحصیل اضافی تغییر کند، ممکن است موازنۀ گیرند. بهدر چرخۀ فقر و کار کودک قرار می

شود، و سبب تحصیالت پایین، فقر و کار کودک )موازنۀ تله فقر( مشخص میکم یک موازنه بهآید؛ در این شرایط، دستوجود چندگانه به
 دیگری با تحصیالت باال و عدم کار کودک.

وجود دارد؛  1دوستی دوسویهها، نوعاند که بسط این چارچوب است. در مدل آنای را ارائه داده( نظریه9338) 9راجرز و سوینترن
ها هستند و به همین ترتیب، فرزندان مراقب والدینشان خواهند بود. بر این اساس، والدین در یعنی والدین مراقب فرزندانشان و نتایج آن

 خوردگی والدینشان به ایشان کمک خواهند کرد. درسال از آن، فرزندان درهنگامکنند و پسگذاری میحوزۀ آموزش فرزندانشان سرمایه
نند تواهایی وجود دارد که والدین میدهند که موقعیتحال، نویسندگان شرح میاند. بااینها متقارنکم درظاهر انگیزهاین شرایط، دست

سالی نیازی به کمک مالی ندارند، در پاسخ والدین شوند والدینشان در بزرگها متوجه میکه بچهسود بیشتری ببرند، آن زمانی
 نند.انداز بیشتری کشان پسسالیکنند، در این شرایط والدین قادرند تا برای دوران بزرگآموزش فرزندانشان را کم می گذاری درسرمایه

 های اعتبار و کودک کارمحدودیت. 0-8-5-2

شود که  اییهرس نیست تا مانع از قرض سرماها آن است که اعتبار برای خانوارهای فقیر دردستهای ضمنی این نظریهفرضیکی از پیش
رسی به اعتبار در کشورهایی با درآمد پایین برای خانوارهای فقیر دشوار گذاری کنند. درواقع، دستقرار است برای کودکانشان سرمایه

( 9338) 9اند. رانجانرسی به اعتبار پرداختهطور صریح به بازار اعتبار یا به مسئلۀ دستحال، تعدادی مقاله وجود دارد که بهاست. بااین
ن نتیجۀ عنواتواند بهرسی به اعتبار( پرداخته است تا نشان دهد که کار کودکان چگونه میبازار اعتبار )فقدان دست 1صراحت به نقصبه

ارثی را برای فرزندانشان  صورت مؤثرکنند )امتناع از مصرف( بهجویی میوجود آید. در این مدل، والدینی که صرفهمستقیم این نقص به
که قرار  ایکه آنان اجازه ندارند از آیندۀ کودک قرض کنند. به همین ترتیب، فرزندان نیز مجاز نیستند از سرمایهگذارند، درحالیقی میبا

                                                             
1. Emerson and Souza 
2. child labor trap 
3. Rogers and Swinnerton 
4. two-sided altruism 
5. Ranjan 
6. Imperfection 
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 صورت مثبت با کارگذاری شود به والدین خود قرض بدهند. رانجان نشان داده است که نابرابری در درآمد بهها سرمایهاست در آموزش آن
وری پایین و درنتیجه، درآمد کمتری دارند، کمتر قادرند در حوزۀ تحصیل فرزندانشان رابطه دارد، چراکه کارگرانی که بهرهکودکان 

 گذاری را داشته باشند.توانند این سرمایهوری و درآمد باال میکه کارگران با بهرهگذاری کنند، درحالیسرمایه

هایی وجود دارد که کشورهای فقیر بتوانند از سیاست کند: آیا راهین پرسش را مطرح میرسی به اعتبار توسط خانوارها افقدان دست
( برنامۀ  9337) 1نسلی اعتبار را ممکن سازد؟ در این راستا، امرسون و نابگزینی اعتبار بازار استفاده کنند تا انتقال بینمالی برای جای

ْن نیاز دهند. ایخوردۀ فعلی انتقال میسال ها پول را از جمعیت شاغل کنونی به جمعیتاند که در آن دولتامنیت اجتماعی را پیشنهاد کرده
ر خصوص دگذاری برای کودکان بهدهد و باعث آزادشدن منابع جهت سرمایهانداز برای دوران بازنشستگی را کاهش میخانوارها به پس

شود. هرچند این سیاست ممکن است به برخی از ف کودکان کار میشود. بنابراین درنهایت، باعث کاهش یا حذحوزۀ آموزش آنان می
سالی آنان منجر شود. اثربخشی این مسائل بالقوه، مسائلی مانند عدم اعتماد شهروندان به دولت جهت انتقال این سرمایه در زمان بزرگ

اد و اشته باشند که این انتقال در آینده اتفاق خواهد افتبینی انتقال است؛ یعنی خانوارها باید اعتماد دسیاست بر اقدامات خانوارها در پیش
جاکه کشورهایی با درآمد پایین معمواًل و گذاری کنند. ازآنهایشان باید آن را در حوزۀ آموزش فرزندانشان سرمایهانداز سرمایهجای پسبه

در این  های آیندهشوند، عدم اعتماد به دولتمشخص می ها و رشد نامعّین و سالمت مالی ملیثباتی دولتهایی مانند بیبیشتر با ویژگی
های ها ممکن است کل برنامهها و عدم قطعیتثباتیکند که این شکل از بیکشورها ممکن است کاماًل معمول باشد. این نظریه بیان می

 خطر بیندازد.چالش بکشد و بهبود رفاه شهروندان را بهدولتی را به

 کودکان کارانتظارات و . 8-8-5-2

که باید چند فرزند داشته باشند و چه میزان در حوزۀ آموزش فرزندانشان تصمیمات خانوارها دربارۀ این (، 9337نظر امرسون و ناب )به
چه میزان نده، این معنا است که در آیگذاری کنند و آیا کودکانشان را به کار بفرستند براساس انتظاراتشان است. این انتظارات نیز بهسرمایه

رت صوهای مهم این مدل آن است که تحصیالت فرد بهوالدین بازگشت پیدا خواهد کرد. یکی از ویژگی سمتگذاری بهاز این سرمایه
وری شود تا بهرهگذاری در تحصیالت رابطه دارد؛ یعنی آموزش باعث میکرده در اقتصاد و بازگشت بیشتر سرمایهبیرونی با افراد تحصیل

گر، به ــ بستگی دارد و ازسوی دی ها کار کردکه بتوان با آن کرده موجود ــسو به تعداد افراد تحصیلیشتر باشد، اما مقدار آن از یکافراد ب
الش جا، این چــ بستگی دارد. در این توانند آن را بخرندکرده میکه در بازار وجود دارد و افراد تحصیل نوع محصوالت با فناوری باال ــ

 نفعگذاری شود، بهتنهایی در حوزۀ آموزش سرمایهگذاری کنند، اما اگر بهح است که برای همه بهتر است در حوزۀ آموزش سرمایهمطر
تواند نقش مهمی در حذف کودکان اند که چگونه انتظارات میخانوار نخواهد بود. بنابراین در این چارچوب، امرسون و ناب نشان داده

گذاری اگر همۀ خانوارها به آینده باور داشته باشند، آنان در حوزۀ آموزش سرمایه ان کار و باروری داشته باشد؛ یعنیکار، محدودکردن کودک
گذاری در حوزۀ آموزش ها در آینده اثبات خواهد شد. اما اگر خانوارها درمورد بازگشت سرمایهخواهند کرد، و درنتیجه، صحت باورهای آن
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ها در شود تا بازدهی تحصیالت اندک باشد و بدبینی آنشان را محدود خواهند کرد و این امر باعث میگذاریهبدبین باشند، آنان سرمای
کردن آموزش، های مداخالتی، مانند ممنوعیت کار کودکان و الزامیآینده تأیید شود. این نکته در این نظریه جالب است که سیاست

خانوارها را مجبور کند تا فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و باعث شود همۀ خانوارها یاد بگیرند  تواند موازنۀ بدبینی را حذف کند و همۀمی
 که آموزش بازدهی باالیی دارد.

 باروری درونی و کودکان کار. 5-8-5-2

آن است که  کنندۀار تعیینپردازند، این است که چگونه تعداد فرزندان خانوصورت صریح به آن نمییکی از ابعادی که نظریۀ باسو و ون به
ۀ این نظریه را های سادسال برای تأمین خانوار کافی است یا نه و بنابراین باید فرستادن کودکان به کار حذف شود )فرضمزد بزرگآیا دست

اید انوار نیز بمزد خسال و یک کودک است(. هرچه تعداد کودکان خانوار بیشتر باشد، دستکند که خانوار شامل یک بزرگیادآوری می
توانند به درآمد خانوار کمک کنند و به همین سبب، خانوارهای ها میجا این است که درست است که بچهبیشتر باشد. نکتۀ کلیدی در این

چنین د و هماممزدها در بازار کار بینجتواند به کم شدن دستفقیر انگیزۀ بیشتری برای داشتن فرزند دارند، اما افزایش عرضۀ کودکان کار می
ساالن برای تأمین نیازهای اساسی خانوار ناکافی باشد. به این ترتیب، درواقع، باید گفت که شکلی تواند باعث شود که درآمد بزرگمی

روشنی بررسی کرده است و به ( این ایده را به9333) 9باشد. دسی 1تواند ناشی از انتخاب باروری درونیدیگر از تلۀ کار کودکان می
جهی افزایش یابد توطور قابلساالن باید بهمزد بزرگاخالت سیاستی برای مقابله با این مسئله پرداخته است. براساس این نظریه، دستمد

 حال، یک سیاستهایشان را در مدرسه نگه دارند. بااینشان را کاهش دهند و بچهطور مستقل تصمیم بگیرند که باروریتا خانوارها به
تواند خانوارها را مجبور کند که فرزند کمتری رای مثال ممنوعیت استفاده از نیروی کار کودکان یا تحصیالت اجباری، میای، بمداخله

 دنیا آورند و از تلۀ باروری کودکان کار نجات یابند.به

 فرصت و کودک کار. 6-8-5-2

ها در خانوار توضیح مل حضور کودکان کار را درطول نسلصورت کاتواند بهتنهایی نمیدهد درآمد بهشواهدی وجود دارد که نشان می
 کنند. دردرآمد را برای توضیح تداوم کار کودکان پیشنهاد می( جنبۀ دیگری از کشورهای کم9332در همین باره، امرسون و ناب ) دهد.

ت فرستادن کودکانشان به مدرسه یا کار های خانوارها جهبر تصمیم 9«فرصت»کنند که چگونه تفاوت در این نظریه، نویسندگان بیان می
رو هستند. های متفاوت برای آموزش کودکانشان روبهگذارد. براساس این مدل در اقتصادی مشابه، خانوارهای متفاوت با پرداختتأثیر می

یا مثل  1شدهبخشر بخشاین تفاوت در پرداخت نتیجۀ چیزهای متفاوتی است؛ برای مثال، کیفیت تفاوتی مدارس، تبعیض یا بازارهای کا
ه رسی نداشته باشند. اگر آنچه امرسون و ناب بکودکان روستایی که حتی با داشتن تحصیالت ممکن است به مشاغل با درآمد باال دست
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به  نوپرورش و نرخ باالی کار کودکان باشد، بنابراین ممنوعیت کار کودکاگذاری پایین در آموزشکنند علت اصلی سرمایهآن اشاره می
جبار کنند. اهایشان را براساس محیطی که با آن مواجه هستند بهینه میزند، چراکه خانوارها تصمیماند صدمه میخانوارهایی که درگیر آن

گذاری در حوزۀ تحصیل ممکن است باعث ها درجهت سرمایهنفرستند یا وادارکردن آن که کودکانشان را به کاراین خانوارها درجهت این
ت که در ها اسگذاری اندک در کار تغییر نکرده است. درنتیجه، این تفاوت فرصتها شود، زیرا علت اصلی سرمایهشدن وضعیت آنبدتر 

 ها.های خانوار وجود دارد، نه درآمد حال حاضر آنمرکز تداوم کار کودکان درطول نسل

 کودکان کار و مشکالت هماهنگی. 1-8-5-2

گذاری در آموزش کودکان رس باشد، سرمایهکرده دردست(، اگر مشاغل با مهارت باال برای افراد تحصیل9338) 1اعتقاد دسی و پالجبه
گذاری کنند و مشاغل با مهارت باال را گیرند تا در فناوری سرمایهها تصمیم میها و کارخانهجبران خواهد شد و در همان زمان، شرکت

وجود د بهتوانهر برای این مشاغل وجود داشته باشد. بنابراین مشکل هماهنگی در اقتصاد زمانی میخلق کنند، اگر جمعیتی از کارگران ما
گذاری در مهارت یا فناوری نباشد، مگر طرف دیگر نیز چنین کند. در این مورد، ممنوعیت کار کدام از طرفین سرمایهنفع هیچآید که به

های مناسب در مهارت انجام شود و گذارینده عمل نماید و تضمین کند که سرمایهکنمثابۀ سازوکاری هماهنگتواند بهکودکان می
 وری باال توسعه یابد.اقتصادی مدرن با بهره

 شدنکودکان کار و تخصصی. 1-8-5-2

رخورد سان بیککنند که با همۀ کودکان صورت صریح یا ضمنی فرض میها آمد، بهکه پیشتر شرح آن های کار کودک ــتا این لحظه مدل
دهد خانوارها ممکن است های اقتصاد و حتی مطالعات تجربی، شواهد زیادی وجود دارد که نشان میحال، درنظریهخواهد شد. بااین

سادگی، خانوارها ممکن است تصمیم بگیرند که یکی از فرزندانشان را به مدرسه گذاری کنند. بهصورت تخصصی بر فرزندانشان سرمایهبه
بندی شد. ( صورت9338) 9صورت صوری، توسط هورویتز و وانگگذاری در آموزش( و دیگری را به کار بفرستند. این نظریه بهیه)سرما

صورت مساوی در حوزۀ آموزش همۀ کودکان کارآمد نیست، گذاری بهاند که اگر کودکان ناهمگن باشند، اغلب سرمایهآنان نشان داده
ست اند، بهتر ابه فقر شدیدی که بسیاری از خانوارها با آن مواجهدور باشد. درواقع، باتوجهاز عواطف بهکه این ممکن است کمی درحالی

گذاری ایهکه سرمگذاری شود تا درآمد خوبی کسب کند و در آینده بتواند از خانوار حمایت کند تا اینخوبی سرمایهروی یکی از کودکان به
 اندکی روی همۀ کودکان انجام شود.

ن اند. در ایبه نظم تولد مورد بررسی قرار دادهها ناهمگن کودک باتوجه( نظریۀ مشابهی را در زمینۀ توانایی9331) 9امرسون و سوزا
رسی به اعتبار، یعنی ممکن است فرزندانی که های متفاوت وجود دارد؛ واقعیت فقر و عدم دستگذاریمورد، دو دلیل بالقوه برای سرمایه
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شوند را با کمک درآمدی که که خواهران یا برادرانی که بعدًا متولد میاند را وادار کند تا وارد بازار کار شوند، درحالییا آمدهدنزودتر به
 تر برای خانوار فراهم کرده است، به مدرسه فرستاد.خواهر یا برادر بزرگ

 تجارت و کودک کار. 3-8-5-2

های تجاری اند که تحریمها نشان دادهآن( مورد کاوش قرار گرفت. 9339) 1ی و الهیریپیوند نظری بین کودک کار و تجارت توسط جفر
ای وجود درآمد، کاالهای تولیدشدهکنند در یک کشور کممحققان تصور می .ممکن است درواقع، کار کودکان را افزایش دهد و نه کاهش

شوند. این بخش فاقد مهارت در اقتصاد نیز بی آن وجود دارد( و صادر میاند )در کشوری که مزیت نسشده دارد که با مهارت پایین ساخته
نظر اول، به گذارد. در نگاهشود. بنابراین تحریم تجاری بر بخش فاقد مهارت و درنتیجه، کودکان کار تأثیر میبرای کار کودکان حساب می

شوند( که درنهایت، به االهایی که با مهارت پایین ساخته میشود )کها باعث کاهش تقاضا برای این کاالها میرسد که این تحریممی
تواند اثرات دیگری نیز داشته باشد؛ مانند کاهش ارزش حال، تحریم تجارت میشود. بااینمیمنجر کاهش کار کودکان در این بخش 
گذاری در حوزۀ واند باعث کاهش سرمایهتنوبۀ خود میکند و همین امر بهرسی به اعتبار را محدود میشهریۀ حضور در مدرسه که دست

 آموزش شود.

 شناسی به مسائل اجتماعیکردهای جامعهروی .2-5-2

گرد طور عام و کودکان زبالهامروزه کار کودکان به های کالن و ُخرد گوناگونی وجود دارند.های اجتماعی، نظریهدر تبیین مسائل و آسیب
یف انجام داد. در تعر گذاری کرد و اقداماتی برای حذف آنسیاست است که باید برای آنشده  ای اجتماعی تبدیلطور خاص به مسئلهبه

زند و معمواًل موضوع بحث عمومی وضعی است که آسایش برخی از مردم یا همۀ مردم جامعه را برهم می»مسائل اجتماعی آمده است: 
(. 99، ص 8022)مشونیس، « دانندشی از مردم آن را دشوار میکم بخمعنای وضعیتی است که دستبه« وضع»است. بنابر این تعریف، 

رایند که فایگونهاست، به وجود آمدههای جامعه بهای اجتماعی است که در نتیجۀ فرایند اختالل در حوزهنوعی مسئلهکار کودکان نیز به
ریزد. در تبیین مسائل اجتماعی سه دیدگاه اساسی هم میهها را بدهد و رشد بهینه و آسایش آنها را تحت تأثیر قرار میشدن آناجتماعی

ارکردگرایی کرد کاند از: رویاند به تبیین و توضیح مسائل اجتماعی بپردازند؛ این سه دیدگاه عبارتنحوی خواستهوجود دارد که هرکدام به
 کرد تعبیرگرایی اجتماعی.کرد تضاد، و رویساختاری، روی

 دگرایی ساختاریکرد کارکر روی. 8-2-5-2

های اصلی این نظام را نهادهای شناسان بخشداند. جامعهمرتبط میهمهای بهچارچوبی نظری است که جامعه را نظامی از بخش
است.  گرفته هایی است که برای برآوردن نیازهای اساسی انسان شکلنظامهای اصلی حیات اجتماعی یا ُخردهنامند که عرصهاجتماعی می

ل اجتماعی که مسائ نظری یشود؛ مدلشناسی اجتماعی منتهی میبیند و به نظریۀ آسیبمثابۀ آسیب میکرد مسئلۀ اجتماعی را بهویاین ر
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ًا کرد، جامعه اساسآورد. براساس این رویکند، اختالل در عمل طبیعی جامعه به شمار میمانند بیماری که عمل بدن انسان را مختل می ،را
 (.8022ائل محصول افراد ضعیف و تغییرات سریع یا پیامدهای کژکارکرد است )مشونیس، خوب است و مس

به چگونگی  گراین دو پژوهش. شودمحسوب میکرد نظری های مهم در این رویسازمانی اجتماعی تامس و زنانیکی از نظریهبی
به اثرات زندگی در اجتماعات مختلط با سایر مهاجران  واکنش مهاجران به تغییرات ناشی از زندگی در اجتماع جدید صنعتی و شهری و

سازمانی اجتماعی را توسعه دادند. مند بودند و مفهوم بیها، باورها، و هنجارهای جدید و متفاوت( عالقه)در یک کشور جدید با ارزش
ف تعری« بر رفتار اعضای افراد گروهکاهش ]قدرت[ نفوذ قواعد اجتماعی موجود »عنوان سازمانی اجتماعی را بهتامس و زنانیکی بی

جارها اثر تر دارد، زیرا نقض هنکنند که کاهش نفوذ این قواعد بر رفتار افراد پیامدهایی برای عالیق اجتماع بزرگکنند. آنان استدالل میمی
 (.8028د )رابینگتن و واینبرگ، شوخوبی تکثیر میکند و اگر با آن برخورد نشود، بهای بر نهادهای گروه اعمال میکنندهسازمانبی

 کرد تضادروی. 2-2-5-2

ترین حالت جامعه و شرایط مادی و اقتصادی، یعنی نیروهای مولد و بانی اصلی این دیدگاه کارل مارکس است. او تضاد و تحول را اصلی
و  داند. هرآنچه مانع بروز تضادهاکودکان کار میهای حیات اجتماعی ازجمله کنندۀ سایر پدیدهعنوان زیربنای تعیینروابط تولیدی را به

شود. او نظام غالب بر جامعه را های طبقاتی شود مسئله تلقی میمیان رفتن مالکیت خصوصی و نابرابریتحول جامعه درجهت از
انگی، روی و ازخودبیگها دانست. مارکس در تعریف، توصیف و تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، نظیر نابرابریترین مسئله میبزرگ

 دانستشرایط مادی تأکید داشت و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه را در گرو تغییر شرایط مادی و نظام غالب بر جامعه می
که ایگونهدانست، بهدهی جامعه می(. او مسائل اجتماعی ازجمله نابرابری، فقر، و استثمار را ناشی از نحوۀ سازمان8022)مشونیس، 

که مالکیت شود. ازنظر مارکس، زمانیبقۀ مسلط با استثمار طبقۀ کارگر مانع رشد و شکوفایی آنان و زندگی همراه با آسایش و امنیت میط
ه آنان تولید ای کافزودهچیزی برای فروش جز کارشان ندارند و ارزششود و کارگران هیچشود، کار تبدیل به کاال میو ابزار تولید خصوصی 

ای مسلط هآیند. در این فرایند، برخی از گروهوجود میها، مسائل اساسی جامعه بهشود و براثر اینداران تصاحب میند توسط سرمایهکنمی
(. در همین 8022شوند )آرون، های اجتماعی به حقوقشان مییابی برخی از گروهازطریق استثمار، ایدئولوژی، و سرکوب مانع دست

 گیرد. از این گذشته، روالست که مسائل اجتماعی از خود جامعه و نحوۀ گردش نظام اقتصادی و سیاسی نشئت میزمینه، میلز معتقد ا
کرد گوید رویضرر اقشار دیگر است، مانند برتری ثروتمندان بر فقیران و مسائلی از این نوع. میلز مینفع برخی از اقشار و بهعادی جامعه به

 دستبهدهد تا دستزند. این درک و شناخت به ما قدرت مییت است که جامعه سرنوشتمان را رقم میدرست و ثمربخش درک این واقع
(. بنابراین براساس 8022مان را تغییر دهیم و آن را بهتر کنیم )مشونیس، توانیم زندگیدرصدد تغییر جامعه برآییم و درنتیجه، می هم دهیم و

 ست.ا هادکان کار محصول استثمار، نابرابری، فقر، و عواملی مانند اینکرد تضاد، مسائل اجتماعی ازجمله کوروی
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 کرد تعبیرگرایی اجتماعیروی. 9-2-5-2

کرد تعبیرگرایی است. دانند، حاکی از اهمیت رویاجتماعی می ۀهای متفاوت موضوعات متفاوتی را مسئلاین واقعیت که مردم در زمان
ر آن آورند و برای لزوم تغییر آن وضع، بشمار شود که مردم آن را بد بهه مسئلۀ اجتماعی تبدیل میکرد معتقد است که وضعیتی باین روی
پی بیند و بیشتر دردیگر میای است که جامعه را محصول تعامل افراد با یککرْد تعامل نمادین چارچوب نظریگذارند. این رویانگشت 

گیرد: مردم چگونه درگیر رفتار رمورد مسائل اجتماعی با طرح دو پرسش صورت میکرد دتوصیف تجربۀ مردم است. اعمال این روی
 )همان(. آورند؟شمار میتر از آن، اساسًا مردم چگونه موضوعی را مسئلۀ اجتماعی بهشوند و عامآفرین میمسئله

 های نظری اخیر دربارۀ کودکان کاربینش .9-5-2

 ها و روابط کارزمینه. 8-9-5-2

نان، شده )مانند زراندهحاشیههای بهبرند. این مسائل توسط برخی از گروهاغلب از تبعیض، آزار، و صدمه در محّل کار رنج میکودکان کار 
ت ها و مداخالگذاریکند که سیاستشود، اما تنها این موضوع دربارۀ کودکان صدق میتوان( نیز تجربه میها، و افراد کممهاجران، اقلیت

 عنوان کارگر.ها در روابط کاری و ترویج حقوقشان بهکند نه از آنبر خود کار محافظت میاز آنان دربرا

بط چنین در رواهای سنی و جنسی، بلکه همتنها براساس گروهکار نهدهد که تنوع زیادی در تقسیممطالعات کار کودکان نشان می
های اروپایی دوران شمول رشد کودکان بوده است و اعتبار ایدههای جهاننگاری منبع اصلی انتقاد از مدلکار وجود دارد. مطالعات مردم
استثنای چند مورد کالسیک، مانند کودکان کار در اوایل انقالب صنعتی، مشارکت کودکان در فرایند اند. بهکودکی را مورد پرسش قرار داده

 (.9334، 1کورساروشده است ) بازتولید اجتماعی و ایجاد ارزش تقریبًا مورد غفلت واقع

تنها به ما کمک د نهمنشناسی نظامترین طبقات کار کودکان نیازمند جزئیات بیشتر است. گونهشناسی تحلیلی مهمها برای گونهتالش
دون بهای اقتصادی )کشاورزی، صنایعی دستی، تجارت، کارها تولید و خدمات( و کارهای وسیلۀ بخشکند تا شرایط و روابط کار را بهمی

کارگیری )رایگان و غیررایگان( پرداخت )درازای ساعت کار( و های بهچنین در شناسایی شیوهمزد و همراه با مزد شناسایی کنیم، بلکه هم
 کند.کننده یا مستقل( به ما کمک میدور از منزل( و موقعیت )کمکمحل )در منزل یا به

مزد( تواند از تبعیت کامل )چه در خانواده، کار الزامی یا مبتنی بر دستکاری می و روابط کنندکودکان در کارهای متنوعی فعالیت می
ری خود را دارند داهای کشاورزی و یا دامتا استقالل نسبی متفاوت باشد؛ برای مثال، در زمینۀ استقالل نسبی، بسیاری از کودکان که طرح

جایی، فقر خانوادگی مایۀ ننگ، یا بدترین دشوار )مانند درگیری، جابه (. کودکانی که در شرایط9338، 9کنند )لیبلاحساس غرور می
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جذابیت بیشتری داشته  9«محافظت»و  1«رهایی»رسی به منابع مستقل یا معیشت ممکن است برای آنان از اشکال کار( قرار دارند، دست
واند منشأ تاند، میها نبودهساالن قادر به ارائۀ آنکه بزرگیها در زندگی کودکان کار در زمانیابی به برخی از کنترلانداز دستباشد. چشم

 (.9332آنان باشد )وایت،  9خودتأییدکنندگی

رسی به کار بدون مزد شود، دستخانواده دیده می 1ی«استراتژی بقا»عنوان بخشی از که مشارکت کودکان کار در خانواده بهدرحالی
نباشت ا»عنوان تواند اولین گام درجهت گسترش و انباشت واحدهای اقتصادی درمقیاس کوچک باشد. فرایندی که بهکودکان و زنان می

ها ممکن است نیروی کار را کنندگان آنلحاظ اقتصادی موفق باشند، ادارهشده است. اگر این واحدها به شناخته  9«خانوادگیدرون
آوری و تفکیک زباله در نقاط های جمعاستخدام دربیاورند و بخشی از اعضای خانواده را از آن حذف کنند؛ همانند بسیاری از سایتبه

 اند )همان(.مختلف جهان که در بسیاری از موارد در ابتدا مبتنی بر شکلی از کارهای خانوادگی بوده

ت. سالی بوده اسهای دورۀ بزرگوجود آمدن تحصیل رسمی، کار ابزار مهم یادگیری و آمادگی برای مسئولیتهقبل و حتی بعد از ب
ارت، دستی و تجدستی و تجارت بیشتر معمول بود. در بسیاری از صنایعطور خاص در واحدهای خانوادگی کشاورزی، صنایعاین امر به

ها بر شاگردی یا گاهی براساس رسوم، یا گاه براساس قواعد سخت و محدودیت ورود دستههنگام کار ازطریق نهادهای مبتنی یادگیری به
 (.9333، 1شود )گارتدهی میهای مدرن سازمانوسیلۀ دولتها و زمانی بهو انجمن

 کار و مدرسه. 2-9-5-2

های اجتماعی درمورد کار کودکان همیشه هدف اند، سیاستبر حذف بدترین اشکال کار کودکان که تنها اقلیتی از کودکان درگیر آنعالوه
مانی به عنوان فعالیت کودکان بوده است. این مسئله زدنبال ترویج تغییر تاریخی از کار به مدرسه بهاجتماعی دیگری داشته است؛ یعنی به

اعی حّق آموزش برای کودکان را های اجتمها و توافقوجود آمدند و دولتهای آموزش رسمی بهگذاری تبدیل شد که نظاممسئلۀ سیاست
که ایگونهشده دربارۀ اشتغال کودکان تبدیل شد، بههای مهم و قطبیدرنتیجه، رابطۀ بین کار و تحصیل به یکی از بحث تشخیص دادند.

د که کار محّل مناسبی در اننیز تأکید داشته 8«گرایانتنظیم»اند و بر ناسازگاری کار کودکان و تحصیل تأکید کرده 2«طرفداران الغای کار»
 (.9332ها داشته است )وایت، صورت بالقوه سهم زیادی در این بحثزندگی کودکان محصل است. درمجموع، علوم اجتماعی به
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کار تا همین  ــ مدرسه (. ترکیب8933، 1کنند، مدرسه خود نوعی از کار است )کیوتراپشناسان ادعا میطورکه برخی از جامعههمان
شناختی پیامدهای در کشورهای مختلف چند مطالعۀ جامعه (.9338، 9شد )مایرزتوسط کارگزاران مختلف سازمان ملل ترویج میاواخر 

جایی که تقریبًا همۀ  متحده ــ(. در ایاالت9332؛ هاویسون، 9338اند )مکیگنی و هابز، کار را بررسی کرده ــ پدیدۀ ترکیب مدرسه
سالی سال تا ورود به بزرگ 84ای از نوجوانان را بیش از ای طولی تجارب نمونهــ مطالعه ندامشغولبه کار وقت صورت پارهنوجوانان به

کشید، مطالعْه چالش های این پژوهش دانش موجود دربارۀ کودکان کار را بهیافته (.9330، 9مورد مطالعه و بررسی قرار دارد )مورتیمر
کرد درسی تأثیر بگذارد نیافت و آن دسته از پسران و ی کار فشرده، بر زمان حضور در مدرسه یا عملکه کار، حتهیچ شواهدی مبنی بر این

فانه چنین ای برسند. متأسبودند، بیشتر احتمال داشت که نسبت به دیگران به کار حرفهمشغول نوجوانی که در دورۀ نوجوانی به کار منظم 
آنان در  های کودکان دربارۀ زندگی کاریای مهم درمورد دیدگاهاست. در مطالعه نشده توسعه انجامپژوهشی در کشورهای درحال

مثابۀ دادند کار را با مدرسه ترکیب کنند و کار و مدرسه را بهبنگالدش، اتیوپی، فیلیپین و آمریکایی مرکزی، بیشتر کودکان ترجیح می
ند باید توجه داشت که این مطالعات دربارۀ تمام اشکال کار کودکان (. هرچ9338، 1گرفتند )وودهدچیزهای ناسازگار باهم درنظر نمی

رسد شامل آن شکلی از کار کودکان نبوده است که در بخش تعاریف مفاهیم به آن اشاره شد؛ یعنی همان کارهایی نظر مینبوده است و به
ضر است. ها میکی، روانی و حتی شناختی و اجتماعی آنکند و برای رشد فیزکودکان را از دوران کودکی، پتانسیل و شأنشان محروم میکه 

دارند. در همین زمینه، یانگ و شوند یا آنان را از ادامه تحصیل بازمیها میاند، مانع از تحصیل آنبسیاری از کارها برای کودکان خطرناک
جامعۀ آمریکا پرداختند و این پرسش را مطرح  های اولیۀ اشتغال جوانان و مشکالت رفتاری درسال رابطۀ بین( به مطالعۀ 9388راشر )

رفتاری  اشتغال با مشکالتدهد که کردند: آیا این رابطه بین نژاد، کیفیت کار، و شدت کار تفاوت دارد یا نه؟ نتایج این پژوهش نشان می
شود های متوسطی انجام میو کار در ساعتآورد های توسعۀ سرمایۀ انسانی را فراهم میکه اشتغال فرصتکمتر رابطه دارد، اما تنها هنگامی

پوست نسبت تری بر جوانان سیاهدهد که اشتغال با کیفیت باال تأثیر قویچنین شواهد این پژوهش نشان میشده است(. هم )تأکید اضافه
ر و غیره ماهیت، شرایط، روابط در کاشود، بلکه باید از نمیمنجر به جوانان سفیدپوست دارد. بنابراین هر نوع کاری ماهیتًا به رشد کودکان 

ال یک به اشکشود و کدامهای آینده باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام نوع کارها به رشد کودکان منتهی میپرسش کرد. پژوهش
ازمان کارهایی که سرسد نظر می. بهبه شرایط هر جامعه متفاوت باشدکه این ممکن است باتوجهشوند میمنجر ها برای آنان مختلف آسیب

رشد  تنها موجبــ نه ها استگردی کودکان هم جزو آنکه زباله برد ــها تحت عنوان بدترین شکل کار کودکان نام میالمللی کار از آنبین
 همراه دارد.شود، بلکه پیامدهای منفی مختلفی را برای آنان بهکودکان نمی

  

                                                             
1. Qvortrup 
2. Myers 
3. Mortimer 
4. Woodhead 



 یغمـای کودکـی  19
 

 هاها و عاملسوژهها، مثابۀ ابژهکار کودکان به. 9-9-5-2

به این معنی که برای آنان حقوق قانونی قائل  درنظر بگیریم ــ 1«های قانونیسوژه»مثابۀ که ما اکنون عادت داریم کودکان را بهدرحالی
جای هکان را بکرد غربی به دوران کودکی، کوداند که رویهای اخیر، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی استدالل کردهسال ــ در هستیم،

( یا 9338های اجتماعی مرتبط با کار )لیبل، صورت ساختاری آنان را از حوزهکه بهایگونهدهد، بهتقلیل می های اجتماعی به ابژهسوژه
ان منفعل نفعمثابۀ عامالن یا ذیکه کودکان را به حال، مطالعات تاریخی و معاصر ــدرعین کند.( حذف می2822، 9)نیونیهس تولید ارزش

اند که در آن سرپرست خانوار زمان های اقتصادی عمومی را نشان دادهــ ضعف مدل اندساالن درنظر گرفتهیا قربانیان تصمیم بزرگ
. ترندها نزدیکها به واقعیتزنی بین خانوار، مذاکره یا قرارداد بین نسلهای چانهدهد. مدلفرزندانش را به مدرسه و کار اختصاص می

شان اند که کودکان در رشد اقتصادی و اجتماعیهای علوم اجتماعی درطول دو دهۀ گذشته از این دیدگاه حمایت کردههشپژو
، 9موردهند )را نشان می« سالیآوری و تدبیر غیرمعمول در بزرگپذیری، تابسطحی از مسئولیت»کنندگانی توانا هستند و مشارکت

 (.488 ، ص9333

شوند. کودکان عاملیت خود را حتی در آنچه امروزه وسیلۀ ساختارها و نیروهای فردی محدود و البته توانا میبهعامالن فردی همیشه 
 ارند؛ها مشارکت دگیریاند و در مذاکرات و تصمیمشود، نشان دادهعنوان بدترین اشکال کار کودکان شناخته میالمللی بهدر سطح بین

(، ازجمله مهاجرت به کار 9332؛ تورسن، 3933، 1خیر دربارۀ مهاجرت مستقل کودکان )ایورسنبرای مثال، این امر در مطالعات ا
 المللیهای بیندر پروتکل 1«قاچاق کودک»عنوان شده است، تمام این موارد به نشان داده (4933، 9اوکانل دیویدسونجنسی تجاری )

 شده است.سال است شناخته  81که مهاجر زیر زمانی

ای همثابۀ سوژهوجود آمده است. مفهوم کودکان بههایی بهگراییهای دانشگاهی و سیاسی همدرطول دو دهۀ گذشته بین گفتمان
که حقوق کودکان فراتر از حقوق محافظت صورت ضمنی در مفهوم حقوق کودکان تحت عنوان حقوق بشر وجود دارد تاجاییاجتماعی به

ا گیرد. بنابراین مــ دربرمی شده استکه در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره گونههمان ارکت را ــو تدارک نیازها است و حقوق مش
ابۀ فردی مثبه شوند، نهتلقی می« افرادی که حّق خودشان را دارند»مثابۀ ها بهباید کودکان، ازجمله کودکان کار، را درک کنیم، چراکه آنمی

عنوان اعضای اجتماع درنظر بگیریم که در درون ساختارهای ها را بهی و فاقد صالحیت است. ما باید آنسالکه در گذار به دورۀ بزرگ
سالی قرار دارند و با درجات متفاوتی از وابستگی کنند و وظایف و تعهداتی دارند، در روابط نسلی معّین به بزرگاجتماعی زندگی می
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های اجتماعی بسیار ناهمگن ببینیم که در امتداد خطوط طبقۀ اجتماعی، جنسیت، گروهعنوان شوند. ما باید کودکان را بهمشخص می
 (.9332چنین سن متفاوت هستند )وایت، قومیت و هم

انگارانۀ همراه دارد. ما باید از تمایز دوگانۀ سادههایی بر نحوۀ تفکر ما دربارۀ کودکان کار را بهنوبۀ خود داللتاین موضوع به
 1ینکودکان اجتناب کنیم. براساس نظر بود« بد»کودکان و کار  « خوب»و به همین ترتیب، از تمایزات ساده بین کار  « سالرگبز ــ کودک»
که ایگونهبه ای را تحمیل کند،یگانه 9«دوران کودکی جهانی»عمومی (، استانداردهای جهانی مهم هستند، اما نباید مدل شبه8227)

 .9شناسی قرار دهدکنند موضوع آسیبن مدل زندگی میافرادی را که بیرون از ای

 زباله اقتصاد .6-2

تواند از مواد و منابع دورریز استفاده کند، این منابع برای او اهمیت و ارزش یافت. با عصر جدید، از روزی که انسان متوجه شد دوباره می
ات شدن مصنوعدوام، افزایش مصرف، و کاالییکاالهای قابلشدن، رشد جمعیت، تمرکز جمعیت در نقاط شهری، تولید یعنی صنعتی

های شهری الهآوری زبشدن اسکان بشر جمعبازیافت یا زباله اهمیت بیشتری یافت. در همین راستا، با شهریدست انسان بود که مواّد قابل
برآوردهای  کنند ودر شهرها زندگی می به یکی از مسائل مهم شهری و مدیریت شهر تبدیل شد. امروزه حدود نیمی از جمعیت جهان

(. افزایش جمعیت، تولید، و 9389، 1میالدی این نسبت به دوسوم افزایش یابد )اسکات 9343سال  اند که دربینی کردهمختلفی پیش
. افزایش تشده اس پذیری شهری تبدیلمصرف به افزایش تولید زباله کمک کرده است و مدیریت زباله به عنصری مشخص برای زیست

ار آشکار های بسیای را در این حوزه دامن زده است. زباله تبدیل به یکی از جنبهتولید و بنابراین مدیریت بازیافت زباله تجارت جهانی
اندک و منابع  های فنیتوسعه نیز تولیدکنندۀ زباله هستند که معمواًل با ظرفیتشهرنشینی و توسعۀ اقتصادی شده است. کشورهای درحال

های روباز و سوزاندن زباله در این کشورها بسیار شایع است که به ایجاد شوند. انباشت و تفکیک زباله در سایتناکافی مدیریت می
های محیطی، اقتصادی، (. جنبه9389، 9محیطی و سالمت انجامیده است )ویلسون و دیگرانمعضالت و مسائل بسیاری در حوزۀ زیست

اهمیت  رغموجود آورده است. علییافته بهالش بزرگی را برای مقامات ملی و محلی در کشورهای کمتر توسعهو اجتماعی مدیریت زباله چ
مانده های اقتصادی و محیطی باقیچنین فرصتزیست و سالمت و هم مثابۀ تهدیدی برای محیطارزش اقتصادی و بازیافت آن، زباله به

 (.9338، 1است )هارش

میلیارد ُتن زباله در  0/8سالیانه نزدیک به  قتصادی آن در جهان اهمیت بسیاری یافته است. در حال حاضر،امروزه زباله و ارزش ا
یابد )هورونگ و بهدا  میالدی افزایش 9394سال  در ُتن میلیارد 9/9حدود  به رودمی شود که براساس روند فعلی، انتظارجهان تولید می
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دالر  تریلیون 8میالدی به حدود  9303سال  های جاری به ثروت درکه ارزش تبدیل زبالهدهند ها نشان می(. پژوهش9389، 1تاتا
سی و ها است )لیارزشی نیست، بلکه استفادۀ غیرمستقیم از منابع طبیعی، محصوالت، و داراییرسد. در این معنا، زباله چیز بیمی

ت. بازیافت استوجهی از آن قابلشود و بخش قابلقیم استفاده میهای مستقیم و غیرمستامروزه از زباله به شکل (.9384، 9راتویست
توسعه، شود. در بسیاری از کشورهای درحالشوند و بخشی دیگر از آن به انرژی تبدیل میها به مواّد دیگر تبدیل میبخش مهمی از زباله

نفر در بخش غیررسمی مدیریت زباله و  یلیونم 84شود. برآورد شده است که حدود بازیافت زباله توسط بخش غیررسمی انجام می
 (.9337کنند )مدینا، های مخلوط تفکیک میاستفادۀ مجدد را از زبالهبازیافت و قابلمستقل از مدیریت رسمی زباله، مواّد قابل

 شهری سهم که شودمی تولید زباله ُتن 430333های موجود، در کشور ایران نیز روزانه در حدود چنین بنا به شواهد و ارزیابیهم
است )فیلسوفی،  سال پایانی روزهای در ُتن 880333و  سال معمول روزهای ُتن در 70433به  نزدیک زباله، تولید در تهران چونهم

ُتن زبالۀ خشک در سطح شهر تهران  9133طور متوسط، روز به(. براساس برخی از شواهد دیگر، در هر شبانه8022؛ نوذرپور، 8023
تومان(  میلیون چهل و دویست و میلیارد تومان )دو 9098303330333کند حدود ای که تولید میافزودهشود که میزان ارزشآوری میجمع

(. براساس برآورد 8022پور، دهد که ارزش نهایی آن بسیار بیشتر از این مقدار است )افراخته و حجتیاست. هرچند شواهد نشان می
ه در کند. سرانۀ زباله تولیدشدساالنه شش برابر وزن خود زباله تولید می طور متوسطاری تهران، هر فرد تهرانی بهسازمان پسماند شهرد

 943. سرانۀ تولید روزانۀ زباله در جهان 9میلیون ریال است 8133کیلوگرم و ارزش روزانۀ زبالۀ تولیدشده در شهر تهران  093شهر تهران 
گرم است. زبالۀ تولیدشده در شمال شهر تهران، براساس مطالعات  8933گرم و در شمال تهران  233 گرم است که در ایران 033تا 

کم دو برابر میانگین آن در سطح کشور و چهار برابر استاندارد جهانی است. میزان تولید زباله در سطح شهر تهران براساس شده، دستانجام
ویژه منطقۀ بیست شهر تهران میزان تولید که در مناطق تجاری مانند مناطق مرکزی و بهدهد مناطق مختلف متفاوت است. شواهد نشان می

شک و های خهای تولیدی در این مناطق متفاوت است و بیشتر زبالهخصوص زبالۀ ارزشمند بیشتر است، چراکه نوع زبالهزباله و به
 شود )اطلس شهرداری تهران(.بازیافت در این مناطق تولید میقابل
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 کند بسیار بیشتر از این ارقام باشد.ای که زباله تولید میافزودههای اخیر ارزشبه تورمرسد باتوجهنظر میسال گذشته است و به . این شواهد مربوط به چندین 9
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 شمسی ) اطلس شهرداری تهران(. 8014سال  سرانۀ تولید پسماند باارزش در :9-0شمارۀ  تصویر

 گردهازباله و زباله تیر یمد .1-2

ربن، بازیافت )کاغذ، ککنند. آنان اقالم مختلف قابلهای زباله جمع میویژه سطلها را بیشتر از نقاط مختلف شهر بهگردان زبالهزباله
های ا با ماشینها رنمایند و زبالههای الکترونیکی و انواع مواّد مختلف پالستیکی( را جمع و ازهم تفکیک میشیشه، قطعات زبالهآلومینیوم، 

ع ترین منببرای آنان درآمد حاصل از زباله عمده کنند.جا میدستی، کیسه )کتفی( و وسایل ابتدایی جابهمخصوص این کار، چرخ
 .شودمعیشتشان محسوب می

کارگران غیررسمی زباله را  شود.مدیریت غیررسمی زباله خدماتی است که در غیاب سیستم مدیریت کارآمد به جامعه ارائه می
ویژه فرصت ههای اقتصادی بکردن فرصتبینند، چراکه ازنظر آنان دولت قادر به فراهممثابۀ فرصتی برای منبع درآمد در تضاد با دولت میبه

عوض، شود، درعنوان آخرین پناهگاه برای شغل دیده میگردی کمتر بهوکارهای مربوط به زبالهنبوده است. امروز کسبشغلی برای آنان 
 (.9380شده است )ثیمی، رسمیت شناخته های اقتصادی بهعنوان فرصتبرای فقرای شهر به

شوند که ای دیده میمثابۀ قربانیها بهسو آناز یک شوند.می دیده 1مثابۀ قربانی یا مجرمگردها معمواًل بهبراساس نگاهی دوگانه، زباله
سالمندان، معلوالن، بیکاران، و دیگر  مانند مهاجران، زنان، کودکان، پذیرهای آسیبدرمعرض داغ اجتماعی قرار دارند و بیشتر به گروه

های آنان معمواًل شامل کار سخت، شوند، فعالیتیده میکه در بسیاری از شهرها برای مدیریت زباله مهم دها تعلق دارند. درحالیگروه
؛ ویلسون و 9389، 9کنند )دیاسصورت خودگردان یا در واحدهای خانوادگی کار میآموزش اندک و دست مزد پایین است که بیشتر به
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وند. ازسوی شزاسیون و لیبرالیسم دیده میشدن، مشاغل بد و فرایندهای مدرنیمثابۀ قربانیان جهانیگردها به(. درواقع، زباله9389دیگران، 
مثابۀ مجرم گردان را بههای خصوصی مدیریت زباله، زبالهخصوص مقامات محلی و شرکتهای اجتماعی، بهدیگر، برخی از گروه

ـ به ها استکه متعلق به این مقامات و شرکت های شهری را ــبینند، چراکه بر این باورند این افراد زبالهمی نین ازنظر چبرند. همرقت میسـ
هایی مبتنی (. بازنمایی9388، 1گردی با تصور شهرهای عصر مدرن ناسازگار است )پتواری و دیگرانبسیاری از مدیران ملی و محلی، زباله

محور مورد پرسش قرار اجتماعهای کارگری و سایر ابتکارات ، اتحادیه9های غیردولتیگردان توسط سازمانبر مجرم یا قربانی بودن زباله
کنند. دهی میرا در این شرایط سازمان« صدای جمعی»گردها (. هنوز کاماًل مشخص نیست که چگونه زباله9337گرفته است )مدینا، 

ز ت زباله را نیگران در مدیریها با سایر کنشها، بلکه تعامالت آنتنها ماهیت کردارهای کاری آنگردها نههای غالب درمورد زبالهکلیشه
 (.9387دهد )بیشپ و کلتو، شرح نمی

 یررسمیغ اقتصاد .1-2

های (. تالش9339المللی کار، )سازمان بین در مناطق مختلف جهان رشد کرده است 9سال گذشته، اقتصاد غیررسمی درطول پنجاه
مانند  شده است؛ مفاهیمی ه این بخش استفادهای برای تعریف اقتصاد غیررسمی شده است و از مفاهیم مختلفی برای اشاره بگسترده

ای که باید به آن اشاره شود، این است که بخش نکته«. اقتصاد غیررسمی»و « اقتصاد زیرزمینی»، «اقتصاد موازی»، «ایاقتصاد سایه»
انونی )مانند خش اقتصاد غیرقهایی که در باقتصاد غیررسمی با بخش اقتصاد غیرقانونی متفاوت است، چراکه در قوانین کشورها، فعالیت

های بخش اقتصاد غیررسمی لزومًا جرم یا غیرقانونی نیست. اند، اما فعالیتشدهشود جرم تلقی تولید و قاچاق مواّد مخدر( انجام می
جایی  درنشده است، های اجتماعی تنظیمهای کسب درآمد است که توسط دولت در محیطتمام فعالیت»اساسًا اقتصاد غیررسمی شامل 

شامل کلیۀ »(. در تعریفی دیگر آمده است: اقتصاد غیررسمی 89، ص 8212، 1)کاستلز و پورتز« شوندهای مشابه تنظیم میکه فعالیت
نقل نیلی و ملکی، ، به8218)فری و پومر، « اندشده درارتباطمحاسبه GNPنوعی با ای است که بهنشدههای اقتصادی ثبتفعالیت
، 9گیرد )گادفریتر بنیان نهاده شده است و مورد حمایت قرار میدن در ماتریس نهادی رسمی واحد اجتماعی بزرگبو(. رسمی8014
ای است که ازسوی دولت برای مالیات، امنیت اجتماعی و اهداف قانون کار اظهار های اقتصادیبودن شامل فعالیتغیررسمی (.9384

(. بنابراین ارتباط با دولت و نظام نظارتی آن مبنایی برای 9380، 1شود )ویلیامز و دیگرانمینشده است، اما تصور بر این است که اظهار 
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صادی نشدۀ اقتکه بخش تنظیمایگونهدهد، بهشکل تضاد نشان میتحلیل و تعریف غیررسمی بوده است. معمواًل این تعامل خود را به
 (.9332، 1شود که باید با آن مبارزه کرد یا آن را کاهش داد )سنتینو و پوزای دیده میمثابۀ پدیدهخود توسط دولت و مقامات محلی بهبهمتکی

شناسی، سه دیدگاه دربارۀ حوزۀ اقتصاد غیررسمی غالب است؛ شناسی و مردمدر علوم انسانی، یعنی در حوزۀ اقتصاد، جامعه
یدوگانه ر9گرای ها مانند بودن براساس تعدادی از دوگانهردها به غیررسمیک. نگاه این روی9، ساختارگرایی، و مکاتب قانونی تفک
ت ــ غیرسنتی، و بازار ــ غیرقانونی، سنتی ــ غیررسمی، قانونی ــ رسمی گرایی کارگران کرد دوگانهنخست، روی استوار است.  1دول

تیجه، به در اقتصاد رسمی نیستند. درن« خوب»ار بیند، کارگرانی که به هر دلیلی، قادر به یافتن کعنوان کارگران حاشیه میغیررسمی را به
تر های اقتصادی و اشکالی از اشتغال است که بیششوند. اقتصاد غیررسمی اغلب شامل فعالیترانده می« بد»اقتصاد غیررسمی با مشاغل 

گیرد دربرمی مزد راز کار مبتنی بر دستتعلق دارند. دوم، در دیدگاه ساختارگرایی، اقتصاد غیررسمی اساسًا اشکالی ا از مدرنبه جوامع قبل
مراتب از شوند. این افراد در این سلسلهمزد اندک و شرایط کاری فقیر مشخص میمراتب اشتغال قرار دارند و با دستکه در پایین سلسله

دی داری کارکرلی غالب سرمایهدهند و برای مدل فعاند، بخشی از نیروی کار مادی را تشکیل میمزایای دولتی و بازار کار رسمی محروم
ونی اقتصاد کرد قانشوند. درنهایت، رویشدن دیده میمثابۀ نتیجۀ فرایندهای مدرنیزاسیون و جهانیهستند. درنتیجه، کارگران غیررسمی به

ن غیررسمی گاه، کارگرابیند. در این دیدمثابۀ شکلی از شورش در واکنش به نقش گسترده و غیرکارآمد دولت در اقتصاد میغیررسمی را به
پ از اقتصاد رسمی کار کنند )بیش« خارج»اند صورت داوطلبانه و عقالنی تصمیم گرفتهشوند که بهدیده می 9عنوان کارگران خوداشتغالیبه

 (.9387و کلتو، 

های مختلف اند تا شکلش کردهها است ــ مطالعات اخیر تالنوعی ویژگی این دیدگاهکه به گرایی ــمنظور فراتررفتن از این دوگانهبه
اقتصاد  اند که چگونه بخشغیررسمی تعریف کنند. آنان توجه خود را بر این نکته جلب نموده ــ بودن را در امتداد پیوستار رسمیغیررسمی

گارواالپذیرند )غیررسمی از مقررات دولتی بازار کار، مالیات، و دولت رفاه تأثیر می (. این مطالعات 9384همکاران، ؛ ویلیامز و 9380، 1آ
ا ُخرد. اخیرًا اند تاند، اما بیشتر به سطوح کالن توجه کردهبودن اقتصاد و کارکردهای آن داشتهسهم مهمی در تولید معرفت دربارۀ غیررسمی

شده است که شان داده ( ن9380اند تا این شکاف را پر کنند؛ برای مثال، در مطالعات عمیق مدیریت زبالۀ ثیمی )محققان تالش کرده
گاهانه برای کار در اقتصاد غیررسمی را تعیین میعناصر محلی و جهانی، چه به ن کنند. ایصورت فردی و چه در تعامل باهم، انتخاب آ

یا می، های کار رسکه صرفًا نتیجۀ محرومیت، فقدان فرصت های مشترک دربارۀ کار غیررسمی ــفرضزدایی از پیشمطالعات به افسون

                                                             
1. Centeno and Portes 
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پذیری، و معیشت پایدار بهتری را فراهم گاهی اقتصاد غیررسمی خودمختاری، انعطاف ــ کمک کرده است. ریزی نامناسب استبرنامه
 پذیری، و کارآفرینی فقرای شهری بیشتر ارزش قائل است.کند، چراکه برای توانایی، انطباقمی

 مهاجرت یهاهینظر  .3-2

المللی های زیادی برای توضیح مهاجرت در سطح ملی و بیناجتماعی است. نظریه ــ ی و اقتصادیمهاجرت یک فرایند پیچیدۀ جمعیت
های مهمی نیز دارند. ــ تفاوت توجهی باهم دارندکه اشتراکات قابلرغم اینعلی چنین عوامل شروع و تداوم مهاجرت ــوجود دارد. هم

های های مهاجرت را توضیح دهد. در این بخش، مروری کوتاه بر برخی از نظریهانتواند جریتنهایی نمیای بهکرد یا نظریههیچ روی
کید دارند، چراکه بخش قابلهای بینشوند که بر مهاجرتهایی مرور میشود. البته بیشتر نظریهمهاجرت می توجهی از المللی تأ

 اند. گردان در ایران مهاجران افغانستانیزباله

های اشتغال، تمرکز کرده است. براساس این نظریه، استدالل السیک بر عوامل سطح کالن، مانند فرصتهای اقتصادی نوکنظریه
اد کند که در کشورهایی با اقتصدهد. این نظریه استدالل میدلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار رخ میالمللی بهمهاجرت بین

دلیل تفاوت در نرخ مزدها باالتر خواهد بود. بهدهایی که رشدشان کمتر است، دسترشد و نیروی کار کم، درمقایسه با اقتصاروبه
گردد و مزدها در کشور مبدأ منجر میکنند. این کار به افزایش دستمزدهای باالتر مهاجرت میمزدها، افراد برای یافتن دستدست

هش خواهد یافت و در کشورهای مهاجرفرست، کاهش نیروی مزدها در کشور مقصد )میزبان( کاشود، دستکه تقاضا زیاد میهنگامی
ند، که نیروی کار تغییر کمزدها بین دو کشور، هنگامیکند که دستانجامد. نهایتًا این نظریه استدالل میکار به افزایش دست مزدها می

ن و المللی آزاد نیست و توسط قانومهاجرت بینشده، طورکه گفته شود. نقدهای زیادی بر این نظریه شده است؛ برای مثال، همانبرابر می
شود گفت که کنند، تقریبًا میکه در کشورهای مبدأ تعداد افراد زیادی مهاجرت نمیجاهای مهاجرتی محدود شده است و ازآنسیاست

 مزدها در بازار کار داخلی ندارد.درآمد مهاجران هیچ تأثیر مهمی بر دست

کنند. می ها بحثرسی به اعتبار و حوالهثباتی بازارهای محلی کشاورزی، دسترت بیشتر دربارۀ بیهای جدید اقتصادی مهاجنظریه
ها، اعضای مهاجر شود. براساس این نظریهموارد، مهاجرت نتیجۀ تصمیم خانواده است، چراکه مهاجرت باعث تنوع درآمد آنان می در این

 شوند.می بخشی منابع درآمدی خانوادهعبا ارسال پول به خانه باعث تنو ها آنخانواده

. شودکند که مهاجرت بین کشورها براساس نیازهای اقتصادی در کشورهای مقصد تعیین میاستدالل می 1نظریۀ بازار کار دوگانه
درآمد جذب سرعت در مشاغل کممطابق این نظریه، نیروی کار در کشورهای مهاجرپذیر در مشاغل باال و پایین اندک است و مهاجران به

توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول، با تحصیالت باال و پشتیبانی از آن با را میکند که بازار کار شوند. این نظریه استدالل میمی

                                                             
1. dual-labor market theory 
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ود. شرفت مشخص میمزدهای پایین که با شرایط کاری ناپایدار و محدودیت در پیشمزدهای باال و بخش دوم بازار کار با دستدست
 شوند.ادی و قومی اشغال میهای اقلیت نژوسیلۀ جوانان یا گروههای بخش دوم بهمعمواًل موقعیت

شدن، جهان به دو مجموعۀ کشورهای شدن است. با جهانیدهد که علت اصلی مهاجرت جهانیهای جهانی نشان مینظریۀ نظام
ی گذاری و رشد اقتصادیافته جهت سرمایهتوسعه به کشورهای توسعهشود، کشورهای درحالیافته تقسیم میتوسعه و توسعهدرحال
ازند. پردتوسعه میگذاری در کشورهای درحالوجوی زمین، مواّد خام و نیروی کار به سرمایهیافته در جستد. کشورهای توسعهانوابسته

امر به  توسعه است. همیننتیجۀ این امر تغییر تولید و فشار به نیروی کار غیرماهر در بیرون از مشاغل و نابودی زمین در کشورهای درحال
که ایگونههای مهاجرت به کشورهای مشخصی میل دارد، بهدهد که جریانشود. این نظریه نشان میی منجر میالمللمهاجرت بین

کنند که بیشترین ارتباط را با آنان دارند و این امر اغلب نتیجۀ مناسبات توسعه به کشورهایی مهاجرت میمهاجران کشورهای درحال
 استعماری است. 

دهد. نظریۀ شبکۀ اجتماعی بر تصمیمات فردی و ارتباط المللی را مورد بحث قرار میهای بینم مهاجرتتداو 1نظریۀ شبکۀ اجتماعی
صورت کند. براساس این نظریه، مهاجرت بهتر مهاجران بین کشورهای مبدأ و مقصد تمرکز میمهاجران با خانواده، دوستان، و اجتماع بزرگ

چنین های شغلی را به کشور مبدأ بفرستند، همتوانند اطالعات واقعی درمورد فرصتمقصد میشود، زیرا افراد در کشور مداوم ترویج می
اند را فراهم کنند. با انجام این کار، ارتباطات و تشکیالت تری که با آن درتعاملتوانند اطالعاتی دربارۀ محّل اقامت و اجتماع گستردهمی

المللی های بالقوۀ مهاجرت بیندهند و به افزایش موفقیتــ را کاهش می وانیاعم از جسمی و ر های مهاجرت ــمهاجران هزینه
 انجامد. می

ود و شگیرند میکند که مهاجرت باعث تغییر بافت اجتماعی افرادی که تصمیم به مهاجرت میاستدالل می 9نظریۀ علیت انباشتی
ر مقصد، ورود مهاجران به مشاغل خاص ممکن است تقاضا برای سایر المللی بیشتری را تداوم ببخشد. در کشواحتمال دارد مهاجرت بین

های های شغلی و خانهطورکلی مهاجران با ارسال درآمد و دانش خود دربارۀ فرصتمهاجران جهت پرکردن مشاغل مشابه را تقویت کند. به
تواند به ن براساس این نظریه، مهاجرت میچنیبخشند. همهای مهاجرت از کشور مبدأ به کشور مقصد را تداوم میمسکونی، جریان

 نوبۀ خود باعث تقویت مهاجرت شود.ها در کشور مقصد منجر شود و بهبخشی درآمد خانوادهتنوع

های غیررسمی و غیرقانونی ها و سازمانالمللی در نتیجۀ مهاجرترفت مهاجرت بیندهد که پیشنشان می 9درنهایت، نظریۀ نهادی
ای ههای مختلف ممکن است با ارائۀ خدمات، ازجمله تأمین مسکن و فرصتکند. نهادها و گروهتسهیل و تقویت می است که مهاجرت را

 های قاچاق مردم در سراسر مرزها تقویت شود.وسیلۀ سازمانشغلی، مهاجرت را تسهیل کنند. مهاجرت غیرقانونی ممکن است به
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 کودکان یردگزباله ۀدربار  هاهینظر  و آرا یبندجمع .81-2

کال سو، همۀ اشای است، چراکه از یکبراساس آنچه در این فصل بیان شد، موضوع دوران کودکی و نسبت آن با کارکردن بحث پیچیده
تواند موجب توانمندی کودکان شود و بنابراین نباید شوند و ازسوی دیگر، در برخی از مواقع، کار میکار جزو کار کودکان محسوب نمی

سالگی نرسیده است و جدای از  81شود که هنوز به براساس کنوانسیون حقوق کودک، کودک به فردی گفته میهدف حذف قرار گیرد. 
نیز توجه کرد. این دوران دورانی است که  هاسال چگونگی، و شرایط زندگی کودک در اینلحاظ سن، باید به کیفیت، تعریف کودک به

دور از خشونت و مصون از آزار و استثمار درسه بروند، بازی کنند و فارغ از ترس و بهکودکان باید تحت حمایت خانواده بزرگ شوند، به م
 .رشد کنند

دکی، کودکان را از دوران کو» گیرد، زیراگردی کار و شغلی است که در دایرۀ کار کودکان قرار میزباله که پیشتر بیان شد،گونههمان
گردی برای که مرور ادبیات تجربی نشان داد، زبالهچنانو « مضر استها آنیکی و روانی کند و برای رشد فیزپتانسیل و شأنشان محروم می

 شودیمدیدگی و بیماری کودکان ای است که باعث صدمهگونههمراه دارد. درحقیقت، ماهیت و شرایط آن بهمختلفی به پیامدهایکودکان 
 و هااسترسدالیل مختلف دچار انواع آوری زباله بههنگام جمعگرد بهاله. کودکان زبشودمیو درکنار فقر خانواده مانع تحصیل آنان 

جاکه بخش چنین ازآن. همشودمیآنان  بهینۀو مانع رشد  اندازدمیخطر که این امر سالمت روان آنان را به شوندمی هاییاضطراب
 های ناشی از دود و صوت ومشکالتی در این زمینه، مانند آلودگی شود، کودکان را باها انجام میگردی در خیابانتوجهی از کار زبالهقابل

 کند.وهوایی، مواجه میشرایط بد آب

برای سالمت و امنیت و اصول اخالقی کودکان مضر است جزو بدترین شکل کار کودکان  شرایطشانازسویی، کارهایی که ماهیت یا 
 تیجه،درن. شودمیدر کار زباله گری یافت  نوعیبههمۀ این پیامدها ژوهش، شوند و ازسوی دیگر، باتوجه به شواهد تجربی پمیمحسوب 

 توجهیقابل بخش رسدمینظر که باید به آن اشاره کرد، این است که به اینکتهشود و گردی نیز جزو بدترین کار کودکان محسوب میزباله
همراه دارد، شیوۀ مهاجرت و مختلفی به هایآسیببرای این کودکان  گردیکه زبالهبر اینگرد کودکان مهاجرند. عالوهاز کودکان زباله

 شوند یا برایجا میانسان جابه های قاچاقصورت قاچاق توسط سازمانهمراه است، زیرا در برخی از مواقع، به آسیبآنان نیز با  زندگی
شمار ها و مصادیق بدترین شکل کار کودکان بهها نیز از ویژگیپردازند. این ویژگیآوری زباله میبه جمع دور از خانوادهمدتی طوالنی 

 تر به حذف این شکل از کار کودکان بپردازند.های ملی و محلی هرچه سریعروند. بنابراین ضروری است دولتمی

رسد می نظرپردازند، عوامل مختلفی برای توضیح وجود دارد و بهگردی میکه چرا کودکان به کار و خصوصًا کار زبالهاما دربارۀ این
شان به کار نیاز دارند و ترین عامل آن فقر در سطح ملی و خانوار است، چراکه کودکان برای کمک به تأمین معیشت خانوادهکه مهم

 های حیاتی،منظور رفع نیازها و ضرورتها نیز بهشود. خانوادهشان محسوب میرد و استراتژی بقای آنان و خانوادهبگردی راهزباله
مزد یا درآمد خانوارها اندک باشد، آنان اگر دست اند،کرده( استدالل 8221که باسو و ون )گونهکنند. همانکودکانشان را وارد بازار کار می
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که خانوارها بتوانند از پس ایگونهافزوده شود، به هاخانواده درآمدبه  تواندمیکودکان  درآمد چراکه، کنندمیکودکانشان را به کار وادار 
 .برآیند شانضرورینیازهای 

شود یا حصیل کودکان میکار کودک با تحصیل او و تحصیل او با درآمد کودک در آینده رابطه دارد و در بسیاری از مواقع، کار مانع ت
کند و احتمال کمتری های آنان رشد نمیدلیل کار از تحصیل محروم شوند، توانمندیکه کودکان بهکند. زمانیدر آن اختالل ایجاد می

امرسون و سوزا ( و 9333که بالند و رابینسون )گونهوجود دارد که در آینده، شغلی مناسب بیابند یا در بازار کار رسمی مشغول شوند، همان
. درواقع، اگر این فرایند درطول انداند و بر آن تأکید داشتهکرده یادکار بر درآمد کودکان در مرحلۀ دوم )آینده(  بخشزیان( از اثر 9330)

نده نان در آیو کودکان آ خانوارها چراکهبیفتند، « چرخۀ فقر»و « تلۀ کودکان کار»در  ممکن استو کودکان  خانوارهاتکرار شود،  هانسل
باشند  اطمینان داشته خانوارهاکودکانشان را به کار بفرستند. اگر  خواهند شد کهمجبور  هانسلشان درطول هایتوانمندیدلیل عدم رشد به

باشند، داشته  درآمدکافی  اندازۀبه( و اگر 9338آنان ندارند )راجرز و سوینترن،  هایحمایتنیازی به کار کودکانشان و  آینده،که در 
 فرزندانشان را به مدرسه خواهند فرستاد. زیاداحتمالبه

فقر و  گفت که یکی از سازوکارهای رابط بین توانمیدارد و  توجهیقابل تأثیرباید توجه داشت که فقر خانوارها بر انتظارات آنان نیز 
در حوزۀ آموزش  گذاریسرمایهانتظار داشته باشند که کار کودکان انتظارات خانوارها است. اگر خانوارها توان آن را داشته باشند و 

. براساس این مدل، تحصیالت با سایر افراد خواهند کرد گذاریسرمایهمفید خواهد بود، برای آموزش فرزندانشان  آیندهفرزندانشان در 
برای  هاییفرصتای سنتی و فقیر که (. در اقتصاده9337گذاری رابطه دارد )امرسون و ناب، در اقتصاد و بازگشت سرمایه کردهتحصیل

ارد کمتر احتمال د چراکهوجود ندارد، احتمال کمتری وجود دارد که خانوارها کودکانشان را به مدرسه بفرستند،  کردهتحصیلجذب افراد 
آنان تصمیم بگیرند  کهاینبه میزان تحصیالتشان کار پیدا کنند. درنتیجه، این شرایط بر انتظارات خانوارها و فرزندانشان باتوجه آینده،که در 

 .گذاردمی تأثیرفرزندانشان را به مدرسه بفرستند یا نه 

 هایبخششی )، فضایی و بخطبقاتی هایبرینابرادر قالب  هافرصتدر ادبیات نظری به این نکته نیز اشاره شد که نابرابری در توزیع 
بقات جامعه در بین ط هایفرصتجاکه بر حضور کودکان در عرصۀ کار داشته باشد. ازآن توجهیقابل تأثیر تواندمیمختلف اقتصادی( 

امر  . همینکندمیحروم مها آنبرخی از اقشار اجتماعی را از  شود،میاقتصادی نابرابر توزیع  هایبخشمختلف، فضاهای جغرافیایی، و 
( 9332که امرسون و ناب )گونههمانرسی ندارند کودکانشان را وارد کار کنند. دست هافرصتخانوارهایی که به این  شود تامیباعث 

مثال،  گذارد؛ برایمی تأثیرهای خانوارها جهت فرستادن کودکانشان به مدرسه یا کار بر تصمیم« فرصت»تفاوت در  اند،کردهاستدالل 
فرصت شغلی وجود نداشته باشد، کمتر  کردهتحصیلاز تحصیل برای فرد شرایط تحصیل فراهم است، اما پس ایجامعهکه در زمانی

برابر . توزیع ناشودمیآنان از بازگشت سرمایه برآورد ن انتظار چراکهکنند،  گذاریسرمایهاحتمال دارد که خانوارها در آموزش فرزندانشان 
 خانوارها دارد. انتظاراتبر  توجهیقابل تأثیر هافرصت
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حداکثر رساندن سود خودند. در که درپی به شوندمیموجودات عقالنی فرض  مثابۀها بهانساناقتصادی کار کودکان،  هایدر مدل
 گذاریسرمایهدر آن  بود،واهد نفع آنان و فرزندانشان خبرای آموزش کودکان به گذاریسرمایهاین شرایط، اگر خانوارها نتیجه بگیرند که 

اما در بسیاری از  دهند،میانسانی را توضیح  هایکنشاقتصادی سویۀ مهمی از  هاینظریه هرچنددر غیر این صورت خیر.  کنند،می
سات و و احسا کنندمیاند که در آن زندگی نیستند، بلکه محصول فضایی اجتماعی تأملانسانی عقالنی و مبتنی بر  هایکنشمواقع 

مکانات ا گونههیچکه  ایجامعه؛ برای مثال، در گذاردمی تأثیربر آن  کنندمی، کنش سایر افراد، و شرایطی که در آن زندگی هاعادتعواطف، 
متر رد، کوجود ندا کردهتحصیلشغلی برای افراد  هایفرصتاست و  برخوردارتحصیلی وجود ندارد یا از کمترین حّد امکانات تحصیلی 

داشته  بر این شرایط توجهیقابل تأثیر تواندمیجامعه نیز  دهیسازمانفرزندانشان را به مدرسه بفرستند. نحوۀ  هاخانوادهاحتمال دارد که 
نحوی باشد که منابع اجتماعی ارزشمند نصیب برخی از اقشار اجتماعی شود و سایر افراد از جامعه به دهیسازمانباشد؛ برای مثال، اگر 

 ازجملهمسائل اجتماعی  ــ داردکرد تضاد اشاره که رویگونههمان آن محروم شوند، ما شاهد پدیدۀ کار کودکان خواهیم بود. بنابراین ــ
 آن، مانند نابرابری و فقر، است.  هایخروجیجامعه و  دهیسازمانکار کودکان محصول 

کال اش تواندها میآن، تجارب مختلفی از آن دارند و روابط کاری کنندمیکه بیان شد، کودکان در کارهای متنوعی مشارکت چنانهم
ر و کرد تفسیری برای فهم این روابط، درک تجارب کودکان و سایر ابعاد کا. رویبه خود بگیرد تبعیت کامل تا استقالل نسبی،از  مختلفی،

دیگر است. در این شرایط، فهم کار کودکان و ل افراد با یکتعامل نمادین، جامعه محصول تعامکرد زندگی آنان مفید است. براساس روی
ربۀ کرد هدف توصیف تجبراساس این روی درنهایت،کردهای گشوده و مشارکتی حاصل آید. ها از کار و زندگی باید ازطریق رویتجربۀ آن

 گردی است.کودکان از زباله

 و در کنندمیکه تحت چه شرایطی افراد مهاجرت  دارندمینیز اشاره  المللی مذکور در این فصلبینمهاجرت  هایدرضمن، نظریه
و  مزدها استنئوکالسیک، دلیل مهاجرت تفاوت در نرخ دست هاینظریه. براساس شودمیاین میان، چه عوامل باعث تسهیل و تداوم آن 

اساس است. بر مبدأنیازهای اقتصادی در کشورهای  در مهاجرت توجهقابل. نکتۀ کنندمیمزدهای باالتر مهاجرت افراد برای یافتن دست
این  جذب سرعتبه توانندمی مهاجراندر مشاغل پایین وجود دارد و  ایگستردهبازار کار  کشورهانظریۀ بازار کار دوگانه، در بسیاری از 

جذب این مشاغل  ممکن استــ  ر فقیرنداقشا بیشتر که ــ شدهراندهحاشیهبه هایگروهقومی و نژادی و سایر  هایاقلیتمشاغل شوند. 
جامعۀ مقصد باعث تداوم و تسهیل مهاجرت شوند. درواقع،  دربارۀ تسهیالتکردن اطالعات و با فراهم توانندمیچنین مهاجران شوند. هم

های غیررسمی سازمان ارد،دمی تأکیدکه نظریۀ نهادی گونههمانو  کاهندمیمهاجرت  هایرنجاز  هاحمایتکردن این مهاجران با فراهم
 .اندکردهکمک  المللیبین هایمهاجرتهای قاچاق انسان، در سراسر مرزها به تسهیل و غیرقانونی، مانند سازمان

عی ، افزایش رفاه اجتماشهرهاکالنیکی دیگر از نکات مطرح، در این فصل، آن بود که افزایش و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و 
در کشورهای  خصوصها بهآن، تولید حجم زیادی از زباله در شهرها و عدم مدیریت مناسب بادوام کاالهایتولید ، گراییمصرفو 

ملی و محلی  هایدولتو کاهش نقش حمایت  آزادسازی هایسیاستو  ارزشمند، هایزباله، گسترش صنعت بازیافت توسعهدرحال
مهاجر اعمال  هایگروهساختاری که علیه  هایتبعیضبر عوامل مذکور، گردی فراهم کرده است. در ایران نیز عالوهزمینه را برای زباله
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 کودکان در کار کارگیریبهمشاغل چهارگانه اتباع مهاجر، و عدم نظارت کافی بر اجرایی قوانین شهری باعث  نامۀآیینمانند  شود،می
 عّلی است که در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. ایزنجیره. این فرایند شده استگردی زباله
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 های پژوهشفصل سوم: نتایج و یافته

 مقدمه

معرفی  رو با هدفگردی پرداخته شد و ادبیات نظری و تجربی این حوزه مرور شد. فصل پیشدر فصل دوم به توضیح نظری پدیدۀ زباله
وۀ چنین نحاند، همکه در چه شرایطی انجام شدهاینها و شناسی پژوهش، شرایط و محیط پژوهش، ابزار مورداستفاده، تعداد مصاحبهروش

 شود.ها، شرح داده میها، نتایج کّمی و کیفی و درنهایت، مدل نهایی براساس دادهها و مصاحبهکدگذاری داده

ر شرح شده است. د شهر تهران انجامودوگانۀ ای در مناطق بیستشناسی کیفی و با استفاده از روش زمینهاین پژوهش بر پایۀ روش
احبه شوند، تعداد افراد موردمصای انجام میها توضیح این نکته الزم است که در مطالعاتی که با استفاده از نظریۀ زمینهآوری دادهنحوۀ جمع

هد کرد، مطمئن نیست. اما در ابتدای پژوهش مشخص نیست، چراکه محقق در همان ابتدا، از پایان و انتهای مسیری که پژوهش طی خوا
ها صورت خواهد ها براساس همان تعداد مصاحبهها محقق به اشباع نظری خواهد رسید و تحلیل دادهمعمواًل با شمار اندکی از مصاحبه

چنین با گردها انجام شد و این تعداد مصاحبه مورد تحلیل قرار گرفت. هممصاحبه با زباله 039گردی، تعداد گرفت. در پژوهش زباله
تعدادی از کارشناسان مدیریت پسماند، کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران و اعضای شورای شهرداری تهران نیز مصاحبه شد. علت 

به وسعت جغرافیایی منطقۀ شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. باتوجه 99گردها آن است که کل ها با زبالهحجم باالی تعداد مصاحبه
گردی وجود داشت و به همین دلیل، با بررسی همۀ تعداد باالی مناطق، امکان مخفی ماندن بسیاری از جزئیات مربوط به زبالهتهران و 

دست بر شناخت بهتر بسیاری از موارد که ممکن بود در کار با تعداد نموۀ کم مشخص نشود؛ رفع و مشاهدات بسیاری بهمناطق عالوه
 سمتهای ایرانی بهیا در برخی مناطق دیگر مشاهده شد که خانواده کردندمناطق افراد ایرانی هم کار می آمد؛ برای مثال تنها در برخی

مشغول  گردیاند. در برخی مناطق براساس سازوکارهایی که وجود داشت، ایرانیان در نوبت صبح به زبالهگردی گرایش پیدا کردهزباله
ای دیگر آوری زباله گاه از یک منطقه به منطقهکه در فرایند جمعیا این کردندبعدازظهر کار می گردان افغانستانی در نوبتبودند و زباله

براساس  طور عمد و بخشیها، بهکارگیری این شیوه، گستردگی مصاحبهکه بخشی از بهبه آنتوجههایی وجود داشت. بنابراین باتفاوت
تنوع اطالعاتی که در این پدیده وجود داشت ازطریق تعداد مصاحبۀ اندک هرگز  ضروریات پژوهش و میدان مطالعه بود، گستردگی و

ر بودیم. ازطرفی، این تعداد مصاحبه عالوه بآمد و با تعداد اندک مصاحبه به ترسیم و شرح نمایی کامل از این پدیده قادر نمیدست نمیبه
ای شود. تکنیک مورداستفاده برگاراژها و مراکز پسماند را نیز شامل می گردان، مصاحبه با شهروندان و صاحبان گودها ومصاحبه با زباله

عادی که به های باز، کلیۀ ابنامه بود که با طراحی سؤالعمیق و گاه عمیق با استفاده از مصاحبهساختاریافته و نیمهصورت نیمهمصاحبه، به
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رۀ حاضر در نفها درهنگام پژوهش توسط گروه َدهبرداشت. بیشتر مصاحبهکرد را درگرد کمک میگردی و کودکان زبالهشناخت پدیدۀ زباله
شد در برخی مواقع مصاحبه وهوایی همراه بود که باعث میشده است. زمان مصاحبه در فصل زمستان و با شرایط سخت آب میدان انجام

جواری مناطق بود که در مرحلۀ اول نیمی از مناطق هم صورت تصادفی و براساس عدمگانه به99تمام باقی بماند. نوع انتخاب مناطق نیمه
. مانده مرور و اسکن شودکاماًل مشاهده و مورد مطالعه قرار گرفتند و در اواسط پژوهش، تصمیم گرفته شد تا نیمی دیگر از مناطق باقی

مانده در مرحلۀ دوم با سکن مناطق باقیهای هر منطقه بررسی شدند و اگونه بود که تمامی نواحی و محلهدرواقع، مطالعۀ کامل بدین
گاهی از نحوۀ جمعمشاهدۀ برخی از نواحی و در دو روز به گردان در آن مناطق صورت گرفت. آوری و زیست و شرایط زندگی زبالهمنظور آ

های العه است که در هفتهشناسی این گروه از افراد در این مطگردان و شناخت آن، بخشی از مطالعۀ مردممشاهده از محّل زندگی زباله
 آخر کار میدانی انجام پذیرفت.

شدند، که در این ها تشریح و تحلیلهای پژوهش براساس مطالعات میدانی و مصاحبهها، یافتهها و مصاحبهاز اتمام مشاهدهپس
مقولۀ  01ها در سه مرحله، به از تحلیل و کدگذاری دادهشوندگان پسهای پرسشها پرداخته شده است. پاسخطور مفصل بدانفصل به

بندی گردی تقسیمای پدیدۀ زبالهگر و زمینهبندی به علل و موارد عّلی، عوامل مداخلهاساس مقوالت و دستهشدند. مدل براصلی تبدیل
گر ای و مداخلهگردی است. عوامل و دالیل عّلی، زمینهعنوان هستۀ اصلی پدیدۀ زبالهای محوری بهشده دارای پدیدهشدند. مدل استخراج

اکنش به عنوان وبردها بهروند و بر آن اثرگذارند. راهشمار میز و گسترش پدیده، محل و بستر پدیده بهعنوان عواملی در بروبه ترتیب به
جاکه گردد و پیامدها نیز درنهایت، مرحلۀ تکمیلی این مدل است. ازآنای محوری حاصل میشود که از پدیدهگردی محسوب میزباله

مناطق،  ها به تفکیکها است، نتایج کّمی ازقبیل تعداد مصاحبهمستلزم بررسی کّمی دادهها چنین شدت آنشناخت بهتر این پدیده و هم
ملیت، سن، شهر مبدأ مهاجرت، ساعت کاری، مصرف مواّد مخدر، میزان تحصیالت، نوع مهاجرت، موارد مربوط به مسائل بهداشتی 

زباله، میزان خشونت و دیگر موارد در قالب اشکال و  های جسمی، قیمت فروش)حمام، آب آشامیدنی(، شغل سرپرست خانوار، آسیب
شده است که هرکدام از موارد باال به چه میزان )مقدار( شدت و فراوانی دارند ها، بیان اند. در تحلیل این دادهنمودارهای آماری آورده شده

 شده است.و از این موارد در تحلیل مقوالت و تبیین مدل نیز استفاده 

 اسی پژوهششنروش. 8-9

ای شهر تهران انجام شده است. روش نظریۀ زمینهای در کالنشناختی کیفی و با استفاده از روش نظریۀ زمینهکرد روشاین پژوهش با روی 
ردازند، پمیهای موجود به مسئلۀ موردنظر نکه نظریهپردازد. زمانیها به تولید نظریه میها است و با استفاده از همین دادهبرخاسته از داده

رو اسی روبههای قیکند. این روش با یک فرضیه یا پرسش مانند روشای تولید میبنیاد نظریه دربارۀ پدیدۀ مدنظر نظریهپردازی دادهنظریه
شود. داند، شروع میصورت استقرایی با یک توصیف مناسب از یک مسئله و پدیده، که محقق آن را برای تبیین نظریه کافی نمینیست و به

ای حاصل ها، مشاهدات، و اسناد و اطالعات کتابخانههای متمرکز و مصاحبههای کیفی ازطریق گروهای، دادهدر روش نظریۀ زمینه
از رد. پسگیمنظور تبیین و توضیح نتایج صورت میها، بررسی جامعی از ادبیات و پیشینۀ پژوهش بهآوری دادهگام با جمعشود. هممی

 پردازد.ها میداده«  کدگذاری گزینشی»، و « کدگذاری محوری»، « کدگذاری باز»ها، محقق در سه مرحله به دهآوری داجمع



 27    های پژوهشنتایج و یافته   
 

و  ای برای شناختپردازد، روش نظریۀ زمینهای اجتماعی میعنوان مسئلهگردی بهجاکه این پژوهش به بررسی و شناخت زبالهازآن
اختاریافته و سها با استفاده از تکنیک مصاحبۀ نیمهرای شناخت این پدیده، اطالعات و دادهتوضیح و فهم این پدیده انتخاب شده است. ب

 رسگیری هدفمند و گاه دردستصورت نمونهگانۀ شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند و به99آوری شده است. کل مناطق عمیق جمعنیمه
 گردان در هر منطقه مصاحبه شد.با برخی از زباله

ـ که شامل سای براساس مصاحبۀ نیمهنامهگیری بدین صورت بود که درطی دو مرحله، ابتدا مصاحبهنمونه شیوۀ های ؤالساختاریافته ـ
هایی دربارۀ خانواده و مشخصات گردی، پرسشهایی دربارۀ محّل اسکان، علل و عوامل ورود به زبالهمربوط به کار و شرایط کار، پرسش

از حضور در یکی از مربوط به محّل کار و محّل اسکان و درنهایت، مشخصات صاحبان کار بود ــ تهیه شد و پس هایاولیۀ فرد، آسیب
گیری از مناطق و مصاحبه با ها تغییر کرد. سپس نمونهها و ساختار آننامه ویرایش شد و سؤالمناطق و چند مصاحبه، مجددًا مصاحبه

ای که ونهگمنظور جلوگیری از تکرار مصاحبه با هر فرد( در یک منطقه آغاز شد، بهزمان )بهطور همهوسیلۀ تیم چندنفره و بگردان بهزباله
شد. مدت زمان هر های مختلف بررسی میهر منطقه در پنج روز و عمدتًا در نوبت عصر و شب توسط افراد مختلف تیم و در ناحیه

صورت عمیق و منطقۀ شهر تهران بدین شکل ــ که نیمی از مناطق به 99دو ماه،  مدتدقیقه متغیر بود و به 84دقیقه تا  84مصاحبه از 
جواری شده ــ مورد مطالعه قرار گرفت. ترتیب انتخاب مناطق گاه تصادفی و براساس عدم همصورت اسکنعمیق و نیمی دیگر بهنیمه

گرد آن مناطق مصاحبه شد. در پایان، برای ید و با افراد زبالهطور کامل اسکن گردمانده بهمناطق بود و سپس در مرحلۀ دوم، مناطق باقی
ای شهر تهران های بازیافت( و مناطق حاشیهگردان در مناطق تهران )سایتشناخت نحوۀ زندگی این افراد، مناطق و محّل اسکان زباله

گرد بودند، اما برای رچه جامعۀ هدف کودکان زبالهجا مصاحبه شد. اگ)گودها( مورد مشاهده و بازدید قرار گرفت و با افراد حاضر در آن
 سال در هر منطقه نیز مصاحبه شد.گردی، با تعدادی از افراد بزرگکسب اطالعات بیشتر و شناخت بهتر نظام زباله

ین با کودکان است، چراکه هدف ا ها، مصاحبهدرصد آن 43مصاحبه است که بیش از  039ها در این پژوهش تعداد کل مصاحبه
ر منطقه گردی در هها به این دلیل بود که شغل زبالهچنین علت فراوانی تعداد مصاحبهگردی کودکان است. همپژوهش شناخت پدیدۀ زباله

ز شد که مستلزم مصاحبه و پرسش اممکن بود تابع شرایط همان منطقه باشد. بنابراین درحین پژوهش به موارد و نکات جدیدی اشاره می
االمکان تعداد بیشتری از افراد هر منطقه بود. برای تکمیل اطالعات و غنای بیشتر مطالعه، با برخی از کلیۀ مناطق و حتی گردانزباله

، کردندگردان درارتباط بودند، مانند گاراژداران یا افرادی که در بازیافت کار میطور غیرمستقیم با زبالهساکنان و شهروندان و افرادی که به
ا، گودها، هگردان نیز بود ــ تعدادی از بازیافتنوعی محّل کار زبالهۀ کوتاهی شد. برای مطالعه و شناخت محّل اسکان ــ که بهنیز مصاحب

 های بیشتری نیاز شد.های کّمی، به تعداد مصاحبهدست آوردن دادهو گاراژها مورد بازدید و مطالعه قرار گرفت و درنهایت، برای به

ها ابتدا تحلیل )مرحلۀ کدگذاری(، سپس بازخوانی و ویراستاری شد. در آوری اطالعات، در سه مرحله، دادهعاز اتمام و جمپس
« کدگذاری گزینشی»و درنهایت، « کدگذاری محوری»، «کدگذاری باز»های ها با روشمرحلۀ تحلیل، کدگذاری مفهومی مصاحبه

داده که به مفاهیم ها و وقایع رخهای خام ساخته شوند، درنتیجه، از نشانهادهها ممکن نیست براساس دجاکه نظریهتکمیل گردید. ازآن
ایی ها، مفاهیم شناس، طبق اطالعات موجود در مصاحبه«کدگذاری باز»اند، برای تحلیل پدیدۀ موردپژوهش استفاده شد. در تبدیل شده
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کد ) بعداز حذف کدهای اولیه و  497ا توسط گروه تحلیل، هاز مرور مجدد مصاحبهها کشف شد. پسها و ابعاد آنگردید و ویژگی
 «کدگذاری محوری»گردی است، رسید. مقولۀ اصلی، که شالودۀ اصلی برای تحلیل پدیدۀ زباله 01تکراری( استخراج شد و درنهایت، به 
یک « محور»است که کدگذاری حول  ها انجام شد. این کدگذاری به این دلیل محوری نامیده شدهبا هدف ارتباط مقوالت به زیرمقوله

عّلی  عوامل»عنوان پدیدۀ مرکزی یا محوری پژوهش قرار گرفت و سایر مقوالت در قالب یابد. در این پژوهش، دو مقوله بهمقوله تحقق می
ای بوده است که همان ها مرتبط شد. این مرحله شامل ترسیم مدل زمینهبه آن« پیامدها»و « بردهاراه»گر، ای و مداخلهو عوامل زمینه

چنین کند. همبردها و پیامدها را نمایان میچنین راهگر و همای و مداخلهمابین عوامل عّلی و زمینهالگوی کدگذاری است و روابط فی
عنوان اساس فرایند جامعۀ مصرفی و مدیریت ناکار آمد شهری مشخص شد. عوامل اقتصادی و شیوۀ پدیدۀ محوری پژوهش حاضر به

جرت و عنوان بستر پدیدۀ مهاای بهعنوان عوامل عّلی، که بر پدیدۀ محوری تاثیر گذار است، تعیین شد. عوامل زمینهمدیریت شهری نیز به
نش یا عنوان کبردها بهشود. راهگر نیز شرایط و روابط اجتماعی کار و فرهنگ کار در کودکی را شامل میبازار زباله هستند و عوامل مداخله

شود شامل شیوۀ انجام کار، نقض قواعد سیستم، و کار کودک است. درنهایت، پیامدها های خاصی که از پدیدۀ محوری منتج میکنشهمبر
ـ اجتماعی، قربانی جرم شدن، و سیمای بردها به محیط زیست، کیفیت پایین زندگی، آسیبهای حاصل از راهعنوان خروجیبه های روانی ـ

 شود. ط میغیرانسانی شهر مربو

یک نظریه از روابط مابین « کدگذاری محوری»و « کدگذاری باز»به دو مرحلۀ باتوجه« کدگذاری گزینشی»در مرحلۀ آخر، 
به مقوالت مرحلۀ قبل، مقولۀ نگارش درآمد؛ به این شکل که در این پژوهش، باتوجهبه« کدگذاری محوری»های موجود در مدل مقوله

مند به پدیدۀ محوری مرتبط شدند. در این بخش، مشخص شد که چگونه عوامل شکلی نظامسایر مقوالت بهمحوری نیز انتخاب شد و 
 انجامد. های آن میبردها و خروجیگذارند و به استفاده از راهمخصوصی بر پدیده اثر می

ه کبه اینتوجهبه مواردی اشاره کرد و باتوان هایی مواجه است، در این مطالعه نیز میجاکه هر کار پژوهشی با موانع و سختیازآن
طور جامع و با هدف شناخت این پدیده است، بنابراین گروه پژوهش در ابتدا اطالعات گردی بهپژوهش مذکور اولین پژوهش در زمینۀ زباله

نیازمند  شد وار دیگری مشخص میاز حضور در میدان، موارد بسیبا سازوکار و فرایند این پدیده نداشتند. ازطرفی، پسو دانشی دررابطه
ه از تهران گردی در هر منطقگیری بررسی شود تا متناسب با میدان باشد. نوع سازوکار پدیدۀ زبالهنامه و روش نمونهآن بود که مجددًا پرسش

اری گیرد. جامعۀ آم تری از پدیده صورتتر و درستهای بیشتری انجام گرفت تا شناخت کاملمتفاوت بود و به همین دلیل، مصاحبه
ه توسط آوری زبالها در زمان جمعرسی بود؛ بنابراین مصاحبهدستدلیل گستردگی و پراکندگی در مناطق تنها در زمان انجام کار قابلبه

ه را انجام و مصاحب کردندگرد در خیابان حرکت میهمراه زبالهطول مصاحبه بهشوندگان غالبًا درشد و مصاحبهگردان انجام میزباله
رخ یا ویژه افرادی که با چگردان، بهدلیل محدودیت زمانی و مکانی زبالهحال، بهدادند که نیازمند دقت و صرف وقت بیشتر بود. بااینمی

 ها متغیر بوده است.دقیقه در کّل مصاحبه 84دقیقه تا  84، زمان مصاحبه از کردندصورت کتفی بار را حمل میبه
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 پژوهشاخالق در . 2-9

 انتشار و دیتول استفاده، ندیفرا در یعلم ۀجامع کی یاعضا تمام توسط است قرار که است یاخالق اصول از یامجموعه یعلم اخالق
 سراسر در یاخالق یارهایمع به توجه است، یضرور و الزم پژوهش روش و یعلم اصول تیرعا که اندازه همان به. شود تیرعا دانش

 و آشکارتر ــ است انسان آن موضوع که ــ یاجتماع و یرفتار علوم در تیاهم نیا. است اریبس تیاهم یدارا و الزم زین پژوهش ندیفرا
 انیب یگردزباله پژوهش با متناسب موارد یۀکل که دارد وجود یعلم یهاپژوهش در یاخالق اصول درمورد ینکات و موارد. است شتریب
 ۀپروژ نیچنهم. شد خواهد اشاره هاآن به که ردیگیدربرم را یمختلف ابعاد پژوهش در است، یادهیچیپ بحث اخالق جاکهازآن. شودیم

گاه و شناخت درجهت مذکور  نینابراب. است گرفته انجام هدف نیا با که است بار نیاول یبرا و است یگردزباله عنوان با یا دهیپد از یآ
 .شودیم اشاره مهم موارد به پژوهش، از قسمت نیا در که است بوده ییمحتوا و یشناخت ازنظر یاریبس یهاتیمحدود یدارا

 یتماعاج علوم ۀنیزم در کردهلیتحص و متخصص افراد انیم از پروژه نیا در گرانپژوهش و محققان یۀکل کهنیا باوجود: محققان آموزش ـ
 یاهحرف صورتبه را پژوهش به مربوط یاخالق اصول و هستند( یشناسمردم و یاجتماع یمددکار ،یشناسروان ،یشناسجامعه) رفتار و

 در قیتحق دانیم با متناسب و یعمل طوربه را پژوهش یاخالق اصول مجدداً  حال،نیباا اند،دهید آموزش هادانشگاه و یآموزش مراکز در
 آنان درست کردعمل بر نظارت و نانیاطم کسب یبرا افراد کار به شروع ییابتدا یروزها در پروژه سرپرست و دندید آموزش مدتکوتاه

. دندشیم همراه یدانیم پژوهش امر در دارترسابقه و باتجربه افراد با حتماً  کارتازه افراد زین دانیم در و داشت حضور دانیم در شخصاً 
 ازقبل و شدندیم حاضر دانیم در شخصاً  دیجد ۀمنطق در مصاحبه شروع روز نیاول در و هفته هر ۀشنبسه پژوهش سرپرست نیچنهم

 در کار یامرحله یبندجمع گزارش ۀارائ و مشکالت انیب و موجود مسائل درمورد ابهام رفع و نظرها دنیشن یبرا یعموم ۀجلس شروع
 .داشتند حضور هاجلسه

 مونهن گروه از یکاف شناخت عدم و هاتیمحدود یبرخ لیدلبه اما داشت، وجود پروژه یاجرا یبرا یتخصص میت کهآن باوجود ضمناً 
 صورتهب کار، شروع و دانیم در حضور ازقبل میت افراد از یبرخ ،یاختصاص گروه کی عنوانبه گردزباله کودکان بر تمرکز نیچنهم و
 یازسو اتیجربت انتقال ان،یم نیا در. پرداختند مشاهده به صرفاً  ــ داشتند یاطالعات نهیزم نیا در که ــ متخصص افراد ریسا درکنار لوتیپا

 به تا شدیم تیرعا گردانزباله با مصاحبه یاجرا نیدرح موارد یۀکل و گرفت صورت داشتند تیفعال یدانیم کار ۀحوز در قبالً  که یافراد
 .نشود وارد یبیآس مطالعه گروه

گاه ،یرفتار و یاجتماع علوم قاتیتحق در مهم اریبس نکات از: هایآزمودن ـ  بداند هدف گروه که موضوع نیا. است هایآزمودن کامل یآ
 ،یگردزباله ۀوژپر در. است یضرور و الزم آنان به هیاول و یکاف اطالعات ۀارائ بلکه ست،ین یکاف صرفاً  دارد، حضور یقاتیتحق ۀپروژ کی در

 کی در شرکت آنان با مصاحبه از هدف که شدیم داده حیتوض شانیا به درواقع، و شدیم گرفته اجازه هایآزمودن از مصاحبه آغاز از قبل
 .نشد بهمصاح وارد اجباربه یآزمودن گروه وجهچیهبه مذکور قیتحق در نیبنابرا. است یگردزباله ۀدیپد شناخت منظوربه یعلم قیتحق
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گا و دانش با افراد ازجمله اند؛تیاهم و تیحساس یدارا یاخالق یهاجنبه ازلحاظ هاگروه یبرخ: خاص یهاگروه در ینیبال تیفعالـ   یهآ
 جینتا و ندارند را خود کامل اریاخت اعمال ییتوانا که انیزندان) محدود اریاخت با افراد ،(یروان و یذهن اختالالت یدارا افراد) محدود

(. ستا ژهیو توجه ازمندین هاآن در ینیبال ییکارآزما انجام که یخاص یهاگروه از) کودکان و ،(بازگردد هاآن خود به دیبا مطالعه میمستق
 در موردنظر ۀمداخل خطربودنیب و یاثربخش قبالً  االمکانیحت و شود هاآن خاص مشکالت به محدود دیبا کودکان ۀدربار مطالعه

 آغاز را خود کار گردزباله کودکان یدهسامان و یریگشیپ هدف با یگردزباله شناخت ۀپروژ. باشد شده ثابت بالغ افراد یرو مطالعات
 راحلم تمام در نکته نیا به توجه است، بوده کودکان در یگردزباله یدهسامان و یریگشیپ ژهیو طوربه پژوهش از هدف جاکهازآن و کرد

 وعن عمل، در. نشود نگاه نمونه گروه عنوانبه صرفاً  ــ اندداده لیتشک را پژوهش هدف ۀجامع که ــ کودکان نیا به که داشت وجود پژوهش
 ها،آن سّن  با بمتناس زین کودکان به و نداشت سالبزرگ افراد با یتفاوت چیه آنان یبرا مصاحبه علت ۀدربار حیتوض و کودکان با برخورد

 ای تیرضا عدم درصورت. شودیم انجام یعلم ۀپروژ کی در هاآن شرکت منظوربه مصاحبه که شد انیب و شد داده الزم یهاحیتوض
 .نداشت وجود گرانپژوهش یازسو مصاحبه انجام ای ارتباط یبرقرار در یاجبار کودک یازسو ینگران احساس

 که است موضوع نیا نیتضم ــ است داشته معطوف خود به را توجه نیشتریب که ــ یاخالق ۀمسئل نیترمهم: افراد یاراد و آزادانه شرکت ـ
گاه آن ۀبالقو یخطرها از و کنند شرکت پژوهش در یاراد طوربه هایآزمودن  کهنیا ۀدربار افراد پرسش درصورت ق،یتحق درطول. باشند آ

 به مربوط یسازوکارها و ندیفرا شناخت تنها هدف که بودند حیتوض به موظف محققان ر،یخ ای دارد همراهبه یبیآس ما یبرا قیتحق نیا ایآ
 ار،کۀادام به لیتما عدم درصورت کهچنانهم. گرفت نخواهد قرار استفاده مورد آنان به بیآس درجهت جینتا و است یگردزباله ۀدیپد

 . داشتند را مصاحبه ترک حّق  آزادانه

 ستا ممکن که است پژوهش از مدرک و سند ادداشت،ی هرگونه بردن انیازم یبرا فعاالنه تالش یمعنابه یرازدار: بودننامیب و یرازدار ـ
 هب مربوط مدارک و اسناد یۀکل در پژوهش، نیا در. باشد افراد نام بدون نامهمصاحبه یعنی بودن،نامیب و. کند فاش را یآزمودن تیهو

 مربوط دهشگرفته ریتصاو. اندمانده ناشناس افراد و است نشده آورده شوندگانمصاحبه و افراد از ینام ها،ادداشتی و ریتصاو و هامصاحبه
 . ستین ییشناساقابل رهایتصو نیا در افراد ۀچهر و است گردزباله افراد کار محّل  و یزندگ طیمح به

 التمقو و جینتا از هرکدام تا شد باعث امر نیهم و بودند مختلف یهارشته کردگانلیتحص پژوهش گروه یاعضا: پژوهش در صداقت ـ
 یدانیم ۀجربت با و است شده انجام هامصاحبه درطول آنچه با بود ممکن که یجینتا ،یعبارتبه. ردیبگ قرار یبررس مورد پژوهش میت ازطرف

 ــ نیچنهم. باشد پژوهش دانیم با منطبق کامالً  لیتحل جینتا شد یسع و شد گذاشته انیم در پژوهش یاعضا ریسا با نباشد، هماهنگ
 موضوع نیا و است راستاهم نیشیپ یهاپژوهش و ینظر اتیادب با پژوهش یهاافتهی از یاریبس ــ دهدیم نشان شواهد کهگونههمان

ک است بوده تیواقع در آنچه بر گرانپژوهش که دارد آن بر داللت . است یریوگس حداقل یدارا و است آن بر یمبتن جینتا که اند،داشته دیتأ
 ییوار بر بودند، یرفتار و یاجتماع علوم ۀحوز مختلف یهارشته کردگانلیتحص از کهنیا و پژوهش نیا ۀچندنفر میت وجود درضمن،

ک و است افزوده آن اعتبار ینوعبه و پژوهش  .است نطبقم واقع عالم بر و است برخوردار یشتریب اعتبار از پژوهش جینتا که کندیم دیتأ
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 هاکینتک ریسا از شیب افتهیساختارمهین ۀمصاحب روش: اطالعات یآورجمع یهاکیتکن و پژوهش روش به وابسته یاخالق ضوابط ـ
 آشکار گرپژوهش عنوانبه گرمصاحبه نقش کهیزمان و است مبهم و دوپهلو مصاحبه نوع نیا. است اعتماد یۀپا بر رابطه یبرقرار ازمندین

 نیبنابرا است، مصاحبه هنگام افراد یصدا ضبط اطالعات یآورجمع یهاروش از یکی جاکهازآن. کند مختل را رابطه تواندیم شود،
 عبارتبه ای ندینما اافش خود ۀدربار را یاریبس مسائل افراد تا کند جادیا سوءاستفاده یبرا را ییفضا دینبا مصاحبه یررسمیغ طیمح نیا جادیا
 در داستفادهمور روش جاکهازآن و مصاحبه کیتکن در یاخالق ضوابط تیرعا بهباتوجه. کنند صحبت فضا نیا در که شوند بیترغ گر،ید
 یفضا جادیا درصورت تا شدیم داده شرح شوندگانمصاحبه یبرا مصاحبه، هر یابتدا در بود، افتهیساختارمهین ۀمصاحب زین پژوهش نیا

گاه افراد( کیتکن نوع از یناش) دوستانه  ۀرابط جادیا اً صرف نه است، مطالعه و قیتحق هدف و گرندپژوهش گرپرسش افراد ای فرد که باشند آ
 . اطالع کسب منظوربه دوستانه

 یبردهاراه و کردیرو رییتغ با گرانپژوهش و ستین اجراقابل درعمل پژوهش دانیم در کار اصول یتمام تیرعا کهنیا از فارغ
ک با و دارند را کار نیدرح یمورد و اندک راتییتغ ۀاجاز ایجغراف هر به مختص  دنیندبیآس تیرعا هدف، ای راهنما نیترمهم کهنیا بر دیتأ

 در هگرچ. بود شده ضبط صدا شوندهمصاحبه اطالع بدون که داشت وجود یمعدود موارد که کرد اشاره توانیم بود، شوندهمصاحبه افراد
 طیشرا هبباتوجه ضمن، در. شد داده کنندهمصاحبه به اصل نیا تیرعا در الزم تذکر اما د،ینرس شوندهمصاحبه فرد به یبیآس مورد، نیا

. تنداش وجود کودک، با مصاحبه یبرا نیوالد تیرضا کسب مانند اصول، کامل تیرعا امکان گاه شوندگانمصاحبه طیشرا و یطیمح
 هک نبود نیا مورد نیا در یاخالق اصل که بود پژوهش یهاداده یآورجمع هنگامبه کنندگانمشارکت یصدا ضبط موارد، از گرید یکی

گاه با کنندهمشارکت یصدا ضبط گ بدون کنندهمشارکت یصدا که بود یموارد هاداده یآورجمع درهنگام اما باشد، او تیرضا و یآ  یاهآ
 رد پژوهش یهاداده یآورجمع کهیزمان ابتدا در که بود آن زین امر نیا لیدل. بود شده گفته یو به مصاحبه آخر در ای بود شده ضبط او
 ضبط آنان یصدا نبودند، یراض شانیا اگر و ریخ ای شود ضبط شانیصدا ایآ که شدیم گرفته اجازه کنندگانمشارکت از شد، شروع دانیم

 مستلزم یگاه که بود ابانیخ در و گردهازباله کار هنگامبه شب در و زمستان فصل در هاداده یآورجمع زمان کهجاازآن اما شد،ینم
 خشب جه،یدرنت و نداشت وجود هاآن یهاتیروا و هاصحبت از یبردارادداشتی امکان بود، زباله یآورجمع نیدرح گردزباله با یروادهیپ

 بهوجهبات را یاخالق اصول از یبرخ پژوهش یاعضا ط،یشرا نیا تحت. رفتیم نیازب هاآن ثبت هنگامبه پژوهش یهاداده از یتوجهقابل
 اصل. کردندیم ریتفس باالتر اصول ژهیوبه و گرید اصول بهباتوجه را یاخالق اصول از یبرخ یعنی بردند؛یم کاربه پژوهش دانیم طیشرا

گاه بدون کنندگانمشارکت یصدا ضبط ایآ که بود نیا یاساس  از دسته نیا یصدا ضبط کهجاازآن و ریخ ای زندیم بیآس آنان به آنان، یآ
 هک موارد از یبرخ در پژوهش یاعضا از یبرخ بود، گردزباله مهاجران یعنی جامعه، ۀطردشد یهاگروه از یکی به کمک یدرراستا افراد

گاه بدون را او یصدا نداشت، وجود شوندهمصاحبه تیرضا جلب امکان  یسازدهایپ مسئول گرانپرسش گر،ید ازطرف. کردند ضبط او یآ
 صحبت آن درمورد و شد مشخص پژوهش داوطلب گروه توسط یدانیم کار آخر در امر نیا که بودند صداها ضبط یگانیبا و هامصاحبه

 یاخالق اصول یبرخ یریکارگبه امکان پژوهش دانیم تر،درست عبارتبه. گرفت صورت زین یگروهدرون ینقدها و شد وگوگفت و
 یصداها ها،مصاحبه یسازادهیپ بعداز تیدرنها و بود اطالعات ترقیدق استخراج و یسازادهیپ هدف کهیدرحال داد،ینم را پژوهش

 .شدند پاک شدهضبط
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 همواره سؤال نیا و دارد یمال یحام کی یپژوهش هر که است آن یپژوهش اخالق در مهم عوامل از کی: جینتا لیوتحلهیتجز در صداقت ـ
 قوقح از تیحما انجمن یهمکار با کودکان یگردزباله ۀپروژ. ریخ ای است طرح دهندگانسفارش لیم مطابق جینتا ایآ که دیآیم شیپ

 جینتا. ددارن تیفعال حوزه نیا در که یکودکان ژهیوبه بود، داده قرار دهیپد نیا شناخت را پروژه نیا انجام از هدف که گرفت شکل کودکان
 ریاس و پروژه، یحام انجمن، تا شد اعالم دهیپد نیا به مربوط قتیحق کشف منظوربه یرازدار اصل تیرعا با و یکاردست بدون حاصل
 شناخت چراکه دهند، کاهش را گردزباله کودکان بر وارده یهابیآس و کنند یریگمیتصم آن بهباتوجه افراد یحت و هاسازمان و نهادها

 نکته نیا ذکر. است یانسان خسارات و صدمات کاهش ۀنیزم در مناسب یکارراه ۀارائ راه تنها ج،ینتا در تیشفاف با همراه دهیپد یواقع
 دونب و داوطلبانه پژوهش نیا در لیدخ افراد از یاریبس البته ــ بود یسازمان و یمال یحام یدارا پروژه نیا اگرچه که است تیاهم حائز

 .است داده ارائه را جینتا یریسوگ بدون و مستقل طوربه اما ــ کردند یهمکار پروژه با حقوق افتیدر

 براساس و کندیم استفاده آنان آثار از خود اثر دیتول در گرپژوهش که هستند یآثار صاحبان دآورندگانیپد نیا: دآورندگانیپد گرید حقوقـ 
 ورمنظبه ز،ین حاضر قیتحق در. کند ذکر را آثار نیا به استناد کامل اتیجزئ ذکر با و دقتبه است موظف گرپژوهش ،یعلم اخالق

 ذکر با ثارآ گرید و یاکتابخانه اسناد از مورداستفاده مطالب یۀکل دآورندگان،یپد گرید حقوق تیرعا درجهت و یادب سرقت از یریجلوگ
 .است شده آورده کامل اتیجزئ و نام

 پژوهش یهاافتهی. 9-9
اند. مقولۀ اصلی تحلیل شده 01ــ تحت عنوان  بیرون کشیده شده است شدهمصاحبه انجام 039که از بطن  های این پژوهش ــیافته
های مختلف شهر تهران صورت گرفت که پراکندگی مناطق و های مد نظر در مناطق و محلتر توضیح داده شد، مصاحبهپیش کهچنانهم

دهد، تعداد زیادی از این که شواهد نشان میگونهنشان داده شده است. همان 0-8گرد در نمودار شمارۀ زبالههای مصاحبه با افراد محل
نمودار  شده درصورت تفکیکها صورت گرفته است که بهو تعدادی نیز در داخل گودها، گاراژها و بازیافتها در سطح شهر تهران مصاحبه

 صورت گروهی انجام شد.ها بهشود. تعدادی از این مصاحبهذیل مشاهده می

شود. فکیک زباله نیز انجام میجا تشود که در آنگرد اطالق میجا خواهد بود که گود به محّل اسکان افراد زبالهنکته بهتوضیح این
ـ محّل اسکان زباله که اغلب نیز در گودی قرار داشتنند های آجرپزی ــدر ابتدا کوره ردها، اکنون گگردان بود، ولی دراثر افزایش تعداد زبالهـ

اند و در آن سکونت دارند. گاراژها به هاند و با وسایل ابتدایی اتاقی ساختبرخی از این افراد در حاشیۀ شهر و در مزارع، زمینی اجاره کرده
کند گردش کرایه میها و گاراژهای قدیمی در مناطق شهری گفته می شود که صاحب کار )ارباب( بخشی از آن را برای کارگران زبالهمحل

 نامند.ای در گودها را دستگاه میکه این بخش کرایه
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 هاافتیباز و گاراژها گودها، تهران، شهر ۀگان99 مناطق در گردهازباله با هامصاحبه تعداد درصد: 0-8 ۀشمار ودارنم

 نقشه در کهگونههمان. دهدیم نشان را موردمطالعه یهاافتیباز و گاراژها، گودها، ییایجغراف و یمکان تیموقع 0-8 ۀشمار تصویر
 دهید تهران شهر غرب و شرق، ،یغرب جنوب ،یشرق جنوب ،یجنوب مناطق در بیترتبه گاراژها و گودها تجمع است، شده داده نشان

 تهران مناطق در مراکز نیا تعداد کهیدرحال هستند، مراکز نیا از یمحدود تعداد تنها اندشدهمشخص نقشه در که یمراکز. شودیم
 افتیباز بزرنگس عالمت با گرفتند قرار موردمطالعه که یایافتیباز مراکز نیچنهم. است تعداد نیا از شتریب اریبس تهران جنوب خصوصبه
 یهردارش پسماند تیریمد سازمان تیسا به شود رجوع) است تعداد نیا از شتریب اریبس هاآن یواقع تعداد که اندشدهمشخص نقشه یرو

 (. تهران

 تیسا از ــ اندشده داده شینما رنگیمشک یهارهیدا داخل در که ــ گاراژها و گودها یبرا شدهاستفاده یهاعکس
http://www.map.tehran.ir است شده استخراج. 
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 : گودها، گاراژها و مناطق موردمطالعه0 -8 ۀشمار تصویر
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نفر( از  923درصد)22دهد. براساس این نمودار، ملیت گردها را نشان مینیز میزان درصد ملیت زباله 0-9نمودار شمارۀ همچنین 
گردهای افغانستانی از سایر جاکه تعداد زبالهنفر( پاکستانی است. ازآن0)درصد 8نفر( ایرانی و 2)درصد 0گردها افغانستانی، زباله
معۀ جا ها و نمودارهایهای مربوط به جدولها نیز متفاوت است، از این به بعد، تحلیلگردی آنگردان بیشتر است و الگوی زبالهزباله

 گردانی با ملیت افغانستانی، است.هدف این  پژوهْش مختص این گروه، یعنی زباله

 

 طیمح یاقتصاد طیشرا. 8-9-9
 حائز یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع مختلف یهاحوزه و سطوح در توسعه و رشد یبرا یریمس و بستر عنوانبه جامعه هر طیمح
 ارکان زا یکی اقتصاد. است متأثر زین هاآن از است، اثرگذار کالن یهاحوزه ریسا بر کهآن برعالوه یاحوزه هر در رفتشیپ و است تیاهم
 و میمستق اثرات تواندیم آن هماهنگ و جانبههمه رشد یبرا الزم طیشرا امدنین فراهم درصورت که است جامعه اتیح یبرا مهم

 .باشد داشته اشتغال، سطح و یمل درآمد مانند کالن، سطح در و مصرف، یالگوها مانند ُخرد، سطح در یریناپذجبران

 و یمل درآمد عیتوز ۀنحو ،یمل ۀسران درآمد ،(GDP) یمل ناخالص دیتول چونهم یمهم یهامؤلفه شامل یاقتصاد یهاطیمح
 عیتوز ۀنحو و یاقتصاد یهافرصت کالن سطح در که گفت توانیم تر،عام سطح در. است هاآن عیتوز ۀنحو و یاقتصاد یهافرصت ریسا
. تاس یفناور و یقانون ،یاسیس ،یاجتماع طیمح شامل که مؤثرند زین یگرید مهم یهامؤلفه ،یاقتصاد طیشرا برعالوه. است مهم هاآن

 ۀحوز ازجمله ها،حوزه ریسا با یمیمستق ۀرابط که است هامؤلفه گرید و اعتماد ،یاجتماع روابط هنجارها، از متشکل یاجتماع طیمح
 عوامل از که ستا یاقتصاد طیشرا بر اثرگذار ۀمؤلف نیدوم یاسیس ۀحوز. کندیم عمل حوزه نیا یبرا یبستر ۀمثاببه چراکه دارد، ،یاقتصاد
 شده لیتشک یاسیس احزاب هاارزش و وکار،کسب در دولت مداخالت ۀنحو ،یاساس قانون است،یس راتییتغ دولت، روابط با مرتبط
 طیمح .باشد نیقوان بستر در دیبایم جامعه در سالم یاقتصاد یهاحرکت. است یقانون یهااستیس حوزه نیا یهامؤلفه از یکی. است
 و سیتأس جواز ای دادوستد با مرتبط یقانون یهااستیس جامعه، آن نیقوان ۀکنندانیب درواقع، است اثرگذار یاقتصاد طیشرا بر که یقانون
. دارد یاقتصاد یهافرصت ۀعادالن عیتوز بر یتوجهقابل ریتأث منصفانه، قانون ژهیوبه قانون، نیچنهم. است یاقتصاد کار بر ناظر نیقوان

 گردهازباله ملیت :0-9 ۀشمار نمودار
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 ،دیتول روش در گرفتهصورت راتییتغ به که است خاص یمعنا در یفناور و عام یمعنا در مصنوع طیمح مهم یهاحوزه از گرید یکی
 تیفیک یاارتق و بهبود موجب شهیهم یفناور راتییتغ. دارد اشاره محصول تیفیک و ارتقا یبرا آالتنیماش و دیجد زاتیتجه از استفاده

 بهبود ،یفناور بخش ۀتوسع ابداعات، و اختراعات کند،یم توجهقابل و مهم اقتصاد یبرا را یفناور طیمح آنچه. است یاقتصاد بخش در
 یتیجمع تحوالت. است آن ساخت و ب،یترک رشد، ت،یجمع مهم یهاحوزه از گرید یکی ت،یدرنها. است واردات و صادرات و ،یعلم

 تواندیم یصاداقت یهافرصت بودنفراهم درصورت تیجمع عیسر رشد مثال، یبرا باشد؛ داشته توسعه بر یتوجهقابل ریتأث تواندیم زین
 .نجامدیب مهاجرت و یکاریب گسترش به یاقتصاد یهافرصت نبود درصورت ای آورد همراهبه را یاقتصاد ۀتوسع

 اقتصاد بخش ط،یشرا از یبرخ تحت. کرد میتقس یررسمیغ اقتصاد و یرسم یاقتصاد بخش دو به توانیم را جامعه کی اقتصاد
 اداقتص کهیدرصورت رد،یگیم صورت دولت نظارت تحت و اتیمال پرداخت با همراه یرسم اقتصاد. ردیگیم شکل زین یرقانونیغ
 اشتغال. دیآیم وجودبه مذکور یهامؤلفه از یبرخ ای همه در ضعف لیدلبه توسعهدرحال یکشورها در و ستین شکل نیبد یررسمیغ
 هاآن از یکی که اندتیفعال درحال بخش نیا در یمختلف مشاغل. است فقر شیافزا با توأم و نییپا اشتغال طیشرا یمعنابه یررسمیغ

 خود ازین دتاً قاع ست،ین آن انجام به حاضر زین یانسان یروین هر و ندارد ازین متخصص یروین به کهآن لیدلبه یگردزباله. است یگردزباله
 ــ شوندیم کشورها وارد یرقانونیغ شکلبه که ــ ارزان کارگر قالب در مهاجر یروهاین منظور نیبد. کندیم نیتأم یخارج بازار از را
 ریسا و زبانیم ۀجامع از طردشدگان عنوانبه مهاجر یروهاین مواقع، از یاریبس در. شوند یگردزباله بازار جذب توانندیم یراحتبه

 .شوندیم بازار نیا جذب فقرا، و یقوم یهاتیاقل مانند زبان،یم ۀجامع طردشدگان

 اب یررسمیغ اقتصاد نیا که است مطلب نیا صحت بر دال حاضر پژوهش در دانیم از حاصل شواهد ران،یا در یگردزباله ۀدربار
 دهیپد نیا شروع و بروز لیدال به آن ازشیپ دیبا اما. داشت خواهد و است داشته یریگچشم رشد تهران ژهیوبه و رانیا در یگردزباله عنوان

 یانهیزم مدل براساس. پرداخت افغانستان از ارزان مهاجر یروین استخدام و ورود یعنی آن، گسترش لیدال از یکی ژهیوبه و رانیا در
 نیا. دارد نقش حوزه نیا به مهاجر کودکان یگردزباله اخص طوربه و یگردزباله سمتبه افراد دادنسوق در یاساس عامل دو پژوهش،

 یشهر یهازباله تیریمد یهاوهیش و افغانستان ۀجامع در یاقتصاد یهافرصت فقدان و فقر یعنی ،یاقتصاد عوامل شامل عوامل
 ۀجامع در فقر ازجمله شوند؛یم میتقس تریجزئ عامل نیچند به خود ۀنوببه یاقتصاد عوامل. است تهران در( افتیباز و یآورجمع)

 فقدان لیدلبه کودکان یتوانمند و رشد عدم ،یاقتصاد یهافرصت نبود ،یکودک مفهوم خانوارها، ادیز تیجمع ها،خانواده فقر افغانستان،
 یشهر یهازباله یآورجمع تیریمد مدل ای ستمیس گر،ید یسواز. گرید اریبس موارد و یآموزش ستمیس ناکارآمدبودن ای یآموزش ستمیس

 ریسا و کودکان که یاوهیش یعنی است، زباله یآورجمع ۀویش نیا به کودکان، ژهیوبه افراد، ریسا ۀدهندسوق عوامل از یکی خود تهران در
 .پردازندیم زباله یآورجمع به شهر سطح در چرخ، و یکتف مانند پاافتاده،شیپ و ییابتدا یابزارها از استفاده با افراد

 ای عامل چه کهنیا ۀدربار. است دشوار دارد، هادهیپد ریسا با دهیپد نیا که یمتقابل ۀرابط و یگستردگ لیدلبه فقر ۀمسئل به پرداختن
 نشان دشواه از یبرخ. کرد اشاره قیدق طوربه توانینم کند،یم لیتسه را آن یگستردگ و شودیم فقر شروع سبب خاص طوربه یعوامل

 کهیاونهگبه است، دهینجامین فقر کاهش به رشد نیا اما ، است کرده تجربه را یاقتصاد رشد افغانستان ۀجامع ر،یاخ ۀده کی در که دهدیم
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 صاداقت وزارت) ندارند را خود یازهاین از یاریبس نیتأم ییتوانا افراد از دسته نیا و برندیم سربه دیشد فقر در مردم درصد  02 حدود
 ۀجامع در فقر ۀنیزم در. است افزوده فقر دیتشد بر افغانستان در آن تداوم و جانبههمه جنگ(. 9382 ،یجهان بانک ؛9380 افغانستان،
 :کرد تیروا ساله87 یگردزباله افغانستان،

 دارم، خواهر تا 0. کارنیب شونهمه بابا، نه[ کنند؟یم کار تخانواده. ]گهید میریفق م؛یندار که یاقتصاد تیوضع
 .خونهیم درس برادرم هی فقط. کارنیب شونهمه. ترنکیکوچ من از دارم، داداش تا 0. ترنکیکوچ ازم

روستاها  ویژه در. معیشت افراد بهکشاورزی سنتی، محیط و ساختار اجتماعی جامعۀ افغانستان را شکل داده استاقتصاد بر پایۀ 
هان محسوب مخدر در ج کنندگان ماّدۀترین تولیدکنندگان و تأمینعنوان یکی از بزرگجاکه افغانستان بهشدت به آن وابسته است و ازآنبه

کشاورزی خود را به کشت تریاک اختصاص داده است. نقش تولیدات مواّد مخدر در بیشتر مناطق افغانستان شود، بنابراین بیشتر اقتصاد می
دهد که مردم افغانستان درواقع، بخش عظیمی از توان افزایش است که با شروع جنگ نیز شدت پیدا کرده است. این عوامل نشان میبهرو

اند که کاربرد زیادی در آن جامعه ندارد. اگرچه تجارت و صادرات در این بخش ادهبخش کشاورزی خود را به این تولیدات اختصاص د
ای زیرکشت توسط افراد و درواقع، اختصاص صرف و بدون دلیل کمبود امکانات کشاورزی، کمبود زمینهتواند سودزا باشد، ولی بهمی

درصد( و شرقی  10د که مناطق جنوبی )دهنمودار زیر نشان میبخش کشاورزی به تولید مواّد مخدر بر این فقر اثر گذاشته است. تنوع

 اند.داشته اند.میالدی داشته 9383( بیشترین سهم تولید در بخش تریاک را در سال درصد 80)

 

 (8028متحد، ملل سازمان جرم و مخدر موادّ  کنترل )ادارۀ 9383 سال در تریاک تولید در افغانستان جغرافیایی مناطق سهم :0-0 ۀشمار نمودار
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توان میزان فقر در کشور افغانستان را می، 0-9 ۀشمار تصویر امعۀ افغانستان باال است. براساسفقر در ج نرخ شد، بیانکه چنان
واهد که شگونهکنند و همانمیگرد از شهر هرات به ایران مهاجرت ، بسیاری از افراد زبالهشواهد میدانی این پژوهش براساسترسیم کرد. 

 های فقیر این کشور است.نادهد، استان هرات جزو استنقشه نشان می

 (9380در کشور افغانستان ) وزارت اقتصاد کشور افغانستان،  جغرافیایی درصد فقر براساس مناطق :0-9 ۀشمار تصویر

ین چنهای محلی و جنگ است. هماست که ناشی از درگیریدلیل فضای ناامنی های اقتصادی مناسب بهفقدان یا کمبود فرصت 
نها گذاری اقتصادی داخلی را تشود، سرمایهمخدر صرف می درصد باالیی از نیروی کار در بخش کشاورزی که برای تولید موادّ  اختصاص

صورت محدود و در مخدر متمرکز کرده است. سایر تولیدات و محصوالت کشاورزی، مانند محصوالت غذایی، به در بخش قاچاق موادّ 
ت ای کوچک شخصی اسشده است و درنتیجه، تأمین معاش مردم افغانستان ازطریق همین زمینه سازیایی با وسعت کم خصوصیزمینه

های کشاورزی و عدم توجه به سایر منابع باعث آن شده ونه تخریب در زیرساختگها را با مشکل مواجه کرده است. اینکه جذب سرمایه
د باالیی از فقر درص که است که رشد، بیشتر در بخش اقتصادی نصیب اقشار باالیی جامعه شود و کمترین تأثیر را بر مناطق روستایی ــ

 (.9380)وزارت اقتصاد کشور افغانستان، کنند نفر در روستاها زندگی می 8 ،نفر فقیر 4دهد که از هر ــ بگذارد. شواهد نیز نشان می را دارند

نرخ باروی در کشور  تواند نقش مهمی در فقر و تداوم آن داشته باشد.تبع آن، تعداد فرزندان زیاد میهای باال و بهچنین باروریهم 
ازای هر فرزند به 28/8میالدی به حدود  9382این نرخ در سال  ازای هر زن بود.فرزند به 24/2میالدی برابر با  9332افغانستان در سال 

این نرخ در مناطق  ،(. بنابراین هنوز هم نرخ باروری در جامعۀ افغانستان باال است. بدون شک9382یافته است )پرتال آمار، زن کاهش 
 گردها روایت کرد:مینه، یکی از زبالهتواند بیشتر نیز باشد. در همین زچنین در میان طبقات و اقشار فقیر میفقیر و هم

 سه بابام. پدر هی با دارم، مادر تا 0 مادر؛ و پدر تا 8. میخواهر تا 83 م،یداداش تا 2 ما نفرن؛ 93 اآلن مونخانواده
 .نفر 82 شدن که دارن بچه زنا نیا از هرکدوم از داره، زن تا
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که متولدین سال توجه اینمیالدی نرخ باوری در افغانستان باال بود. نکتۀ قابل 9332از سال که بیان شد، تا قبلگونههمان
افزایش  تواند بهای نزدیک به سّن کار خواهند رسید. درنتیجه، این امر میدهاند یا در آیناز آن، اکنون به سّن کار رسیدهمیالدی و قبل 9332

افغانستان  تواند به تداوم فقر درهای فقیر، میخصوص در میان خانوادهتبع آن، افزایش کودکان کار منجر شود. باروری باال، بهنیروی کار و به
 براساس نیچنهم. است رگذاریتأث فقر ۀچرخ نابراین باروی باال در تداوم فقر یا برهای فقیر بینجامد. بتر در میان خانوادهطور خاصو به
 باسو ۀینظر براساس. شود منجر کودکان کار به مختلف یهاشکل به تواندیم خانوار سطح در فقر شد، مرور دوم فصل در که ییهاهینظر

 ارک بازار به را کودکانشان آنان کنند، برآورده را خانواده یضرور یازهاین نباشند قادر خانوار سرپرستان ای نیوالد اگر ،(8221) ون و
 یهاانوادهخ باشد، اثرگذار خانواده رفاه در تواندیم کودکان درآمد کهنیا و فقر لیدلبه نیچنهم. کنند کمک خانوار درآمد به تا فرستندیم

 فرستادن جهت مالز ۀزیانگ و هیسرما فاقد ریفق یهاخانواده کهآن ضمن. دارند کار بازار به فرزندانشان فرستادن یبرا یشتریب ۀزیانگ ریفق
 اریدراخت ار فرزندانشان آموزش ۀنیزم در خصوصبه یگذارهیسرما یبرا یکاف منابع خانوارها ط،یشرا نیا در. هستند مدرسه به فرزندانشان

 ببس امر نیا و مانندیبازم هامهارت کسب از کودکان گونه،نیا و فرستندیم کار بازار به درآمد کسب منظوربه را کودکانشان و ندارند
 :کرد تیروا ساله88 یکودک نه،یزم نیهم در. نشوند توانمند آنان تا شودیم

 سهمدر اصالً . ]مینداشت پول اصالً  دم،ینرس کالس به[ ؟یخوند کالس چند تا. ]کردم ول م،ینداشت پول خوندم؛
 کار هم تانافغانس. ]رونیب امیب گهید شدم ناچار م،یبخور نون که مینداشت پول گهید رفتم؛ اول[ ؟ینرفت ای یرفت

 .بود یکس گه،ید نه[ گوسفندا؟ بود خودتون یبرا. ]چرندومیم گوسفند[ ؟یکردیم

ع از خود دربرابر های ناصحیح دفاکه فقر بر شیوهایگونهای متقابل برقرار است، بهبین فقر و مخاطرات طبیعی در افغانستان نیز رابطه
 نوبۀ خود در بازتولید فقر نقش اساسی داشته است. درصورتسوی دیگر، مخاطرات طبیعی و انسانی بهمخاطرات تأثیرگذار بوده است و از

سال اجبارًا تن به مهاجرت به سایر مناطق یا کشورها خواهد داد. حوادث، نیروی کار مازاد در هر ردیف سنی از کودک تا بزرگبروز این 
این خروج سرمایۀ انسانی )هرچند فاقد مهارت و دانش( خود علتی مضاعف بر راکدماندن اقتصاد افغانستان و عدم رشد آن است، که 
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 (9382 ،آمار پرتال ) افغانستان در میالدی 9382 تا 9332 سال از باروری نرخ نمودار :0-8 شمارۀ نمودار
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آورد. های اقتصادی، عدم توازن در توزیع درآمدها، و درنهایت، کاهش تنوع شغلی فراهم میا برای نابرابریرشد ناهمگون اقتصادی زمینه ر
 سزایی دارد.کرد، نابرابری در درآمد در ورود کودکان به کار سهم به( استدالل می9338که رانجان )گونههمان

دهندۀ بستر و شرایط اقتصادی محیط نشان این حوزهه کودکان، در ویژگردی و حضور افراد مهاجر، بهازطرف دیگر، مسئلۀ زباله 
م جمعیت آیند. تراکویژه تهران، میشهرها، بهاز ورود غیرقانونی به ایران، به کالنمقصد برای آنان است. بیشتر مهاجران افغانستانی پس

ون تهران است. شواهد خصوص مشاغلی با مهارت اندک از نکات مثبت شهرهای بزرگ چشهرها بهباال و فرصت یافتن شغل در کالن
اند. حال، باید به این مسئله پرداخت که چرا و تحت چه گردان مهاجران افغانستانیمیدانی پژوهش حاضر نشان داد که بسیاری از زباله

ود. شگیرد و بستری برای جذب کارگران و کودکان مهاجر میعنوان یک اقتصاد غیررسمی در تهران شکل میگردی بهشرایطی زباله
 ، درتنشده اس های اجتماعی تنظیمهای کسب درآمد است که توسط دولت در محیطفعالیت»گونه که گفته شد، اقتصاد غیررسمی همان

 نبود نیاز به نیروی انسانی، محدود، فعالیت عبارتی، (. به89 ، ص8212)کاستلز و پورتز، « شوندهای مشابه تنظیم میکه فعالیت یجای
در  های این اقتصاد است. اقتصاد غیررسمی ریشهسرمایۀ اندک از ویژگی به نیاز کیفیت کاری پایین و این حوزه، از کشور قوانین حمایت

های نئولیبرالی نیز در گسترش اقتصاد چنین سیاستهای ملی و محلی، قوانین و غیره دارد. همهای دولتفقر، تورم، بیکاری، سیاست
 کند،می نشینیعقب خود هیرفا کارکردهای از دولت کهنئولیبرال، هنگامی هاینظام چراکه در کند،سزایی ایفا میهغیررسمی نقش ب

و  کشندمی عقب خود هیرفا وظایف از هادولت نئولیبرال، عصر در دیگر، عبارتبه .دهدمی بیشتر سیطره را مندانهحکومت کارکردهای
 زمینۀ در که زیرا دولتی کنند،می بیشتر را آن برعکس، بلکه کنند،نمی نشینیعقب خودشان مندانهحکومت وظایف از فقطنه حالدرعین

نبودن سوی دیگر، مکانیزهاز .کند اعمال سلطۀ بیشتری مندیحکومت زمینۀ در که یابدمی را امکان این کند،می نشینیرفاهی عقب
آوری سوی عوامل نظارتی و اجرایی جمعسیستم، و نقض قوانین شهری ازکردن این نکردن در زمینۀ مکانیزهآوری زباله، تالشسیستم جمع

لی، استفاده از های نئولیبراتحت سیاست ،سوگیری بازار غیررسمی زباله نقش مهمی داشته است. بنابراین از یکو بازیافت زباله در شکل
هاجر غیرقانونی وجود ندارد، چراکه آنان هیچ تشکل و صنفی تر از کارگر مقیمتکه نیرویی ارزانکارگران ارزان یک گزینه است، درحالی

راحتی بودن بهدلیل غیرقانونیگیرد و درصورت اعتراض، بهدهی کارشان ندارند و بسیاری از مزایای کار به آنان تعلق نمیبرای سازمان
دم و ع هار آموزش شهروندان برای تفکیک زبالهسوی دیگر، ناکارآمدی مدیریت ملی و مدیریت شهری دتوانند از کار اخراج شوند. ازمی

کان در این گردی و استفاده از کودگیری اقتصاد غیررسمی زبالهبستر مناسبی را برای شکل هاآوری و بازیافت مکانیزۀ زبالهتوانایی جمع
 حوزه فراهم کرده است.

اقتصادی )فقر، بیکاری، تورم، نابرابری درآمدها(، عوامل  گردی شامل عواملعوامل اثرگذار داخلی بر رشد اقتصاد غیررسمی زباله 
دلیل نهادی و ساختاری )ضعف ساختارهای قانونی، نبود نظارت دولتی، فساد اداری و اقتصادی(، و دیگر عوامل است. ازطرفی، ایران به

ها و تبع آن، بسیاری از فعالیتست و بههای اقتصادی و عمرانی و تولیدی دچار رکود یا کاهش شده اهای اقتصادی، در فعالیتتحریم
 اند. این تغییرات نیز موجب تعدیل نیروی کار شدهگیری داشتهاند یا کاهش چشمهای حوزۀ عمرانی و تولیدی یا با رکود مواجه شدهپروژه
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گردها ه، یکی از زبالهشود. در همین زمینسختی یافت میشوند، بهو خواهد شد و دیگر مشاغلی که مشمول حمایت قانونی می است
 روایت کرد:

 بودم ساختمون کار خودم من. کار نیا تو اومده هم یکاریب حاال. کار نیا تو یافتیم باشه، یکاریب ُخب نبود؛ کار
 ساختمون کار. کارمون شد تموم جااون گهید. کردم کار یکارگچ فقط سال 8 بودم، یکار¬گچ سال 8 سال؛ 0

 هی. بود شده تموم کارم اون ران،یا اومدم گهید. بود ضیمر امرزمیخداب مامان چون افغانستان، رفتم من. دیخواب
 .کار نیا تو اومدم منم. لرستان بود رفته کارمصاحب دونه

سمی سوی اقتصاد غیرراین دو عامل مهم، یعنی نبود مدیریت کارآمد و شرایط اقتصادی حاضر در ایران باعث شده است تا حرکت به 
دلیل د و هم بهکنسرعت انجام شود. ازطرفی نیز با حضور فزایندۀ اتباع مهاجر، هم تقاضا برای کار در بخش رسمی افزایش پیدا میزباله به

فراهم  های شغلی دیگرییابد. درنتیجه، چون برای مهاجران غیرقانونی فرصتهای رسمی کاهش میایجاد فضای رقابتی، انتفاع فعالیت
گردها شوند. یکی از زبالهگردی میشود، وارد بخش غیررسمی اقتصاد ازجمله زبالهها پایمال میحقوق آنان در سایر بخش نیست یا حتی

 روایت کرد:

 .جانیا اومدم گهید خوردن، رو پولم ندادن، رو پولم کردم؛یم کار یسازشهیش ۀکارخون تو قبالً 

 علت هم است که، ایگونهبه دارد، فقر با مستقیمی ارتباط گرچه غیررسمی، اقتصاد گسترش که داشت اظهار توانمی درمجموع،
 است. مندیحکومت و فضامندی از ایپیچیده حاصل حلقۀ دیگر، ازسوی اما جامعه است. در فقر افزایش برای معلولی هم فقر و
 شود.می محسوب کلیدی مفهومی غیررسمی اقتصاد ۀسوم، مسئل جهان در ویژهبه فقر، مطالعاتی حوزۀ در رو،ازاین

 . اقتصاد زباله2-9-9

 شدنییکاال و مصرف یالگو راتییتغ ت،یجمع رشد درکنار. است داشته یادیز اریبس رشد تهران شهر تیجمع گذشته، ۀسد کی درطول
 پسماند ای زباله تیریمد کهیاگونهبه است، داشته شهر نیا در زباله دیتول در یمهم نقش یدارهیسرما اقتصاد بر یمبتن انسان یزندگ سبک

 رسودپ یصنعت به آن افتیباز و زباله امروزه، زباله، تیریمد چالش درکنار. است شده لیتبد تهران یشهردار مهم یهاچالش از یکی به
 سود کسب دنبالبه ینحوبه هرکدام اندکرده یگذارهیسرما حوزه نیا در که یافراد و پسماند، سازمان و یهایشهردار که است شده لیتبد
 خصوصبه کشورها ریسا مهاجران چونهم جامعه، طردشدگان و جامعه نییپا اقشار ای درآمدکم شهروندان گر،ید ازطرف. اندعرصه نیا در

 کهگونههمان. کنندیم تالش خود یبقا و شتیمع نیتأم یبرا زباله، یآورجمع قیازطر دستنیازا یافراد و هاخانمانیب افغانستان، کشور
 پژوهش، از خشب نیا در. گردزباله افراد و انیکارفرما تا گرفته یشهردار از رند،یدرگ زباله ۀدیپد با یمختلف یهاگروه و هاسازمان شد، گفته

 .شودیم پرداخته ــ مختلف یهاگروه براساس یدانیم شواهد بهباتوجه ــ تهران شهر در زباله اقتصاد به
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 یپسماندها یواگذار قانون براساس نخست، کند؛یم یبرداربهره  باارزش خشک یپسماندها از عمده ۀویش دو به تهران یشهردار
 رواگذا مانکارانیپ به را مختلف مناطق باارزش خشک یهازباله ،یادوره صورتبه یمبلغ افتیدر درقبال که تهران یشهردار خشک

. شودیم داده انتقال( آرادکوه) زباله دفع محّل  به و شودیم یآورجمع یشهر خدمات یهانیماش ۀلیوسبه که ییهازباله دوم،. کندیم
 واگذار کارمانیپ به ،یمشخص مدت یبرا بازهم را ــ است تر و خشک یهازباله از یبیترک که ــ هازباله نوع نیا یآورجمع یشهردار

 یتوجهابلق درآمد و سود به تهران یشهردار وه،یش دو نیا قیازطر که رسدیم نظربه نیبنابرا. کندیم افتیدر را ینیّ مع مبلغ آنان از و کندیم
 درآمد ،گرفت صورت فرد،یفیشر ییآقا تهران، پسماند یزیربرنامه معاونت سرپرست با که یامصاحبه براساس. کندیم دایپ دست

 درآمد که پرسش نیا به پاسخ در شانیا. شد انیب تومان اردیلیم 933 حدود را حوزه نیا در کارانمانیپ از یشمس 8027 سال در یشهردار
 تیقابل و است یتوجهقابل عدد که است تومان اردیلیم 933 از کمتر: »کرد عنوان است، زانیم چه یپسماندها یواگذار از یشهردار

 . «است یمنف پسماند تراز اما دارد، هم شیافرا

 منطقه هر از جه،یدرنت کند؛یم واگذار کارانمانیپ به جداگانه صورتبه را منطقه هر ،یشهردار که است مهم زین نکته نیا ذکر
 تهران رشه مختلف مناطق در زباله زانیم شد، گفته طورکههمان. کندیم افتیدر پول منطقه آن ۀزبال زانیم براساس و جداگانه صورتبه

 .است شده ارائه ذیل جدول در آن ترقیدق آمار. است متفاوت
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 : میانگین پسماند روزانۀ مناطق شهر تهران براساس ُتن در روز ) پرتال سازمان مدیریت پسماند تهران(.0-8جدول شمارۀ 

 منطقه 11سال 11سال 13سال 31سال 38سال 32سال 39سال 34سال 35سال 36سال

882 807 888 018 022 072 882 832 018 042 8 
287 299 782 794 720 181 794 791 219 283 2 
082 094 087 923 928 008 094 081 084 032 9 
718 778 732 277 283 208 288 290 422 418 4 
738 702 782 277 120 189 277 739 429 874 5 
918 089 091 927 949 982 974 912 032 924 6 
929 917 921 928 904 947 971 922 929 928 1 
971 922 929 988 990 984 929 923 941 988 1 
884 889 887 888 887 842 812 828 827 879 3 
982 979 943 927 980 929 092 923 977 919 81 
920 923 984 907 993 919 038 920 924 927 88 
082 008 028 028 008 092 022 022 077 047 82 
821 828 881 848 888 881 848 822 817 848 89 
099 093 037 921 928 033 089 089 037 918 84 
813 821 823 800 839 882 878 877 829 840 85 
984 971 921 979 929 947 929 924 929 948 86 
989 994 988 908 993 988 929 921 928 089 81 
088 048 008 002 972 973 970 970 929 940 81 
988 999 980 948 983 988 992 901 902 924 83 
080 088 004 003 042 029 021 889 804 887 21 
983 811 821 879 848 822 822 814 872 872 28 
821 812 824 829 821 842 830 12 71 72 22 

 کل 6118 1211 1451 1445 1442 1126 1249 1431 1544 1413

8/3- 8/3 8/3 0/3 2/3- 8/3- 9/3- 9/3 2/3   
درصد 
 تغییرات

 ازجمله یمختلف عوامل ان،یم نیا در که است متفاوت تهران شهر مناطق ۀزبال زانیم دهد،یم نشان فوق جدول شواهد کهگونههمان
 ریتأث آن بر عوامل گرید و است انیدرجر منطقه در که ییهاتیفعال نوع خانوارها، مصرف و درآمد زانیم ت،یجمع تراکم ت،یجمع زانیم
 لیدال از یکی که است افتهیشیافزا تهران در ریاخ یهاسال در زباله دیتول زانیم دهد،یم نشان 0-8 جدول شواهد نیچنهم. گذاردیم

 ُتن 72 از کهیاگونهبه است، داشته را زباله دیتول شیافزا زانیم نیشتریب 99 ۀمنطق ان،یم نیا در. است شهر نیا تیجمع شیافزا آن یاصل
 نیچنهم. دهدیم نشان را یبرابر 4/9 حدود یشیافزا رقم نیا که است دهیرس 8022 سال در ُتن 821 به یشمس 8017 سال در روز در
 :است ریز شرحبه یشمس 8017 سال زیآنال مطابق یرخانگیغ و یخانگ یپسماندها یکیزیف زیآنال
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 خشک یهازباله را یرخانگیغ یهازباله از درصد 7/41 و یخانگ یهازباله از درصد 7/08 دهد،یم نشان شواهد کهگونههمان 
 جدول براساس نیچنهم. است ارزشمند خشک یهازباله تهران یهازباله درصد 04 حدود گفت توانیم جه،یدرنت. دهدیم لیتشک

 ن،ینگایم طوربه که کرد برآورد توانیم نیبنابرا. است شده دیتول تهران شهر در زباله ُتن 7812 روزانه یشمس 8022 سال در ،0-8 ۀشمار
 زانیم میتوانستیم م،یداشت زین را زباله لویک هر متیق متوسط اگر. شودیم دیتول تهران شهر در ارزشمند خشک ۀزبال ُتن 9298 روزانه
 رانکامانیپ و یشهردار بینص هیسرما نیا از یتوجهقابل بخش شک، بدون. میکن محاسبه را تهران شهر در زباله ۀروزان ۀافزودارزش

 .دهدیم نشان را یشمس 8012 سال در منطقه هر کیتفکبه خشک یهازباله زانیم 0-4 ۀنمودارشمار نیچنهم. شودیم

 

 

 (1991دانشگاهی ی خشک خانگی و غیرخانگی ) پژوهشکدۀ توسعۀ تکنولوژی جهاد ها: آنالیز میزان زباله9-9جدول شمارۀ 

  غیرخانگی خانگی اقالم
 
 
 
 
 
 
 

 غیرخانگی خانگی اقالم

 1/1 1/1 فلزات غیرآهنی 8/8 1/1 نان
 9/1 9/1 پارچه 9/9 1/9 الستیک

 2/9 9/1 شیشه 9/1 9/1 پت
 9/1 1/1 چوب 9/9 9/9 مشمع
 9/1 9/1 خاک 1/1 1/1 طلق
 1/1 9/1 تتراپک 8/1 9/1 فوم

 1/1 9/9 ویژه 1/19 9/9 کاغذ
 9/11 9/18 پسمانده تر 2/19 9/1 مقوا
 9/1 9/1 سایر 9/1 1/9 آهن
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 )کیلوگرم( 12 سال در گانه99 مناطق در تهران شهر شدۀآوریجمع خشک پسماند کل میزان :0-4 شمارۀ نمودار

 (.8028 هیدانشگا جهاد تکنولوژی توسعۀ پژوهشکدۀ )
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 یشتریب ارزشمند خشک ۀزبال 93 و ،8 ،9 ،84 ،4 ،89 ،8 ۀمنطق مانند تهران شهر مناطق از یبرخ در ،0-4 ۀشمار نمودار براساس 
 ت،یجمع م،تراک ازجمله یمختلف عوامل ریتأث تحت زانیم نیا دیتول شد، اشاره باال در کهگونههمان. شودیم دیتول مناطق ریسا به نسبت

 8 ۀمنطق در ن،یانگیم طوربه باال، نمودار براساس. است عوامل گرید و خانوارها اقتصاد منطقه، در یجار یهاتیفعال منطقه، مساحت
 سال، نیهم آمار براساس نیچنهم. است شده دیتول ارزشمند ۀزبال لویک 8400180778 ،یشمس 8012 سال در تهران یشهردار

 روزانه شد گفته که باال برآورد بهباتوجه. است شدهیآورجمع تهران شهر در ارزشمند ۀزبال( ُتن 0980889) لوگرمیک 88900980882
 شهر در ارزشمند خشک ۀزبال( بودند کرده برآورد روز در ُتن 9133 را زانیم نیا یشمس 8022 سال در پور یحجت و افراخته) تن 9298
 .شودینم یآورجمع یرسم یمباد قیازطر زباله نیا از یتوجهقابل حجم که کرد برآورد توانیم شود،یم دیتول تهران

 مدت یبرا را یشهردار مختلف مناطق که هستند یکارانمانیپ برندیم نفع خشک یهازباله از که یگرید یهاگروه از یکی 
 صبح نوبت در سو،کیاز نیبنابرا. اندمناطق نیا یهازباله از سود کسب دنبالبه مختلف اشکال به آنان. کنندیم اداره و اجاره یمشخص

 نیا یهابالهز وانت مانند یزاتیتجه از استفاده با زین افتیباز کارگران. پردازندیم مناطق یهازباله یآورجمع به افتیباز کارگران قیازطر
 از ستهد نیا با که یهامصاحبه براساس. خرندیم افراد نیا از ییلویک صورتبه را هازباله انیکارفرما نیا که کنندیم یآورجمع را مناطق

 833 متیق به نیانگیم طوربه را زباله لویک هر آنان که شد مشخص گرفت، صورت افت،یباز در شاغل یگردهازباله گرد،زباله کارگران
 صورتبه را تهران شهر مناطق شتر،یب درآمد کسب منظوربه کارانمانیپ از گروه نیا گر،ید یازسو. فروختندیم کارانمانیپ به تومان

 شواهد براساس. کنندیم کار یررسمیغ بخش در که یافراد دهند،یم اجاره افراد از گرید یادسته به شب و بعدازظهر نوبت در شدهمیتقس
 پسماند مانساز یهانامهنییآ برخالف نیچنهم و شودیم کودکان ژهیوبه کارگران استثمار باعث که است یاگونهبه کار از شکل نیا ،یدانیم

 ای خرند،یم ییلویک صورتبه را افراد از دسته نیا یهازباله ای یعنی کنند؛یم سود کسب وهیش دو به کارانمانیپ نیا درواقع،. است تهران
 که یرخن براساس را هازباله دیبا گردزباله افراد و رندیگیم گردهازباله از موردنظر ۀمنطق در کار ۀاجاز دادن یبرا را یمبلغ ماهانه صورتبه
 اجاره هماهان صورتبه کنند، یآورجمع زباله مدنظر ۀمنطق در بتوانند کهآن یبرا دیبا ای بفروشند او به است، کرده مشخص کارمانیپ

 گردهالهزبا کنند،یم کار آن در که یامنطقه براساس و گرفت صورت گردزباله افراد از دسته نیا با که یهامصاحبه براساس. بپردازند
 سرپرست ۀگفت براساس نیچنهم. کردندیم پرداخت کارمانیپ به تومان 803330333 تا تومان 904330333 نیب یمبلغ ماهانه صورتبه

 ،کردندیم پرداخت اجاره یشهردار به تومان اردیلیم 83 حدود کارانمانیپ ،یشمس 8027 سال از قبل تا تهران پسماند یزیربرنامه معاونت
: ردک انیب است، قدرچه کارنمانیپ درآمد که پرسش نیا به پاسخ در شانیا. است دهیرس تومان اردیلیم 933 به 27 سال در رقم نیا اما
 نیا برود، یاصول یهاراه سمتبه اگر ،یفعل یهاراه از البته]...[.  است 27 سال در یشهردار درآمد معادل یعنی] است معادل باً یتقر

 ۀدامن در تفاوت نیا. کرد مشاهده را گردهازباله توسط هازباله فروش متیق توانیم ،0-0 ۀشمار جدول در .کندیم دایپ کاهش درآمد
 آزاد صورتبه را هازباله هاآن از یبرخ مثال، یبرا است؛ انیم نیا در «رمجازیغ» یگردهازباله وجود و فروش متفاوت ۀویش علتبه متیق
 هر فروش متیق اریمع انحراف و فروشندیم تومان 843 ییلویک را هازباله گردهازباله ن،یانگیم طوربه. فروشندیم یباالتر متیق به و
 .است تومان 877 با برابر زباله لویک
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 گردهاتوسط زباله هاقیمت فروش زباله :0-0ۀ جدول شمار
 

 

 

 

 

 طور دقیقاند. تعداد این کارگران بهکنند، کارگران خدماتی شهرداریکسب معاش می هانوعی ازطریق زبالهگروهی دیگر که به
شده است، برآورد شد که نیروی انسانی  ( انجام8028دانشگاۀ )وسیلۀ پژوهشکدۀ توسعۀ فناوری جهاد مشخص نیست. در پژوهشی که به

نفر است. هرچند تصریح نشده است که این تعداد نیروی انسانی در چه بخشی  820933آوری زبالۀ شهر تهران فعال در سیستم جمع
ها. آن اند یا هردویی تر از خشکهاان تفکیک زبالهکنند یا کارگرها جمع میرا از سطل هااند که تمام زبالهاند؛ آیا کارگرانیدرحال فعالیت

درصد  چنین تصریح نشده است که از این تعداد، چنددر این پژوهش تصریح شده است که بیشتر این کارگران افراد غیرمجاز هستند. هم
گونه حقوق کاری برخوردار هستند، آنان از هیچ که تعداد زیادی از این کارگران مهاجران غیرمجازجااند. ازآنسال یا کودک 81آنان افراد زیر 

هنگام گیرند و بهعناوین مختلف، مورد سوءاستفاده و استثمار قرار میهای بعد نشان داده خواهد شد، بهکه در بخشگونهنیستند و همان
ین بخش متفاوت است و به سن و منطقۀ گیرد. میزان درآمد کارگران در اکار و زندگی امنیت آنان در ابعاد مختلف مورد تهدید قرار می

بت بعدازظهر(، کنند )در نوکنند، نسبت به کارگرانی که در بخش غیررسمی کار میکاری آنان بستگی دارد. کارگرانی که در بازیافت کار می
د. دهگرد را نشان میفرد زباله شده توسط هرآوریی جمعهامیزان درآمد و امنیت کاری بیشتر دارند. جدول و نمودار زیر نیز میزان زباله

 کیلو است. 888کنند. انحراف معیار آن نیز کیلو زباله جمع می 842گردها روزانه زباله ،طور میانگینبه ،دهدکه شواهد نشان میگونههمان

 

 هاقیمت زباله تومان 211-411 تومان611-418 تومان111-618 تومان به باال118 جمع
 فراوانی 880 81 97 1 226

 درصد فراوانی 20% 98% 89% 8% 811%

1%

81%

21%

91%

41%

51%

61%

11%

تومان211-411 تومان418-611 تومان618-111 تومان به باال118

69%

28%
82%

4%

 گردهاتوسط زباله ها: قیمت فروش زباله0 -2نمودار شمارۀ 
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 گردهاآوری زباله در روز توسط زبالهمیزان جمع: 0-8جدول شمارۀ 

طور هگردها بزباله ۀتوان گفت که درآمد روزانمی انگردزباله در هر روز توسط زبالهآوری و میزان جمع هابه قیمت فروش زبالهباتوجه
جاکه درحین مصاحبه بیشتر این افراد به این نکته اشاره کردند که در هفته یک روز را استراحت هزار تومان است و ازآن 78 ،میانگین

 تومان برآورد کرد. 801230333طور میانگین برابر با ها را نیز بهتوان میزان درآمد ماهانۀ آنکنند، پس میمی

یت و اقتصاد زباله در کشورهای توسعۀیافته8-2-9-9  . مدیر

توان به شش دستۀ تلنبار، دفن در زیرزمین، تولید کمپوست، بازیافت مواد، تبدیل به های دفع پسماند رایج در دنیا را میطورکلی روشبه
میلیارد  943بر میالدی بالغ 9383های مدیریت پسماند در سال کرد. براساس آمار بانک جهانی، هزینههای تقسیم انرژی، و سایر روش

 (.8029ریزی شهری تهران، دالر بوده است )مرکز مطالعات و برنامه

  

 در روزمیزان زباله  کیلو و کمتر51 کیلو811-58 کیلو851-818 کیلو211-858 کیلو251-218 رکیلو و بیشت 258 جمع
 فراوانی 99 28 44 02 91 98 226

 درصد فراوانی 83% 97% 98% 87% 89% 2% 811%

3%

4%

83%

84%

93%

94%

03%

کیلو و کمتر51 کیلو58-811 کیلو818-851 کیلو858-211 کیلو218-251 رکیلو و بیشت258

81%

21%
24%

81%

82%
3%

 گردهازباله توسط روز در زباله یآورجمع میزان :0-7 ۀشمار مودار
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 رینظ ییرهاکشو. دارد قرار صدر در هیترک و دارند را نیزم در دفن آمار نیترنییپا سیسوئ و ژاپن مانند ییکشورها باال، جدول براساس
 کنندگاناستفاده صدر در یانرژ افتیباز درصد 78 با ژاپن کشور و هستند روشیپ موادْ  افتیباز ۀنیزم در یجنوبکره و سوئد س،یسوئ نروژ،

 .دارد قرار روش نیا از

 در آلمان. است کرده اجرا و طرح آلمان کشور که است یاقدام زباله یطیمحستیز داتیتهد با مقابله یبرا جالب اقدامات از یکی
 یهازباله قانون زین آلمان ستیز طیمح وزارت( 8228) زمانهم. کرد سیتأس را( آلمان یدوم ستمیس)  DSD شرکت یالدیم 8223 سال
 ازپس شدند فموظ دکنندگانیتول قانون، نیا براساس. نمود بیتصو را یبندبسته یپسماندها دیتول از یریگشیپ هدف با یبندبسته

. نندک یزیربرنامه مجدد ۀاستفاد جهت یمصرف یکاال افتیباز و یآورجمع یبرا و رندیبگ لیتحو کنندهمصرف از را آن کاال، مصرف
 شرکت نیا ن،یبنابرا. شد واگذار DSD شرکت به امر نیا نداشت، را شدهیبندبسته یهازباله یآورجمع امکان یشرکت هر کهنیا بهباتوجه

 ۀچرخ مفهوم در   سبز ۀنقط عالمت و شد سیتأس مجدد ۀاستفاد جهت هاآن یجداساز یبرا یزیربرنامه و پسماندها یآورجمع هدف با
 که یازباله زانیم بهجهباتو دکنندگانیتول. وستندیپ شرکت نیا به دکنندگانیتول از یاریبس ادامه، در. کرد انتخاب خود تیفعال یبرا را سبز
 د،یرخ هنگامبه کنندهمصرف درواقع،. کنندیم اضافه کاال هر متیق به را هانهیهز آنان. پردازندیم پول شرکت نیا به کنند،یم دیتول
 (.8012 ،یالنیگ یرزادیش) کندیم پرداخت را هانهیهز میمستق صورتبه

  

یر زمین تلنبار کشور یافت مواد کمپوست دفن در ز یافت انرژی باز  سایر باز
   08/03  22/22  استرالیا
یش  2/3 8/98 48/92 79/88 74/2  اتر
 78/23  71/92 81/89   کانادا
     833  شیلی
  89  00 48  ایتالیا
 2 78 87  0  ژاپن

  88 82  02  کره جنوبی
 87 09 94 90 9  هلند

  7 2 00 49  اسپانیا
 8 43 08 83 4  سوئد

  43 08 82 8  سوئیس
 0 3  8 03 22 ترکیه

 8 1 87 2 28  انگلستان
یکا   88 98 1 48  آمر

) گزارش بانک جهانی،  های مورداستفاده جهت دفع پسماند در جهان: روش0 -4جدول شمارۀ 
 (.03ص، 8029ریزی شهری تهران، نقل از: مرکز مطالعات و برنامهمیالدی به9389
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یت جمع. 9-9-9  آوری زبالهمدیر
 تنهاهن که دارد وجود زین داریپا ۀتوسع با خوردهگره و عمده مسائل یبرخ تهران، شهر در تیجمع تراکم از یناش مشکالت یتمام درکنار

 نیا از یکی. سازدیم متأثر زین را ندهیآ یهانسل آْن  ینسل نیب و کیاستراتژ ابعاد بلکه دهد،یم قرار خود درمعرض را شهر یفعل ساکنان
 و ،یرهنگف ،یاجتماع ،یطیمحستیز تیریمد یچگونگ و شهر در زباله ۀروزان دیتول ۀمسئل. است آن تیریمد و زباله دیتول ۀمسئل موارد

 ورددرم ربطیذ یهادستگاه یازسو یاقدامات هرچند. کندیم ییخودنما شیازبشیب یشهر جوامع در که است یمسائل جزو آن یاقتصاد
 مانند یشهر جوامع از یبرخ در امروزه،. ستین آن انبوه حجم یگوپاسخ اما است، رفتهیپذ صورت زباله یآورجمع و دیتول تیریمد

 یایاساس معضالت با آن مشکالت و یشهر ساختار زباله، انبوه حجم چونهم یمسائل درکنار زباله تیریمد توسعه،درحال یکشورها
 ییابتدا ۀویش به افراد ریسا و کودکان اشتغال سبببه یناکارآمد نیا از یتوجهقابل بخش. است شده منجر آن یناکارآمد به که است مواجه

 .میپردازیم آن به جا،نیا در که است زباله یآورجمع بخش در

 ی شهریهاگردآوری و ترابری زباله .8-9-9-9

اند و ی غذایی، صنعتی، بیمارستانی و خطرناکهای شهری دارای اشکال مختلفی مانند زبالههاکه در فصل دوم اشاره شد، زبالهگونههمان
درصد کل مخارج  13شده، حدود ترین عملیات مدیریت آن است. براساس محاسبات انجامونقل زباله یکی از مهمآوری و حملجمع

درصد باالیی از این مقدار به حقوق کارگران و نیروی انسانی شاغل در  یابد کهآوری زباله اختصاص میامد به جمعمدیریت مواد زائد ج
شود. به یمزد معبارت دیگر، بیشترین میزان مخارج سیستم مدیریت مواد زائد جامد فقط صرف حقوق و دستاین بخش مربوط است. به

آوری و حمل زباله ضمن تسریع در عملیات، به هزینه و نیروی انسانی کردن سیستم جمعزهسازی و مکانیهمین جهت، اصالح و بهینه
 شود.ها پرداخته میشوند که در ذیل به آنمدیریت می سه بخشی شهری در تهران در هاکمتری نیاز خواهد داشت. زباله

 گاهیپا در منتشرشده مطالب براساس حاضر، حال در: آوری زباله توسط نهاد عمومی مسئول )شهرداری تهران(بخش رسمی جمع( 8
 خشک یهازباله یجداساز درصورت. شودیم دیتول زباله ُتن 7812 حدود روزانه تهران، شهر در پسماند تیریمد سازمان یرساناطالع

 یلم یهاهیسرما رفتن نیازب و ستیز طیمح یآلودگ از و شد خواهد هازباله یبهداشت دفع و افتیباز در یانیشا کمک مبدأ، در تر و
 یخانگ ۀزبال از خشک یپسماندها کیتفک درصد نیانگیم ،یشمس 8014 سال در که دهدیم نشان آمارها نیچنهم. شودیم یریجلوگ

 داشته را افتیباز و فروش تیقابل آن درصد 13 حدود ،هازباله نیا بیترک به تیعنا با که است بوده درصد 4/4 حدود مناطق سطح در
 افتیباز و فروش رقابلیغ مواد. اندداده لیتشک افتیباز و فروش رقابلیغ ،یدفن مواد را خشک یهازباله نیا از درصد93 حدود و است
 .شودیم هاسلفون ای ت،یسکویب جلد ،یبستن جلد پفک، جلد تتراپک، مانند ،یبندبسته مواد شامل

 با و حاضر حال در. شد گذاشته اجرا ۀمرحل به مبدأ در تهران شهر خشک یپسماندها کیتفک طرح ،یشمس 8018 سال در 
 یردارشه قیازطر روش سه به مبدأ در یتهران شهروندان شدهکیتفک خشک یپسماندها یآورجمع ندیفرا گرفته،صورت یهارفتشیپ

 :ردیپذیم صورت تهران
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  افت؛یباز ۀغرف. 8 

  تهران؛ یشهردار کارانمانیپ به شدهیآورجمع خشک یپسماندها یهفتگ لیتحو. 9

 .یتریل 8833 زهیمکان رنگیآب مخازن. 0

 چونهم پرتردد، نقاط ازجمله شهر مختلف نقاط در افتیباز ۀغرف عدد 890 استقرار با تهران یشهردار پسماند تیریمد سازمان 
 یندهاپسما شهروندان ند،یفرا نیا یدرط. پردازدیم شهروندان توسط شدهکیتفک خشک یپسماندها یآورجمع به بار،وترهوهیم نیادیم

 ر،یالتحرازملو نده،یشو و یبهداشت اقالم نقد، پول آن، درقبال و دهندیم لیتحو افتیباز ۀغرف نیترکینزد به را خود شدهکیتفک خشک
 .کنندیم افتیدر رهیغ و کتاب دیخر بن

این روش ــ که از ابتدای اجرای طرح تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ در پاییز در : آوری زبالهکار جمعرسمی یا پیمانبخش نیمه( 9
های کاران بخش خصوصی موردتأیید شهرداری تهران با مراجعۀ هفتگی به محلهشمسی مورد توجه قرار گرفته بود ــ پیمان 8010سال 
کاران اندیدۀ پیمکنند. کارشناسان متخصص و آموزششده توسط شهروندان اقدام میآوری پسماندهای خشک تفکیکشده به جمعتعیین

چهرۀ بهها و مراجعه به در منازل، با ارائۀ کاتالوگ و بروشورهای آموزشی و فرهنگی به آموزش چهرهبخش خصوصی با حضور در محله
آوری پسماندهای را جهت جمعهای مخصوصی پردازند و در پایان، مخازن کارتن پالست و کیسهدار، میشهروندان، ازجمله زنان خانه

های مخصوصی آوری پسماندهای خشک به ملودیدهند. در این روش، خودروهای مخصوص جمعخشک دراختیار شهروندان قرار می
گاهی شهروندان آن را بهمجهزند که در  ریزیآورند. بنابه گفتۀ سرپرست معاونت برنامهصدا درمیهنگام ورود به محلۀ موردنظر جهت آ

درصد آن را و مابقی توسط  92/84کند، یعنی حدود آوری میی خشک را جمعهاُتن از زباله 833اند تهران، شهرداری روزانه حدود پسم
 شود.آوری میبخش غیررسمی جمع

غل اآوری زباله در شهر تهران و افراد شمحور اصلی پژوهش حاضر تمرکز بر بخش غیررسمی جمع: آوری زبالهبخش غیررسمی جمع( 0
گذاری غیرمجاز و فاقد وسیلۀ نهادهای عمومی و قانونگرد، است. این بخش غیررسمی هرچند بهویژه کودکان زبالهدر این بخش، به

 اند.وجاهت تلقی شده است، اما تعداد زیادی از افراد در این بخش به کار مشغول

، دامنۀ سوددهی زیاد، دربرداشتن هزینۀ کم برای ناکارآمدی بخش رسمی حوزۀ مدیریت پسماند شهری، گردش مالی گسترده 
له ازسوی آوری زباوسیلۀ کارفرمایان، عدم رعایت قوانین جمعآوری زباله بهکارفرما، کوتاهی یا عدم توانایی در نظارت بر قوانین نحوۀ جمع

های آتی به که در بخشگونههمان ــ چنین در بخش غیررسمیگیری این بخش است. همکاران و دیگر عوامل ازجمله عوامل شکلپیمان
آوری پسماندهای خشک اند. دستورالعمل نظارت بر عملیات جمعگرد کودکانتوجهی از افراد زبالهــ بخش قابل آن پرداخته خواهد شد

 اند از:کاران را مشخص کرده است، این سطوح عبارت( سطوح مختلف نظارت بر پیمان8028)
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نظارت: کارفرما درواقع، شهرداری هر منطقه است و معاونت امور شهری و فضای سبز هر منطقه دستگاه نظارت را کارفرما و دستگاه . 8
 دهد.تشکیل می

 کار نظارت دارد.کرد پیمانطور مستقیم بر عمل. ناظر مقیم: رئیس ادارۀ بازیافت منطقه است که به9

 یریت شهری تهران است.: این دستگاه سازمان پسماند مد. دستگاه نظارت عالیه0

بند به تخلفات و جرائم  03شده است و در ای به سطوح نظارتی اعطا براساس همین دستورالعمل، وظایف و اختیارات گسترده 
 صورت مستقیم وآوری و تفکیک پسماند خشک پرداخته شده است. بسیاری از بندهای این دستورالعمل بهمربوط به قرارداد جمع

بر حضور عوامل متفرقه نظیر کتفی،  87آوری زباله به شکل غیررسمی اشاره دارد؛ برای مثال، بند بودن جمعتخلفغیرمستقیم بر 
به استفاده از کارگران مشمول  92ها(، بند های بازیافت غیرمجاز )چهاردیواریبه استفاده از ایستگاه 81دستی، بند دوش، و چرخبهگونی

اشاره  شکل غیررسمیآوری زباله بهکند. بنابراین بندهای مختلف بر غیرمجازبودن جمعمجوز اشاره میصغر سنی یا اتباع خارجی فاقد 
( 8028آوری پسماند خشک )شیوۀ غیررسمی ناقض بسیاری از بندهای قرارداد واگذاری عملیات جمع آوری زباله بهچنین جمعدارد. هم

 است.

نظر نامه جریمۀ مالی درنظر گرفته شده است. بهی نقض هرکدام از بندهای این آییناز نکات جالب این دستورالعمل آن است که برا 
 کاران به اشکال مختلفهمراه ندارد، چراکه پیمانکاران چیزی جز سود مالی برای شهرداری بهرسد که این شکل از تخلف برای پیمانمی

کار ه بهآوری زبالویژه درمواردی که کودکان برای جمعکافی نیست، بهتنهایی کنند. پس، جریمه بهبندهای این دستورالعمل را نقض می
 آوری زباله یکی از بدترین اشکال کار کودکان است.ــ جمع که گفته شدگونههمان شوند، چراکه ــگرفته می

 اند؛ نخست، آنانکردهگیری بخش غیررسمی و استفاده از کودکان فراهم های مختلف زمینه را برای شکلشیوه کاران بهپیمان 
ی آورای غیررسمی جمعشیوه کاماًل به هااند، در نوبت بعدازظهر زبالهرا به دو نوبت صبح و بعدازظهر تقسیم نموده هاآوری زبالهجمع

 هاآوری زبالهی، اجازۀ جمعَبریا سهم 1«رسوم»گرد براساس قرارداد دادن هر منطقه به افراد زبالهکاران با اجارهشود. در این نوبت، پیمانمی
دستی، های ابتدایی مانند گونی و کتفی و چرخشیوه کنند. در نوبت بعدازظهر مهاجران و کودکان غیرمجاز بهشکل غیررسمی را صادر میبه

 نظارتی ندارند. کارانهای نظارت بر پیمانرسد که در این نوبت، دستگاهنظر میپردازند. بهی میهاآوری و تفکیک زبالهبه جمع

یابی آوری زباله دستکاران از این شیوۀ جمعویژه پیمانباید به این موضوع نیز توجه داشت که هدف شهرداری و سازمان پسماند و به 
های خود شانه کاران بخش خصوصی از مسئولیتسپاری بسیاری از وظایف خود به پیمانبه سود بیشینه است. درواقع، شهرداری با برون

(، 8028آوری پسماندهای خشک )سازد، اما براساس دستورالعمل نظارت بر عملیات جمعکاران میکند و آن را متوجه پیمانخالی می
کاران مشخص شده است که در بسیاری مواقع، آنان های تابعۀ آن، وظایف متعددی ازجمله نظارت بر کار پیمانبرای شهرداری و سازمان

                                                             
 کند. کار پرداخت میکار)ارباب( به پیمانگرد و یا صاحب. پولی که درازای اجازۀ کار در منطقه زباله1
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کارگیری نیروهای غیرمجاز و کاران از بهشود. از دیگر سو، هدف پیمانکنند و تنها به جریمۀ مالی بسنده مییدر این زمینه کوتاهی م
وهای کاران از مهاجران و کودکان افغانستانی و نیرجاکه این پیمانیابی به نیروی کار ارزان و درنتیجه، سود بیشتر است و ازآنکودکان دست

های قانونی خود مانند بیمه، تأمین ابزار و تجهیزات کار، کنند، از بسیاری از مسئولیتوری زباله استفاده میآانسانی غیرمجاز برای جمع
گونه امنیتی برای این دسته از کارگران در محّل کاران هیچچنین پیمانزنند. همتأمین محّل اسکان مناسب و غذا برای این افراد سر باز می

کاران ای ابتدایی آنان درمعرض انواع خطرها قرار دارند. این گروه از پیمانشیوه آوری زباله بهدلیل جمعکه بهاینهگوکنند، بهکار فراهم نمی
ته های بسیار زیاد و گران به این دسخرند و ازطرف دیگر، مناطق شهری تهران را با نرخگردان میرا به قیمتی ناچیز از زباله هاازطرفی، زباله

گردها معمواًل مهاجران غیرقانونی و کودکان هستند و فاقد هرگونه تشکیالت صنفی در جاکه زبالهچنین ازآنکنند. همگذار میاز افراد وا
مزد برخوردار نیستند و نتیجۀ این امر چیزی جز سود بیشتر شهرداری و زنی برای بهبود شرایط کار و دستاند، از قدرت چانهاین حوزه

 کاران نیست.پیمان

کاران و دار( پیماننامۀ مشاغل چهارگانۀ مخصوص اتباع خارجی )کارتــ آیین که پیشتر یادآور شدیمچنانهم ازسوی دیگر ــ 
َرف را موظف کرده است تا از اتباع خارجی تنها در چهار گروه شغلی استفاده کنند و استفادۀ آنان در سایر مشاغل  صاحبان صنایع و ح 

پزخانه، گروه کارهای ساختمانی، گروه کارهای کشاورزی و سایر گروه مشاغلی ن چهار گروه شغلی شامل گروه کورهنوعی ممنوع است. ایبه
نیز در  هاآوری زبالهکاری، کارگر بازیافت و امحای زباله است که جمعچون قبرکنی، تولید کود، کارگر تخلیۀ مخازن فاضالب، جوشهم

مثابۀ ساختارهای نهادی یا هنجاری و ساختار به های از تبعیض ساختاری ــاین شکل از قوانین نمونهگیرد. این دسته از مشاغل قرار می
 نامه،کند. براساس این آیینــ است که مهاجران را از حقوق بسیاری، ازجمله حّق انتخاب شغل، محروم می ساختارهای واقعی توزیعی

 گردی، فعالیت کنند.پایین، ازجمله زبالهرده توانند در برخی از مشاغلمهاجران اتباع تنها می

سو، در نوع مصرف خانوارها تغییر ایجاد کرده است و ازسوی ها، از یکهای اخیر و وضع تحریمچنین شرایط اقتصادی سالهم 
تانی و ساالن افغانسبزرگ گردی سوق داده است که بخش عمدۀ این گروه کودکان و جوانان وسمت زبالهدیگر، تعداد بیشتری از افراد را به

ـ ایرانی پردازندآوری زباله میوجو و جمعهای زباله به جستویژه درطول روز در سطلکه به مهاجرند، اما بخش دیگری از این افراد ــ ند. اـ
ها مشاهده اجران و ایرانیزیستی و تفکیک کار را بین مهتوان نوعی هموگو با این افراد، میبراساس مشاهدات میدانی پژوهش حاضر و گفت

های مواّد مخدر، به های روزانۀ خود، ازجمله هزینهمنظور تأمین هزینهها هستند که بهخانمانگرد بیکرد. بخش دیگری از این افراد زباله
دار به های آرمبا وانت کنند که این دسته از افراد درطول روزاند. بخش دیگری نیز در مراکز بازیافت فعالیت میآوری زباله مشغولجمع
فروشند. نرخ صورت درهم و کیلویی به مراکز بازیافت میرا به هاپردازند و زبالههای زباله میی خشک از داخل سطلهاآوری زبالهجمع

 که روایت زیر نشانگر این موضوع است.تومان بود؛ چنان 833ها حدود آوری دادهفروش آنان در زمان جمع

گذاره جا خودش کارگر داره برای تفکیک. زباله رو میفروشند و اونرو می هاجوری زبالهد و همینکننجدا نمی
 گیره.گیره، یکی کاغذ میگیره، یکی مشما میستاده؛ یکی پالستیک میره، کارگر وایروی نوار. نوار می
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شهر تهران چنین  1ای در منطقۀ ساله92گرد ایرانی الهطور مثال، زبکنند؛ بهصورت مستقل کار میگردان بهبخش دیگری از زباله 
 روایت کرد:

 خوابیم؛فروشیم. شبا زیر پل میکنیم و مینفر هستیم. خودمون جمع می 0کار نداریم، آباد آمدیم، صاحباز خرم
 کنیم.اگر شهرداری بیاد، فرار می

 تر کرده است و سود کارفرما و دیگر افراد واسطهگردی را جذابزبالهدلیل تورم نیز افزایش قیمت کاغذ و فلزات در یک سال اخیر به 
ران، آید و با درنظر گرفتن وضیعیت اقتصادی اخیر ایحساب نمیگرد چندان بهرا افزایش داده است، هرچند این افزایش قیمت برای فرد زباله

قول زیر دربارۀ قیمت کاهش مصرف غذای خانوارها باشیم. نقل های آینده نیز شاهد افزایش قیمت پسماند خشک وگمان می رود که در ماه
 ی خشک است:هازباله

تومن. ما قاطی  9333تا  8433، فلزم 933خره، مشما می 033خره، کارتن رو می 733جدا کنیم، پالستیک رو 
 فکیک کنیم.رسیم صبح بلند شیم تریم، دیگه نمیمی 9گیره. چون شب که ساعت دیم، چون وقتمون رو میمی

ن و سایر کارگیری کودکای شهر تهران بیشتر ناظر بر بههابه عالیق این پژوهش، ناکارآمدی مدیریت شهری در مدیریت زبالهباتوجه 
ریت دیاست. براساس قوانین م هاآوری زبالهای بسیار ابتدایی و با ابزارهای ابتدایی برای جمعشیوه افراد مهاجر قانونی یا غیرقانونی به

خصوص آوری زباله به(، استفاده از این شیوۀ جمع8028آوری پسماندهای خشک )شهری، ازجمله دستورالعمل نظارت بر عملیات جمع
کنوانسیون  0موجب ماّدۀ ( و به9331) المللیکنفدراسیون اتحادیۀ کارگری بینچنین براساس گرد ممنوع است. همکارگیری کودکان زبالهبه

شود، چراکه کار در شرایط فاقد گردی جزو یکی از بدترین اشکال کار کودکان محسوب میالمللی، کار زبالهسازمان بین 819شمارۀ 
هری ابراین مدیریت شاندازد. بنخطر میشود و سالمتی و رشد کودکان را در ابعاد مختلف بهکیفیت کاری، غیرایمن، و خطرناک انجام می

ــ و قوانین شهری، ازجمله قانون دستورالعمل  ها استکه ایران نیز عضو برخی از آن های جهانی ــگرفتن کنوانسیونشهر تهران با نادیده
 گردی کودکان فراهم کرده است.آوری پسماندهای خشک، زمینه را برای کار زبالهنظارت بر عملیات جمع

سپاری وظایف ازسوی نامۀ مشاغل چهارگانۀ مخصوص اتباع خارجی، برونتوان نتیجه گرفت که آیینیاز آنچه گفته شد، م 
وانین کاران، نقض قکاران، استفاده از نیروی کار ارزان ازسوی پیمانکرد پیمانشهرداری، عدم نظارت کارفرمایان در سطوح مختلف بر عمل

اند تا های نظارتی در این حوزه همه دست به دست هم دادهگویی سازماننظارت و پاسخ کاران و عدمهای شهری توسط پیماننامهو آیین
آوری زباله در شهر تهران با همۀ پیامدهای منفی آن و نقض حقوق کودکان و قوانین مدیریت شهری به استفاده از کودکان برای جمع

رسمی گیری بخش غیرریزی پسماند تهران دربارۀ شکلاونت برنامهای رایج در شهر تهران و سایر شهرها تبدیل شود. سرپرست معپدیده
گران گروه پژوهش عنوان کرد: اساس کار غیرقانونی است ]...[. ای حضوری با سرپرست پژوهش حاضر و یکی از پژوهشدر مصاحبه

را  شان، صرفًا نیروی ایرانی با شرایط قانونی کارکار بگیرند. پس ما در آمارشکل رسمی مهاجران غیرقانونی را بهکاران اجازه ندارند بهپیمان
قدر آن را تحمیل که چهنفر نیرو برای تهران داشته باشند، این 9333شناسیم. اگر به آنالیز تعداد نفرات نگاه کنیم، فکر کنم باید حدود می
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 9333شده باشد، اما کار توسط این لدرصدش تحمی 23شده باشد یا درصدش تحمیل 73اند، باز جای سؤال دارد؛ ممکن است کرده
کنند. ایشان در ادامه افزود: شود که خارج از این قراردادها کار میها انجام میشود، بلکه توسط لشکری از افغانستانینفر انجام نمی

کنند. درواقع، آوری میرا جمع هاشود هم گفت مهاجران غیرقانونی زبالهکند، میآوری میرا جمع هاشود گفت شهرداری همۀ این زبالهمی
کند، برآوردی هم از حجم زباله براساس تفکیک پسماند دارد که کار واگذار میشهرداری منطقه را تحت یک پیمان رسمی به پیمان

ری آوله جمعکار از یک حداقلی کمتر زباآوری کند. اگر پیمانکند تا حداقل میزانی که تعهد کرده است را جمعکار را مکلف میپیمان
کند، خسارت است. پس باید همان میزان را جمع کند. البته یک میزان حداکثر هم وجود دارد. حال، آن میزان حداکثر چیست؟ سقف 

درصد باشد؛ یعنی اگر شما میزان زباله را روزانه  04رسد در حال حاضر در تهران، حدود نظر میپسماند خشک در ترکیب پسماند که به
آوری این حجم ُتن زباله در روز خواهد بود. شهرداری جمع 9133شود و حاصل درصد ضرب می 04در درنظر بگیرید، این  هزار ُتن 1

کار سپرده است. اما درحقیقت، یک روش اجرایی غیرقانونی )استفاده از نیروی انسانی غیرمجاز( را در را در قالبی رسمی به پیمان از زباله
حال،  حساب آورد. ]...[کرده است تا کار در ظاهری قانونی انجام گیرد. پس این آمارها را نیز باید در کار قانونی بهپوشانی قالبی رسمی هم

، یعنی هااصطالح، پاک  پاک است و بقیۀ زبالهشده، بهآوریی جمعهاُتن از زباله 833اگر این را هم به آن اضافه کنیم، درمجموع حدود 
افتد، اما بخشی از اصول در این فرایند رعایت شود. بله، تفکیک اتفاق میآوری میداخل مخازن تفکیک جمعُتن در روز از  9233

ه شما شود کای میاش پدیدهکنند و نتیجهسوی تخلف رو میشوند و بهکاران از مسیر خارج میدلیل صرفه و صالح، پیمانشود و بهنمی
 گویید.به آن کودک کار می

توان دریافت که مدیریت شهری در این در شهر تهران می هاهای کارشناسان در حوزۀ مدیریت زبالهمروری بر بحث چنین باهم 
هایی که صورت کوتاه به برخی از بحثهای مطلوب فاصله دارد و کارآمدی آن با مشکل مواجه است. در این بخش، بهحوزه با آرمان

ان تهران، زیست است شود. کالنتری، مدیرکل حفاظت محیطاند پرداخته میدر شهر تهران داشته اهکارشناسان دربارۀ مسائل مدیریت زباله
 ای با خبرگزاری مهر بیان کرد: وضعیت انباشت و دفن ناقص زباله در مرکز دفن آرادکوه موردتأیید سازمان حفاظت محیطدر مصاحبه

چنین مدیریت اصولی بر پسماندها را یابی و همهرداری تهران درخصوص مکانکه ما آمادگی همکاری با شزیست نیست. او با بیان این
داریم، افزود: اولین گام در مدیریت اصولی پسماند در تهران تفکیک از مبدأ پسماند است که متأسفانه تفکیک از مبدأ در تهران صورت 

لزات و دلیل وجود شیشه، فم کود کمپوست تولیدی این مرکز بهشود و ازطرفی هگیرد و حجم باالیی از پسماند در این مرکز تخلیه مینمی
، کد 98/89/8027مواّد پالستیکی قابلیت استفاده در اراضی کشاورزی را نداشته و موردتأیید وزارت کشاورزی نیست )خبرگزاری مهر، 

، هاهدریافت که جانمایی محّل دفع زبال توانزیست استان تهران می کل حفاظت محیطبه توضیح مدیر. بنابراین باتوجه(8422838خبر 
عدم تفکیک از مبدأ و عدم توان تولید کمپوست از مسائل مهم مدیریت زباله در شهر تهران است. صدراعظم نوری، رئیس گروه سالمت 

نظر هکند و بهری یاد میمثابۀ چالش حوزۀ مدیریت شاز مبدأ به هازیست شورای شهر تهران، از مسائلی مانند عدم تفکیک زباله و محیط
(. 8239488، کد خبر 1/39/8021در مبدأ است )همان،  هاهای شهروندی در این زمینه یکی از عوامل تفکیک زبالهاو کمبود آموزش

کند )خبرگزاری مشرق نیوز، زیست شهر تهران یاد میی عفونی بیمارستانی در محیط هاچنین ایشان از مسئلۀ رهاسازی زبالههم
چنان آشغال است عقیده یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، در شهر تهران زباله هم(. به112427: کد خبر 88/32/8027
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های خدمات شهری شهرداری تهران، در تهران (. ازنظر مداحی، مدیر پیشین کل فوریت34/30/8021، 8471)روزنامه شهروند، شمارۀ 
ود، بلکه برای شتنها از آن ثروت تولید نمیکه در شهر تهران نهایگونههای آسیایی و اروپایی بیشتر است، بهشهرمیزان تولید زباله از کالن

(. در همین حال، تندگویان، عضو شورای اسالمی 87/83/8022، 8889شود )روزنامه قانون، شمارۀ های کالنی نیز میمدیریت آن هزینه
ُتن تولید روزانۀ زباله در  7433عقیدۀ او از میزان شهر تهران صفر است. بهزباله از مبدأ در کالن شهر تهران، بر این باور است که تفکیک

رد گیی بازیافتی شهر تهران( برای تولید سه مگاوات برق مورد استفاده قرار میهادرصد زباله 2/9ُتن آن )معادل  933شهر تهران، تنها 
(. سالمت نیوز نیز در گزارشی نسبتًا جامع به بررسی مسائل 19483403، کد خبر 83/39/8028)خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 

گاهی پایین، و کاربرد نامناسب راهمدیریت پسماند در شهر تهران پرداخته است. براساس این گزارش، به های حلدلیل فقدان تأمین مالی، آ
دهد و سالمت مردم را نیز ها را هدر میه حجم باالیی از اعتبار شهرداریک»فنی مدیریت زباله در شهر تهران به بحران تبدیل شده است 

جتماعی های اساز آسیبمافیایی که زمینه»شود. براساس این گزارش چنین در این گزارش از مافیای زباله یاد میهم«. نشانه گرفته است
 شود که بخش اعظم آن به دسته هزاران ُتن زباله در تهران تولید میفراوان است و حتی شهرداری تهران از رقابت با آن بازمانده است. روزان

قدر قوی شده که سازمان مدیریت شود. مافیای زباله آنآوری میافتد و بخش کمی از آن توسط مأموران شهرداری جمعمافیای زباله می
 (.947848، کد خبر 88/31/8027)سالمت نیوز، « کنندطاب میافتاده و با عجز آنان را مافیای زباله خها عقب پسماند شهرداری تهران از آن

 . مهاجرت4-9-9

های پناهندگی را ناالمللی )چه قانونی و غیرقانونی(، و جریهای بینهای داخلی، مهاجرتچون مهاجرتمهاجرت اشکال مختلفی هم
سیاسی،  کنند؛ عالیقدی از مردم از مرزها عبور میکه تعداد زیاعلت اینالمللی بههای بینگیرد. امروزه، جریان مهاجرتدربرمی

معنای اقتصادی به ــ (. مهاجرت یک اقدام اجتماعی9383 ، 1شناسی را ایجاد کرده است )نیوبولداقتصادی، اجتماعی و جمعیت
 جایی فرد برای کار یا زندگی از مکانی به مکانی دیگر است. جابه

 مهاجرت از افغانستان. 8-4-9-9

از انقالب سچنین در دوران پی کار بیشتر، هماز انقالب اسالمی ایران و با افزایش صادرات نفت ایران و نیاز به نیروافغانستان از زمان پیش
اسالمی و شرایط بعداز آن و باالخره در جریان یکی از آخرین رویدادهای تاریخی در این کشور، یعنی درگیری گروه طالبان با نیروهای 

میالدی، همواره در شرایط بحرانی و در روزهایی که جز مهاجرت چارۀ دیگری برای مردم این سرزمین باقی  9339یکایی در سال آمر
توان می کنندگان این پژوهش،تر به پاسخ مشارکتدقیق هیکرد. با نگاعنوان مقصدی مناسب برای مهاجرت نگاه مینمانده بود، به ایران به

ن های فرهنگی مشترک با مردم ایراهای اقتصادی در وطن، فقر اقتصادی خانواده، جنگ و ناامنی، ویژگیر و نبود فرصتاز مواردی مانند فق
های خویشاوندی و حمایتی در ایران، نزدیکی و همسایگی های شغلی در ایران، داشتن شبکهویژه نزدیکی زبانی، وجود فرصتبه

                                                             
1. Newbold 
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ای در پاسخ به پرسشی دربارۀ وضعیت اقتصادی ساله89رت آنان نام برد. در همین زمینه، کودکی عنوان عوامل مهاججغرافیایی با ایران به
 اش با احساس بغض چنین روایت کرد:خانواده

دوازده نفرن؛ جا ]...[. خانوادۀ من دهاومدیم اینهیچی؛ اآلن نون صبحشون رو ندارن، مجبور نبودیم، چرا اآلن می
 جور بدبختیه.چی افغانستان همینترن. همهان از من کوچیکپدر مادرم، داداشام چارت

طورکه در فصل دوم در ادبیات نظری های شغلی در افغانستان اشاره دارد. همانروایت باال به فقر اقتصادی خانواده و نبود فرصت 
های اقتصادی، یعنی اشتغال؛ و درنتیجه، فقر نقش مهمی در مهاجرت و کار کودکان دارد. در همین زمینه، نیز اشاره شد، نبود فرصت

 گردی شد، چنین روایت کرد:به این پرسش که چه عاملی باعث ورود شما به شغل زبالهدر پاسخ  هسال87 پسری

کردن، ما هم اومدیم. بابام هم تو این، همین کار بود. داداش بزرگم هم تو شهریامون کار میدیدم چند تا از هم
 همین کاره.

که نظریۀ شبکۀ اجتماعی اشاره دارد، روابط گونهد. همانکنهای اجتماعی در مهاجرت و اشتغال اشاره میروایت باال به نقش شبکه 
ران کنند. مهاجالمللی ایفا میهای کاری بینخانوادگی و وجود دوستان و آشنایان در بین کشورهای مبدأ و مقصد نقش مهمی را در مهاجرت

ین اطالعاتی دربارۀ محّل اقامت، مسیر را برای مهاجرت چناند، با ارسال اطالعاتی از بازار کار در ایران و همافغانستانی که وارد کار شده
پردازید؛ داری نمیای پرسش شد که چرا در افغانستان به کار کشاورزی یا دامساله82 نوجوانکنند. از گرد هموار میافراد و کودکان زباله

 او در پاسخ چنین گفت:

 .دهکنه، خرجی خونه رو هم نمیش روش کار میسالیه، کار نیست. یه زمین داریم بابام خودجا همش خشکاون
 کار کنیم.دیگه چی .گوسفند و چوپانی هم پولی توش نیست

های اقتصادی محدود های اقتصادی یا فرصتنوعی به علل مهاجرت اشاره دارند؛ عواملی مانند نبود فرصتهمه این موارد به 
استان  0-1 ۀهای شغلی در ایران و دیگر عوامل. نمودار شماربرخی از فرصتهای اجتماعی، وجود پا، شبکهردهچون کشاورزی ُخ هم

گردها از استان هرات هستند. درصد زباله 4/24 داده است،که شواهد نشان گونههمان و دهدگردها را نشان میزندگی زباله )والیت( محّل 
 کند.می عمل یک منبع برای آنان ۀمثابای که بهگونهبه ،ها استهای اجتماعی منتج از آناجتماعی و شبکه ۀنقش سرمای ۀدهنداین امر نشان
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  . فرایند مهاجرت2-4-9-9

ای از هایشان، آنان دربارۀ شغل و شرایط کاری خود در ایران، در میان عدهخانوادهگردان به افغانستان برای دیدار با از بازگشت زبالهپس
پردازند. تحت این شرایط، اقوام و آشنایان آنان خواهان همراهی و پیوستن به این شغل وگو میاقوام و دوستان و سایر آشنایان به گفت

تا آنان نیز  دهندگیرند و شرایط کاری را برای آنان شرح میانستان هستند، تماس میگردها از ایران با افرادی که در افغشوند، یا گاه زبالهمی
خواهند گرد میاند از افراد زبالهکه افرادی که در افغانستان ساکنایگونهتواند به شکل دیگری باشد، بهوارد این شغل شوند. این فرایند می

ن را به فرستند و آناگردها اطالعاتی دربارۀ کار و شرایط کار و اسکان خود برای آنان میلهتا برای آنان کار پیدا کنند. در این شرایط، زبا
 ساله، او نقل کرد:80گردی کنند. در خالل مصاحبه با زبالهمهاجرت تشویق می

 جاست.این 1سالشه. مامام93داداش بزرگم هم تو این کار بود؛ اون اآلن 

 رد:گردها روایت کیکی دیگر از زباله

 .جاست با منساله این2جا و دادشم هم کردن و تلفن زد گفت بیا اینکار رو میهای ما پسرعموهام اینفامیل

غیرقانونی  شیوۀ گرد بهتر بودن هزینۀ مهاجرت غیرقانونی نسبت به مهاجرت قانونی، بسیاری از افراد زبالهدالیل مختلف، ازجمله پایین
که شواهد نشان گونهوضوح این اختالف در نوع مهاجرت را مشاهده کرد. همانتوان به، می0-2شمارۀ کنند. در نمودار مهاجرت می

درصد به  88اند و درصد آنان به شیوۀ غیرقانونی به ایران مهاجرت کرده 12کرده بودند  نفر که به نوع مهاجرت خود اشاره 908دهد، از می
 .شیوۀ قانونی
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 صورت گروهیبرند. قاچاقچیان معمواًل بهپناه می« برهاقاچاق»قول خودشان، آنان در این فرایند به دامان قاچاقچیان انسان یا، به 
ه این افراد راحتی بگردان بهند. زبالهسوی مرز و چند تن دیگر در سوی دیگر مرز هستکه چند نفر از آنان در اینایگونهکنند، بهفعالیت می

نندگان کتواند با کمک قاچاقچیان به عبور غیرقانونی از مرز اقدام کند. یکی از مشارکترسی دارند و هرکس هر زمان که بخواهد، میدست
 گونه عبور غیرقانونی خود و چند نفر از آشنایانش را روایت کرد:در پژوهش حاضر، این

گه، مرز مشهد و اینا. از این مرز گه، تایبات، مرز تایبات میگه، اسالم قلعه میقارون می دو دیگه از این مرز
ور. آْیم اینزنیم به مرز بعد میشیم. شب میجوری که چهارپنج تا هست هماهنگ میاومدم. قاچاقی زیاده. همین

ز آْیم یا از مرگیم بریم ایران. یا از این مرز میمیآد ایران، ها رو ببینیم میچهار تا از بچهآْیم. سهبا فامیلمون می
 آن.پاکستان. مرز پاکستان زیاد می

کنند. براساس اظهارات آنان، طول زمان گردها برای عبور غیرقانونی خود، بیشتر به دو مسیر پاکستان و خراسان اشاره میزباله 
که  ندگان ــکنعنوان کرایه ارتباط مستقیم دارد. یکی از مشارکتپرداختی بهمهاجرت و نوع خدمات دریافتی از قاچاقچیان با میزان هزینۀ 

 گونه شرح داد:ــ تجارب خود را این بارها غیرقانونی از مرز عبور کرده است

یر داره، تا مس یه راه هست آسان، بیاد پولش زیاده. یه راه هست سخت، بیاد پولش کمتره. همون مسیر پاکستان. َده
 رویداره. یه راه هست یه ساعت. یه راه هست هیچی پیاده رویداره. یه راه هست، مثاًل دوازده ساعت پیاده راه پیاده

 نداره.

آوری زباله قصد ورود به خاک ایران را دارند، بدیهی است به روایت فوق و درنظر گرفتن وضعیت مالی افرادی که برای جمعباتوجه 
های تر و پرداخت هزینۀ کمتر از مرز عبور کنند و وارد ایران شوند. درطی ماهگیرند تا با تحمل شرایط سختکه بیشتر افراد تصمیم می

ر از مرز و آوردن مهاجران به مقصد )عمدتًا تهران( افزایش داشته است. درطی فرایند مهاجرت غیرقانونی از افغانستان گذشته، هزینۀ عبو

۸۹%
۱۱%

غیرقانونی قانونی

 افغانستان از گردهازباله مهاجرت نوع :0-2 ۀشمار نمودار
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ان کنندگهای یکی از مشارکتکند. مرور صحبتویژه کودکان را تهدید میبه ایران، خطرهای مختلفی ازجمله خطرهای جانی مهاجران به
اطرات تری از این مخاش دربارۀ عبور غیرقانونی از مرز و مواجهه با خطرات راه، شاید درک روشنچندسالهسپردن به تجارب باتجربه و گوش

 به ما بدهد.

شه. تا جا می پنج و نشونه داخل همین ]اشاره به نیسان[، سیمسیر بدبختیه. مثل یه کیسه آرد ما رو بغل هم می
شه، از تر باآْیم. اگر راه خلوتآْیم، نایین پیاده میْیم، کرمان پیاده میآآْیم، بم پیاده میآهن رو پیاده میپاسگاه راه

کشه، اگه خلوت باشه. خطر هست؛ روز بیشتر طول نمی جا چهارشیم تا به اینداخل پاکستان داخل ایران که می
خطر گشنگی هست، خطر دزد هست، خطر دولت هست، خطر ماشین هست. تو با توی شلیک نگاه کنی، جز 

گید، خدا شاهده، دونم چی میگیم شما رو نمی؛ یعنی رو یه تخت، ما تخت می1جسد افغانی شیء دیگه نیست
عه دف کنم صددرصد کار دزده. چهاردهتا جسد. فقط دیگه معلوم نبود اینا رو دزد کشته یا دولت. فکر می یازده

 شه من به ایران برو بیا، برو بیا. دیگه عادت کردیم، عادیه.می

نفر(  هنفر )تا شانزداز چهاردهگردها بیشهای زبالهای است که براساس گفتهگونهتراکم نفرات باال در خودرو هنگام عبور از مرز، به 
شوند. در بسیاری از مواقع، در نفر در یک خودرو وانت نیسان جا داده می دو و از سیدر یک خودرو سواری، مانند پراید یا پژو، و بیش

اش از مرز ای عبور غیرقانونیساله87دهند. نوجوان نفر را در صندوق عقب خودرو جای می ی سواری، قاچاقچیان سه تا چهارهاخودرو
 گونه روایت کرد:را این

کرد. از مرز ذاره، جا مینفر تو صندوق می هم پراید آورد. پنج 9قاچاقی اومدم، با ماشین نیسان آورد. چیز راه
دزد  .جاها اومدیمجوری اومدیم برای بم و کرمان و خاش و سروان، از اینمرز پاکستان این پاکستان اومدیم. از

 هامونتا از بچه رفت. چندستاد، مینمیکرد تو ماشین، ماشین وایدید، برای آدم پرت میگرفت، دولت میمی
 کشته شدن تو این راه؛ تو صندوق که بودن با تیر زدن، کشتن.

سالۀ ساکن در یکی از گودهای حاشیۀ شهر ری و درک گذر زمان در چنین شرایطی، کافی 87گرد وایت این زبالهبرای فهم بهتر ر 
ت های مهاجراند را مرور کنیم که شاید تا حدودی متوجه مخاطرات و دشواریهای افرادی که در چنین شرایطی از مرز عبور کردهاست گفته

، های طوالنیخفگی، نبود فضای کافی، مریضی، تحمل گرسنگی و تشنگی برای ساعت چوناین افراد شویم؛ شرایط دشواری هم
ر د ستانیکه مهاجران غیرقانونی افغانهای کالمی و شاید فیزیکی و درنهایت، خطر مرگ. هنگامیمدت، خشونتهای طوالنیرویپیاده

توان به شلیک مرزبانان، دزدان، راهزنان و درنهایت، رای مثال میگمان، مرگ یکی از همراهان آنان است؛ بگذارند، بیچنین مسیری قدم می
توجهی یافت. در توان برای هرکدام از این موارد شواهد قابلها، میهای خبری خبرگزاریعنوانای اشاره کرد. با نگاه بههای جادهتصادف

 ای چنین روایت کرد:ساله84گرد همین زمینه، زباله

                                                             
 کنند، نگاه کنی همش جسد افقانستانیه.. وقتی دارند شلیک می1
 از راه. بخشی 9
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 ش،درصد دستشه. از صد کف آد دیگه، خونش بهجوری میآد ایران، اونش خطره. کسی میهمه
 درصدش مرگه. هشتاد

خصوص پول پرداختی به قاچاقچیان را ندارند و برخی دیگر های سفر، بهبرخی از مهاجران در ابتدای سفر توان پرداخت هزینه
که یکی از اقوام و آشنایان مسافر در تهران هزینه را قاچاقچی تا زمانیشناسند، دیگر را نمیدارند. در مواردی که مسافر و قاچاقچی یک

ند. گیرد تا پول انتقال به ایران را دریافت کنوعی فرد را به گروگان میکند و بههای مخفی منتقل میپرداخت نکند، مسافر را به خوابگاه
خود  ــ تجارب رادرش را نیز همراه خود برای کار به ایران آورده بودکه در آخرین بازگشتش از افغانستان، پسر ب ساله ــ89عموی کودکی 

 گونه شرح داد:از پرداخت کرایۀ مسیر را این

 گه برو کار کن، پول رو بده. اگه شناسدیم. اگه اعتماد کنه، شناس باشه، میشو میبشیم، کرایه 1جا که سراین
 گه پول رو بده، برو.نباشه، می

به نتایج توجهگرد دریافت کند. بااز کسب اولین درآمد زبالهکند که کرایه را پسبر با مسافر آشنا باشد، قبول میاقدر مواردی که قاچ 
اند، تقریبًا برابر سال است که به ایران آمده9اند و کمتر از گردانی که مهاجرت غیرقانونی داشتهآمده، میانگین هزینۀ مهاجرت زبالهدستبه
های گردان در اولین ماه کاری صرف هزینهمزد برخی از زباله. با این توضیحات، معمواًل دست(N=130)تومان است  802330333با 

 شود. مهاجرتشان می

 بازگشت. 9-4-9-9

اکز دولتی مرها، اگر فرد قصد بازگشت )دائم یا موقت( به افغانستان را داشته باشد، کافی است خود را به ها و گاه سالاز گذراندن ماهپس
ساله 83 ایکنندهباره، مشارکتدهد، راه آمده را بازگردد. دراینبرها میای کمتر از آنچه به قاچاقایران معرفی کند و سپس با پرداخت هزینه

 ــ چنین گفت: دلیل دریافت هزینه ناراضی بودکه البته از شرایط این مسیر نیز به ــ

 ه.شگیرن. پونصد میحساب دولت، ازطریق دولت هست، اما زیاد پول میبهورم درسته این ،ورم بدبختیهاین

شان در افغانستان، عوامل و دالیل مهاجرتشان به ایران گردها بیشتر به بیان شرایط زندگیهای این پژوهش، زبالهدر مصاحبه 
د به رسد و سامان یابد تا درصورت بهبود اوضاع، بتواننپرداختند. برخی از آنان امیدوار بودند که کشورشان، یعنی افغانستان، به توسعه ب

 کوشی، دو ویژگی بارزدادند، ولی امید و سختگردان را تشکیل میدرصد اندکی از زباله کشورشان بازگردند. هرچند که افراد امیدوار
مینشان ه رسیدن روزهای شکوفایی سرزتک کلماتشان جاری بود و حتی اگر تصمیمی به بازگشت نداشتند، بها، در میان تکستانیناافغ

 امیدوار بودند.

                                                             
 . سوار1
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 های اقتصادی نوکالسیک، نبودایم: براساس نظریهگرد با شرح ذیل مواجهدر خوانشی نظری از عوامل مهاجرت کودکان و افراد زباله 
ردی در گاقتصادی مانند شغل زبالههای مزد مناسب در افغانستان و وجود برخی از فرصتویژه اشتغال و دستهای اقتصادی بهفرصت

ثباتی بازارهای محلی در افغانستان های اقتصادی جدید مهاجرت، بیرود. براساس نظریهشمار میگردان بهایران از عوامل مهاجرت زباله
 گرد به ایران است. هرچند کهبخشی به درآمدهایشان هستند، علت مهاجرت افراد زبالهدنبال تنوعها بهکه خانوادهویژه کشاورزی و اینبه

تواند جریان مهاجرت را توضیح دهد، بنابراین تنهایی نمیهای اقتصادی در ایران بههای اقتصادی در وطن و وجود فرصتنبود فرصت
اطالعات بازار ان گردانباشتی، زبالههای دیگران در توضیح این پدیده هستیم. براساس نظریۀ شبکۀ اجتماعی و نظریۀ علیتنیازمند نظریه

کنند. فرستند و آنان را به مهاجرت تشویق میوطنان خود در افغانستان میگردی، را برای دیگر همخصوص زبالهکار و اسکان در ایران، به
ی، های مالی، جسمکنند، نقش مهمی در کاهش هزینهدیگر میهای که از همدهند و حمایتگردان تشکیل میدرنهایت، روابطی که زباله

به شواهد میدانی، تقریبًا همۀ شود. باتوجهکند و به موفقیت مهاجرت آنان منجر میگردان ایفا میروانی و اجتماعی مهاجرت زباله
گردی در میان آنان داشته است. های اجتماعی آنان نقش مهمی در مهاجرت و شروع به کار زبالهکرده بودند که شبکه گردها اشارهزباله

 ها دارد، چراکه شغلگردی نقش مهمی در مهاجرت افغانستانییۀ بازار کار دوگانه، کمبود نیروی کار ایرانی در شغل زبالهبراساس نظر
ت. بیشتر گزینی نیسها گزینۀ مطلوب شغلگردی دارای منزلت اجتماعی پایینی است و از مزایای اندکی برخوردار است و برای ایرانیزباله

 دلیل فقدانشوند و بههای قومی در ایران محسوب میاند، چراکه آنان از اقلیتگردی در ایرانصدی شغل زبالهمت ستانیمهاجران افغان
های غیررسمی و غیرقانونی، نارسی ندارند. درنهایت، نظریۀ نهادی بر نقش سازمها و دیگر عوامل، به سایر مشاغل دستمهارت، تبعیض

مهاجرت غیرقانونی نقش  ،نشان داد 0-2شمارۀ که شواهد نمودار گونهکند. همانمهاجرت تأکید میهای قاچاق، در تسهیل ویژه سازمانبه
ر گیری دنقش چشم« برهاقاچاق»گردها، اصطالح زبالهبه ،های قاچاق یاناگرد دارد. در این میان، سازمتوجۀ در مهاجرت افراد زبالهقابل

های تبع شباهتاند، اما بهها بر نقش عوامل فرهنگی، مانند اشتراکات زبانی، تأکید نکردهتسهیل مهاجرت آنان دارند. هرچند این نظریه
 سزایی دارند.ها به ایران نقش بهویژه اشتراکات زبانی، این عوامل در مهاجرت افغانستانیفرهنگی، به

 . تبعیض5-9-9

یل نژاد، ملیت، دلهای اجتماعی را بهشود که برخی از گروهفته میآمیز گتبعیض به هرگونه تفاوت ساختاری و رفتاری مانند قانون تبعیض
از مزایای اجتماعی مانند قدرت، ثروت، منزلت،  است، وجود آمدن آن دخالتی نداشتهقومیت، جنسیت و هر مشخصۀ دیگری که فرد در به

های خاصی است، متفاوت برخورد شود، به این ویژگیکند. اگر با شخصی، به این دلیل که دارای آخر محروم می دانش، اطالعات و الی
ض تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد؛ دو شکل عمدۀ آن تبعیض ساختاری و تبعیشود. تبعیض میآمیز گفته مینوع رفتار، رفتار تبعیض

ز بسیاری ا یا قوانین غیرمنصفانه ادلیل هنجارههای اجتماعی بهگیرد که برخی از گروهرفتاری است. تبعیض ساختاری در شرایطی شکل می
دی فرهای بینشوند. تبعیض رفتاری نوعی از کنشاز مزایای اجتماعی، مانند ثروت، قدرت، منزلت، معرفت و دیگر مزایا، محروم می

به وجههر گوشۀ دنیا، باتکند. در علیه او اعمال می ،های خاص او، مانند ملیتدلیل ویژگیاست که گروه یا فردی علیه گروه یا فرد دیگری به
 توان شاهد نوعی تبعیضها و باورها و گاه شرایط سیاسی جامعه، میچون ارزشهای متفاوتی که تاریخ از سر گذرانیده است، هممشخصه
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رت ا مهاجران صوشده در حّق گروهی از افراد آن جامعه بود. در بسیاری از مواقع، این رفتار اجتماعی نادرست علیه اقلیت جامعه یرواداشته
 های گروه اکثریت برشمرد.گیرد و شاید بتوان یکی از دالیل تبعیض را ترس ازدست دادن قدرت و فرصتمی

های جمعیت هدف، یعنی مهاجران افغانستانی، مواردی چون مهاجربودن و داشتن ملیت دیگر و طبیعتًا اقامت با دقت در مشخصه 
شرایط نامساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی وطن، ناگزیربودن به قبول هر نوع شرایط درصد باالیی از اعضای آن،  غیرقانونی

مردم  تر ازسخت برای ادامۀ زندگی در کشور مقصد، و اختصاص کارهای یدی فرومرتبه به این افراْد این گروه را در موقعیتی فرودست
شده رسد که نگاه از باال به پایین واقعیتی پذیرفتهنظر میدر جامعۀ مقصد، به ها زندگی و کاراز سالجامعۀ میزبان قرار داده است. پس

آمیز اجتماعی و مشاهدۀ آن در همۀ زوایای جامعۀ میزبان این آید. تکرار یک رفتار تبعیضحساب میتوسط شهروندان و حتی مهاجران به
ییر تخفیف داده تغشده، ولی غیرقابلبه سطح شرایط ناگوار پذیرفته شده در حّق این اقلیت را از سطح یک معضل و یک ستمستم رواداشته

ویژه در ابعاد آموزشی و کاری یا شغلی آنان، دیده خواهد است. با رجوع به شواهد موجود شرایط کاری و زندگی مهاجران افغانستانی به
 سیاری از مواهب اجتماعی محروم کرده است.شود و این تبعیض آنان را از بشد که چگونه در حّق این گروه تبعیض اعمال می

تر برویم و همۀ این واقعیات های میدانی این پژوهش را درکنار هم بگذاریم و یک گام به عقبازسوی دیگر، اگر مشاهدات و شنیده 
وسیلۀ شهروندان سطح کنش به شده در حّق این اقلیت، تنها درتوانیم بگوییم که تبعیض رواداشتهتر بنگریم، میو تجارب را در نمایی کلی

شدن نجا، برای روشاند. در اینها متجلی شدهنامهعد ساختاری نیز هست که برخی از اشکال آن در قوانین و آیینبلکه حائز بُ  ،شوددیده نمی
ارجی گانه، اشتغال اتباع خنامۀ مشاغل چهارپردازیم. براساس آییننامۀ مشاغل چهارگانه مخصوص اتباع خارجی میآنچه گفته شد، به آیین

 :ــ محدود به چهار گروه ذیل است موردنظر است ستانیجا اتباع افغانکه در این ــ

پزخانه، گروه مشاغل ساختمانی، گروه مشاغل کشاورزی، و سایر مشاغل مانند قبرکنی، تولید کود، کارگر تخلیۀ گروه مشاغل کوره 
 امحای زباله.  کاری، کارگر بازیافت ومخازن فاضالب، جوش

یران که دولت اای از تبعیض ساختاری است که دولت ایران آن را وضع کرده است. نکتۀ دیگر ایننامۀ مشاغل چهارگانه نمونهآیین 
 کمترهای مهاجرت به ایران آمدند، هم کسانی که اوایل انقالب اسالمی و در اولین موجدرصد بسیار کمی از مردم افغانستان، آن جز به

 ن کارتکه در ایران با داشت هاییافغانستانی الملل،. از دیدگاه حقوق بینداده باشددیگری پناهندگی دائم  انیبه کسیش آمده است که پ
شوند و دولت ایران قانونًا هر داد نمیمعنای حقوقی قلمبه 9«پناهنده»اقامت دارند و  1«محافظت اضافه»ند، تحت عنوان نکزندگی می

که موارد ذکرشده شرح وضعیت افاغنۀ دارای کارت تواند آنان را از خاک ایران اخراج کند. با درنظر داشتن اینبخواهد، میزمان که 
ه توان چنین استنباط کرد کشوند، میاتفاق جمعیت  هدف  این طرح مهاجران غیرقانونی محسوب می بهکه اکثریت قریباست، درحالی

                                                             
1. Additional protection 
2. Refugee 
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ای ساختاری در ابعاد مختلف ریشه دوانده است و صرفًا با تمرکز بر ریزرفتارهای اجتماعی و فردی و نهاپشتوشده با این تبعیض رواداشته
 کاری عملی اندیشید.توان برای حّل این معضل غیرانسانی راهگر از این معضل، نمیگرفتن ساختارهای حمایتنادیده

 گردانشدۀ زبالههای تجربهتبعیض. 8-5-9-9

گردان نمود تبعیض ساختاری است وحضور در میدان، مشاهدۀ محیط، و شرایط زندگی و موارد، شرایط زندگی و کاری زباله در بسیار از
ر های ساختاری و رفتاری موجود دکاری این گروه در فهم مقولۀ تبعیض کمک شایانی خواهد بود. در این بخش، به برخی از انواع تبعیض

 د.شوزندگی این افراد پرداخته می

اسزا عنوان نها از ملیت این افراد بهاند که دربردارندۀ الفاظی است که در آنای را تجربه کردههای کالمیکرات خشونتاین گروه به 
مد وآه رفتآوری زبالمنظور جمعها و بهناشان در خیابگردان با چرخ یا کتفیکه زبالهشود؛ برای مثال، زمانیو برای تحقیرشان استفاده می

اهد آنان ش گران در بازدیدهای میدانی از محّل کار و زندگیکنند که در این پروژه، پژوهشهای کالمی را تجربه میکنند، انواع خشونتمی
 های کالمی بودند.این نوع خشونت

و شکایت  گیری قضاییپیگیری قضایی در مواردی که فرد شاکی اقامت غیرقانونی دارد و علم به این قضیه که امکان نبود امکان پی 
ترین هدف برای سرقت سارقان تبدیل کرده است که در آلپذیرترین قشر و درنتیجه، ایدهبرای مهاجران وجود ندارد، این اقلیت را به آسیب

 شود.تری به این مسئله پرداخته میصورت دقیقمقولۀ تجربۀ سرقت و خشونت به

حساسیت  گردان، دیگردرصد باالیی از زباله دلیل تجربۀکه به بودحصیلی از مواردی رسی به امکانات تنداشتن حّق طبیعی دست 
حّق  کار طوالنی از هایخصوص ساعتدلیل شرایط کاری و بهویژه کودکان بهگردان بهتوان گفت که همۀ زبالهخود را ازدست داده بود. می

ها است که برای کودکان فارغ از ملیت، عقاید، دین و مذهب دولت ۀظیفاند. براساس کنوانسیون حقوق کودک، این وتحصیل محروم شده
 گرد شرایط و امکان تحصیل فراهم نشده است.و غیره شرایط و امکانات آموزش را فراهم کنند، اما برای کودکان زباله

تر ان روشنبیشدن سرپناه وجود دارد، بهآمدن و ویراننبود امنیت فردی و اجتماعی و قبول زندگی در شرایطی که هر لحظه امکان پایین 
ــ از  شودگردان محسوب میهای سبک کار و زندگی زبالهکه از مشخصه های حقوق شهروندی ــتر، برخوردارنبودن از حداقلو کلی
 های زندگی در ایران برای یک کارگر مهاجر غیرقانونی است.ویژگی

زان و ی کار ارعنوان نیروامل اجرایی آن تاکنون با جذب استثمارگونۀ این اقلیت بهطورکلی مدیریت شهری و عونهاد شهرداری و به 
 هایاسکان باواسطۀ این افراد در حاشیۀ شهرها و مراکز تفکیک زباله و سپس حمله به محّل اسکان آنان و تخریب آن با عنوان طرح

چنین داشتن استانداردهای دوگانه در شوند، و همو شهروند محسوب نمیاند و به این بهانه که این گروه مهاجران غیرقانونی« دهسازمان»
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ای اتخاذ نکرده است و در بسیاری از موارد، امنیت این افراد جلو و سازندهکرد روبهکرد و رویگونه عملواقع، هیچمواجهه با این اقلیت به
 خطر انداخته است.را در ابعاد مختلف به

عنوان شهروند های حقوق شهروندی و زندگی در جامعۀ میزبان بهغیرقانونی و برخوردارنبودن از حداقلتجربۀ مهاجرت و مهاجرت  
چون آموزش در این پژوهش از حقوق ذکرشده محروم باشند. درکنار مواردی هم کنندهگردان مشارکتچندم باعث شده است تا زبالههدرج

های ر بسیاری مشاغل با منزلت و امنیت پایین، برخوردارنبودن از حّق تشکیل گروهگیری قضایی، اشتغال دو تحصیل، امنیت، حقوق پی
. نبود سزایی داشته استهای صنفی در مشاهدۀ نابرابری در وضعیت زندگی و کار این اقلیت تأثیر بهتر از همه، گروهمذهبی یا قومی و مهم

ود و از مدتی، در ذهن خکار این افراد باعث شده است تا این جمعیت پساین تشکل و نداشتن امکان طرح مسائل مربوط به کار و شرایط 
مهاجر »دلیل شرایطی که عنوان هایی که هیچ قدرتی برای تغییر شرایط خود ندارند تبدیل شوند و درنهایت، بهکارفرمایان به انسان

 نار آیند.کند، با هر آنچه بشنوند و ببینند و پیش آید، کبرایشان ایجاد می« غیرقانونی

 تأمل عدم شکایت و نارضایتی و حتی وضعیت غرق در تبعیضکنندگان در این پژوهش میدانی، نکتۀ قابلبا دقت در پاسخ مشارکت 
شد با مشاهدۀ محیط راحتی میگردان خالی از مفاهیم و جمالتی بود که بههای زبالهاین جمعیت توسط خودشان بود. درواقع، صحبت

ۀ های مختلف این جمعیت، حساسیت دربارم را دریافت. گویی تجربۀ مکرر تبعیض درطی سالیان متمادی توسط نسلآن جمالت و مفاهی
گاه در ذهن مهاجران، حّق داشتن گفتار و رفتار تبعیضزیادی پایین آورده است و به این موضوع را تاحّد   آمیز به شهروندانطور ناخودآ

حّق  کنند وبینند و تجربه میاند، برخورد را میحال، برای فرد هتاک حّق توهین قائلند و درعینشنوشده است؛ یعنی کلمات را میداده 
اند. آری، این افراد در این سرزمین درکنار دیگر خواه این شهر قائلکردن حقوق انسانی و شهروندی خویش را برای شهروند تمامیتپایمال

های حقوق زندگی و کار در شرایط برابر برخوردار باشند. هر روز و هر لحظه ه از حداقلککنند، بدون اینشهروندان زندگی و کار می
 است. گیرد، انکارناپذیرگیری از این تضییع حقوق توسط ما، شهروندان، صورت میدرصد چشم شود و این نکته کهحقوقشان پایمال می

 شدن به جامعۀ میزبان. جذب6-9-9

ها به امید بهبودبخشیدن به وضعیت خود یا فرزندانشان از دادهای متفاوت و متعدد، بسیاری از انسانبروز رخدنبال در دنیای صنعتی و به
توانند خود را با شرایط سازگار کنند و خود و که چگونه میکنند. ادغام آنان در محّل جدید و اینوطن خود به سایر کشورها مهاجرت می

تأمل است، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که در زمینۀ پذیرش مند خواهند شد، از نکات مهم و قابلوحقوقی بهرهفرزندانشان از چه حق
ناسد شرسمیت میعنوان شهروند بهسوی مسئله مربوط به کشور میزبان است، یعنی آیا جامعۀ مقصد آنان را بهو جذب افراد مهاجر، یک

 ه آیا به جذب در جامعۀ میزبان تمایل دارند و درصورت عدم تمایل، علت آن چیست؟یا خیر؟ و طرف دیگر، خود افراد مهاجرند ک

د ای وجود دارکنندهکنند. عوامل متعدد و تسهیلمی ویژه ایران، مهاجرتها است که به سایر کشورها، بهمهاجران افغانستانی سال 
سالی، فقر، و بیکاری مهاجرت اجباری را بر آنان ت. جنگ، خشککه بستر مهاجرت را برای آنان فراهم کرده و موجب تداوم آن شده اس

دنبال اند تا برخی شرایط و مشاغل سخت و دشوار را بپذیرند. ازطرفی، بهاز ورود به ایران، متعاقبًا مجبور شدهتحمیل نموده است و پس
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شود. روی کار ارزان و در مشاغل نامناسب و پست استفاده میعنوان نیبه اشتغال، از آنان به ستانیورود غیرقانونی و نیاز گروه مهاجر افغان
افراد دیگری حاضر به انجام آن نیستند. در  شدهراندهحاشیهآوری زباله یکی از این مشاغل است که جز مهاجران و تعدادی از افراد بهجمع

 ای چنین بیان کرد:ساله82گرد همین زمینه، نوجوان زباله

ماه هم رستوران بودم.  9جا بودم. بعد رفتم تو رستوران. ماه این 1مدم ایران، این کار رو کردم. اول از افغانستان او
 بعد که پولم رو نداد، اومدم تو این کار.

ای است که در بسیاری از مواقع از یک شغل فاقد امنیت شغلی به شغل دیگر با همان گونهبه شدهراندهحاشیهکار مهاجران و افراد به 
ند شود تا آنان نتوانکنند. همین امر باعث میکار و سرپرست کاری خود را عوض میدهند یا در همان شغل، پیمانها تغییر شغل میویژگی
جایی بین مشاغل و کارفرمایان در تداوم فقر مهاجران رفت کنند. جابهشان را توسعه دهند یا در آن شغل پیشهای اجتماعی شغلیسرمایه

دهد، در عرض چند ماه، کودک مهاجر چند شغل را که روایت باال نشان میگونهای دارد. همانتوجهمشاغل دون نقش قابل و کارگران
حقوق دو  کارهای قانونی، حتی صاحبدلیل نداشتن سرمایۀ شغلی و آشنایی نداشتن با کار و نبود نظارت و حمایتعوض کرده است و به

 ماه او را پرداخت نکرده است.

کند. این خود عاملی در شوند و درآمدی کسب میکنند و به کار مشغول میراحتی به ایران مهاجرت میمهاجران افغانستانی به 
تری قرار دارند و با مسائل و مشکالت افزایش تمایل آنان برای جذب به جامعۀ میزبان است، چراکه در ایران، در شرایط بهتر و مناسب

مزد پایین و شرایط حداقلی را برای آنان فراهم آورده است، نیستند. ازطرفی، کشور میزبان نیز بازار کار با دست روزمرۀ کشور خود مواجه
گردی که برای اشتغال در آن مشاغل به هیچ تخصص خاصی نیاز نیست و بیشتر این کارها از نوع کارگری و آماده است؛ مانند شغل زباله

شوند و در این کار نسبت به برخی کارهای دیگر، درآمد راحتی جذب این کار میفراد با حداقل شرایط بهچیز از قبل آماده است و اکه همه
ک یافت سختی و با حقوق اندکه مشاغل به کنند. بنابراین درمقابل تنوع شغلی و کسب درآمد نسبت به افغانستان ــبهتری کسب می

 دهند.ن را ترجیح میــ برخی از مهاجران ماندن در کشور میزبا شوندمی

های فرهنگی و زبانی(، همانندگردی ساختی پذیری )عادتهمانندگردی مهاجران هفت مرحله دارد: فرهنگ 1ازنظر میلتون گوردون 
ای برای ورود به مناسبات و ارتباطات اولیه با جامعۀ جدید دارد(، سازگاری نکاحی، سازگاری آرمانی، سازگاری رفتاری، )نقش عمده

. مهاجران شودرو مییابی به سایر مراحل با مشکل روبهایی ساختی انجام نگیرد، دستسازگاری ذهنی، و سازگاری اجتماعی. اگر همانندگر
کنند تا با اعضای جامعۀ جدید همانند شوند. بعداز همانندکردن، بین نمایند و سعی میهای خود را درونی میدر جامعۀ مقصد ارزش

د و بین محیط مقصد و فرد تنش و تضادی وجود ندارد. اگرچه هنوز فرد دهآید و درنهایت، انسجام رخ میوجود میها رابطۀ متقابل بهآن
همراه دارد، اما همواره برای حفظ وحدت بین دو فرهنگ مبدأ و مقصد درتالش است و چون فرهنگ مقصد را پذیرفته فرهنگ قبلی خود را به

                                                             
1. Milton Gordon 
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دی رود و فرد واحهای فرد از بین مییت و ارزشنفع فرهنگ جدید است که درنهایت، دوگانگی شخصپذیری بهاست، درنتیجه، فرهنگ
 (.8072شود )زارع، می

شدن در جامعۀ میزبان است. نقاط مشترک و مجموعه عوامل اجتماعی، براساس این نظریه، انتخاب شغل تنها بخشی از فرایند جذب 
و افغانستان سبب شده است تا این دو کشور  اند. جغرافیای نزدیک دو کشور ایرانسیاسی، فرهنگی، و تاریخی نیز در این امر دخیل

ر کرده است. ها هموارتسان این مسیر را برای مهاجران افغانستانیورسوم یکمشترکات زیاد فرهنگی و زبانی داشته باشند و بسیاری از آداب
زنظر عقیده و مناسک دینی با کشور از ورود به ایران تفاوت چندانی اعنوان دین رایج است و مهاجران پسدین اسالم در هردو کشور به

شدن تواند میل به جذبها میهای مشترک مردم دو کشور و عدم تفاوتزبانی و ریشهفرهنگی و هممیزبان ندارند و این پتانسیل درکنار هم
انستانی در سیار، مهاجران افغدلیل تشابهات برا در مهاجران تقویت کند و مانع از تمایل آنان برای بازگشت به کشورشان شود. بنابراین به

 گردی چگونه ازطریقکنید که کارگر افغانستانی زبالهپذیری با مشکل چندانی مواجه نخواهند شد. در روایت زیر، مشاهده میفرهنگ
 های مداوم در کشور میزبان جذب شده است.اشتغال و مهاجرت

ور دردبخجا بهافغانستان کشاورز بودم. اون گردی رو انتخاب کردی؟[ بیکاری؛ شغل کمه.]چی شد شغل زباله 
 م، افغانی نیستم.نیست، آب نیست. عادت کردم بیام ایران. من دیگه ایرانی

نکتۀ حائز اهمیت مسئلۀ همانندگرایی ساختی است؛ آیا اشتغال آنان در ایران موجبات گسترش روابط و مناسبات انسانی با جامعۀ  
ها و مصرف کاالهای ایرانی، انتقال فرهنگ و برخی کاالهای واقع، سابقۀ طوالنی مهاجرت افغانستانیمیزبان را فراهم نموده است؟ در

 تواند تاحدی این مناسبات و همانندگرایی ساختی را تسهیلمصرفی ایرانیان به کشورشان و آشناکردن اعضای خانواده با کشور میزبان می
شود. حضور غیرقانونی مهاجران حقوق شهروندی قراری این ارتباطات و همانندگرایی میکند، اما شرایطی نیز وجود دارد که مانع از بر

گیرد، اما گوید: اگرچه جذب صورت مینشینی میها سلب نموده است. نظریۀ حاشیه)اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره( را از آن
شود و چنین فردی را دو فرهنگ در رفتار فرد مهاجر دیده می شود. بازتاب عناصر موجود درندرت و در دورۀ حیات یک نسل محقق میبه
شود. ازنظر شورتز، براساس این دیدگاه نظری، نامند. اگر تفاوت فرهنگ کم باشد، مشکالت مهاجر هم کمتر میمی 1«ایانسان حاشیه»

وحوش پذیرد و فقط پا به حولش آن را میوبیشود و برحسب اجبار کمطور کامل جذب فرهنگ جامعۀ مقصد نمینشین هرگز بهفرد حاشیه
 داند، نه یک پناهگاه امن.گذارد. او فرهنگ جامعۀ میزبان را عرصۀ مخاطره میآن می

تگی ــ دارد؟ نظریۀ وابس اندکه در مشاغل نامتعارف مشغول ازطرفی، باید پرسید: آیا کشور میزبان تمایلی به جذب این مهاجران ــ 
های دهد. وجود این محیطهای اطراف شهر جای میها را در زاغهپذیرد و آنرد که محیط مقصد مهاجران را نمیبه این نکته اشاره دا

رانی در صورت بیکاشوند، بلکه بهتنها در شهر حل نمیها نهها نشانگر نپذیرفتن مهاجران در بافت کشور مقصد است. آنای و زاغهحاشیه
که احساس کنند ساکنان دائمی شهرهای کنند و زمانیان اجتماعات مخصوص به خود را ایجاد میشوند. مهاجرحاشیۀ شهرها ساکن می
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کوشند تا فرهنگ خاص خود را ارائه نمایند. این امر نشانۀ عدم ناسازگاری با جامعۀ جدید است. مهاجر از خانواده دور است مقصدند، می
طور مکرر با کند، در محّل اسکان خود نیز بهن مسیر توسعۀ طبیعی را طی نمیشود و چوو انواع فشارهای روحی و روانی را متحمل می

 شود.های مختلفی مواجه میسامانینابه

ها در قالب گرد نیز این پدیده رخ داده است. بسیاری از آنمشاهدات میدانی گویای این مطلب است که درمورد افراد مهاجر زباله 
ن اند. جامعۀ میزباآوری زباله با جامعۀ میزبان درارتباط مستقیماند و صرفًا جهت جمعهر اسکان کردهنفری در حاشیۀ شهای چنددهگروه
شده در این راستا نشانگر این واقعیت است که در درجۀ اول حضور و ورود های اعمالکند و سیاستعنوان نیروی کار نگاه میها بهبه آن

های موقت است و چون این افراد در دستۀ مشاغل نامتعارف یا غیررسمی صورت موقعیتدی بهگرچون زبالهاین کارگران در مشاغلی هم
کار اند، بنابراین جهت پرکردن خأل موجود در سیستم نیروی انسانی بهچنین از راه غیرقانونی و قاچاق وارد ایران شدهاند و همبه کار مشغول

رسی خواهند داشت. به این گروه از عی مانند بیمه، بهداشت و سایر خدمات، دستروند و در این مسیر، به کمترین خدمات اجتمامی
درستی جذب جامعۀ راحتی و بهتوانند بهکه جزو ساکنان موقت باشند، نمیشود. درنتیجه، تا زمانیمهاجران اجازۀ اقامت محدود داده می

ود و کار شخوبی برخورد می. در کشور میزبان، معمواًل با کارگران مهمان بهپذیردطور دائم آنان را نمیمیزبان شوند و جامعۀ میزبان نیز به
که کارگر موقت محسوب شوند، ازنظر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بیگانه شود، اما تا زمانیو محّل اقامت دراختیار آنان قرار داده می

ود. نوع شــ نیز مشاهده می ای بسیاری با کشور افغانستان داردهکه شباهت نشدن در کشوری چون ایران ــشوند و این آمیختهتلقی می
گاهی شدن مؤثر است؛ ناند نیز در این جذبعنوان کارگران مهاجری که غیرقانونی وارد کشور شدهگردان بهنگاه مردم کشور میزبان به زباله

داند و برای عنوان یکی از افراد موردقبول جامعۀ خود میگرد را بههدنبال دارد: آیا شهروند ایرانی یک فرد افغانستانی زبالکه این پرسش را به
 شود؟عنوان شهروند حقوق اجتماعی قائل میاو به

تواند در این جذب مؤثر باشد، این است که آیا مهاجران افغانستانی قصد بازگشت به کشورشان را دارند، که اگر عامل دیگری که می 
شمار صورت موقت برای آنان، محّل کسب درآمد خواهد بود یا پناهگاهی موقت بهشت داشته باشند، ایران بهگونه باشد و انتظار بازگاین
 یابی در این کشور )کشور میزبان( نخواهند بود.دنبال هویتها بهرود و درنتیجه، آنمی

اط با وطن به کمترین حّد ممکن برسد، از مدتی کاهش یابد یا ارتبمسئله که جریان مهاجرت یک جریان ممتد نباشد و پس این 
اند، گردانی که بیشتر آنان از مهاجران غیرقانونیویژه زبالهبخشد. مهاجران افغانستانی شاغل در ایران، بهشدن را شتاب میفرایند جذب

جه، اند، درنتیطور مداوم درارتباطبهشهریان خود که در محّل زندگی و کارشان نیز با همدلیل آناند و بهارتباط با وطن خود را حفظ کرده
 کندی صورت بگیرد و یا هرگز اتفاق نیفتد.شدن در جامعۀ میزبان برای آنان ممکن است بهسرعت جذب

 تفاوتی اجتماعی نسبت به فرد. بی1-9-9

ابان یند گذار شتایعنی نوعی وضعیت آنومیك که اغلب در فر ؛برندسر میایران و بسیاری از جوامع جهان سوم، عمومًا در شرایط آنومیك به
هنجاری یا ضعف هنجاری ای است که با بیآید و وضعیت پیچیدههای نوسازی پدید میناجری ۀنتیج مدرن به مدرن و دراپیش ۀاز جامع
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ر وابستگی و ارتباط عاطفی به جمع با دهد که ریشه دمندی تشکیل میو تعارض همراه است. اساس هر نظم اجتماعی را عاطفه و تفاوت
بیگانگی  تفاوتی اجتماعی که غالبًا با تعبیرباید گفت که بی ،تفاوتی استاحساس عضویت دارد. در تبیین رفتارهایی که ناشی از بی

ومی و ضعف آن ۀشده است، زیمل به خصلت زندگی شهری نوین ممتاز، دورکیم به پدید شناسان کالسیك یاداجتماعی درنظر جامعه
لت تولید دلیل خصهای مبتنی بر عقالنیت مدرن و مارکس به بیگانگی کارگران بهمدرن، تونیس و وبر به گسترش کنش ۀهنجاری در جامع

(. کنش 8023اند )محسنی و صداقتی فرد،کرده ضعف هنجارها اشاره ۀگسیختگی به مسئلنظام ۀداری، و زنانیکی و تامس در نظریسرمایه
ۀ دهندطور روزانه با آن درگیرند، از مفاهیم بسیار مهمی است که نشاندادها و مسائلی که بهها درقبال رخافراد جامعه و سازمان و واکنش

گردی است که به درگیری حین انجام کارش اشاره انسجام یا عدم انسجام عاطفی و اجتماعی در جامعه است. روایت زیر از زبان زباله
ــ درمورد  که وظیفۀ او مداخله در این امور است داده بود، شهروندان و حتی پلیس ــ دهد در دعوایی که رخشان میداشت. این روایت ن

 اند. تفاوت بودهاین قضیه بی

 ،جا که دعوا شدزمونه طوریه که هیچی به هیچی کاری نداره. همون هکاری ختم شده. دوردوسه بار به کتك
 نه پلیس کار داشت، نه مردم. آخر خودشون ازهم جدا شدن. .جا پلیس هم بوددیگه رو زدن، اونهم

رسمیت گیرند؛ اول، بهطی دو فرایند این ارتباطات شکل می ،جاکه در جوامع شهری ارتباطات اجتماعی دارای پیچیدگی هستندازآن 
وم، بخش ارتباط باشد. دتواند تداومارتباط، منافع مشترک حاصل از آن مین به او که در ای شناختن دیگری و اعتباربخشیدن و توجه

تفاوتی در افراد عبارت است از نوعی عدم مسئولیت یا بی 1تفاوتی اجتماعیتوجهی و نداشتن حساسیت دربارۀ دیگری. بروز عنوان بیبی
عنی تفاوتی اجتماعی، یبیو دیگر وقایع در جامعه.  ،، فرهنگیدربرابر قوانین، هنجارها، حوادث و اتفاقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

عنوان بخشی از افراد حاضر در جامعه در برقراری ارتباط با شهروندان با گردان بهزبالهآید. برای ما مهم نیست که بر سر دیگران چه می
 شوندشایستگی و کارایی مواجه می ماهیت کار با احساس عدمدلیل ند که بهامهاجران غیرقانونیاین افراد بیشتر ند. اهایی مواجهپیچیدگی

که  تواند موجب شودو دیگر عوامل می ،عدم کارایی یا اثربخشی )اثرگذاری( قدرتی، مفیدنبودن، غفلت، عدماحساس درماندگی، بی و
رسد. داقل میگردان به حپذیری شهروندان درقبال زبالهروابط عاطفی و مسئولیت ،رسمیت شناخته نشوند. درنتیجهتوسط جامعۀ میزبان به

فتن دیگری گرکند تا فشار حاصل از موقعیت را با نادیدهتواند عمدی یا ناهشیارانه باشد که در آن، فرد تالش میدست میهایی ازاینواکنش
  ای چنین روایت کرد:ساله80باره، کودک دراین کاهش دهد.

 کاری ندارن با ما. تا با کسی کاری نداشته باشی، کی با تو کار داره.

فاوتی تگیری بیگردان است یا در جامعه شاهد نوعی همهگونه رفتارها تنها متوجه زبالهکه آیا بروز این داردبیان این نکته اهمیت  
های آن وتی اجتماعی را ناشی از ساختار شهری و ویژگیتفادوستی و بیشناسی شهری، نوعجامعه ۀاجتماعی هستیم. اندیشمندان حوز

وستی درسانی و نوعهای اضطراری و کمکترشدن روابط اجتماعی تمایل به مداخله در وضعیتدانند که با افزایش جمعیت و پیچیدهمی
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داد دیگری را عضو گروه خودی قلم ۀاگر افراد جامع .(8028پور، زاده و کیانیابد )قاضیتفاوتی گسترش مییابد و تمایل به بیکاهش می
ن د داشت، در غیر ایندلی خواهنوعی با او اهداف و بخت مشترک داشته باشند، نسبت به او احساس مسئولیت اجتماعی و همکنند و به

رمجاز هستند اتباع بیگانه و غی گرد که عموماً بالهبا افراد زتوجه خواهند بود. بنابراین دررابطهکنند یا درمورد او بیصورت، یا با او مقابله می
در این  شواهدی ،ازسوی دیگر تفاوتی با شدت بیشتری است.بحث اهداف و منافع مشترک مطرح نیست و این خود گاه موجب بروز بی

سوزانه که برخوردهای دل مانند؛ اندبا بروز رفتار و برخوردهایی از سوی شهروندان هم مواجه بوده هاگرددهد که زبالهپژوهش نشان می
 :ای روایت کردساله82 گردزبالهدر همین زمینه، 

خرن یا لباس تومن. یا غذا می 93تومن یا  83ده؛ مثاًل سوزه، پول میتا حاال حرفی نزدن. دلش می ،مردم خوبن
 بار بیشتر شده تا حاال.  93دن. می

افتن کار به اند که برای یمهاجران افغانستانی گردانزبالهم با خشونت نیز مشاهده شود. بیشتر أدرمقابل آن ممکن است رفتارهایی تو 
اند نگاه تواند. اشتغال در مشاغلی با پایگاه اجتماعی پایین در ایران و ازطرفی قوانین کشور درمورد جذب و پذیرش مهاجران میایران آمده

 گونه مشاغل، از حقوقدلیل حضور غیرقانونی در اینگردان بهاند، تغییر دهد. زبالهه با آن مواجهجامعه و افراد را دربارۀ آنان و مسائلی ک
کند و درصورت بروز مشکالت قانونی و اجتماعی، مرجعی برای رسیدگی اند، قانون از آنان حمایت نمیشهروندی و انسانی محروم مانده

تر، ساختار سیاسی و قانونی کشور آنان را نادیده گرفته است. اگرچه تعامالت ر مقیاس بزرگبه آنان وجود ندارد. بنابراین در مرحلۀ اول و د
و تشابهات فرهنگی بین دو کشور بسیار است، اما دالیل اجتماعی دیگری نظیر شرایط اقتصادی نامناسب، پایگاه اجتماعی پایین و نگاه از 

 ن شود. کودکناآگردی وجود دارد، می تواند موجب بروز خشونت نسبت به تعارف زبالهواسطۀ مهاجربودن و اشتغال نامباال به پایینی که به
 ای بیان کرد:ساله89 گردزباله

از مردم ایران بودن. گفتم من  .کار داریسادن، گفتن چیشناختم، اومدن با موتور وایبار کتک خوردم. نمییه
از ها بجا برو و فرار کردن. ]کسی بود؟ مغازهمت، از اینجا نبینکارم. زدن تو بازوم با مشت. بعد گفت اینچی

 ها باز بودن. اومدن گفتن چی گفت. گفتم کمک خواستم نیومدن.کار کردن؟[ مغازهبودن؟ اونا چی

 یز یامآاما هر رفتار خشونت ،گردان بی تفاوت نیستندزباله درموردبرخی شهروندان  بیانگر آن است کههای باال اگرچه روایت 
ت نوعی فاقد مسئولیتفاوتی اجتماعی افراد جامعه بهتفاوتی اجتماعی باشد. در بحث بیعدم بی ۀدهندتواند نشانای نمینهاسوزدل

داند می و تعامل اجتماعی ،ارتباط نزدیک با مفاهیمی ازقبیل حقوق بشر، عدالت اجتماعی اجتماعی هستند. کلی مسئولیت اجتماعی را در
است که  ینگرد نتیجه گرفت اافراد زباله هاییتاتوان از مجموع مشاهدات میدانی و روآنچه که می .(8020همکاران،)خواجه نوری و 

گونه رفتارهای گذرا و مقطعی ازسوی افراد جامعه گیرد. اینتفاوتی اجتماعی نگاه غالب و اکثریت افراد جامعه مورد توجه قرار میدر بی
سوزی و یا برخوردهای همراه با دالنه و همراه با دلعنوان رفتار همبه و صرفاً  ثر استؤامل اجتماعی دیرپا و مگردان فاقد تعزباله درمورد

ند نه خود کمانند شبحی که در سطح شهر حرکت میگردان به. زبالهکندبروز میحین کار است درناشی از بروز حوادثی  خشونت که غالباً 
 هاآناند و با عنوان بخشی از جامعه قبول کردهرا به هاآنمردم عادی تنها و  توجهی به آنان دارند شهروندانتوجهی به اطرافشان دارند و نه 
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دهند و بازخوردهای اجتماعی را تنها ازسوی شان شکل می. این افراد ارتباطات خود را تنها در میان دوستان و محل زندگیانددرتعامل
 کنند.گروه مشابه دریافت می

 گردنگرش و رفتار شهروندان درمورد افراد زباله. 1-9-9

شناسی ویژه روانو علوم اجتماعی است و بخش مهمی از این علوم به شناسی اجتماعیهای دانش روانمطالعۀ نگرش افراد از موضوع
چون هستۀ اصلی علم همچون آلپورت، نگرش را نظران، همکه برخی از صاحبنحویرا به خود اختصاص داده است، به اجتماعی

نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که »اند. آلپورت نگرش را چنین تعریف کرده است: شناسی اجتماعی تعریف کردهروان
ی های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا برجاها و موقعیتتمامی موضوعیابد و بر واکنش فرد نسبت به ازطریق تجربه سازمان می

 (.8021اتوکالین، « )گذاردمی

ظاهر هیچ تعاملی باهم ندارند، ولی ممکن دیگرند. گاهی بهوآمد و تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با یکافراد مختلف جامعه در رفت 
دهد. این است درمورد اشخاص محیط پیرامون خود برداشت خاص خود را داشته باشند که نگرش فرد را دربارۀ آن اشخاص نشان می

گیرد. های مختلف ریشه میها درمورد اشخاص در گروهها یا بازنمایینگرش بنابر تجارب قبلی فرد از مشاهدۀ برخی رفتارها یا شنیده
یرند و در گشان در ذهن فرد بیننده مورد تفسیر قرار میاشخاصی وجود دارند که صرفًا براساس ظاهر و پوشش، قومیت و پایگاه اجتماعی

دهد. ها سوق میسمت رفتارهایی متفاوتی درمورد آنهای فرد و ادراکی که از اشخاص در محیط پیرامونش دارد وی را بهرشمواقعی نیز نگ
نند. این کهای خود دربارۀ دیگران فکر میپنداشتدیگر ندارند، در بسیاری از مواقع، براساس پیشافرادی که ارتباط و شناختی از یک

 های اجتماعی دارد و در بسیاری از موارد مبتنی بر واقعیت نیستند.وجهی در نگرش به گروهتها نقش قابلپنداشتپیش

صورت مستقیم به نگرش شهروندان پرداخته پردازیم. البته بهگردان میدر این بخش، به بررسی نگرش شهروندان درمورد زباله 
گرد یم. افراد زبالهها را بازسازی کندنبال آنیم که این نگرشان با شهروندان بهگرد از تعامالتششود، بلکه براساس تجربۀ زیستۀ افراد زبالهنمی

الزم به ذکر  های شهروندان قرار دارند.تر نوع شغلشان درمعرض قضاوت و نگرشسبب پایگاه اجتماعی، پوشش و ظاهر و از همه مهمبه
شده، راندهیهحاشدهند و بخش کوچکی از آنان را شهروندان ایرانی بهل میها تشکیگرد را شهروندان افغانستانیاست بیشتر این افراد زباله

 دهند.های پاکستان تشکیل میها، و گروه کوچکی از آنان را بلوچخوابها و کارتنخانمانهای قومی و بیمانند اقلیت

جۀ نوع ها نتیگیرند که این قضاوتقضاوت قرار میگردان در سطح شهر، گاه آنان ازسوی شهروندان ایرانی مورد دلیل حضور زبالهبه 
 گردها محیط امنی را تجربه کنند،میان، اگر زبالهها و رفتارهایی منجر شود. در این تواند به کنشآنان است و در برخی از موارد، می نگرش

ند و حتی دراثر دور نیستگرد از این قضایا بهان زبالهتوانند شرایط دشوار کار و زندگی را تحمل کنند و در باید توجه داشت که کودکبهتر می
 اند.های روانی قرار گرفتهرفتارهای نامناسب برخی شهروندان درمعرض آسیب

بت و منفی توان به نوع نگرش مثگرد را میتبع آن، کنش و رفتار آنان دربارۀ افراد زبالهبندی کلی، نگرش شهروندان و بهدر یک تقسیم 
 :شنویمگردها میکه در روایت یکی از زبالهچنان تقسیم کرد؛
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 گه بیا اینا رو بردار.ایم ازشون؛ مثاًل زباله داشته باشند میخوبه، خوبه، ما راضی

اری که باعث نوعی همکایگونهگردها مثبت بوده است، بهقول مذکور نشانگر آن است که در این مورد، نگرش شهروندان به زبالهنقل 
گرد از شهروندان احساس رضایت گرد شده است و همین امر باعث شده است تا فرد زبالهفتار مثبت شهروندی درمورد این زبالهو نوعی ر

 ای روایت کرد:ساله82گرد کند. در همین زمینه، پسر زباله

ذار، نجوری گن سطل آشغال رو اینبعضیا بدن، بیشتراشون خوبن. ]بدها چه جورین؟[ مثاًل بعضیا هستن می
گن خسته نباشی، کنن، به آدم میآن به آدم سالم میجوری نذار. ]اونایی که خوبن چه جورین؟[. خوبن، میاون

قدر که تومن هر چه 4تومن،  83تومن،  93قدر؟[ کنن؟[ آره، ]مثاًل چهآفرین غیرت داری، ]کمک مالی هم می
 توانشه.

 گردی ایرانی نیز روایت کرد:زباله 

که اون درک و فهم و شعور رو دارن، کنن، مردم خوبن، ]از چه نظر خوبن؟[ ازنظر ایناحترامی نمیبیخوبه، 
دن.ها به من کمک میبعضی موقع دن، غذا ب   کنن؛ کمک نقدی، غیرنقدی. لباس ب 

که شواهد میدانی این گونهمانشده است. هگرد از ایشان اشاره ها، به رفتار مثبت شهروندان و رضایت افراد زبالهقولدر این نقل 
اند یا با سایر رفتارهای مناسب با آنان برخورد گرد یا کمک کردهنوعی به افراد زبالهدهد، در این مورد، شهروندان بهپژوهش نشان می

ت. شونده منجر شده اساند. این امر نتیجۀ نوع نگرش شهروندان به این گروه از افراد است و همین نگرش به رفتارهای مثبت و کمک کرده
حم را در تواند حّس تراست که می ایگونهگردان در جامعه و شغل آنان باشد، که بهتواند ناشی از جایگاه زبالهاین نگرش و رفتار مثبت می

 میان شهروندان برانگیزد.

ار از مواقع، شهروندان براساس آمیز مبتنی نیست. در بسیای مثبت و احتراماما نگرش و رفتار شهروندان همیشه بر رابطه 
، دارند، با آنان رفتار مناسبی ندارند و این مسئله به ایجاد احساس ویژه مهاجران افغانستانیهای مهاجر، بههایی که دربارۀ گروهپنداشتپیش

 گرد روایت کرد:انجامد. در همین زمینه، کودکی زبالهگرد میناراحتی و نارضایتی فرد زباله

، ذاشتجا بار میدفعه پسرعموم تو ولنجک، اونکنن ما دزدیم ]...[. با من درگیر نشدن. ولی یهفک میها بعضی
رفته بودن دو تا دزد خودشون رو انداخته بودن داخل خونه. طالمال برده بودن، انداخته بود یقۀ اون. دو سال تو 

 زندان بود.

اش درمعرض نگرش منفی شهروندان قرار گرفته سبب ملیت و جایگاه شغلی و اجتماعیگرد بهدرواقع، در این روایت، فرد زباله 
هایی است که در بسیاری از مواقع، بر واقعیت مبتنی نیست. پنداشتها و رفتارها براساس پیشطور که گفته شد، این نگرشاست و همان

گرد روایت کرده است، برخی از شهروندان درمورد مهاجران افغانستانی دهد و کودک زبالههش حاضر نشان میکه شواهد پژوگونههمان
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ه گناهی را بگرد بیپندارانه دارند و همین امر باعث شده است تا رفتار خاصی از این شهروندان سر بزند و گاه مهاجر زبالهنگرش مجرم
 زندان بیفکنند.

آوری ها به جمعکه آنان در شهر و خیابانشوند؛ یعنی زمانیگرد مورد آزارهای کالمی واقع میراد و کودکان زبالهدر برخی مواقع نیز اف 
و  های رکیکچون فحشسبب مواردی همدلیل ملیت، نوع کار، شرایط کار، و عواملی از این نوع، ازسوی شهروندان بهپردازند، بهزباله می

 ساله روایت کرد:87گردی بینند. در همین زمینه، زبالهها آزار کالمی میلفاظ برای تحقیر ملیت آنناموسی و استفاده از برخی ا

شی، زیاد جا طی میکنن؛ یکی هست تو این سر کارخونه یخ، شب از اونهاشون خیلی بدرفتاری میبعضی
چیز رو مثاًل خواهر، مادر، همهدار، گه از این خیابون رد نشو. فحش خونهده. میدار میده؛ فحش خونهفحش می
 جا نیا.ده، یه شب شده بود که دوستم رو زده بود که اینده، هرچیزی از دهنش دربیاد میفحش می

گردان به تفاوت رفتاری شهروندان مناطق مختلف شهر تهران در برخورد با آنان در شواهد میدانی پژوهش حاضر، گاهی نیز زباله 
 ساله نقل کرد:88باره، کودکی شود. دراینکه در مناطق مختلف رفتارهای متفاوتی با این افراد میایونهگاشاره کرده بودند، به

ه حملشهره. آدم رو پیشجا پایینکردیم. اینجای دیگه که کار میجا بهتره، اونجا از اینکاری ندارن، خوبن. اون
زنن آدم ادبن، میهاش بیجا بچهر، از این چیزا. اینگن آی! چرخت رو بذار کناسر میترسونن[، یکزنن ]میمی

 گن جات ته گونی هست.های خیابون اصلی میزنن. بچهگه این لمشته، کثیفه. آدم رو خار میرو. می

گاهیــ به وارد باشدگرد ــ مخصوصًا تازهازسویی، فرد زباله  ت کاری ینداشتن از قوانین عبورومرور از خیابان، براساس اولودلیل آ
ای که سمت راست و چپ خیابان قرار دارند مالک حرکت او در حوزۀ های زبالهکند و سطلاش تردد میها با گاریخودش در خیابان

گذرد یها مــ با گونی یا چرخ از عرض خیابان ورانندگیتوجه به قوانین راهنماییبی آوری زباله ــکه برای جمعایگونهاش است، بهکاری
رقبال گرد و دشود. رانندگان نیز رفتار متفاوتی با این دسته از افراد زبالهمین امر گاهی باعث اختالل در حرکت برخی از خودروها میو ه

دهند های ممتد به آنان تذکر میکنند، گاهی نیز برخی با زدن بوقدهند؛ یعنی گاه با آرامش از کنار این موضوع عبور میرفتارشان نشان می
گردان آزاردهنده آمیز برای زبالهدهند. معمواًل تجربۀ این نوع رفتارهای توهینهای آزاردهنده به آنان واکنش نشانمکن است با حرفیا م

 انجامد.ها میاست و به ایجاد احساسات ناخوشایند در آن

د؟ گیرگردان از کجا ریشه میرد زبالههای منفی، درموویژه نگرشها، بهشود این است: این نوع نگرشحال، پرسشی که مطرح می 
؛ برای گیرندها در مقولۀ ساختارهای مجازی قرار میاز ورود به این بحث، باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از مواقع، نگرشقبل

 ممکن است به برخی رفتارهای که گفته شد،گونهمثال، نگرش شهروندان به برخی از اقشار اجتماعی نوعی از ساختار مجازی است و همان
گردان باید گفت که در بسیاری از مواقع، شهروندان تعامل مستقیمی با جامعۀ های منفی دربارۀ زبالهخاص منجر شود. دربارۀ ریشۀ نگرش

ه ه از این گروه ارائها و جامعهایی است که رسانهاند و نگرش آنان براساس بازنماییافغانستان و مهاجران افغانستانی از نزدیک نداشته
دهد یپایین نشان مگونه بوده است که معمواًل مهاجران افغانستانی را در مشاغل ردهها اینتوان گفت این بازنماییاند و با احتیاط میکرده
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به یک برچسب « افغانی»لفظ  که امروزه استفاده ازچنان، آن1آخررو هستند و الی اند و مجرم یا کجکه عرصه را بر کارگران ایرانی تنگ کرده
یری گکند و باعث شکلها است که این افراد را از بسیاری از مزایای اجتماعی محروم میآمیز تبدیل شده است و همین برچسبتوهین

این گروه  طهای قبلی از شرایپنداشتشود. بنابراین نگرش شهروندان به این افراد در بسیاری از مواقع، براساس پیشنگرش شهروندان می
گیرد مبتنی است. پس، درکنار ساختارهای نهادی یا هنجاری هایی که از آنان صورت میمثابۀ گروهی طردشده و براساس بازنماییاز افراد به

(؛ یعنی نوع نگرش شهروندان نیز برای درک 9331، 9و ساختارهای واقعی توزیعی، ساختارهای مجازی توزیعی وجود دارد )موزلیس
 گرد از جامعۀ ایران مفید است.مهاجران زبالهجایگاه 

 . روابط قدرت در کار3-9-9

قدرت از مفاهیم دشوار در حوزۀ علوم سیاسی و اجتماعی است. تعاریف متفاوتی از این مفهوم وجود دارد و این تعاریف متفاوت ناشی از 
ه ک قدرمندند توان گفت افرادیاست. در تعریفی ساده، میکند و پیامدهای آن منابع قدرت، ماهیت آن، سطحی که قدرت در آن عمل می

تصادی تواند از یک منابع اقاند؛ قدرت میتوانند به نتایجی دست پیدا کنند. منابع قدرت متفاوتاند و درصورت اعمال آن میدارای توانایی
منابع  ها و نفوذ، از یکیک منابع اجتماعی مانند سنتمانند ثروت و تسلط بر ابزار کار، از یک منابع سیاسی مانند قانون و مشروعیت، از 

یا از یک منابع فردی مانند ویژگی فردهای ریشه بگیرد. هدف این بخش تحلیلی بر روابط قدرت در نظام  ،فرهنگی مانند دانش و اطالعات
کید بر بخش غیررسمی آن است. برای چگونگی عملزباله ش، هی نظری را مرور کنیم. در این بخکرد قدرت نیاز است تا دیدگاگردی با تأ

وعی برای تحلیل نپردازیم. این آرا بهپرداز برجسته، یعنی مارکس و وبر و فوکو میصورت خالصه به بررسی قدرت در آرای سه نظریهابتدا به
 آوری زباله به ما کمک خواهند کرد.روابط قدرت در بخش غیررسمی جمع

مالکیت  کار، مالکیت خصوصی، روابطعبارت دیگر تقسیمروابط تولید اهمیت بسیاری قائل بود. بهدر تحلیل قدرت، مارکس برای  
رای که خود را بایگونهدهد. ازنظر مارکس، کارگر کسی است که چیزی جز فروش نیروی کارش را ندارد، بهنحوۀ توزیع قدرت را نشان می

کند. می دار، انتقال پیدادهد، یعنی سرمایهمزد میخرد و بابتش دستکسی که آن را می فروشد و در این فرایند، قدرت کارگر بهمزد میدست
بات کشی و استثمار کارگر است، چراکه مناسدار ناشی از مالکیت خصوصی، روابط مالکیت، ابزار تولید، بهرهازنظر مارکس، قدرت سرمایه

(. گرچه وبر با نگاه مارکس موافق بود، 8022رسد )آرون، دار میکند به سرمایهیای که کارگر تولید مای است که ارزش اضافیگونهکار به
عقیدۀ هاند. ببر منابع اقتصادی سایر منابع مانند سنت، کاریزما، و قانون نیز جزو منابع قدرتنظر او عالوهدانست. بهاما آن را کامل نمی

م خواهیدادن آنچه ما میرغم هرگونه مقاومت و به وادارکردن دیگران به انجام، بهانجام رساندن هدفوبر، قدرت عبارت است از توانایی به
از قدرت  مراتبیدید، اما فوکو درک سلسلهمراتبی به قدرت داشت و اعمال آن را از پایین به باال می(. وبر نگاه سلسه8022اشاره دارد )وبر، 

های مختلف تعامالت پیچیده جاری است. در این مفهوم، قدرت در الیهوابط درهمای از رعقیدۀ فوکو قدرت در شبکهکند. بهرا رد می
 اجتماعی و زبانی ریشه دارد. ازنظر فوکو، قدرت را باید در ظرف کاربردها و تأثیراتش تحلیل کرد. ازنظر او، قدرت مولد است. فوکو معتقد

                                                             
 گونه نباشد.. این موضوع به مطالعۀ دقیقی نیازمند است و مواردی که مطرح شد، تنها جنبۀ مثال دارد و ممکن است بدین1

2. mouzelis 
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ل های متعدد، اعماناویژه گفتمگردد، بلکه از جاهای مختلف، بهاست که قدرت متکثر است و ازسوی یک مرکز سیاسی واحد اجرا نمی
(. فوکو تحلیل روابط قدرت را مستلزم اثبات چند 8022چنین ازنظر فوکو، هرجا قدرت وجود دارد، مقاومت نیز هست )نش، شود. هممی

 داند:نکته می

نحوی ا بهدهد تزبان و فرهنگ که به فرد امکان می و وسیلۀ قانونبههای تمایزها نظیر شئون و امتیازات سنتی، تمایزهای ایجادشده . نظام8
 بر دیگران تأثیر بگذارد.

 کنند، نظیر حفظ امتیازات و انباشت سود.کنندگان قدرت تعقیب می. انواع اهداف و مقاصدی که اعمال9

وبیش یل قهریه یا اثرات ترغیبی کالم یا کاربرد کمواسطۀ تهدید کاربرد وساکه آیا قدرت به. وسایل برقراری روابط قدرت برحسب این0
 شود.چنینی اجرا میپیچیدۀ کنترل یا کاربرد سیستم مراقبتی و کاربردهای این

های رایج های مربوط به رسوم و شیوههای سنتی، ساختار حقوقی، و پدیده. اشکال نهادمندی که در این اشکال، ممکن است گرایش8
مراتبی، های دقیق، قواعد و ساختار سلسلهشکل چارچوب بسته ظاهر شوند که دارای کانونین ممکن است بهچنباهم درآمیزند. هم

 (.8071کرد هستند )دریفوس، شخصی، و استقالل نسبی در عمل

رها، اعنوان منبعی ارزشمند به چه کسی تعلق دارد؟ خانوی شهر تهران بههاشود این است: زبالهنخستین پرسشی که مطرح می 
مدیریت اجرایی کلیۀ پسماندها، »قانون مدیریت پسماند  7کند؟ براساس ماّدۀ آوری میها جمعشهرداری یا کسی که آن را از داخل سطل

ها و ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریعهدۀ شهرداری و دهیاریها بهغیراز صنعتی و ویژه، در شهرها و روستاها و حریم آن
عهدۀ تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به ها است.عهدۀ بخشداریبهها دهیاری

آوری چنین براساس دستورالعمل نظارت بر عملیات جمعهم«. ها خواهد بودها و بخشداریها، دهیاریعهدۀ شهرداریپسماند عادی، به
ی شهر تهران هاممنوع شده است. پس، زباله« دست، و چرخیبهوامل متفرقه شامل کتفی، گونیحضور ع»(، 8028پسماندهای خشک )

ها برعهدۀ شهرداری تهران است. بنابراین شهرداری تهران در این حوزه داری بیشترین قدرت است نامهو مدیریت آن براساس قوانین و آیین
یک کنند را تفک هاکه خانوارها زبالهها تا زمانینامهاهمیت است. هرچند براساس آیینکند حائز نوعی مناسباتی که شهرداری تعیین میو به

د گذاری خریدست آورند، اما قیمتافزودۀ این حوزه را بهتوانند بخشی از ارزشهای بازیافت و یا سایر عوامل تحویل دهند، میو به غرفه
گذاری هم هستند، گرچه جدای از شهرداری های تابعه داری قدرت قیمتو سازمان زباله نیز تابع نرخ شهرداری است. درنتیجه، شهرداری

 گرفته است. سازوکار بازار هم در این حوزه شکل

کید بر غیرقانونیاما علی  دها در گربودن بخش غیررسمی، این بخش در شهر تهران کاماًل پویا است و تعداد زیادی از زبالهرغم تأ
قبل  هایکه در بخشگونهکنند که کودکان شاغل در این بخش موضوع این پژوهش است. همانمختلف فعالیت می هایاین حوزه به شیوه

مراتبی گیری این حوزه تأثیرگذار بوده است و در بخش غیررسمی این حوزه تشکیالت سلسههای شهری در شکلتوضیح داده شد، سیاست
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ان را گرد قرار دارند. این دسته افرادی هستند که یا نیروی کارشکودک یا سایر افراد زباله ترین سطح این تشکیالتفرما است. در پایینحکم
گردان آوری زباله بپردازند. در بیشتر اوقات، زبالهتوانند در منطقه به جمعفروشند یا درازای پرداخت پول )رسوم( میکاران میبه پیمان

ز اند. ارباب کسی است که تعدادی ادرارتباط« ارباب»ها درارتباط نیستند، بلکه با ی آنکاران و عوامل اجرایطور مستقیم با پیمانبه
د که آورگردها را از افغانستان میفرستد. ارباب معمواًل این زبالهآوری زباله به منطقه میآورد و آنان را برای جمعگردان را گردهم میزباله

کند و با اجاره می« صاحب گود»های او هستند. ارباب زمین را از صاحب زمین یا قومیدر بسیاری از مواقع، از خویشاوندان و هم
چنین ارباب دهد. همجا اسکان میگردها را در آنکردن برخی از امکانات، مانند محّل خواب، آب، برق، و امکانات دیگر زبالهفراهم
ند، ککار یا عوامل اجرایی او اجاره می. ارباْب منطقه یا بخشی از آن را از پیمانگیردوآمد آنان از گود به منطقه را برعهده میهای رفتهزینه

کند. کاران اجاره میدهند و ارباْب کل منطقه یا بخشی از آن را از پیمانکاران منطقه را به چند نفر اجاره میهرچند در برخی از مواقع، پیمان
را به قیمت  هاکنند باید زبالهگردهایی که برای ارباب کار میکند، زبالهگردها فراهم میهدرقبال تسهیالت و امکاناتی که ارباب برای زبال

شوند. درکل، اربابان و ها وارد قرارداد میکار یا عوامل آنصورت مستقیم با پیمانگردها بهمعّین به او بفروشند. هرچند گاهی زباله
ت گونه تشکیالکنند و در این شغل دارای هیچند و در بخش غیررسمی فعالیت میاانونیغیرق انمهاجر بیشترجاکه ازآن گردان ــزباله

زنی در تعیین قیمت زباله، قیمت اجارۀ که فاقد هر نوع قدرت چانهایگونهــ از حداقل قدرت برخوردارند، به سازمانی و صنفی نیستند
 منطقه و بهبود شرایط کاری هستند.

، از دهدگردان قرار میدارای زمین است یا مکانی برای اجاره دارد. او درقبال محلی که دراختیار زبالهکسی است که « صاحب گود» 
 گردها نقل کرد:توجه است. در این زمینه، یکی از زبالهکند. نرخ اجاره نیز معمواًل قابلآنان اجاره دریافت می

جا چندین بخشه، هرکی دهیم. مثاًل ایناجاره می هزار تومان 133ریزیم، ماهی ما سه نفر که این قسمت بار می
 ده.جای کمتری گرفته باشه، کمتر پول می

آوری و تفکیک زباله بودند که هرکدام بخشی از زمین را از صاحب گروه مشغول به جمع 83ها حدود در یکی از همین گودها یا زمین 
اند. هکه افراد اجاره کرد است. میزان اجاره نیز براساس وسعت زمینی شودمی ای دستگاه گفتهکه به آن بخش اجاره گود اجاره کرده بودند

 داد.تومان اجاره می میلیون 2طور متوسط ماهیانه حدود مترمربع بود که صاحبش آن را به 9433رسید گود موردنظر حدود نظر میبه

دی هستند که مناطق مختلف شهر تهران را برای مدت معّینی کاران افراکاران در حوزۀ کاری خود قدرت بسیاری دارند. پیمانپیمان 
صورت کاران را بههای سازمان پسماند شرح خدمات و وظایف پیمانها و دستورالعملنامهکنند. هرچند آییناز شهرداری منطقه اجاره می

شوند، اما درکل، یاز منفی و جریمه میکامل مشخص کرده است و حتی بیان شده است درمواردی که قانون را رعایت نکنند مشمول امت
جاکه طبق آوری و تفکیک زباله. ازآنکارگیری کودکان برای جمعکنند، ازجمله قانون عدم بهرا نقض می بسیاری این افراد قوانین و مقررات

ی هاهبرداری از زبالعیت قانونی بهرهگیرد، آنان مشروی یک منطقۀ خاص به این دسته از افراد تعلق میهاقرارداد با شهرداری مناطق زباله
بخشد. در بخش رسمی، آنان در توجهی میکاران صاحب سرمایه و ابزار کارند که به آنان قدرت قابلچنین پیماناین مناطق را دارند. هم
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ی هابالهآوری زو موتورچرخ، به جمعاند، مانند وانت و نیسان کردهگرد رسمی و ابزارهایی که برای آنان تهیهنوبت صبح ازطریق افراد زباله
عوض کنند. درگردان فراهم میکاران سایر تسهیالت و امکانات، مانند محّل اسکان و غذا، را برای زبالهچنین پیمانپردازند. همارزشمند می

 را با نرخی معّین به بازیافت بفروشند. هاگردها باید زبالهزباله

دهند. افرادی که در ها اجاره میهای آنها و نیرویها مناطق را به اربابکاران و عوامل اجرایی آنندر نوبت بعدازظهر و شب، پیما 
معمواًل  شود کهکار مشخص میکنند. قیمت اجاره نیز ازسوی پیمانکنند، اکثرًا در بخش غیررسمی فعالیت میاین نوبت زباله جمع می
اله آوری زبکنند تا افراد خارج از قرارداد به جمعادی را برای نظارت از منطقه استخدام میکاران افرچنین پیمانقیمت باالیی است. هم

 گردها روایت کرد:نپردازند. در همین زمینه، یکی از زباله

گن که مثاًل ما اگه آن میکاره؟[ بله. می. ]پیمان[...]]اربابمونه[. گشتی زیاده، یک گشتی هست مال [ ...]
فهمن که تو رسوم هستی یا نیستی؟[ عکسمون دستشانه. زنن. ]چطوری میگیرن مییم. ما رو میکرده نباشرسوم

 .1دهمیلیون می 8ده. هرکدوم رو میلیون می 8ده؟[ ماهی قدر میهکه تو رسوم بشی ماهی چبرای این ]اآلن 

کاران از کنند. عوامل پیمانگردها را نظارت میزبالههای مختلف کاران به شیوهدهد، پیمانهای فوق نشان میکه روایتگونههمان 
ه با کپردازند. زمانیزنی میدارند و درطول شب در منطقه به گشتاند عکسگردهایی که هزینۀ ورود به منطقه را پرداختهتک زبالهتک

گرد درست باشد، با او کاری د. اگر اطالعات زبالهکننکه برای چه کسی کار میپرسند و اینها را میشوند، اسم آنرو میگردها روبهزباله
ردها گباره، یکی از زبالهدهند. دراینهای غیرقانونی مورد آزار و شکنجه قرار میگرد غیرمجاز را به شیوهدر غیر این صورت، زباله ،ندارند

 روایت کرد:

ش نداره. ]ُخب تو چرا نداره؟[ آره، کاریت بره. ]یعنی اگه با گونی بیای کاریبازیافت اگه اومد، چرخ من زود می
گن زشته، این معتاده. اگه ایرانی گن زشته. مردم میندازی؟[ دیشب چرخ من رو گرفتن. با گونی میگونی نمی

 گه این معتاده.کنن، میبگیره، اذیتش می

 گردی دیگر نیز روایت کرد:زباله 

ریزن رومون. زنن، آب سرد میکنن، میجا زندانی میفت؛ اونبرن داخل بازیاگیرن، میرو می اگه رسوم ندیم، ما
 کنن.دو شب زندانی می

گردها را مورد اذیت و آزار کاران، یعنی ناظران، به اشکال غیرقانونی زبالهدهد، عوامل پیمانکه شواهد میدانی نشان میگونههمان 
هند. دیابی به سود بیشتر آن را انجام میکاران برای دستست، اما پیمانآوری زباله غیرقانونی ادهند. گرچه این شکل از جمعقرار می

کند. درنتیجه، آوری پسماندهای خشک از آنان جریمه دریافت میدرنهایت، براساس دستورالعمل نظارت بر عملیات جمع همشهرداری 

                                                             
  شده خودداری شد.  نام بردهاسامی ماندن، که یکی از اصول اساسی اخالق در پژوهش است، از ذکر نامبراساس اصل رازداری و بی .1
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 هایگردها مزاحمتنظارت شهرداری نیز برای زباله برد. در بسیاری از مواقع، عواملنوعی از حضور این بخش سود میشهرداری نیز به
 گردها روایت کرد:کند. در همین زمینه، یکی از زبالهایجاد می

. بعد رسوم کردیم، گفتیم که بابا کار رو نگیرین، 0ستون از ما؛ همین بازیافت منطقۀ های بازیافت پول میگشت
 تونیم؟ ما اآلنتونیم این رو جمع کنیم، چرا نمیآلن راحت نمیاین ظلم رو به سر ما نکنین، در حّق ما نکنین. ما ا

برن. خود همین آقای شهردار جا وانتیای دزد میان ازطریق شهرداری، ازطریق بازیافت میذاریم اینبار رو می
 گبار کرد؛ طرف رو ما کلت کشید، تفنگچه کشید، با بیسیم گفت برید گم شید که اآلن زن دیشب اومد بار ما رو

 بیاد شما رو رّد مرز کنه. 883زنم می

 گرد دیگری روایت کرد:و زباله 

گه نیاد زباله جمع کنید. چرخ من رو بردن با می ،برهبره، چرخ ما رو میآد بار ما رو میمزداهای شهرداری هم می
 اره نصفش کرد.

دهد گردها را مورد اذیت و آزار قرار میاشکال مختلف زبالهدهد، شهرداری مناطق تهران نیز به ها نشان میکه این روایتگونههمان 
ادی شود با قیمت نهایی آن تفاوت بسیار زیای که از کارگر خرید میرسد قیمت زبالهنظر میچنین بهکنند. همیا ابزار کار آنان را ضبط می

شد بودن پرسش میآوری زباله مشغولکه برای خود به جمع انخانمگردهای بیدارد و حداقل این تفاوت حدود ده برابر است؛ مثاًل از زباله
را به  هاگردانی که زبالههای زبالهتر نسبت به قیمتبرابر گران 8حدود  هایی درفروشید، آنان قیمترا کیلویی چند می هاکه این زباله

وزه گیری بازاری در این حباعث شکل فروشند کهها میواسطهبه را هاها زبالهناخانم. بیکردندفروختند گزارش میبازیافت یا ارباب می
تر است و مراتب بسیار باالخرد بهگردها میکار نسبت به قیمتی که از زبالهی ارزشمند برای پیمانهاشده است. درواقع، قیمت نهایی زباله

کاران و ویژه استثمار، به پیمانازطریق سازوکارهای مختلف، به افزودهکند و این ارزشافزوده تولید میگرد ارزشگونه است که زبالهاین
شتن گذاری، دراختیار دا، قانونهاواسطۀ سازوکارهایی با مشروعیت قانونی مالکیت زبالهگیرد. درنتیجه، شهرداری بهشهرداری تعلق می

واسطۀ مشروعیت قانونی در نتیجۀ اجارۀ کاران نیز بهانتوجهی در این حوزه است و پیمابزار تولید و نیروهای نظارتی دارای قدرت قابل
توان گفت ای که پیشتر مرور شد، میاند. بنابراین براساس چارچوب نظریگذاری، ابزار تولید، ابزارهای نظارتی دارای قدرتمنطقه، قیمت

ی شهر ازلحاظ هاآوری زبالهلیت جمعاش است، به این لحاظ که مسئوکه قدرت شهرداری در درجۀ نخست ناشی از مشروعیت قانونی
های بازیافت و دفع زباله. درواقع، شهرداری ناچنین شهرداری دارای ابزار تولید است؛ ابزارهایی مانند مکقانونی برعهدۀ او است. هم

و  هابالهآوری زران درقبال جمعکاگونه که مسئولیت پیمانگذار در این حوزه روابط تولیدی را نیز مشخص کند، به اینعنوان نهاد قانونبه
کند. درنهایت، شهرداری دارای ابزارهای نظارتی است. چنین نحوۀ استفاده از نیروی کار و توزیع مزایا را معّین میگردها و همزباله

سازمان ( سطوح نظارتی شامل 8028آوری پسماندهای خشک )طورکه گفته شد، براساس دستورالعمل نظارت بر عملیات جمعهمان
معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه عنوان کارفرما و عنوان دستگاه نظارت عالیه، شهرداری منطقه بهمدیریت پسماند شهر تهران به

، دارای کنندجاکه مناطق را اجاره میکاران نیز ازآنعنوان ناظر مقیم است. پیمانادارۀ بازیافت منطقه بهرئیس دستگاه نظارت و عنوان به
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ی گذاری، سرمایه، عوامل نظارتی و البته نیروواسطۀ دراختیار داشتن برخی از ابزارهای تولید، قیمتچنین آنان بهاند. هممشروعیت قانونی
کاران و عدم نظارت کافی ازسوی شهرداری از دیگر کار و استثمار کارگران دارای قدرت هستند. درضمن، نقض قوانین شهری ازسوی پیمان

ی نمودن برخگرد، داشتن سرمایه و فراهمآوردن تعدادی افراد زبالهواسطۀ گردهمها نیز بهرود. اربابشمار میکاران بهرت پیمانعوامل قد
گردها هستند و تنها قدرت آنان مراتب، گروهی که کمترین قدرت را دارند زبالهاز امکانات تا حدودی از قدرت برخوردارند. در این سلسله

دلیل ورود غیرقانونی به کشور میزبان، فعالیت در بخش گردان بهکه اشاره شد، زبالهگونهفروشند. همانان است که آن را مینیروی کارش
شوند. در این میان، کودکان بیش از همه نوعی استثمار میغیررسمی، نداشتن تشکیالت صنفی و مهارت کمترین قدرت را دارند و به

 .دهندت میز ازدسافزودۀ تولیدی آنان(، دوران کودکی خود را نیبر استثمار اقتصادی )ربایش ارزشاین افراد عالوهشوند، چراکه استثمار می

 روابط غالب قدرت در بخش غیررسمی :0-83 نمودار شمارۀ

. هرچند در شوددهد. این شکل از روابط روابط غالب نامیده مینمودار باال روابط غالب قدرت در بخش غیررسمی را نشان می
دیگر  کار مستقیم است و اربابگرد و پیمانمواردی ممکن است روابط به این شکل نباشد؛ برای مثال، در برخی از موارد، رابطۀ بین زباله

مراتب قدرت شهرداری یا کارفرما وجود دارد. هرچند براساس قوانین، دهد، در رأس سلسلهکه نمودار نشان میگونهوجود ندارد. همان
 ــ تا حدودی های قبل بیان شدکه در بخشگونههمان گیری این بخش ــشناسد، اما شکلرسیمت نمیشهرداری بخش غیررسمی را به

 اند.گرد قرار دارند که دارای حداقل قدرتمراتب نیز کودکان و سایر افراد زبالهکرد شهرداری است. در پایین این سلسلهنتیجۀ عمل
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 . رسوم81-9-9

آوری کار مناطق شهر تهران یا نمایندۀ آنان که جمعگردها با پیمانزباله« ارباب»گردها یا قراردادی است بین زباله« کردنرسوم»یا  «رسوم»
ز این تا ا دهدکار میصورت ماهیانه به پیمانگرد یا ارباب او مبلغی را بهکه فرد زبالهطوریشده است، بهها سپرده به آن هاو بازیافت زباله

آوری زباله بپردازند. درطی این قرارداد )رسوم( عکس هریك از شده به جمعگرد اجازه داده شود که در منطقۀ تعیینطریق، به افراد زباله
کند تا شود و بازیافت نیز برای شناسایی هریك از افراد یك کارت صادر میگرد توسط ارباب به بازیافت منطقه داده میکارگران زباله

ها نشان دهند تا اطمینان حاصل شود کاران در منطقه مواجه شدند، کارت را به آنگرد با مأموران گشتی یا مأموران پیمانکه افراد زبالهانیزم
 ای روایت کرد:ساله81گرد باره، زبالهها از کارگران کدام منطقه هستند. دراینکه آن

گیره ومن میت میلیون و هفتصد گرفت. اآلن ماهی دوتومن پول می ونمیلی بازیافت بابت اومدن ما به منطقه قباًل یه
ها عکس ما رو تو کنه. گشتیگیره، بازیافت با عکسامون برای ما کارت درست می]...[. ارباب از ما عکس می

 ماشیناشون دارن.

شده ارباب دیگر ماهیانه یك مبلغ مشخصکار است. در این نوع رسوم، درصدی بین ارباب و پیمان صورتنوعی دیگر از رسوم به 
درصد  شده برای ارباب و چندی جمعهادرصد از میزان زباله کنند که چنددهد، بلکه از همان ابتدا بین خودشان تعیین میکار نمیبه پیمان

بازیافت و  سویکار بفروشند. قیمت ازانرا به قیمت معّین به پیم هاکار باید باشد یا درطی این قرارداد، کارگران باید زبالهبرای پیمان
 گرد نقل کرد:ساله زباله82گردی شود. در این مورد، زبالهکاران معّین میپیمان

اون مال اربابه و  درصد 83، درصد 833عکس ما دستشونه. این بار از  ،شناسهگشتی خود بازیافته. ما رو می
ارباب باید پول ما کارگرها رو هم  درصد 83درصدییه. از این  ،گیرهاون مال بازیافته. هیچ پولی نمی درصد 23

 بده تا بازیافت به کارگرا گیر نده.

 قوانین خودسرانه. 8-81-9-9

رد گاند که افراد زبالهای از قوانین را وضع کردهها مجموعهکاران و عوامل آنکاران منطقه )رسوم(، پیماندرطی قرارداد بین ارباب با پیمان
گرد وارد شود. هر کودك ن به افراد زبالهااند، در غیر این صورت، ممکن است خسارت مالی یا جانی ازطرف این مأموررعایت آن ملزم به

باید در  آوری کند وی سایر مناطق را جمعهاکار منطقه رسوم شد، دیگر اجازه ندارد زبالهکه توسط ارباب یا پیمانگرد بعداز اینیا فرد زباله
آوری زباله بپردازد، در این صورت، چرخ و جا به جمعآوری زباله بپردازد و اگر به منطقۀ دیگر وارد شود و در آنشده به جمععیینمنطقۀ ت

 گردیها اعمال شود. در این زمینه، زبالهشود و ممکن است علیه او انواع خشونتکار یا شهرداری مصادره میبار او توسط گشت پیمان
 روایت کرد:

بریم  88تونیم خالف بریم. اگر منطقۀ دیگه بریم، جریمه داره. اگر منطقۀ دیگه نمی ،جاستر کار ما همین اینمسی
 تومن جریمه بدیدم. هزار 933با این چرخا، باید 
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شرایط، به کنند. در این آوری زباله نظارت میکنند و بر نحوۀ جمعگاهی شهردار یا سایر کارکنان مسئول از منطقه بازدید می 
ی دلیل بازدید شهردارشود که بهها گفته میشود و به آنها تماس گرفته میشود و با اربابان آنآوری زباله داده نمیگردها اجازۀ جمعزباله

 ای روایت کرد:ساله84گردی آوری زباله یپردازید. در همین زمینه، زبالهاز منطقه، امروز نباید به منطقه بیایند و به جمع

شیم، یه روز تعطیلیم. بازدید، یعنی کنم؛ یه روز بازدید میکنیم، در هفته سه روز کار نمیروز کار می 8در هفته 
 ای یه روز شهرداری بازدید داره.گیرن ازت. بازدید ازطرف شهرداری هست. هفتهاگر بری بیرون، چرخ رو می

آوری زباله در منطقه یان و اربابان جهت ورود به منطقه برای جمعموضوعی که در این میان جالب است، هماهنگی بین کارفرما 
آوری زباله می چه ساعتی به منطقه برای جمع»است. در همین زمینه، از اربابی در داخل یکی از گودهای جنوب شهر تهران پرسش شد: 

 او در پاسخ نقل کرد:« روید؟

 داره.امروز زنگ زدن، گفتن نیاین؛ شهردار از منطقه بازدید 

های ناحیۀ شهرداری ناپردازند، نباید در اطراف سازمان شهرداری یا ساختمآوری زباله میگرد که با ماشین به جمعافراد زباله 
یا  شوندآوری زباله مشغول باشند، در غیر این صورت، توسط مأموران شهرداری جریمه میوآمد داشته باشند یا در آن اطراف به جمعرفت
 روایت کرد: یگردسالۀ زباله87باره، پسر شود. دراینرخورد میها ببا آن

 گیرن.کنن، بارمون رو میهای شهرداری بریم، وگرنه دعوامون میکنم، اجازه نداریم اون سمتاین منطقه کار می

ها همراه با ابزار کار آن آوری زباله بپردازند، در غیر این صورت،شده باید به جمعچنین افراد هر منطقه با ابزار کار مشخصهم 
 ای بیان کرد:ساله82گرد زباله ؛شودبارهایشان توسط مأموران شهرداری مصادره می

 کردم.کیلو جمع می 033یا  933جا آزاد نیست، وگرنه کنم ]...[. چرخ اینکیلو جمع می 893یا  833روزی 

شده به منطقه بروند، با برخورد مأموران اد زودتر از ساعت تعیینگرد به منطقه ساعت خاص دارد و اگر این افرورود افراد زباله 
 ای نقل کرد:ساله80شهرداری مواجه خواهند شد. در همین زمینه، کودکی 

ذاره، بازیافت نمی 4ده به بازیافت. تا ساعت تومن می میلیون و هفتصد شه تو منطقه، دوبرای هر نفری که وارد می
 بره.زنه، بار رو میکنه، میبگیره، اذیت می 4ید. ساعت اجازه دار 4از گه بعدمی

 گردهای شغلی افراد زباله. مهارت88-9-9

و  رو هستندبه شرایط زندگی و فقری که در جامعۀ مبدأ با آن روبهاند، باتوجهآوری زبالهزمینۀ مهارتی و شغلی افرادی که در کار جمع
بودن امکان اند و درصورت فراهمچنین بحران جنگ و ناامنی، در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بیشتر این افراد از فرصت تحصیل محرومهم

ی، مانند پردازند یا در نهادهای سنتتحصیل می مندند و تنها چند سال در مقطع ابتدایی بهاز امکانات آموزشی بسیار پایینی بهره تحصیل،
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دارند ها سواد نگردان فراهم نیست و بیشتر آنهای اندک تحصیالت برای همۀ زبالهپردازند. حتی همین فرصتمسجد، به سوادآموزی می
 نوعی از سرمایۀ انسانی پایینی برخوردار است.ه کشور افغانستان بهتوان گفت کو می

پایین جامعه است و افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند جزو طبقۀ پایین جامعه آوری زباله از مشاغل ردهگردی و جمعزباله 
آیند، ساب میحت که ازلحاظ اقتصادی فقیر بهشوند. ازنظر تیشلر و دیگران، طبقۀ پایین جامعه از اشخاصی تشکیل شده اسمحسوب می

اند، غالبًا یا به کارهای فصلی اشتغال دارند یا بیکارند و اندکی دارند یا اصواًل فاقد مهارت شغلیتحصیالت جزئی دارند، مهارت شغلی 
 (.8070ن، شان را بهبود بخشند )تامیشان قادر نیستند وضع زندگیدلیل پیچیدگی مشکالت شخصی و اقتصادیبه

 های شغلی در کشور مبدأمهارت. 8-88-9-9

داری، کارگری، اند؛ مشاغلی مانند کشاورزی، دامگرد در کشور افغانستان در مشاغل سنتی و فاقد مهارت فعالیت داشتهبسیاری از افراد زباله
َرف. هرچند مشاغلی مانند کشاورزی و دامدست صنعتی انجام شود، نیازمند مهارت است، اما  داری اگر به شیوۀفروشی و از این نوع ح 

دلیل عدم برخورداری از امکانات آموزشی، نبود چنین بهدهند. همشیوۀ سنتی و ابتدایی انجام می گرد این مشاغل را بهافراد زباله
اند. پایین ورزیده شدهمشاغل رده گرد درهای شغلی در جامعۀ افغانستان، بسیاری از افراد زبالهای، و نبود فرصتهای فنی و حرفهآموزش
 ای نقل کرد:ساله87 گردنوجوان زبالهکه پردازیم؛ چنانها در همین زمینه میقولجا، به مرور برخی از نقلدر این

 کاریم.داری، خربزه میکشاورزی بلدم و گوسفندداری و دام

 ساله نیز روایت کرد:83کودکی  

 زمین زیاد داره. کاره.کاره. جو میگندم پدر من می

 نیز چنین روایت کرد: ایساله87 گردپسر زبالهو  

 کاری بلدم؛ گچ بسازم، دوغاب بلدم.گچ

بندی شغلی جزو کارگران بندی تیشلر و همکارانش، در ردهاند، ولی براساس تقسیمهایی را عنوان کردهاین کودکان گرچه مهارت 
جزو کارگران غیرمتخصص بودند و برخی  ــ ها مصاحبه شدکه با آن ــگرد نیز اد زبالهشوند. تعداد کمی از افرغیرمتخصص محسوب می

واسطۀ شرایط رکود اقتصادی در کشور خود امکان اشتغال و درآمدزایی اندکی در مشاغل بنایی و خیاطی داشتند که به های شغلیمهارت
وضعیت  بودن این مشاغل، امکان بهبودبودن و سنتیسالی، جنگ و البته فصلیدلیل خشکداری نیز بهاند. در زمینۀ کشاورزی یا دامنداشته

 اقتصادی برای آنان وجود ندارد.
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 کشور مبدأ و شرایط اشتغال. 2-88-9-9

سالی و شان تحت تأثیر جنگ و ناامنی، خشکدر این پروژه از شهر هرات بودند و شرایط زندگی کنندهگرد مشارکتبیشتر افراد زباله
سوادی در وطنشان حاکم شود. داری قرار داشته است. این شرایط باعث شده است تا فقر و بیکاری و بیمحدودشدن کشاورزی و دام

اند به از ورود به ایران مجبور شدههای شغلی مناسبی کسب کنند و پسچنین این شرایط باعث شده است تا این افراد نتوانند مهارتهم
توان جذب آن شد. ازطرفی، راحتی میورند، شغلی که احتیاجی به آموختن دانش و مهارت خاص ندارد و بهگردی روی آشغل زباله

گردی در ایران و نبود سازوکار نظارت قانونی برای عبور از مرز، باعث شده است تا مهاجران غیرقانونی و بودن ورود به بازار کار زبالهسهل
 وند.راحتی وارد این شغل شحتی کودکان به

 سال وهای حداقلی و ساده برخوردارند. افراد بزرگگرد معمواًل فقط از مهارتبراساس شواهد میدانی، کودکان و سایر افراد زباله 
ها بودن سطح سوادشان و نبود امکانات آموزشی و اقتصادی مناسب، دانش و مهارت خاصی که سبب اشتغال آنواسطۀ پایینتر نیز بهجوان

ای در پاسخ به این پرسش که ساله84 گردزبالهدانند. گردی را مهارت کاری خود میشغلی مناسبی شود را ندارند و شغل زبالهدر جایگاه 
 روایت کرد:« آیا مهارت دیگری داری»

 هیچ کاری بلد نیستم. سه ساله ایران اومدم. ،نه هیچی

 چنین در پاسخ به پرسشی دربارۀ میزان تحصیالتش نقل کرد:هم 

 .جا جای درسم نیست. من فقط یه روز رفتم، اسمم رو یاد گرفتم بنویسم، اومدمخوندم. اونن

 اش روایت کرد:های شغلی و تحصیلیساله نیز در زمینۀ مهارت80کودکی  

کنی بلدم، کار ساختمانی و سرایداری انجام ندادم. بچه بودم، با برادرم رفتم کار ساختمانی؛ من جمعکار آشغال
 ودم، اومدم این کار ]...[. مدرسه رو طالبان خراب کرد.بلد نب

ها و امکانات تحصیلی در افغانستان و در ایران، دلیل فقر خانواده و نبود فرصتدهد، بهکه شواهد میدانی نیز نشان میگونههمان 
در  خصوصشوند از کودکی کار کنند، بهمجبور میدلیل شرایط مالی خانواده کند. آنان بههای این کودکان رشد نمیها و مهارتتوانمندی

ارد، همراه ددارد و پیامدهای منفی مختلفی را برای آنان بهکارهایی که مشمول کار کودکان است. کار کودکان آنان را از رشد بهینه بازمی
های ها و مهارتشود تا توانمندیهای تحصیلی و کار و بازماندن از تحصیل باعث میازجمله محرومیت از تحصیل. چرخۀ نبود فرصت

کند: فقر، یعنی ( اشاره می8028که سن )گونهسزایی در فقر آنان دارد؛ و همانها نیز تأثیر بهاین کودکان رشد نکند. عدم رشد توانمندی
  است.که خود را از وضعیت فقر رهایی بخشد، رشد نکرده های فرد برای اینکه توانمندی اعدم توانمندی؛ بدین معن

  



 840    های پژوهشنتایج و یافته   
 

 گردنداشتن مهارت و تضعیف جایگاه شغلی فرد زباله. 9-88-9-9

تواند بر امنیت و زنی است و میای دارای مهارت و تخصصی است، دارای قدرت چانهافزاید. کسی که در زمینهمهارت بر قدرت فرد می
گرد ه و ابتدایی است و به مهارت خاصی نیاز ندارد، فرد زبالهکه این کار بسیار سادجاگردی، ازآنمزایای شغلی خود بیفزاید. در شغل زباله
گزین شود و فرد در این شغل نیز حتی از امنیت شغلی راحتی ممکن است با فرد دیگری جایدرصورت مخالفت با کارفرمای خود، به

ندکی برخوردار است و منزلت اجتماعی آن گردی از مزایای اکه شغل زبالهدلیل اینزنی ندارد. هرچند بهبرخوردار نیست و قدرت چانه
ی ارزشمند در شهر تهران زیاد است و این عوامل باعث هاشوند. ازسوی دیگر، حجم زبالهپایین است، افراد زیادی وارد این شغل نمی

 هند.کار، به او اعتراض کنند یا محّل کار خود را تغییر دگردان درصورت نداشتن رضایت از صاحبشود تا زبالهمی

های شغلی دیگر هستند، ولی شرایط اقتصادی و رکود بازار نیز باعث شده گردان دارای مهارتچنین گرچه تعداد اندکی از زبالههم 
است تا کارهایی مانند کارهای ساختمانی، خیاطی، کار در رستوران و نظایر این مشاغل با رکود مواجه شوند و برای این دسته از افراد 

 همراه نداشته باشد.درآمدی را بهفرصتی و 

 قومهای هماشتغال و نقش گروه. 4-88-9-9

های قومی یا شهری هرکدام بیشتر در یک شغل خاص فعالیت دارند، هرچند این به شواهد برگرفته از میدان پژوهش حاضر، گروهباتوجه
تواند کار پیدا کند؛ مثاًل شهریان خود مییبانی قوم و همواسطۀ ارتباط و پشتصورت کامل عمومیت ندارد. درواقع، هر شخص بهامر به

شان اند. این موضوع نپردازند و ساکنان شهر کابل به کار ساختمانی یا خیاطی مشغولآوری زباله میساکنان شهر هرات بیشتر به جمع
کنندۀ مهاجرت این افراد به ایران و ورود آنان لعامل تسهی های قومی نقش مهمی در ورود به بازار کار دارند که درحقیقت،دهد که گروهمی

 های اجتماعی در کار است.دهندۀ اهمیت نقش شبکهچنین این امر نشانگردی است. همبه شغل زباله

رود و درنتیجه، خویشان خود میقوم و همنزد همشوندگان در این پژوهش، برای شروع کار هرکسی بههای مصاحبهبراساس گفته 
های های آن شغل خاص را در شبکهگیرد و مهارتشود و موردحمایت قرار میرود به بازار کار برای این اشخاص راحت میزمینۀ و

های گونه مشاغل شود و مهارتتواند وارد اینسختی میها وجود نداشته باشد، فرد بهها و شبکهکه این گروهآموزند. درصورتیاجتماعی می
ها، نوجوانی از شرایط کاری خود رضایت نداشت و شرایط کاری و زندگی خود را با دیگر نوجوانان ر یکی از مصاحبهآن را بیاموزد؛ مثاًل د

رای کار شهریان افغانستانی خود نیز بکرد و ازطرف دیگر، از هماش اظهار نارضایتی میکرد و از شرایط پایین شغلیافغانستانی مقایسه می
های بسیار محدود رشد کند و آنان امکان شود تا مهارت این افراد تنها در زمینهراین همۀ این موارد باعث میتوانست کمک بگیرد. بنابنمی

ناپذیر ساختار ای کاماًل بسته، خشک و انعطافکند، در جامعه( می8070که تامین اشاره )گونهتحرک اجتماعی نداشته باشند. همان
نظر هنگام تولد به آنان واگذار شده است را ندارند. البته بهتحرک اجتماعی از پایگاهی که بهحدی است که افراد توانایی اجتماعی به

شد های شغلی و روابط فامیلی و قومیتی امکان رنبود یا کمبود فرصت ،هرحالرسد که جامعۀ افغانستان در این حد بسته باشد، ولی بهنمی
 کند.ها سلب میآموزی را از دیگر گروهو مهارت
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ها مطرح شد، افراد مهاجر افغانستانی مهارت خاصی ندارند و در ایران نیز درپی کسب مهارت دالیل مختلفی که برخی از آنبه 
یرند. های آن را فرابگگروهی مناسبی نیز ندارند که بتوانند به مشاغل دیگر روی آورند و مهارتنیستند. ازطرفی، سرمایۀ اجتماعی برون

نامۀ مشاغل چهارگانه مخصوص اتباع خارجی، باعث شده است تا ویژه براساس آیینرسی به مشاغل دیگر، بهازطرف دیگر، عدم دست
 گردی روی آورند.از مهاجران و کودکان افغانستانی به زباله گروهی

 گردی اشتغالی موقتزباله. 5-88-9-9

مشاغل در  سایر و نبود شدنسبب کمند. دلیل آن نیز تا حدودی بهپندارگردی را شغلی موقت برای خود میگردان شغل زبالهبرخی از زباله
ه بیکار کشود، افراد برای ایندلیل برودت هوا کم میکه در فصل زمستان مشاغلی مانند مشاغل ساختمانی بهفصل زمستان است. زمانی

 رد:گرد نقل ککه یکی از افراد زبالهآورند؛ چنانگردی روی مینمانند، به شغل زباله

 دادم، کار من اونه.یه مدت در شمال کار ساختمانی انجام می

 گرد دیگری روایت کرد:یا زباله 

 رم اون کار.زمستون تموم شه، می ؛هاکاری دیوارا و سیمان و تیغهصاف ،بنایی بلدم

ها فعالیت کنند یا حتی افرادی که در مغازهعنوان فروشنده در توانند بهای که اندک سوادی دارند و میدرمورد مهاجران افغانستانی 
وحقوقشان از مراجع نشدن حقوق ازطرف کارفرمایان و ناتوانی این افراد در اعادۀ حقند، پرداختاههای مختلف مشغول بودتولیدی

شود تا این گروه ع از آن میگردی روی آورند. این شرایط نیز مانتا این افراد آن مشاغل را رها کنند و به زباله ه استقضایی، باعث شد
یگر ددلیل داشتن استقالل بیشتر نسبت به گردی بههای دیگر افزایش دهند. در برخی موارد نیز کار زبالههای شغلی خود را در زمینهمهارت

ات کردن و ثبین عادتشود و امرور برای این گروه، به عادت تبدیل میشود. ازطرفی دیگر، حضور در این کار، بهمشاغل ترجیح داده می
 شود تا نتوانند به فکر شغل دیگری باشند.در آن و عدم تمایل به تغییر باعث می

 . فرایند کار82-9-9

ها آوری زباله از داخل سطلصورت انفرادی به جمعگردان ازروی فقر و محرومیت بهکه زباله تصور سادۀ بسیاری از شهروندان ــ برخالف
کند، ای وجود دارد که فرایند کار را تا حدود زیادی از پیش معّین میآوری زباله سازمان بسیار پیچیدهجمع پشتدر ــ  پردازندمی

آوری زباله دارند، هرچند این برنامه تنوع باالیی ندارد و تقریبًا تمامی گردان برنامۀ مشخص و معّینی برای جمعکه بسیاری از زبالهایگونهبه
 شوند.میروزها مانند هم سپری 
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 ساعت و روزهای کاری و استراحت. 8-82-9-9   

آوری کنند، درآمد بیشتری خواهند داشت. گردها هرچه زبالۀ بیشتری جمعشده است که زباله نحوی تعریفآوری زباله بهشغل جمع
 ها، اما در ادامه، خواهیم دید که این جملهکردندمیرا تکرار « روز و ساعتش دست خودته»ای مانند گردها در بسیاری از مواقع جملهزباله

بًا باید هرروز گردها تقریهای کار، زبالهدلیل هزینهدلیل فرایند کار و هم بهبا واقعیتی که درجریان است کاماًل منطبق نیستند، چراکه، هم به
دها گردهد. زبالهرا نشان می درصد فراوانی آن و گردزباله افراد یساعت کار میزان زیر و جدول های طوالنی کار کنند. نموداربرای ساعت

ساعت و نیم است. دلیل این تفاوت از  0انحراف معیار آن نیز  کهکنند ( کار می83:03ه ساعت و نیم )روز دَ طور میانگین در هر شبانهبه
ناشی ها عنوان شغل دوم و مانند اینگردی به، زبالههااسکان، تفکیک یا عدم تفکیک زباله کار با محّل  گردی، مسافت محّل الگوهای زباله

ه است، های این پژوهش در فصل زمستان انجام شدجاکه مصاحبههای سال متفاوت است و ازآنو ماه هال. این ساعت کار در فصشودمی
 اشد.بیشتر بساعت کاری های دیگر سال در ماه که رسدنظر میو به بودکمتر  گردزباله کاری افراد تدلیل برودت هوا ساعبه در آن زمان،

روزشبانه هر در گردهازباله کاری ساعت :0-2 شماره جدول  

 

 

 

بتدای کنند، از اگردانی که برای سازمان بازیافت کار میها متفاوت است. زبالهگردان، ساعت کاری آنبراساس محّل فعالیت زباله 
رگران سازمان بازیافت، از اتمام ساعت حضور کاآوری زباله بپردازند. پستوانند در سطح شهر به جمعبعدازظهر می 4صبح تا ساعت 

ی هاها در گاراژها و گودها به تفکیک زبالهکه معمواًل صبح گردان ــشود. این زبالهگردان گودها و گاراژها شروع میساعت حضور زباله
این کار  کنند و تا پاسی از شب بهآوری زباله را شروع میاز ساعت پنج بعدازظهر جمعــ پس اندشدۀ روز قبل مشغولآوریجمع

 میزان ساعت کاری ساعت 1تا 4 ساعت82تا  1 ساعت 86تا  82 ساعت و بیشتر 86 جمع
 فراوانی 43 889 44 98 248

 درصد فراوانی 98% 82% 90% 83% 811%
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 روزشبانه هر در گردهازباله کاری ساعت :0-88 ۀشمار نمودار
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گردانی که در گودها و گاراژهای حاشیۀ شهر سکونت دارند و ــ زباله ای دارندکه ساعت کاری طوالنی اند. در میان این گروه ــمشغول
 محّل  دلیل دوریکنند. این افراد بهتری کار میمراتب سختروند در شرایط بهتهران می شمالی و باالشهربه مناطق  زباله آوریبرای جمع

گیری فردشان توان تصمیمشوند. درنتیجه، فردبهجا بازگردانده میجمعی و باهم به محّل کار برده و از آنطور دستهکار از محّل سکونت، به
ونقل کار کنند. ساعت کاری طوالنی های مخصوص حملخودروناخواه تا آمدن برای ساعت بازگشت را ندارند و همگی ناگزیرند خواه

 های دیگری نیز دارد.ــ امری رایج است و صورت شدکه به آن اشاره  های بازیافت و گودها ــگردبرای زباله

 هاانواع فعالیت. 2-82-9-9

کار در بین کارگران مراکز بازیافت و گودها متفاوت است و هر کارگر بنابر شرح وظایفش ساعت کاری متفاوتی دارد. براساس کار تقسیم
ده توسط دیگران شآوریی جمعهاگردان را به سه دسته تقسیم کرد: دستۀ اول کسانی که تنها وظیفه دارند زبالهتوان زبالهمییافته، تخصیص

کنند و تا ی روز قبل را تمام میهاکنند و معمواًل تا ظهر تفکیک زبالهرا تفکیک کنند؛ این کارگران از ابتدای صبح کار خود را شروع می
تر اند، تقریبًا بیکارند. این کارگران که معمواًل از میان افرادی با توانایی جسمی پایینآوری زباله مشغولگردهایی که به جمعبازگشت زباله

اله، حقوق کنندۀ زبگردان جمعشوند، برای انجام این کار حقوق ماهیانۀ ثابت و درمقایسه با زبالهوسال انتخاب میسنهای بسیار کمیا بچه
و  آوری کنندی سطح شهر جمعهاهای زبالهی خشک را از سطلهاگیرند. دستۀ دوم کسانی هستند که تنها وظیفه دارند زبالهمیکمتری 

زباله  آوریکاران خود بفروشند. ساعت کاری این گروه تنها زمانی است که در خیابان به جمعصورت درهم به پیمانبدون تفکیک و به
ه دلیل فروش زبالمزد این افراد بهرسد. دستپایان میها بهآوری زباله و فروش بار ساعت کاری آنه مراکز جمعاند و با رسیدن بمشغول

ی درهم، برای هااز خرید زبالهکاران پسشان فاصلۀ بسیار زیادی دارد. پیمانشدهآوریی جمعهاصورت درهم، با ارزش واقعی زبالهبه
ی مخصوص هاکنند یا از دستگاهیا از کارگران تفکیک )گروه اول( استفاده می ،ه به زنجیرۀ بعدی چرخهشدصورت تفکیکها بهفروش آن

 های مختلف پالستیک، نانرا در گروه هااز فروش، زبالهاند قبلآوری زباله، موظفتفکیک. دستۀ سوم کسانی هستند که درکنار جمع
کیک زباله آوری و تفبر ساعت کار در خیابان، در مراکز جمعت کاری این گروه عالوهخشک، فلزات، و پالستیک فشرده تفکیک کنند. ساع

 ی خود را به تفکیکهاشوند. این افراد زبالهشدۀ خود مشغول میآوریی جمعهانیز ادامه دارد و معمواًل در صبح روز بعد به تفکیک زباله
درقیاس  فاصلۀ شایانی دارد، ولی هامزد دریافتی این گروه نیز با ارزش واقعی زبالهفروشند. هرچند دستهای متفاوتی مینوع زباله با قیمت

 با دستۀ دوم، درآمد نسبتًا بهتری دارند.

 منطقه یا محّل فعالیت. 0-82-9-9

باید  دو راه بیشتر ندارد؛ یا ی هر منطقههاآوری زبالهگرد برای جمعبه تقسیم هر منطقۀ تهران بین اربابان گودها و گاراژها، هر زبالهباتوجه
اری از ساعت کدر ساعت کاری مقرر برای سازمان بازیافت آن منطقه کار کند یا برای گاراژ یا گودی که با دریافت مجوز فعالیت پس

سطوح باالتر  ا دربینیم که انتخاب منطقۀ فعالیت مسئلۀ مهمی است که ابتدبازیافت، آن منطقه را از سازمان بازیافت اجاره کرده است. می
گردان ز آن، زبالهاگردد. پسگردان اعالم میشود و سپس نتیجه به زبالهگیری میتوسط ارباب )کارفرما( و سازمان بازیافت دربارۀ آن تصمیم
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ۀ ا کاهش بار زبالآوری کنند. درصورت نارضایتی از منطقه یشده را جمعی مربوط به منطقۀ اعالمهاتوانند زبالههر گود و گاراژ فقط می
تواند آزادانه محّل کار خود را عوض نماید و در گاراژ یا گود دیگری فعالیت کند. براساس فرد می ،گردکاهش درآمد زباله ،تبع آنمنطقه و به

ربه کرده را تجآن  ــ ها نیز کم نبودکه تعداد آن بعضی از افراد ــمیدانی پژوهش حاضر، تعویض منطقۀ فعالیت تصمیمی است که  دشواه
 گونه روایت کرد:تهران، درمورد این تصمیم، این 93شاغل در یکی از گودهای منطقۀ و  ساله80که کودکی بودند؛ چنان

ئه دیگه؛ هرجا دوست منطقه99تونم کاسبی کنم، خوام برم. هر برجی یه منطقه میآره بابا، برجم تموم بشه، می
 داشته باشم.

 گونه شرح داد:های انتخاب منطقۀ فعالیت خود را اینــ مالک تهران شاغل بود 88که در منطقۀ  دیگری ــگرد یا کودک زباله 

ش ریم یه منطقۀ دیگه. بستگی داره بار داشته باشه، کاروکاسبیها می، بعضی موقع88آْیم منطقۀ ها میبعضی موقع
 صرفه.ار داشته باشه، بهمون بهآْیم که بای میکنیم. منطقهبهتر باشه. خودمون انتخاب می

 گردانونقل زبالهحمل. 4-82-9-9

احبان گردان این مراکز در مناطق دیگر، صدرصد باالیی از زباله به تمرکز تعداد بسیار زیاد گودها و گاراژها در جنوب تهران و فعالیتباتوجه
ان را ها آنخودروهنگام با همان فرستند و شبحمل زباله به مناطق مدنظر می خودروجمعی و با طور دستهگردان را بهمراکز و ارباباْن زباله

ان ای که در مسیر طوالنی بازگشت از شمال تهرگونهجایی مناسب نیست، بهگردان درحین این جابهگردانند. وضعیت زبالهبه گودها بازمی
 هاگیرند و گاه به نشستن روی انبوه زبالهشده قرار میآوریی جمعهابالههای انباشته از زگردان درکنار گونیتا حاشیۀ جنوب تهران، زباله

طور مستقیم به این موضوع اشاره که به ــتهران  8گرد شاغل در محدودۀ منطقۀ های یک کودک زبالهجا، صحبتشوند. در اینمجبور می
 شود:نقل می ــ داشت

شینیم روش. اگه درختی چیزی باشه هم چینیم، میبار رو میکار کنیم؟ مجبوریم. خطری هم داشته باشه، چه
 کنیم.خودمون رو خم می

 ها. قرارگرفتن درکنار زبالهکردندجایی اشاره میگردان به افتادن برخی از همکاران خود درحین جابهها، گاه زبالهدرخالل مصاحبه 
ن بسیار خطرناک است. براساس شواهد میدانی پژوهش حاضر، در خصوص برای کودکاطوالنی و تحمل بوی زنندۀ آن به برای مدت

گردان برای تحمل سرما اند که در این موارد و در فصل سرما، زبالههای سرباز استفاده کردهخودروونقل از مواردی، کارفرمایان برای حمل
 اند.بردهپناه می هابه داخل گونی

 آوری زبالهسیستم جمع. 5-82-9-9

که هر سیستم ساختار، اجزا، و محیط خود را دارد، به بررسی آوری زباله در قالب سیستم و قبول اینهای جمعفعالیت ۀمجموعبا پذیرش 
 پردازیم.اجزای این سیستم می
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د. سازمان انهای مستقیم و غیرمستقیمارتباط ها هستند که باهم دربرندۀ فعالیتنوعی عوامل انسانی پیشدر این سیستم، اجزا به اجزا:
از  ناگها، و رانندگردان، صاحبان گودها و زمینویژه عوامل نظارتی، اربابان، زبالهکاران و عوامل آنان بهشهرداری، سازمان بازیافت، پیمان

 روند.شمار میاجزای انسانی این سیستم به

ند و کنتمامی اجزای سیستم از آن پیروی می قواعد و قوانین مکتوب و غیرمکتوبی است که در میدان عمل ۀساختار مجموع ساختار:
چون نحوۀ انجام کار، اختیارات هر جزء، وظایف هر جزء، اند. این قواعد مواردی همدرمورد آن، به توافقی خواسته یا ناخواسته رسیده

ان مدیریت پسماند، شماری از ، نحوۀ توزیع سود و موارد دیگر را در دل خود دارد. در وبگاه سازمهانحوۀ نظارت و رسیدگی به شکایت
نامۀ اجرایی قانون مدیریت پسماندها، دستورالعمل نظارت بر پسماند خشک و دیگر قوانین مرتبط وجود قوانین مدیریت پسماندها، آیین

 دارد.

عنوان محیط این سیستم درنظر گرفته شود. درواقع، تواند بهآوری زباله در آن درجریان است میبستر و فضایی که فرایند جمع محیط:
 آوری زباله، گودها و گاراژها هستند.ها و فضاهای شهر، مراکز جمعنامحیط این سیستم همان خیاب

 کارتقسیم. 89-9-9

انه، مندصورت غیرنیتمندانه و چه بهصورت نیتتا زمان حاضر، چه به کردندصورت گروهی زندگی میکه درکنار هم بهها از زمانیانسان
است و در  1های اجتماعیمندانه محصول براییصورت غیرنیتکار بهاند. در بسیاری از شرایط، تقسیمکار در میان خود پرداختهبه تقسیم

وری ی بهرهکه براکار پرداخته شده است و اینکار، بیشتر به خود تقسیمدر ادبیات تقسیم ت.برخی از شرایط دیگر، محصول تأمل و توافق اس
، اما در جایی سو استساالری( هموبر دربارۀ بوروکراسی )دیوان آل تایپشود. این مدل با ایدهبیشتر، اجزای کار در بین کارگران تقسیم می

ی را های دیگر کار و زندگگیرد، به دیدگاه دیگری نیاز داریم تا بتوانیم سویهبه خود می اند و کار شکل غیررسمیکه کار و زندگی باهم
ه در دهد کصورت توأمان است و شواهد نشان میای است که زندگی و کار کارگران بهگونهشیوۀ غیررسمی به آوری زباله بهبکاویم. جمع

ی ای وجود دارد، در محّل اسکان یا زندگیافتهکار نسبتًا سازماندر محّل کار تقسیم کهبر اینصورت غیررسمی عالوهآوری زباله بهکار جمع
 پردازیم.کار در این دو حوزه میکار وجود دارد. در این بخش به تقسیمنیز تقسیم

  

                                                             
1. Social emergences 

ه در حیات صورت ناخواستچگونه باید باشد، بلکه بهها دربارۀ آن توافق نکردند که این زبان وجود آمد و تکامل یافت، انسانکه بهبرای مثال، زبان برایی اجتماعی است و زمانی
وجود گران حائز عاملیت بیشتر، در آن تغییراتی بهویژه کنشگران اجتماعی، بهها شکل گرفت. هرچند در ادامۀ حیات بشری برخی از کنشاجتماعی و تعامل متقابل بین انسان

ی گرد نیز نوعها است. درنتیجه، در بین افراد زبالهها و تعاملهای اجتماعی در جریان نقشع حاصل برایی در میان گروهکار نیز در بسیاری از مواقآورند. تقسیماند و میآورده
 مندانه، وجود دارد.صورت نیتمندانه و چه بهصورت غیرنیتبرد امورشان، چه بهکار نانوشته جهت پیشتقسیم
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 کار در محّل کارتقسیم. 8-89-9-9

هران ها، شهرداری تدارد. براساس مشاهدات میدانی و مصاحبهگیرد و اشکال مختلفی های مختلفی صورت میگرد در بخشکار افراد زباله
ها را برای مدت مشخصی آوری زبالهکاران وظیفۀ جمعگذارد و پیمانمزایده میی مناطق مختلف شهر تهران را با قیمتی پایه بههازباله

پردازند؛ برای مثال، در نوبت صبح، می هازبالهآوری کاران نیز در هر منطقۀ خاص به تقسیم نحوۀ جمعگیرند. خود پیمانبرعهده می
آوری زباله آوری زباله برعهدۀ بازیافت است و در نوبت عصر تا شب، برعهدۀ افرادی است که بیرون از بازیافت به کار جمعجمع

رسد که هدف نظر میبهاند. این شیوه شیوۀ غالب و رایج است، اما ممکن است در تمامی مناطق تهران مصداق نداشته باشد. مشغول
 بیشتر است.« سود»یابی به کاران از تقسیم منطقه به دو نوبت صبح و عصر دستپیمان

زباله در  آوریپردازند؛ دو شیوۀ غالب و رایج شامل نحوۀ جمعکار میهای مختلفی در بین خود به تقسیمگرد نیز به شیوهافراد زباله 
گرد آوری زباله است؛ برای مثال، نوعی قانون نانوشته در بین افراد زبالههای چندنفره برای جمعمنطقه یا در داخل شهر، و تشکیل گروه

آوری هنگام جمعآیا به»ساله پرسش شد که 84های زباله وجود دارد. در همین زمینه، از نوجوانی آوری زباله از سطلدربارۀ نحوۀ جمع
 رد:، او در پاسخ نقل ک«کنیدزباله باهم دعوا نمی

 جوری نیه که ما دعوامون بشه، هرکی زوتر به سطل رسید، آشغال مال اونه.نه این

ها است. حتی در برخی از آوری زباله از سطلای نانوشته دربارۀ نحوۀ جمعقاعده« هرکسی زودتر به سطل رسید»بنابراین قاعدۀ  
ر بین شود و رقابتی نیز دصورت فردی انجام میدر بسیاری از مواقع، کار بهکنند. ها را در بین خود تقسیم میها و کوچهمواقع، آنان خیابان
تر باشد، زبالۀ بیشتری جمع آوری زباله وجود دارد. در این شرایط، هرکسی از سّن مناسبی برخوردار باشد و چاالکافراد درمورد جمع

 کند.می

های قومی ها بیشتر بر پایۀ گروهپردازند. این گروهآوری زباله میره به جمعهای چندنفگرد در قالب گروهدر برخی مواقع نیز افراد زباله 
بندی، آن شود و براساس همین گروهگیرند؛ برای مثال، در داخل گاراژها مشاهده شد که قطعه زمینی اجاره میو خویشاوندی شکل می

 ساله روایت کرد:93ای شوندهباره، مصاحبهشود؛ دراینقطعه زمین در بین افراد تقسیم می

جا که بار تمیز می کنه و من هم با پسرعمم زنیم؛ یکی عمومه اینما اآلن سه نفریم. خودمون واسه خودمون بار می
جا دیم. مثاًل اینتومن اجاره می هزار 133ریزیم، ماهی کنیم ]...[. ما سه نفر که این قسمت بار میبار جمع می

 ده.فته باشه، کمتر پول میچندین بخشه، هرکی جای کمتری گر

آوری های چندنفرۀ خویشاوندی به جمعگرد در قالب گروهدهد، در برخی از مواقع، افراد زبالهکه روایت باال نشان میگونههمان 
 آوری زباله است. های جمعهای این کار کاهش هزینهپردازند. یکی از مزیتکار در بین خود میزباله و تقسیم
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های کار را کاهش دهند توانند هزینهپردازند، میآوری و تفکیک زباله میهای چندنفره به جمعکه افراد در قالب گروهزمانیدرواقع،  
رخی از پردازند، بکار میهای خویشاوندی به تقسیمگرد در قالب گروهکه افراد زبالهشکل بهتری انجام دهند؛ برای مثال، زمانیو کار را به

شوند و همین امر باعث پردازند و برخی دیگر در گاراژها به تفکیک آن مشغول میآوری زباله در داخل شهر تهران میل به جمعها در محآن
 کار پرداخته شود، کاهش یابد.ای که باید به پیمانخصوص هزینهآوری زباله، بههای جمعشود تا هزینهمی

بپردازند تا  کارد در یکی از مناطق شهر تهران زباله جمع کنند، باید مبلغی را به پیمانکه قادر باشنازسوی دیگر، این افراد برای این 
 کنندگان در این پژوهش روایت کرد:اجازۀ کار بگیرند. در این زمینه، یکی از مشارکت

ل رو شیم، همون روز اول پوکه رسوم میدیم. وقتیمیلیون بهش رسوم می 8هستیم؛ ماهی نفری  1[...] ما رسوم  
 .9خواد، یعنی روز اول ماهمی

 کار در محّل اسکانتقسیم. 2-89-9-9

 همان توأمان است و مثاًل این افراد در گرد چندان مناسب نباشد، چراکه کار و زندگی آنانشاید جدا کردن محّل کار و اسکان افراد زباله
حّل گردان درباب امور روزانۀ آنان در مکار ظریفی نیز در میان زبالهکنند. تقسیمپردازند، زندگی میگاراژی که در آن به تفکیک زباله می

از  که نویژه سبه وکار در محّل اسکان تأثیرگذار است، ازجمله داشتن سواد اسکان یا زندگی وجود دارد که عوامل مختلفی بر این تقسیم
یشتر است ها بآن ساالن یا افرادی که سّن رسد اموری که به مهارت بیشتری نیاز دارند به بزرگنظر میرود. بهشمار میامل تأثیرگذار آن بهعو

شود؛ برای مثال، آشپزی که نیازمند مهارت بیشتری برعهدۀ کودکان گذارده می دارد شود و اموری که به مهارت کمتر نیازمندواگذار می
ه شود و اموری مانند نظافت به کودکان سپرداند واگذار میها بیشتر است و در این زمینه مهارتی کسب کردهوسال آنبه افرادی که سناست 

، زندگی کار تأثیرگذار است؛ برای مثالکنند. داشتن سواد نیز بر تقسیمین معنا نیست که کودکان آشپزی نمیه اشود. هرچند این امر بمی
گیرد. درنتیجه، کسی که سواد دارد این وظیفه را برعهده می .رسی نیاز داردهای آن به مهارت خواندن و نوشتن برای حسابزینهگروهی و ه

اند و چه عواملی بر کار در محّل اسکان خود پرداختهکنندگان در این پژوهش به تقسیمدهد که چگونه مشارکتهای زیر نشان میروایت
 ای روایت کرد:ساله84 گردزبالهباره، تأثیرگذار است. دراین کاراین شیوۀ تقسیم

باید یکی غذا درست کنه، مسئولشه. مسئول تعیین کردیم.  ،ست، غذا هم یکیظرف مال من، جارو مال یکی دیگه
شیم دیگه به فکر ناهاریم. نفر چهارم هم چایی خوابیم. بلند می 83ریم تا ساعت می 8شب که اآلن ساعت 

 آره.تره چایی میسالشه، چون کوچک89نفر چهارم  .شورهیه لیوانی می ،آرهمی

 ساله نیز روایت کرد:87 گردیزباله 

                                                             
 شده ذکر نشده است.ردهببودن، اسم نامنام. بنابر اصل رازداری و بی1
 ارند. ــ نظارتی بر آن ند جا سازمان بازیافتدر این های ناظر شهرداری تهران ــدهد که قواعد کار تا چه میزان بر تبعیض و ستم مبتنی است. حتی سازمان. این روایت نشان می9
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 کنه.کنه، آشپزی میی سواد داره، نوشتن میهرک

 ای روایت کرد:ساله08و جوان   

ره کی میمثاًل ی .غذا دیگه نظر به َمیل و نظر به اقتصاد و نظر به دوست داشتنیشه ]...[. نوبتیه؛ مثاًل غذا سره منه
ذره ذره باید باهاش کنار بیای، یهجوری دیگه، زندگیه دیگه. کارگرییه. یهشوره، همینآره، یکی ظرف میخرج می

ش رو باید سخت نگیری، باید بسازیم باهاش، تحمل کنیم. باید نگیم کار سخت نگیری. درواقع، دنیا رو هیچی
 که نساختنیه.نه این ،اختنیهدنیا س .از سرمون زور باشه، باید بسازیم

گرد وجود دارد. در کار ظریفی در بین افراد زبالههنگام کار تقسیمدهد که چگونه، هم در محّل اسکان و هم بهشواهد باال نشان می 
اهی به شود که گل میکاران آن اعماخصوص ازسوی بازیافت و پیمانکننده بههای ادارهوسیلۀ سازمانکار بهمحّل کار بخشی از این تقسیم

ز در محّل کار نیکنندگان کار منجر شده است. بخشی از تقسیمهای مختلف و نظارتگرد در نوبتهای بین افراد زبالهها و کشمکشتنش
ن نیز دهد که در محّل اسکاکه اشاره شد، شواهد نشان میآوری زباله است و چنانگرد برای چگونگی جمعکار در بین خود افراد زباله

وری بیشتر های کار و درنهایت، بهرهبرد بهتر امور، کاهش هزینهکار به پیشگرد وجود دارد. درنهایت، این تقسیمکاری بین افراد زبالهتقسیم
 کاران صورت گرفته است، به کشمکش و تنش منجرکاری که ازسوی پیمانویژه درمورد تقسیمکند، هرچند در برخی از مواقع، بهکمک می

 شده است.

 . ابزار کار84-9-9

شوند و تواند انواع متعددی داشته باشد. ابزارها درطی فرایند تولید مصرف نمیای است برای تولید چیزی یا انجام کاری که میابزار وسیله
های شغلی در انجام کار خود از ابزارهای متعددی گردها نیز همانند دیگر صنفشوند. زبالهکار گرفته میبرای رسیدن به یك هدف خاص به

و  هازباله آوریشده در حجم جمعکارگرفتهنوع ابزار به باید توجه داشت که . البتهشودمیطور مختصر به آن اشاره کنند که  بهاده میاستف
کنند ی خود از ابزارهایی استفاده میهاآوری زبالهگرد برای جمعسزایی دارد. افراد زبالهشده و میزان سوددهی تأثیر بهکارگرفتهمدت زمان به

 بندی کرد: دسته تقسیم چهارها را به توان آنکه می

 الف( چرخ

 ب( باردون )گونی(

 ج( گاری تیو

 د( خودرو.
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« ابانارب»کنند. این نوع ابزار کار را در برخی از مواقع دستی یا گاری استفاده میاز چرخ آوری زبالهگردها برای جمعخی از زبالهبر
ابشان اندازۀ هزینۀ چرخ به اربکنند یا بابت آن بهگذارند و کارگران نیز درازای آن پولی به اربابانشان پرداخت میختیار کارگران خود میدرا

دستی این است که اگر در روزهای بازدید  نیروهای شهرداری از هنگام استفاده از چرخگردان به فروشند. ازجمله مشکالت زبالهزباله می
 شوند تا زمانی کهشود و  علنًا از کار بیکار میها در منطقه به کار مشغول باشند، ابزار کارشان همراه با بارهایشان مصادره میمنطقه، آن

 ارجاع داد که چنین روایت کرد: یگردلۀ زبالهسا82 جوانقول توان به نقلدوباره بتوانندچرخ تهیه کنند. در این باب، می

بره. ما کنه، چرخم رو میده، دعوا میبره. بعضی وقتا فحش میده، چرخم رو میمأمورهای شهرداری روز گیر می
 خرم.تومن می 813رو  چرخم رو بیشتر بردن. هر چرخ 93خریم ]...[. زیاد شده، تا حاال چرخ دیگه می

ار هایی را روی کتف و پشت خود قرها گونیکنند. آنآوری زباله استفاده میگردها از کتفی یا گونی برای جمعدستۀ دیگری از زباله
و حمل  توان جمعی کمتری را میهاکنند. با گونی یا کتفی، درمقایسه با ابزارهای دیگر، زبالهرا در داخل کتفی جمع می هادهند و زبالهمی

صورت مستقیم، از سختی بیشتری برخوردار است. در برخی از مناطق، شهرداری استفاده از ابزارهای دلیل حمل زباله بهمراتب، بهو بهکرد 

 (.https://www.tasnimnews.com; http://www.region8.tehran.ir; https://www.yjc.ir) گردها: ابزار کار زباله0-0شمارۀ  تصویر

 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://region8.tehran.ir/
https://www.yjc.ir/
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سالۀ 82 نوجوانقول توان به نقلجا، میپردازند. در اینآوری زباله میگردها با گونی به جمعدیگر نظیر چرخ را ممنوع کرده است و زباله
 اشاره کرد:« نکردن از دیگر ابزارها، نظیر چرخ، چیستعلت استفاده»ردی در پاسخ به پرسش گزباله

 کردم.کیلو جمع می 033یا  933جا آزاد نیست، وگرنه کنم ]...[. چرخ اینکیلو جمع می 893یا  833روزی 

ها بعضی از مناطق آن رخی است که بازیافترنگ و چهارچهای آبیگردان گاری تیو است. گاری تیو سطلابزار کار برخی از زباله 
زباله  آوریرا دراختیار کارگران گذاشته است تا در منطقۀ موردنظر فعالیت کنند و اگر در این مناطق، کارگران با ابزارهای دیگر به جمع

 د:ای روایت کرساله82 گردزبالهها برخورد خواهد کرد. در همین زمینه، مشغول شوند، بازیافت با آن

بار این  8یا  0هم به ما داده. در روز  1]...[ ،]...[ها رو شهرداری داد به کنیم. این سطلما دوسه سیری جمع می
 کنیم.رو پر می

ها نتوان با آتر است و درنهایت، میها آسانآوری زباله با آنتر و جمعمراتب از ابزارهای دستۀ اول و دوم مکانیزهاین نوع ابزار کار به 
 حجم زبالۀ بیشتری جمع کرد.

گردان دراختیار کارگران و زباله ،صورت امانیچهارمین ابزار خودرو وانتی است که مراکز پسماندهای خشك یا کارفرمایان، به 
ر است. بیشتشده با آن آوریو میزان حجم زبالۀ جمع است ترآوری زباله با استفاده از وانت نسبت به ابزارهای دیگر آسانگذارد. جمعمی

ای ساله84 گردنوجوان زبالهکنند نه در بخش غیررسمی. در این باب، گیرد که در بخش رسمی کار میاین خودروها دراختیار افرادی قرار می
 نقل کرد:

ها ماشین داده، چند ایرانی ما افغانی ۀآد ]...[. واسها. چرخ هم شب میتا ماشین داده دست بچه 93داده؛  9]...[
کنم. فقط کیلو با ماشین جمع می 133یا  733ده. روزی هم ماشین داده. هرکی بیاد کار کنه، بهش ماشین می

 کنم.پیت و پالستیك جمع می

یت دهندۀ اهممر نشانکنند که این اآوری میبیشتری جمع ۀزبالحجم وانت  از گردها با استفادهرسد زبالهنظر میدرنتیجه، به
 آوری میزان زباله است.ابزار کار در جمع

 رابطۀ انسان و ابزار کار. 8-84-9-9

شوند، هیچ نقشی در انتخاب نوع ابزار کار خود ندارند و این شرایط و منطقه است که گردی میگرد زمانی که وارد شغل زبالهکودکان زباله
سختی است. در این نوع شغل، خود انسان به  ،حالپاافتاده و درعینگردی کار ساده و پیششغل زباله کند.ها تعیین میابزار کار را برای آن
شود و از گیرد و مهارت و تفکر انسانی در این شغل نادیده گرفته میشود و تنها نیروی جسمانی او مورد استفاده قرار مییك ابزار تبدیل می

                                                             
  شده خودداری شد.  هش است، از ذکر نام بردهماندن، که یکی از اصول اساسی اخالق در پژونامبراساس اصل رازداری و بی. 1

 شده خودداری شد.  ماندن، که یکی از اصول اساسی اخالق در پژوهش است، از ذکر نام بردهنامبراساس اصل رازداری و بی. 2
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سزایی گردها به ویژه کودکان تأثیر منفی بهبرده بر ُبعد جسمانی زبالهوری زباله با ابزارهای نامآقطعًا کار جمع وجهت، سخت است  این
کشند ها میها و کوچهناهای سنگین بار را در خیابنباشد. بیشتر این افراد در هوای سرد چرخ پذیرخواهد گذاشت که شاید در آینده جبران
های تواند عارضهمیاین امر کنند که های طوالنی آن را با خود حمل میگذارند و برای ساعتییا گونی پرشده از بار را بر کتف خود م

 شود. این افرادهمراه داشته باشد و باعث ازکارافتادگی زودهنگام به را جسمانی در مفاصل، ستون فقرات، و گردن

 هاآوری زبالهشدن سیستم جمعتأثیرات مکانیزه. 2-84-9-9

آوری متداول آوری است، زیرا جمعکردن سیستم جمعو اقتصادی کردنحلی درجهت بهینهآوری زباله راهن سیستم جمعکردمکانیزه
آوری مکانیزه به هزینه و نیروی دور از کرامت انسانی است و نسبت به جمعی شهری به شیوۀ سنتی کاری بسیار پرزحمت و بههازباله

 انسانی بیشتری نیاز دارد.

اله، آوری زبهای جمعتوان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش هزینهکردن سیستم زباله در شهر تهران میپیامدهای مثبت مکانیزه ازجمله 
آوری، کاهش نیاز به نیروی انسانی، کاهش اثرات آلودگی ناشی از پارگی و پراکندگی جمع ۀافزایش بازیافت زبالۀ بیشتر، کاهش وسایل نقلی

 آوری و درنتیجهها و صدمات ناشی از تماس کارگران با زباله، کاهش دفعات جمعهای زباله، افزایش پاکیزگی شهر، کاهش آسیبکیسه
محیطی ناشی از در آخر نیز باعث کاهش آثار مخرب زیست هکآوری و زیر پوشش، کاهش هزینه و افزایش بازدهی مسیرهای جمع

 صورت تفکیک زباله در مبدأ صورتبه و همکاری شهروندان ۀنتیجدر باید  نیز چنین بخشی از این فرایندشود. همهای زباله میآلودگی
 .گیرد

 قومی در کار ــ . روابط خویشاوندی85-9-9

شوند. روابط قومی و خویشاوندی بندی میهای مختلفی دستهها و شبکهها در گروهکمتر، انسانهمانند جوامع سنتی، اما شاید با شدت 
کند. استفاده از این روابط در حوزۀ ای را بازی میخصوص در زمینۀ اقتصاد غیررسمی، نقش برجستهدر عصر جدید در تمامی ابعاد، به

یرد. نقشی که این روابط در اقتصاد غیررسمی و کار ممکن است ایفا کند کارکردهای گرم را دربربگتواند ترکیبی از روابط سردواقتصاد می
های ای سنتی است و مؤلفهاست. جامعۀ افغانستان هنوز هم تا حدود زیادی جامعه ،هاناویژه در مواقع تهدیدها و بحربه ،حمایتی آن

های ثباتیبی این مسائل کنند، که حتی در بسیاری از مواقع،عه ایفا میسنتی مانند قوم، مذهب، طایفه یا قبیله نقش مهمی را در این جام
های سنتی، مانند خانوادۀ گسترده، چندهمسری و . ازسوی دیگر، میزان زادوولد باال و اشکالی از خانوادهاندسیاسی را دامن زده

، های دیگرهای درکنار برخی از ویژگیکند. همین ویژگیمیماندن را تشدید همسری در این جامعه رواج دارد که گرایش به سنتیکودک
آوری زباله، فراهم کرده است. هدف صورت روابط قومی در بعضی مشاغل، ازجمله شغل جمعاقتصادی کار را به ــ های اجتماعیزمینه

 روابط قومی و خویشاوندی چه سهمی دراین بخش ارائۀ روایتی مبتنی بر میدان مطالعه در این زمینه است؛ یعنی بررسی این موضوع که 
 گرد در شهر تهران دارد.آوری زباله در میان افراد مهاجر زبالهکار جمع
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های خانوادگی یا گروه را های زباله در سراسر جهاندر مرور ادبیات نظری در فصل دوم، مشاهده شد که بسیاری از سایت 
، شودافزوده تولید میاندازه کافی ارزشکند و بهکه کار توسعه پیدا میوارد، زمانیکنند و در برخی از مخویشاوندی و قومی اداره می

ه در رسد کنظر میند و درعوض کارگر استخدام کنند. بهکشکنندگان کار ممکن است برخی از اعضای خانوادۀ خود را از کار بیرون اداره
اد ای از افرتوجهاند، اما در ایران، بخش قابلزباله شهروند کشور خودشانهای سایتکنندگان توسعه، ادارهبسیاری از کشورهای درحال

های آوری زباله در قالب شبکههای خاص جمعاند. درنتیجه، همین امر ویژگیهای زباله، افغانستانیویژه در سایتگرد، بهزباله
 کنند.آوری زباله استفاده نمید زنان برای جمعگرد را باعث شده است؛ مثاًل آنان از وجوخویشاوندی در میان افراد زباله

آوری زباله ایفا های زباله و جمعهای خویشاوندی و قومی نقش مهمی در سایتدهد که شبکهشواهد برگرفته از میدان نشان می 
 ستند با استفاده از تجارب وشوند؛ برای مثال، افرادی که در کار هزایی میها باعث اشتغالکنند. در بسیاری از مواقع، همین شبکهمی

ند. کنآوری زباله میاند و با استفاده از روابط قومی، سایر اعضای خانواده و اقوام خود را وارد کار جمعدست آوردهاطالعاتی که در کار به
 کند.این روابط نقش مهمی در کار و حتی زندگی این افراد ایفا می

که دهند؛ برای مثال، زمانیدر کار تشکیل می را ایهای قومی و خویشاوندی چندنفرهزباله گروهکنندۀ در بسیاری از مواقع، افراد جمع 
واقع که در بیشتر م کنند، این زمین را میان خودشان ــجا اجاره میو انجام عمل تفکیک در آن هااین افراد قطعه زمینی را برای انتقال زباله

کنندگان در این پژوهش چنین نقل پردازند. در همین زمینه، یکی از مشارکتکار میکنند و بهیم میــ تقس خویشاوندندقوم و همافراد هم
 کرد:

کنه و من هم با پسرعمم جا که بار تمیز میزنیم. یکی عمومه اینما اآلن سه نفریم. خودمون واسه خودمون بار می
 کنیم.بار جمع می

نفر  43که حدود  این است که این سه نفر بخشی از سایت زباله )گاراژ( را ــ« ه نفریمما اآلن س»در این روایت، منظور از جملۀ  
اند کنند. درواقع، این سه نفر برای خود گروهی کاری تشکیل دادهاند و در آن کار میــ برای خود اجاره کرده انددر آن مشغول به فعالیت

 که برمبنای روابط قومی شکل گرفته است.

در  که افراد آشنا و خویشاوندان آناندلیل ایناند، بهزباله که در شغلی دیگر به فعالیت مشغول بوده ۀکنندرد، افراد جمعدر برخی موا 
که قباًل در یک  ای ــساله84 گردزبالهاند؛ برای مثال آوری زباله شدهاند و وارد شغل جمعاند، آن شغل را رها کردهاطرافشان نبوده

 کرد: روایتــ چنین  کردمی فروش کارشیرینی

 همه تو این کار هستن. ،شهریابرادرم تو این کار بود، منم اومدم. فامیال، هم

 ات را رها کردی، او در پاسخ گفت:از او پرسش شد که چرا کار گذشته 

 جا.مدم اینوفروشی خودم بودم، سخت بود برام، دیگه اگفتم، برادرم تو این کار بود، فامیالمون بودن؛ تو شیرینی
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لحاظ اهمیت است. اهمیت آن نیز به دارایدهد که روابط خویشاوندی و قومی برای شروع و تداوم کار این روایت نشان می 
های اطالعاتی، تواند در قالب حمایتهای میخیزد. این حمایتای است که از این روابط برمیشدهشده و دریافتهای ادراکحمایت

 و حتی مالی خود را نشان دهد. ،عاطفی، کاری

 محّل  هاصورت توأمان است و در بیشتر مواقع، محّل تفکیک زبالهای است که کار و زندگی آنان بهگونهگرد بهچنین کار افراد زبالههم 
شینی، ند از این روابط برای همگردهد، چراکه افراد زبالهجا نیز نقش روابط قومی خود را نشان میست. در اینهنیز  گردزبالهزندگی افراد 

های بسیاری از این افراد نشانگر آن است که آنان از روابط خویشاوندی و قومی برای کار و کنند. روایتصحبتی و زندگی استفاده میهم
 ای نقل کرد: ساله84 نوجوانباره، کنند. دراینزندگی استفاده می

 کنند، منم شروع کردم.فامیالم کار میرم ایران. وقتی اومدم ایران، دیدم گفتم می

 ای چنین روایت کرد:ساله80یا کودک  

 رفتم جای دیگه کسی باالی سرم نبود.دونستم، میای نمیجا بودن، منم کار دیگهدیگه پسرعموم و برادرم همه این

 ای نیز بیان کرد:ساله84 گردزباله  

 م هست، همه فامیلیم.تره، پسرداییبزرگ تو کانکس ما هفت تایم؛ یکی داداشمه، اون از من

 سزاییدهد که روابط قومی و خویشاوندی برای شروع به کار، تداوم آن و حتی زندگی از چه اهمیتی بهها نشان میهمۀ این روایت 
ای همدل فراتر از مدلویژه روابط قومی در کار تأکید کرد. این توان بر اهمیت نقش روابط اجتماعی بهاست. درنتیجه، میبرخوردار 

حداکثر رساندن سود مادی خویش است. نقش دنبال بهخصوص مدل انتخاب عقالنی، است و براساس این مدل، فرد بهکالسیک، به
ه کیابی به نفع مادی برای آنان مهم است، بلتنها دستنه واند عدیها موجوداتی چندبُ ناانس که کندروابط قومی در کار به ما یادآوری می

. بنابراین در بسیاری از مواقع، روابط خویشاوندی و قومی در حمایت از کودکان نقش داردها نیز نقش مهمی در کار روابط و حمایت
کند. در جایی که کار برای افراد دشوار است یا در جایی که ممکن است آنان آسیب ببیند و در موارد مشابه، روابط اجتماعی مهمی ایفا می

 کاهد.ها میها و آسیبخیزد از این دشوارییی که از این روابط برمیهاو حمایت

های جدی مختلفی است؛ برای مثال، آوری زباله یکی از دشوارترین مشاغل و حتی همراه با آسیبتوان گفت که جمعدرنهایت، می 
یا در محّل اسکان خود از سطح کیفیت  ،اندولهای طوالنی را در شرایط سخت به فعالیت مشغروز ساعتگرد درطول شبانهافراد زباله

 شانودن اقامتبکند وضعیت غیرقانونیچنین یکی از مخاطراتی که آنان را تهدید میزندگی بسیار پایینی در ابعاد مختلف برخوردارند. هم
ی هاشت به وطن یا تخریب سایتگیری و بازگهمراه دارد، ازجمله احتمال دستاست که همین امر تهدیدهای مختلفی را برای آنان به

توان گفت روابط خویشاوندی و قومی در کار و زندگی و میحال، بااینحال، محّل زندگی بسیاری از آنان نیز است. ها که درعینزبالۀ آن
هد و کار و تا حدودی ها و دیگر مخاطرات بکاها، تهدیدها، ناامنیتواند از سختیخیزد تا حدودی میهایی که از این روابط برمیحمایت
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است  یاطالعات ، وهای مالی، عاطفییکی از منابع اجتماعی و حمایت ۀمثابتر کند. روابط اجتماعی بهگرد آسانزندگی را برای افراد زباله
 .ایفاگر این نقش استخیزد از این روابط برمیهایی که در مواقع سختی کمک ها وهمیاری و

 گرد با محیط کارزباله. تعامل فرد 86-9-9

های حاوی معنا یعنی کنش ،«معنادار»جا، . در اینگویندمیتعامل اجتماعی  را کننددیگر برقرار میکه افراد با یک های معناداریتماس
ک لحظه اگر برای یحتی  فهم است و مفهوم در آن مهم است، زیرا اشاره به تبادلی دارد که شامل برقراری یک ارتباط واقعی است ــکه قابل

اند. تعامل اجتماعی فرد در محیط شود تا هریک از طرفین احساس کنند که در امری با انسانی دیگر سهیم شدهــ و باعث می ایجاد شود
اهمیت  دگرنیز این مسئله برای فرد زباله آوری زبالهکننده است. در زمینۀ جمعوری بیشتر کمککاری در تسهیل روند انجام کار و بهره

 .دارد

طالح، اصاند که بهگیرد؛ یک گروه افرادیهای مختلفی صورت میوسیلۀ افراد مختلف و به شکلدر سطح شهر به هاآوری زبالهجمع
پردازند. ی ارزشمند از در منازل مردم میهاخرید نان خشک و برخی زبالهشود و به یاد می« نمکی»یا « خشکینان»ها با عنوان از آن

آوری های که به جمعکنند. هرچند گروهآوری میی ارزشمند را جمعهاهای زباله، زبالهوهی دیگر افرادی هستند که از داخل سطلگر
 .شودشوند، در این بخش، فقط به تعامالت اجتماعی این دو گروه اشاره میپردازند، تنها به این دو گروه ختم نمیزباله می

 گروه اول تعامالت اجتماعی. 8-86-9-9

توان از تعامل مستقیم و ارتباط رودررو با های شغلی این افرادی میاند که از ویژگی«نمکی»یا « خشکینان»گروه اول افراد موسوم به 
بازیافت  ها را بهکنند و آنشهروندان یا مشتریان نام برد. افراد این گروه وسایل دورریختنی و بازیافتی شهروندان را از در منزل خریداری می

شود تا این افراد تعامالتی را با دیگر شهروندان در محیط کار داشته باشند. فروشند. همین حضور در جلو منازل شهروندان باعث میمی
 ای بیان کرد:ساله80در این زمینه، فرد 

خرم از تو میخری؟[ نون کنم. ]چی میآشغاال بارها رو جمع نمیساله تو همینم. من بخرم، از این سطل 88،80
رم. ]شما فقط بارتون نونه؟[ نون و پالستیک، این و مثاًل ضایعات، از این خونه، ساندویچی، هرجا میمحل، قهوه

شما  .زنمرم تو محل شما، داد میها؛ مثاًل میکنم، در خونهکنیم. تو محل جمع میها ما جمع نمیآشغالیسطل
 فروشم.برم بازیافت میفروشی. منم میآیی به من مین داری، مینون داری، پالستیک داری، این داری، کارت

ا از ر هاگردی که زبالهو تمایز آن با افراد زباله خود چنین نوع کارقول، راوی به تعامل و ارتباط خود با شهروندان و همدر این نقل 
بر تمایز خود از دیگران « کنیمها ما جمع نمیشغالیآاین سطلاز »کنند اشاره دارد. اشارۀ او به این موضوع که آوری میسطل زباله جمع

 ،ندکنها جمع میرا از داخل سطل هاویژه کسانی که زبالهگردها، بهنوعی منزلت کار خود از سایر زبالهداللت دارد. با این استدالل، او به
 پاسخ داد:« کنیکدام منطقه کار می در»ای در پاسخ به پرسش ساله88کودک  ه،کند. در همین زمینرا بیان می
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جا برات بهتره. اآلن جوری فکر کن وقتی آشناییت داری؛ همیندست خودمه، ولی شما این ،کدوم منطقه باشم
ساله دارم بار نیست، تو منطقۀ غریب برم  84، 88ای که آشناییت وضع خوب نیست، ولی کجا بریم. وقتی منطقه

 کار کنم.اصاًل چه

ــ دربارۀ عمویش که نمکی است و با آنان  کندها زباله جمع میکه خود از داخل سطل ای ــساله87گرد زباله وجواننچنین هم 
 کند نقل کرد:زندگی می

خشکیه؟ از تو آد. ]یعنی اون فقط نونآد. تا ساعت چهار میزنه، شب نمیها داد میآد تو کوچهعموم روز می
شه. اون مشتری داره، جاست، زیاد میکارش اونه. مشتری داره، چند ساله اینکنه؟[ اون دیگه سطل جمع نمی

 شه.جا با مردم آشنایه. تقریبًا یه ده سال میسابقه داره، این

ای مشخص درطول چندین سال اشاره دارد. این افراد در محدوده خشکی یا نمکیناننوعی به چگونگی کار افراد های فوق بهروایت 
ح، اصطالخرند. همین امر سبب شده است تا با شهروندان روابط و تعامالتی نیز داشته باشند و بهی ارزشمند شهروندان را میهازباله

ی هاالهتوانند زبسطۀ همین سرمایۀ اجتماعی میوااند که بهای کسب کردهداشته باشند و برای خود سرمایۀ اجتماعی« مشتری همیشگی»
تواند با ها است که میوجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها، و شبکه»سرمایۀ اجتماعی  بیشتری از مردم بخرند.درواقع،

عی شیء واحدی نیست، بلکه انواع (. سرمایه اجتما914 ، ص8013)پاتنام، « تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود ببخشند
های معّین افرادی را که ای از ساخت اجتماعی هستند و کنشها شامل جنبهچیزهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند؛ همۀ آن

را که  معّینیهای یابی به هدفهای دیگر سرمایه مولد است و دستکنند. سرمایه اجتماعی مانند شکلدر درون ساختار هستند تسهیل می
گردها برای که این گروه از زبالهدلیل اینرو، به(. ازاین892 ، ص8023سازد )کلمن، پذیر مییافتنی نخواهد بود امکاندر نبود آن دست

همین  واند با آنان تعامالت اجتماعی داشته باشند اند، توانستهمدت طوالنی در محدودۀ مشخص به خرید زباله از شهروندان مشغول بوده
اند، این امر به وجود آوردهجاکه این افراد روابط اجتماعی را در محّل کار بهچنین ازآنامر در تسهیل کار به آنان کمک کرده است. هم
 ذاری، کسیگای میات را در گوشهآیا وقتی چرخ یا گونی»در پاسخ به پرسش  گردیزبالهتسهیل سایر ابعاد کار آنان نیز منجر شده است. 

 پاسخ داد:« بردآن را نمی

 برن.دارها با من آشنا هستن، چرخم رو نمیچون این مغازه .نه

نوعی در بهداشت فردی آنان نقش داشته است، اند بهگردان با شهروندان توسعه دادهتعامالت و روابطی که این گروه از زباله 
 نقل کرد: یگردزبالهتر به نظافت شخصی خود اهمیت دهند. در همین زمینه، گردان بیشکه باعث شده است تا این دسته از زبالهایگونهبه

گی آقا بیا زنم، شما میآم تو کوچۀ شما داد میمثاًل من می م.رشورم، هر شب حموم میمن هر شب لباسم رو می
ابا، ولش ده بکن، بو میگی ولش دی؟ میت، دوباره به من نون میباال. با این دستی که تو آشغال کنم بیام تو خونه

 آشنا دیگه. ،کنند برید تو خونه نون بگیرید؟[ آره دیگه، مشتریهکن. ]یعنی صداتون می
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های مسکونی و ارتباط مستقیم با شهروندان بسیار به نظافت خود اهمیت سبب حضور در مجتمعبه این فرد، روایت باالبراساس  
 دن این موضوع مشتریان خود را ازدست بدهد.کرندلیل رعایتبسا بهکند، چراکه ممکن است چهدهد و از لباس کار تمیز استفاده میمی

 تعامالت اجتماعی گروه دوم. 2-86-9-9

کنند یمآوری جمع ها را به شیوۀ دیگریآنان زبالهاین گروه در محیط کار خود با شهروندان تعامل و ارتباط مستقیم کمتری دارند، چراکه 
گر ای دیگونهکنند، تعامالتشان با شهروندان بهآوری میهای زباله جمعصورت مستقیم از داخل سطلرا به هاجاکه این گروه زبالهازآن و

واسطۀ حضور مداوم در یک منطقه و با مشاهدۀ رفتار مردم و یادگیری آن رفتارها دربارۀ تخلیۀ زباله، درمورد گردان بهت. این دسته از زبالهاس
گاهی پیدا میای که در آن فعالیت میمحیط و محله کجا  های زباله درکه سطلکنند؛ مثاًل اینکنند و اطالعاتی کسب میکنند شناخت و آ

ای در محله هاهایی میزان زبالهگذارند یا در چه ساعترا بیرون از منزل می هاهایی زبالهاند یا شهروندان بیشتر در چه ساعتنمایی شدهجا
 گردان نقل کرد:چنینی. در همین زمینه، یکی از زبالهبیشتر است و موارد این

جام. ]یعنی چی کاسب کنم، چون من کاسب همینر میکنم؛ دو ساله این منطقه کاکار می 8من کاًل همین منطقۀ 
آد. منطقه دیگه فهمیم که سرایدار ساعت چند میرو می هاها رو، بارریز زبالهجایی؟[ مثاًل بارریز سطلهمین

 کنم.انتخاب خودم این محله کار می آن، بهدونیم ساعت چند میبریم، نمی

آن به افراد مختلف  وریتواند در روند انجام کار و بهرهمناسب در محیط کار می بردهایراهکار بردن درحقیقت، مدیریت زمان و به 
کند و خود را کاسب آن ای خاص کار میکه در منطقه شته استشود، راوی اشاره داقول مالحظه میطورکه در این نقلکمک کند و همان

گاهای بودن بهداند. درواقع، کاسب منطقهمنطقه می تن اصطالح، دانسکرد و رفتار شهروندان درمورد زمان تخلیۀ زباله و بهی از عملمعنای آ
ای های مسکونیها و مجتمعها، محلهای بودن، یعنی داشتن شناخت درمورد کوچهچنین کاسب منطقهاست. هم« بارریز زباله»ساعت 

ی خود را هااز رفتن به محّل کار زبالهها قبلمحدوده صبح محله وجود دارد؛ برای مثال، ممکن است در یک محله، ساکنان یک آنکه در 
یا محلۀ دیگری در همان منطقه ممکن است بیشتر هنگام بعدازظهر به تخلیۀ زباله خود اقدام کنند یا حتی  تخلیه کنند و ساکنان محدوده

 آوری زباله بپردازد،ای خاص به جمعمدتی در منطقه گردهای پایانی شب این کار را انجام دهند. تنها در شرایطی که فرد زبالهدر ساعت
گاهی پیدا کند و این امر نتیجۀ تعامالتی است که فرد زبالهمی به فرد  کند وگرد با محیط برقرار میتواند از محیط و رفتار شهروندان آ

 میزان بیشتری زباله جمع کند.تر و بهکند تا سریعگرد کمک میزباله

کند غالبًا هر عملی که مورد پاداش قرار گیرد، گونه بیان میدهند، اینوفقیت درمورد اعمالی که اشخاص انجام میم ۀهومنز در قضی 
گذشته، وجود محرک خاصی با  کند اگر درمحرک نیز بیان می ۀیابد. در قضیوسیله همان شخص افزایش میاحتمال تکرار آن عمل به

شخصی با کنش خود پاداش گرفته باشد، محرک کنونی و آتی هرچه به محرک گذشته شباهت ها باعث شده باشد که رشته از محرکیک
 .(8028ها آن کنش یا همانندش را انجام دهد )ریتزر، رود که آن شخص در برخورد با این محرکبیشتری داشته باشد، احتمال بیشتری می
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دا های انباشتگی زباله شناخت پیطا به رفتار شهروندان و ساعتوخ گرد براساس تجربه و آزمونمطابق قضایای هومنز، فرد زباله 
کار باعث  ۀکند. همین آشنایی با محدوددر آن بیشتر است، ساعت کاری خود را تنظیم می« بارریز زباله»کند و براساس مسیرهایی که می

ر این نکته انجامد. ذکوری میزان زبالۀ بیشتر در منطقه میآو درنتیجه، به تکرار رفتار فرد، یعنی جمع شودآوری زباله میتسریع در امر جمع
ی داخل هاآوری زبالهشهروندان دارند، چراکه بیشتر در نوبت شب به جمع انیز مهم است که این گروه از افراد تعامالت و روابط کمتری ب

 کنند.ها اقدام میسطل

 های فردی و فرهنگی. ارزش81-9-9

د. نشومطلوب و مناسب یا غیرمطلوب و نامناسب تلقی می و خوب ،اند از آنچه ازنظر فرهنگیمفاهیمی جمعیها درحقیقت، ارزش
ها (. ارزش8073کند که چه چیزی خوب یا ازنظر اخالقی درست است )محسنی،های اجتماعی برای مردم یک جامعه تعیین میارزش

که خیلی عام باشد، مثل بهداشت، عشق و دموکراسی خانه، یا اینو تملک یکممکن است خاص باشد، مانند احترام یک فرد به والدینش 
ه بندی بدان، رفتاری را پسندیدواسطۀ پایگرد بههایی است که افراد زباله(. هدف از ارائۀ این بخش بررسی فرهنگ و ارزش8010)کوئن، 

 زنند.باز می دانند و از انجام آن سریا نکوهیده می

 های مذهبیارزش. 8-81-9-9

چون هایی همبندند؛ ارزشسری از قواعد و هنجارهای کار پایمذهبی به یک هایگردان تحت تأثیر ارزشاز موارد، زبالهدر بسیاری 
را  هاآیا تا حاال شده است زباله»که ای در پاسخ به این پرسش ساله87گرد ها. زبالهکاری، امانت، عدم تقلب در کار و نظایر ایندرست

 ، گفت:«صورت قاچاق بفروشدبه

 .کنمحرومه، من این کار نمیارباب جای ما داده، این پول نه، 

های دینی و مذهبی باعث شده است تا فرد به قواعد کار آید، نظام ارزشی فرد تحت تأثیر آموزهکه از روایت باال برمیگونههمان 
 صورت غیرمجاز نفروشد.بهرا  هاشده، فرد به روزی حالل باور دارد و همین امر باعث شده است تا او زبالهبند بماند. در روایت بیانپای

 فرهنگ صبر و مدارا. 2-81-9-9

د و در کشور میزبان اندر کشور مبدأ )افغانستان( تجربه کرده را همراه با فقر ایهستند که زندگیای گرد مهاجران افغانستانیبیشتر افراد زباله
دی و های فرهای مختلف ممکن است قربانی خشونتاند و به شکلهای کاری پنهانثباتی در کار و ناامنی و رقابت)ایران( نیز دچار بی

ن گیرند. در همیهنگ مدارا و صبوری را پیش میفر ،ماندن از عواقب خشونتمالی شوند. در چنین شرایطی، این افراد برای مصونجرائم 
 ای نقل کرد:ساله83زمینه، فرد 
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فقط از ناموس هرچی که دهنش اومد، فحش داد. ما فقط پردۀ  ؛اون روز این چرخ خورد به جلو یه ماشین یارویی
 کنیم. ما نیومدیم که دعوا کنیم.خود می

گرد دیگر و درک آنان اشاره کرد. او در پاسخ به پرسش درگیری و مدارا با افراد زباله ای به پرهیز ازساله98گرد درموردی دیگر، زباله 
 پاسخ داد:« ایآوری زباله دعوا کردههنگام جمع ،حالآیا تابه»

 کنه.نه دیگه، اینا چون همه آشنان. اینا دیگه آشنا هم که نباشن، کارگر کارگر رو درک می

وعی دیگر برای آنان نیککند. درواقع، حمایت از دیگر در شغل خود یاد میاز درگیرنشدن افراد با یکگرد قول، فرد زبالهدر این نقل 
ها باعث شده است تا فرد از نزاع و درگیری با سایر که بر رفتارهای آنان تأثیرگذار است. همین ارزشایگونهشود، بهارزش محسوب می

 افراد بپرهیزد.

 طلبیبرابرهای ارزش. 9-81-9-9

م برابرند. اند و باهشدهها برابر آفریده شود. آنان باور دارند که انساننوعی یک ارزش محسوب میها بهگرد برابربودن انسانازنظر افراد زباله
 ایای آزاردهندههکار یا دیگران حرفآیا پیش آمده است که در محّل کار یا محّل اسکان، صاحب»ای در پاسخ به پرسش ساله98گرد زباله

 دهد:پاسخ می« به شما بزنند

گه تو مگه چی هستی. تو تونه با حرف زشت باهاش صحبت کنه. مینه، ما افغانیا یه خصلت داریم، کسی نمی
 پول داری، من ندارم. دیگه این کار خداست دیگه.بیشترای دیگه. تو که از من هم مث  من یه بنده

چون توقع رعایت شود؛ مواردی همای که درون فرد نهادینه شده است مشاهده میاورهای فرهنگیقول، اعتقادات و بدر این نقل 
های اجتماعی مشابه انتظار همان شود و فرد از دیگر افراد گروههای اخالقی محسوب میدیگر که از ارزشاخالق و برابری نسبت به یک

 یرش وضعیت موجود تأثیرگذار است.که در پذ اعتقاد به قضاوقدر چنینهم رفتار را دارد و

 های خانوادگیارزش. 4-81-9-9

های مذهبی و اخالقی مهاجران افغانستانی محسوب ترها و حمایت عاطفی از والدین از ارزشبندی به خانواده و احترام به بزرگپای
 باوجودکنند چین سعی میوبی دارند. همکنند، احساس خهایشان کمک میکه به خانوادهشود. آنان در بسیاری از مواقع زمانیمی

نقل « ات درارتباط هستیآیا با خانواده»ای در پاسخ به پرسش ساله82 گردنوجوان زبالهبا آنان درارتباط باشند.  ،تماس باالی هایهزینه
 کرد:

 تر از پوله.زنیم. ]پول تلفن چی؟[ مامانم باارزشآره، هر روزی زنگ می
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 آوری زبالهشغل جمع. مخاطرات 81-9-9

ا شود تها باعث میکه شرایط آنچناناست؛  هر شغلی با برخی مخاطرات همراه است. این مخاطرات در برخی از مشاغل بسیار بیشتر
ند دار هایی که مسئولیت برخی مشاغل را برعهدهخطر افتد. در بسیاری از مواقع، سازمانامنیت شخصی که آن شغل را برعهده دارد به

اری را ایمن کنند، محیط کرفته تجهیز میابزارهای پیش هکنند تا از مخاطرات کار بکاهند؛ مثاًل کارگران و کارکنان را بشرایطی را فراهم می
نانشان ککنند تا کارگران و کارچنینی را رعایت میکنند و مواردی اینمشخصی را معّین می ها سّن نمایند، برای برخی از کارها و ورود به آنمی

فت مخاطرات توان گگیرند. میمزایای بیشتری درنظر می ،پردازندبرای افرادی که به این نوع کارها می ،آسیب نبینند. یا در برخی از مواقع
ن یاندازد. در اخطر میفیزیکی، روانی و اجتماعی به / است که سالمت فرد را در ابعاد مختلف جسمی یو شرایط کار کار هر نوع ویژگی

کید بر کودکانگردی در میان افراد زبالهمخاطرات زباله ،بخش  .شودگرد مرور میزباله گرد با تأ

ز در این حوزه ایرانی نی اخیراً  اند، بلکه طیف وسیعی از کودکان افغانستانی وسال به کار مشغولتنها افراد بزرگی نهدگردر شغل زباله 
های سنی آنان مخاطرات دلیل ویژگیهمراه دارد، برای کودکان بهساالن مخاطراتی بهرای بزرگکه بگونهفعالیت دارند. این کار همان

و  هاالی زبالهوجو در البهبیانگر جست ــ که از نامش پیداستگونههمان ــگردی آوری زباله یا زبالهدارد. شغل جمع درپیدوچندانی را 
های کاری طوالنی و فشار کاری باال، شرایط نامناسب معضالت و مشکالتی مانند ساعتی ارزشمند است. این کار هاآوری زبالهجمع

ین کار، و حوادث ح دیدگیآسیبگرد، خطر افتادن سالمت جسمی فرد زبالهچون بهتبع آن، مخاطراتی همبهداشتی، آلودگی زیستی و به
 اههرا درپی دارد. الزم به یادآوری است این صدم خطرهای دیگرع، و آوری زباله، نزاهنگام جمعاحساسات ناخوشایند روانی ایجادشده به

و  سال قدرت تمیز و تشخیص شرایط بحرانیمراتب بسیار بیشتر است، چراکه فرد بزرگها برای کودکان فعال در این حوزه بهو آسیب
ادن دعدم توانایی در انجام ،درحال رشدبودن ،جسمانیسبب شرایط اما یک کودک به ،ها را تا حدودی داردی خطرناک و مدیریت آنهازباله

ازسوی  .خطر استوسال او بیشتر درمعرض بودن ابزار کار برای سنو نامناسب ،همراه داشته باشدکه کمترین آسیب را بهنحویکار به
د. تواند از خود مراقبت کنو کمتر می ها نیستهای عفونی و انتقال آنو بیماری هادیگر، کودک قادر به تشخیص خطرات احتمالی زباله
 پردازیم.گردی تهدید کند میگرد را در کار زبالهدر ادامه، به انواع مخاطراتی که ممکن است افراد زباله

 مخاطرات جسمی. 8-81-9-9

مخاطرات اشکال  شود که ممکن است درطول کار برای یک فرد اتفاق بیفتد. اینهایی میها و بیماریمخاطرات جسمی شامل جراحت
 هایرا از داخل سطل هاکه زبالههایی گرد یا همۀ آندیدن تا بیماری و مرگ، دارند. بسیاری از افراد زبالهشدن و صدمهمختلفی، از زخمی

ریدگی تمال برا برای یافتن زبالۀ ارزشمند بجویند و به همین سبب، اح های زبالهکنند مجبورند با دست، داخل سطلآوری میزباله جمع
ای در پاسخ ساله84گرد دیدگی دستانشان با اجسام تیز و برنده، مانند شیشه و فلز بسیار زیاد است. در همین زمینه، نوجوان زبالهو آسیب

 روایت کرد:« ایآیا تاکنون درحین کار زخمی شده»به پرسش 



 870    های پژوهشنتایج و یافته   
 

داره. چن وقت پیش، آمپول رفت تو دسم،  زنه، تیغزنه، آهن میزنه، آمپول میآره، خیلی دسم بریده؛ شیشه می
 داغون شدم. دیگه شش روز نتونستم کار کنم.

 ساله نیز نقل کرد:88و کودکی  

کتر. دیگه ریم دبندیم. اگه بزرگ بود، میبره. زخم بشه، اگه کوچیک باشه، با یه چیزی میآره خیلی شده؛ شیشه می
 کنم.کش دستم میدست

های متعدد زخمی شکلآوری زباله بههنگام جمعویژه کودکان، بهگرد، بهدهد، افراد زبالههای باال نشان میکه روایتگونههمان
پاسخ « اید یا خیرآیا تاکنون درهنگام کار زخمی شده»گردها به پرسش نفر از زباله812، که 0-89چنین در نمودار شمارۀ شوند. هممی
 اند. ها درحین کار زخمی شدهدرصد آن 70وان مشاهده کرد که تاند، میداده

 کار هنگامبه شدنزخمی :0-89 شمارۀ نمودار

شدن یا تبعات جراحت ندارند و از تجهیزات ایمنی کار مانند ماسک، لباس در بسیاری از مواقع، کودکان درکی از چگونه زخمی 
ا این ، امکردندکش استفاده میگرد از دستهد میدانی، در بیشتر موارد، افراد زبالهکنند. براساس شواکار، و ابزار کار استفاده نمی

کش ا دستی هایشان را از داخل سطل پیدا کرده بودندکشها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند؛ برای مثال برخی از آنان دستکشدست
کش آیا از دست»گردها به پرسش نفر از زباله 904، 0-80در نمودار شمارۀ استفاده نبود. شدگی یا تعرق دست قابلدلیل خیسها بهآن

 اند. پاسخ داده« کنند یا خیراستفاده می

19%

21%

بله خیر
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 کش: استفاده از دست0-80ودار شمارۀ نم

مسری و ای هشود، مانند آمپول و تیغ، ممکن است باعث ابتالی آنان به بیماریگردان میدیدگی زبالهبرخی اقالمی که سبب آسیب 
ق کنند. برخوردارنبودن از حقوکنند یا نمیشوند، یا به پزشک برای درمان مراجعه میگرد زخمی میکشنده شود. در مواقعی که افراد زباله

ویژه در میان کودکان، باعث شده است تا شدن، بههای باالی درمان و نداشتن درک درست از خطر زخمیتبع آن، هزینهشهروندی و به
به  گردان در پاسخکنند. در همین زمینه، یکی از زبالههای مناسب زخم خود را درمان یوهشدن، نتوانند با شگرد درصورت زخمیزباله افراد

 شرح داد:« ای و چگونگی نحوۀ درمان آنآیا تاکنون درحین کار زخمی شده»پرسش 

کم ورمش خوابید. گذاشتم روش، یه آره. یه دفعه سوزن رفت تو دستم، ورم کرد. دیگه خودم تو کانکس ناس
 گرفت.تومن می 833بعدش رفتیم دکتر؛ روزی 

 ای دربارۀ درمان زخمش چنین نقل کرد:ساله80یا کودک  

 بندیم.کنیم، با اون روش رو میچیزی پیدا می 1ایگردیم، لتهها میکنم؛ تو آشغالکار خاصی نمی

اند. استفاده از کرده هایشان اشارههای غیراصولی برای درمان زخمگردها به شیوهزبالهدهد، شده نشان میکه موارد بیانگونههمان
 وری زبالهآدلیل جمعالعالج بینجامد. گاه نیز این افراد بهای که ممکن است به عفونت و حتی سایر بیمارهای صعبهای غیراصولیشیوه

 ای روایت کرد:ساله89ودک که کشوند؛ چنانهای پوستی مبتال میبه برخی بیماری

جوری شدی؟[ آره. جات چی شده؟[ این زالکه. ]تو این کار اینرم بیمارستان؛ تو نفیس درمونگاهه. ]اینمی
ای تو دفعهتا سوزن زدن تا حاال هم که خوب نشدم. یه 4]رفتی دکتر؟[ نه تا حاال. یه دفعه رفتم، رفتم گفت زالکه. 

 جوری نبود.جوری شد. افغانستان بودم، اینینجا اومدم، اصورتم اومد. این

                                                             
 . تکه پارچه1

61%

92%

دستکش دارد دستکش ندارد
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برند و گردها دست خود را درون سطل زباله میکه زبالههای حین کار ممکن است سطحی باشد، مانند زمانیها و صدمهجراحت 
گذرند. یسادگی ازکنار آن مبه بسا غیراصولی و بهداشتیگونه مواقع، با یک درمان ساده و چهشوند، که در اینبا اشیای تیز وبرنده مواجه می

ها دراثر تصادف یا درگیری در محیط کار یا فرورفتن میخ در پا، که ها شدیدتر باشد، مانند شکستگییا در مواردی ممکن است این آسیب
 هایناسب یا گیرهکش مگردها درحین کار ممکن است از لباس و ابزار کار مناسب و ایمن، مانند دستبه درمان جدی نیاز دارند. زباله

گیرند که این ها را از داخل سطل بیرون آورد، استفاده کنند تا کمتر درمعرض آسیب قرار ها غیرمستقیم زبالهفلزی یا ابزاری که بتوان با آن
، آنان تمایلی ها وجود ندارد و به همین دلیلکش مناسب و اندازۀ دست آنافتد. گرچه درمورد کودکان، حتی دستندرت اتفاق میامر به

ستفاده کش ادهند که کمتر از دستگیرد و کودکان ترجیح میکش ندارند، چراکه سرعت و سهولت کار را از ایشان میبه استفاده از دست
 های عفونیدیدگی دستشان از چسب زخم و پانسمان بهداشتی استفاده کنند، دچار زخمدانیم که اگر افراد در زمان آسیبکنند. می

تن دهند و گاه برای بسشدن اهمیت چندانی به آن نمیکنندگان در این پژوهش بیان کردند که هنگام زخموند، ولی برخی از مشارکتشنمی
نکردن درمان مناسب گیریبندند که همین روّیۀ نادرست و پیکنند و با آن زخمشان را میای را پیدا میزخم خود از سطل زباله پارچه

ساله دربارۀ مخاطرات جسمی کارش 98گردی شود. زبالهید و رسیدن عفونت به بافت اعصاب ناحیۀ زخم میسبب بروز عفونت شد
 روایت کرد:

تومن، من دیروز، پریروزا به دکتر دادم.  033های دکتر رو هم دارم، خال زده. من نسخهآه! این لب من رو ببین، تب
خوره، معذرت خوره، تیغ میخال زد. شیشه میلب من تبدونم چی بود پاشید، این دس کردم تو آشغاال، نمی

 خوره دستت.خوام هرچی آشغاله میمی

 هابیماری .2-81-9-9

 نکردنشوند که ممکن است دراثر مراجعههای موقتی، مانند سرماخوردگی، میگردان دچار بیماریدر بسیاری از اوقات، زباله
دهد و ا رنج میها رمبتال شوند. گاهی نیز سردرد ناشی از استشمام بوی بد زباله آن به پزشک و نبود رسیدگی مناسب به آنفوالنزا

 گردان اشاره کرد:چند روزی نتوانند کار کنند. در همین زمینه، یکی از زباله کهشود سبب می

آد. شب خوابم نمیآْیم، یعنی تا دو هفته اصاًل اذیتم. اصاًل خیلی اذیتم؛ آْیم، سر این کار میولی از اولش که می
 ]یعنی سنگینی کار؟[ نه بوی بد خیلی اذیته.

، آسم، کمردرد، درددرد، گوشها مانند کلیهشان به انواع بیماریدلیل شرایط کار و زندگیچنین بهگردان همزباله
ی ار مناسب و ایمن، زندگوهوایی نامناسب، نداشتن تجهیزات و لوازم کشوند. کار در شرایط آبهای پوستی، مبتال میناراحتی

ژه ویهای غیربهداشتی و ناایمن، )در برخی مواقع( استفاده از آب شرب غیربهداشتی، وضعیت نامناسب تغذیه بهدر محل
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لبنیات و میوه، خواب نامنظم و ناکافی، و ساعت کاری طوالنی از عوامل اصلی بسیاری از مخاطرات جسمی  نخوردن
 گردان روایت کرد:یکی از زباله ها،ها، است. در زمینۀ ابتال به بیماریویژه بیماریگردان، بهزباله

 اش شد. مجبور شدم چن ماه کار نکنم؛ دیگه برگشتم افغانستان.سنگ کلیه گرفتم، سه میلیون هزینه

چون ایدز و هپاتیت، های ویروسی خطرناک، هماحتمال ابتال به بیماری ،خطرناک است بر این موارد، موضوعی کهعالوه
گاهیشودها یافت میالی زبالهکه در البه های آلودۀ معتادان استازطریق سرنگ ال به زمینۀ ابت هادربارۀ این بیماری . نداشتن آ

ای به ساله87مصاحبۀ پژوهش میدانی، نوجوان هنگام کند. بهویژه کودکان، بیشتر میاین افراد، بهدر ها را این بیماری
که درنهایت، با یک بار مراجعه به  پنداشتای میهای سادهسطح با بیماریبا بیماری ایدز اشاره کرد و آن را هم نداشتنآشنایی

 وی چنین نقل کرد:باره، دراینپزشک درمان خواهد شد. 

 ریم فوقش درمونگاه.اگه شدیم هم، میشیم. دونیم چیه. ما مریض نمیما اصاًل ایدز نمی

ونی و های عفو بیماری هااحتمالی زباله هایقادر به تشخیص خطرکه دلیل اینطورکه قباًل نیز اشاره شد، کودکان بههمان
چنین در بسیاری کنند. همکمتری نیز استفاده می ۀگیرانتوانند از خود مراقبت کنند و از اقدامات پیشها نیستند، کمتر میانتقال آن

کنند؛ مثاًل ها نیست، از این وسایل استفاده نمیکه تجهیزات کار مناسب آنگردان، خصوصًا کودکان، به این دلیل از مواقع، زباله
کش و برخی دیگر از ابزارهای کار سرعت که دستدلیل اینهای مناسب و اندازۀ دست کودکان وجود ندارد. گاه نیز بهکشدست

ر شوند یا دآوری زباله خیس میهنگام جمعها بهکشد؛ مثاًل دستشوگیرد، از این تجهیزات استفاده نمیکار را می و سهولت
 گردها اشاره کرد:باره، یکی از زبالهشود. دراینها سخت مید و کار با آنکنمی عرقهایشان دستتابستان فصل 

کجا  جا اآلن ازهویی دیگه اینشه یهگرمه. زمستونم که سرد مین وبستاکنه، تو تکش ندارم. دستام عرق میدست
 کش.پیدا کنم دست

 گردی دیگر دربارۀ استفاده از لباس کار روایت کرد:زباله

، 1آد، استفاده نمی کنن. اگه یه جایی بیفتیمها هم خوششون نمیآد، استفاده می کنن. برخیها خوششون میبرخی
 یم.پوشچیزی، شلوار کردی تو سطل آشغال پیدا کنیم، می ،پیرنی .دناینا هم نمیکنیم. لباس کار رو دس می

  

                                                             
 . پیدا کنیم.1
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 شرایط دشوار کار .9-81-9-9

جای سنگین بار بر دوش و بنابراین هایی مانند ساعت کاری طوالنی، جابههای خاص خود را دارد؛ دشواریگردی دشواریزباله
ی هاکند؛ برای مثال، صبح به تفکیک زبالههای ابتدایی روز تا آخر شب کار میاز ساعت های مفرط را درپی خواهد داشت. گاه فردخستگی

های قبل توضیح داده شد و که در بخشگونهچنین همانمشغول است. هم هاآوری زبالهپردازد و عصر و شب به جمعشده میآوریجمع
و مشکالت متعددی همراه است و محّل اسکان آنان از سطح کیفیت بسیار  گردان با معضالتهای آتی نیز خواهد آمد، کار زبالهدر بخش

گرد منجر شود. در بسیاری از مواقع، تواند به فرسایش جسمی و روانی فرد زبالهپایینی برخوردار است. همۀ این موارد درطول زمان می
 ها زمان بیشتری کار کند.است برای جبران این هزینه گرد مجبورهای باالی آن، فرد زبالههای غیرقانونی و هزینهدلیل مهاجرتبه

گیرد. این درحالی است که کودکان برد و خواب کافی و راحت را از او میساعت کاری طوالنی عماًل زمان استراحت فرد را ازبین می
ساله دربارۀ ساعت کاری خود 88دکی برند و این امر چیزی جز فشار مضاعف بر آنان نیست. کوسر میگرد نیز در چنین شرایطی بهزباله

 روایت کرد:

 کنیم.کار می 88آیم سر کار تا از هفت و هشت صبح می

 خوابی چنین شرح داد:ساله نیز دربارۀ سختی کار و بی80کودکی  

 خوای اینا رو تمیز کنی،داری مثاًل، سرصبح که میاینا سخته. خوابهاش سخت نیست، ولی تمیزکاریسختی
 خواد پا بشی.خواب داره چشات، مثاًل خوابی، دلت نمی تونی.نمی

 ساله دربارۀ ساعت کاری خود نقل کرد:87گردی یا زباله 

 آْیم تا یک و دو شب، برخی وقتا هم تا سه شب.، دو میبعدازظهر یک

اشاره دارند.  چنینیاین مواردکاری، کمبود خواب و بودن ساعت کار، ساعت کاری نامنظم، شبنوعی به طوالنیروایت مذکور به
اه عنوان بدترین شکل کار کودکان نگگردی بهموارد مزبور واردآمدن فشار مضاعف بر کودک است. به همین دلیل است که به زباله نتیجۀ

 ر است.ها مضآنکند و برای رشد فیزیکی و روانی شان محروم میهای بالقوه و شأن و مرتبت وجودیپتانسیلشود، چراکه کودکان را از می

 حوادث حین کار. 4-81-9-9

گرد در برخی از مواقع، درحین کار دچار ویژه کودکان زبالهتوان به حوادث حین کار اشاره کرد. افراد و بهگردی میاز دیگر مخاطرات زباله
زباله  وجویروند، یا گاهی در جستسطل می کردن سطل زباله را ندارند به باال یا داخلکه کودکان توانایی خمشوند؛ مثاًل زمانیحادثه می

ای در پاسخ به پرسش ساله84گرد کنند که در این حالت، ممکن است سطل روی پای آنان بیفتد. در همین باره، پسر زبالهسطل را خم می
 روایت کرد:« ایآیا تاکنون درحین کار زخمی شده»
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 ا. یه بار سطل رو کج کردم، افتاد روم، پام زخم شد.هآشغالرسه به داخل سطلما که کوچیکیم، قدمون نمی

یرد و گصورت می وسیلۀ کامیونگرد از محّل اسکانشان در جنوب تهران به داخل شهر بهونقل بسیاری از افراد زبالهازطرفی، حمل
اند و ها پر از زباله شدهبرگشت، کامیونکنند، با این تفاوت که در ها استفاده میهنگام برگشت به محّل اسکان نیز از همین کامیون

بنشینند. در این شرایط، احتمال بروز خطر یا حادثه برای این افراد بسیار باالست.  هاگردها مجبورند باالی سقف کامیون یا روی زبالهزباله
رور قول دو نفر از این افراد را مهم نقلها و مشکالت کارشان پرسیده شد که باکنندگان دربارۀ سختیدر پژوهش میدانی حاضر، از مشارکت

 کنیم.می

 ساله روایت کرد:98گردی زباله 

شیم دیگه. صب تا شب راه خوابیم. نه به خواب، نه حمومی، نه چیزی. َخسه میسختیه دیگه، تا نون خوردن، می
تونن تو خاور نفر می نن. دوکساله کار میدوازده  های کوچیک، ده،شه؟ سخته دیگه. اآلن بچهبره آدم، َخسه نمی

نفر، همه باال. بارون بیاد، اگه سنگم بیاد، همه باال. ]باال کجاست مگه؟[ همون رو بار، رو خاور.  بشینن یا سه
افته. یه کابلی گیر کنه رو بار، شی. یارو میکنه، کور میجا؟[ چرا، ای درخت گیر می]... بعد خطرناک نیست اون

افته. ]خودت تا حاال اون باال بودی؟[ آره، من کنه، میره زیر درخت، گیر میبار باالیه، می این زیر درخت پایینه،
شینی. درخت ریم رو خاور، دیگه میزنه، میشه بگی چه جوریه؟[ مثاًل سرماش. اول بار میهمیشه باالم. ]می

 کنه. سرما که دیگه صددرصدیه.گیر می

 ساله روایت کرد:88و کودکی  

تونه بکنه اصن. دیگه، خیلی سخته؛ شه. دست تو دهنش آدم نمیزنه دست آدم، زیر ناخونام کثیف میشیشه می
این  کنن.زنیم. ]...[ درختا، درختا یه وقتایی به ما گیر میآی تا شب، یه کاری کردی. باد هس، یخ میاز صب می

 کنه.یر میکنه. خودت ایستاده باشی، به خود آدم گش به بار گیر میباال شاخه

گردها رخ دهد؛ مثاًل نشستن وبرگشت ممکن است حوادثی برای زبالهدهند، درحین رفتهای مذکور نشان میکه روایتگونههمان
همراه دارد. در این مواقع، ممکن است این افراد ی باالی کامیون مخاطراتی مانند گیرکردن به شاخۀ درختان و کابل برق را بههاروی زباله

 شوند وهای سرد با مشکالت سرما و بارش باران و برف مواجه میچنین در فصلشوند یا ازروی کامیون به زمین پرت شوند. هم زخمی
 ها مبتال شوند.گردان نیز مناسب نیست، ممکن است آنان به انواع بیماریجاکه محّل اسکان زبالهازآن

 فشارهای جسمی. 5-81-9-9

تواند که تحمل وزن بار سنگین و خستگی مفرط میایگونهگردی زیاد است، بهدر شغل زباله از آنهای ناشی فشار جسمی و آسیب
ی برای دستگردهای غیررسمی از ابزارهایی مانند گونی یا کتفی و چرخگردان صدمه ببیند. زبالهها و عضالت زبالهشود اسکلتباعث 
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اله آوری زبها برای جمعجایی در خیابانآوری و جابههنگام جمعن و سنگینی بار را بهکنند. آنان مجبورند وزآوری زباله استفاده میجمع
ر همراه دارد، چراکه بر مراحل رشد آنان تأثیبیشتر تحمل کنند. تحمل این شرایط برای کودکان دشوارتر است و پیامدهای مختلفی را به

 گردها روایت کرد:پذیر نیست. در همین زمینه، یکی از زبالهد و همیشه امکانهمراه دارگذارد. استفاده از چرخ نیز مخاطراتی را بهمی

 جا گاری خطرناکه؛ سرباالیی داره، ولش کنی بره بخوره به یه ماشین، باید خسارت بدی.این

ستفاده از چرخ دهد، در برخی از مناطق تهران، مانند مناطق شمالی که دارای شیب زیاد است اکه این روایت نشان میگونههمان
 شود. درضمن، استفاده ازجا وجود دارد و یافت میی ارزشمند بیشتری در آنهااند که زبالهپذیر نیست. این مناطق مناطقیهمیشه امکان

یر ن درگگرداجاکه در بسیاری از موارد، عوامل شهرداری و بازیافت با این گروه از زبالهچرخ مستلزم پرداخت هزینۀ تهیۀ آن است و ازآن
 کنند.برند، این افراد کمتر از چرخ استفاده میسرقت میهای آنان را بهشوند و چرخمی

یست. 6-81-9-9  محیطیمخاطرات ز

های گردان در محّل کار، یعنی همان خیابانهای محیطی آن است. زبالهگردی مخاطرات زیستی و آلودگیاز دیگر شرایط دشوار کار زباله
کش مناسب و تجهیزات ایمنی که از دستاند، بدون آنی خطرناک درتماسهاــ با زباله طورکه بیان شدهمان زباله ــهای شهر و سطل

کند. ها مشکالت تنفسی را برای آنان ایجاد میخاصی استفاده کنند. ازسوی دیگر، قرارگرفتن مداوم درمعرض آلودگی هوا و دود ماشین
بودن جا به کار تفکیک بپردازند. یکیبرند تا در آنها را به محّل زندگی خود میآن هاآوری زبالهاز جمعپس گردچنین بیشتر افراد زبالههم

شود. در ها به این افراد میها و بیماریباعث انتقال انواع میکروب هاگردان با محّل تفکیک و مجاورت با زبالهمحّل اسکان یا زندگی زباله
ی این دیدگسوزی و آسیبچنین عدم رعایت نکات ایمنی سبب آتشتسهیالت و امکانات رفاهی مناسب و امن و هم برخی موارد نیز نبود

 ساله روایت کرد:93گردی انجامیده است. در همین زمینه، زباله 1شود و حتی در مواردی به فوت آنانافراد می

خیلی سرده، دیوارمیوار درست حسابی که نداره.  جاذاریم؛ اونکپسوله. تا صبح روشن میکردن محّل اسکان، گرم
 ما اتاقمون هیچی نداره.

 ساله چنین نقل کرد:84گردی و نوجوان زباله 

ن های ما گاز رو روششه که روشن کنیم. بچهزیاد گرم نیس. یه پتو داریم، تا صبح سرده. گاز داره، ولی شبا نمی
شه. ما دیگه ترسیدیم، روشن بزرگ بودن. بنده خدا ُمرد. یه سالی میکرده بودن یه چند تایی خفه شدن، ُمردن. آدم 

 ذاریم.نمی

 گردها روایت کرد:یا یکی دیگر از زباله 

                                                             
 اسکانشان فوت کردند.دلیل شرایط ناایمن محّل ساله چند سال پیش بود که به 1و  7. دو برادر 1
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 گرفته. تیشجا آیک نفر فیلتر سیگارش رو پرت کرده و چند نفر سوختیم، پامون به هیتر برقی خورده، افتاده و اون

آوری زباله به گردان است. درنتیجه، جمعگوناگون در محّل کار و محّل اسکان زبالهدهندۀ مخاطرات های فوق همه نشانروایت
آوری و شرایط خاص کار و زندگی با انواع مخاطرات همراه است که سالمت افراد دلیل ماهیت این نوع جمعشیوۀ غیررسمی و ابتدایی به

اندازد. در انتهای این بحث، ذکر این نکته الزم است که محدودۀ زمانی می خطرویژه در ُبعد فیزیکی، بهگرد را در ابعاد مختلف، بهزباله
ا هکه بدان ها ازطریق زباله ــها و میکروبو انتقال آلودگی هاچون بوی بد و آزاردهندۀ زبالهاین پژوهش فصل زمستان بود و مواردی هم

 تر خواهد بود.آزاردهندههای گرم سال بسیار بیشتر و ــ مطمئنًا در فصل شده است اشاره

 . امنیت کار83-9-9

 توان آن را در ابعاد مختلف تحلیل کرد؛ای چندُبعدی است و میمفهوم امنیت کاری یا امنیت شغلی همانند بسیاری از مفاهیم دیگر مقوله
 که چگونه امنیت جانی یا جسمی، مالیرو بیشتر به این موضوع پرداخته شد های قبل و پیشمثاًل در ابعاد مادی، جانی و روانی. در بخش

افتد. در این بخش از پژوهش، به تحلیل مقولۀ امنیت خطر میآوری زباله بهدر نتیجۀ کار و زندگی در پیوند با جمع گردو جمعی افراد زباله
که عبارت است از احتمال اینشده، امنیت شغلی پردازیم. در معنای گفتهلحاظ تداوم آن میو مزایای شغل به شغل کار در معنای حفظ

حوی باشد ندلیل شرایط کاری اندک باشد و مزایای کار بههای دائم یا موقت در شغلش بهفرد بتواند خود را در شغلش حفظ کند، بیکاری
یگر آمده است که امنیت ی دمدت یا بلندمدت از حّق ازکارافتادگی یا بازنشستگی آن بهره ببرد. در تعریفدلیل بیکارهای کوتاهکه فرد بتواند به

ب، یابی به شغل مناسشرایطی که فرد درمعرض خطر ازدست دادن شغل یا تغییرات شغلی نباشد و برای دست»شغلی عبارت است از 
ونه گخطر نیفتد و کارگران خود را از هرامنیت شغلی به این موضوع توجه دارد که اشتغال کارگران به ،ایمنی الزم را احساس کند. درواقع

آوری نظر برسد شغل جمع(. شاید در درجۀ اول، به72، ص 8023)شکرالهی و پرستش، « تهدید ازدست دادن شغل مصون و ایمن بدانند
رس خواهد بود. شاید که فرد بخواهد، برای او دردستای نیست و هر زمانیای است که حفظ شغل برای فرد مسئلۀ جدیگونهزباله به

وجود دارد که امنیت کاری افراد و کودکان  یآوری زباله چندان با خطر مواجه نباشد، اما  شرایط و عوامل دیگرشغل جمع ،بدین لحاظ
 اندازد.خطر میرا به گردزباله

اله کنندۀ زبپایین است و براساس شواهد برگرفته از میدان پژوهش، بیشتر افراد جمعآوری زباله یکی از مشاغل ردهشغل جمع
ث بودن باعبودن و کودکاند. مهاجربودن، غیرقانونیصورت غیرقانونی به ایران مهاجرت کردهاند که بهکودکان افغانستانیمهاجران و 

مزد، استاندارد ساعت کاری، گونه مزایای قانون کار مانند حداقل دستشود تا این افراد از مزایای قانون کار محروم باشند. آنان از هیچمی
کار و ساعت بهپایین در بدو شروع افتد. سّن خطر میمند نیستند. بنابراین امنیت کاری آنان از این لحاظ نیز بهد دیگر بهرهحّق بیمه و موار

آوری زباله یا استفاده از ابزارآالت و زیاد، نداشتن ابزار مناسب برای جمع رویهای کار، ازجمله پیادههمراه سختیکاری طوالنی به
ث سطح پایین کیفیت کاری و زندگی باعو جایی، هنگام جابهبه هاپاافتاده مانند گونی و چرخ، وزن زیاد زبالهو پیش تجهیزات ابتدایی

نیت همراه نبود بیمه یکی از ابعاد مهم فقدان امسالی ازکارافتاده شوند. ازکارافتادگی در این سن بهدر سنین میان گردشود تا افراد زبالهمی
 رود.شمار میبه ین افراداکاری یا شغلی 



 818    های پژوهشنتایج و یافته   
 

صورت گردی بهدلیل شرایطشان به شغل زبالهاند، آنان بهکنندۀ زباله مهاجران غیرقانونیجاکه بسیاری از افراد جمعچنین ازآنهم 
ته ن گروه داشبودن این شغل برای ایدور از خانواده نقش بارزی در موقتینگرند. درضمن، مهاجربودن و کار در محیطی بهشغلی موقت می

زمان که بازهم  پردازند و برای مدتی ــآوری زباله میــ در ایران به کار جمع توجهی استکه مدت قابل است. آنان برای مدتی ــ
ن میصورت موقت یا دائم تعطیل کنند. در همجبورند کارشان را به ،گردند. بنابراین به همین دلیلــ به کشور خود بازمی توجهی استقابل

 ساله روایت کرد: 82 گردپسر زبالهزمینه، 

 دو برجه برگشتم. شش برج رفتم افغانستان موندم. اآلن دو برجه برگشتم.

اش آوری زباله مشغول است و برای دیدار با خانوادهبه جمع دور از خانوادهساله 82 نوجوانیدهد، که این روایت نشان میگونههمان 
، مانند و کار می کنندگرد برای مدت طوالنی در ایران میافغانستان بماند. چون کودکان و سایر افراد زبالهماه در  مجبور شده است شش

 هایهای هنگفتی را دربردارد، چراکه هزینهوآمدهای مکرر هزینهبنابراین مدت ماندشان در افغانستان نیز طوالنی است که این رفت
اقع، همراه است. درو بسیاری که مهاجرت غیرقانونی نیز با مشکالتنونی باال است. ضمن آنویژه قاصورت غیرقانونی و بهمسافرت به

ت بودن کار و درنتیجه، نداشتن امنیتوجهی در موقتیدور از خانواده نقش قابلویژه مهاجر غیرقانونی بودن، و کار در محیطی مهاجربودن، به
 .داردکاری 

هی دآوری زباله و نحوۀ سازمانگردی دارد، خود کار یا شغل جمعامنیت کاری در شغل زبالهگیری بر عامل دیگری که تأثیر چشم 
، هاگردتوجهی در امنیت کاری زبالهکاران نقش قابلآوری زباله ازسوی شهرداری و پیماندهی کار جمعو مخاطرات آن است. سازمان

که کارفرمای جدید در مزایده برنده گذارد تا زمانیمزایده میاطق شهر تهران را بهی منهاکه شهرداری زبالهویژه کودکان، دارد. از زمانیبه
یان کنندگان بمانند. در همین زمینه، یکی از مشارکتشوند و بیکار میکنندۀ زباله از کار در منطقه منع میشود، برخی از افراد جمعمی

 کرد:

کار کار جدید بیاد، شهرداری گفته تا این پیمان؟[ قراره پیماناآلن ما نزدیک یه برجه بیکاریم. ]چرا بیکار هستید
 جدید نیاد، شما حق ندارید آشغال جمع کنید. 

 کنید، او پاسخ داد:های زندگی چه میپرسش شد که در این مدت، برای تأمین هزینه گرداین زبالهدر ادامه از  

 گیرن.شده، قرض می کنم، بعضی از رفیقامونم پولشون تموماز ماه قبل خرج می

که مقامات محلی چنین زمانیشوند. همکنند از کار بیکار میتحت همین قاعده، بسیاری از افرادی که زباله جمع می بنابراین 
باله ری زآوتوانند به جمعنمیآنان شود و گرد اجازۀ حضور در منطقه داده نمیکنند، به افراد زبالهشهرداری از مناطق شهر تهران بازدید می

چرا امروز  »ای در یکی از گودهای جنوب تهران، از او پرسش شد که ساله84 گردپسر زبالههنگام مصاحبه با بپردازند. در همین زمینه، به
 و او در پاسخ گفت:« کنیدجمع نمیزباله 
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 امروز زنگ زدن، گفتن نیاین، چون شهردار اومده بازدید منطقه.

 گردانالهدلیل بر امنیت کاری افراد زب گرد دارد. این موارد و سایر موارد به اینوجهی بر امنیت کاری افراد زبالهتاین امر نیز تأثیر قابل 
برخوردار  ایگونه بیمههیچاز  این افراد وشده است آوریۀ جمعصورت روزمزد یا درمقابل میزان زبالافراد بهاین مزد تأثیر دارد که کار و دست

 ندارند. یهیچ منبع درآمد تعطیلی کار ین ایامو در ا نیستند

ی زباله آورجمع سببهای است که بهو بیماری هاهگذارد، صدمگرد تأثیر مییکی دیگر از شرایطی که بر امنیت کاری افراد زباله 
ندگی کیفیت زسطح پایین دلیل دلیل کیفیت کار و هم به، هم بههاه. این صدمشودگیرند و سالمتشان تهدید میها قرار میدرمعرض آن

بینند یا مریض گاهی صدمه می گردبرخی از افراد  زباله ،زندگی بودن سطحبودن کیفیت کاری و پاییندلیل پایینافتد. درواقع، بهاتفاق می
ان در این کنندگ. در این زمینه، به روایت چند تن از مشارکتشوند برای مدتی کار خود را تعطیل کنندمجبور می ،شوند و به همین دلیلمی

 ساله روایت کرد:82 گردیزبالهشود. پژوهش اشاره می

 یه برج پیش بیمار شدم، سرما خوردم. دیگه تا خوب شدم، کار نکردم.

 ساله نیز نقل کرد:88کودکی  

  سطل رو جول دادم، افتاد رو پام. دیگه زخمی شد، نتونستم کار کنم.

 ساله شرح داد:03ای کنندهمشارکت 

 مدت رفتم افغانستان تا خوباش شد. دیگه چون نتونستم کار کنم، یهآپاندیسم رو عمل کردم، سه میلیون هزینه
 شدم. اآلن تازه یه برجه برگشتم.

دلیل بهکه ضمن آنافتد. فاق میکیفیت زندگی و کاری برای این افراد اتسطح پایین دلیل دیدگی بهماری و آسیبیهمۀ این موارد ی 
ونت، وسایل گرمایشی در محّل سک مستمر نبودنو زندگی با کمترین امکانات، مانند تأمین هنگامسرد و شب هایفصل در کار در فضای باز

 د.دار این گروه کاریامنیت  توجهی دراین موارد نقش قابلهمگی گرد بسیار شایع است. ها طوالنی در میان افراد زبالهسرماخوردگی

ین که باران یا برف سنگوهوایی، یعنی بارندگی و برودت هوا است. زمانیشود شرایط آباز دیگر مواردی که باعث تعطیلی کار می 
از  یآوری زباله در این شرایط برای آنان مقدور نیست. در همین زمینه، یککنند، چراکه جمعگردان کارشان را تعطیل میبارد، زبالهمی

 روایت کرد:« آیا روز تعطیل هم دارید»کودکان در پاسخ به پرسش 

 کنیم.ای یه روز تعطیلیم. بارون هم بباره، کار نمیآره، هفته

 توجهی در عدم امنیت کاری این افراد دارد. وهوایی نیز تأثیر قابلبه روایت باال، شرایط آبباتوجه 
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ازسوی  در مبدأ هاو تفکیک زباله« زیادشدن دست»اصطالح، اند، بهکرده نوعی به آن اشارهکنندۀ زباله بهمورد دیگری که افراد جمع 
ری زباله آوشهروندان ایرانی نیز به جمع جمعی ازهای اخیر، تورم بسیار زیاد، و بیکاری، دلیل تحریمرسد که بهنظر میها است. بهخانواده

ه در کایگونهکنند، بهپردازند و از این طریق ارتزاق میآوری زباله میهای شهر تهران به جمعناخانمچنین بسیاری از بی. هماندی آوردهرو
. درکنار اندمشغولآوری زباله ها به جمعناخانمشهری، مشاهده شد که بی 89خصوص در برخی از مناطق مانند منطقۀ شواهد میدانی، به

ورم و های اقتصادی اخیر، یعنی تنااشاره کرد، که این امر ناشی از بحر نیز وسیلۀ برخی از خانوارهاتوان به تفکیک زباله بهموارد، می این
گردان تأثیر سو و افزایش قیمت زباله ازسوی دیگر است. درنتیجه، این موارد نیز بر امنیت کاری زبالهبیکاری و فشار بر خانوارها از یک

 کنندگان در پژوهش نقل کرد:باره، یکی از مشارکتسزایی داشته است و دارد. دراینبه

 کنن.ها خودشون سوا میشغال کم شده، خانوادهآوالله 

ذاری مناطق قوانین واگ سبببهمنع کار آنان  داردتوجهی گرد تأثیر قابلشاید یکی دیگر از مواردی که بر امنیت کاری کودکان زباله 
کاران آوری زباله توسط کودکان اشاره دارد و باید اجرایی شود و پیمانشهر تهران است. هرچند این قانون قانون مثبتی است و بر منع جمع

اله دارد، چراکه ندۀ زبکنصورت دقیق نظارت کنند، اما همین قانون تأثیر شایانی بر امنیت کاری کودکان جمعنیز باید بر اجرای این قانون به
شود و به کشورشان بازگردانده شوند. بنابراین حضور غیرقانونی مهاجران  صادر شانآنان ترس از آن دارند که هر لحظه دستور بازداشت

ظامی یکی تــ و ترس از بازداشت و بازگشت به وطن توسط نیروی ان های باالی مهاجرت قانونیدلیل هزینهشاید به افغانستان در ایران ــ
که شواهد برگرفته از میدان در مقولۀ امنیت اجتماعی نشان گونهبرای مثال، همان ؛گردان استدیگر از عوامل تهدیدکنندۀ امنیت کاری زباله

ه در احبهنگام مصچنین بهشده بودند. همگرد درنتیجۀ طرح تخریب گودها یا گاراژهای تفکیک زباله بازداشتداد، بخشی از افراد زباله
و از این  کندها زندگی میگودهای تفکیک زباله مشاهده شد که چگونه یکی از این افراد در یک اتاقک بسیار کوچک باالی سایر اتاقک

 کند.دست مأموران نیروی انتظامی استفاده می برای فرار از برد و استراتژیراه

بودن نیاند از: غیرقانوافتد؛ این عوامل عبارتخطر میل عوامل مختلف بهدلیبه گردتوان گفت که امنیت افراد زبالهمی ،بندیدر جمع 
های ناشی از کیفیت و بیماری هاهدهی کار، دوری از خانواده، صدمحضور آنان در ایران، عدم برخورداری از حقوق کار، شرایط سازمان

یلۀ خانوارها در وسکنندۀ زباله، تفکیک زباله بهافراد جمع دادافزایش تعوهوایی، شرایط اقتصادی کشور و پایین کار و زندگی، شرایط آب
 کار را تعطیل کنند و از ،صورت بلندمدتمدت و چه بهصورت کوتاهچه به ،گردشود تا افراد زبالهمبدأ. درواقع، همۀ این عوامل باعث می

نیت بر این عوامل، نداشتن بیمه نیز تأثیر سوءای بر امفتد. عالوهخطر امزد یا مزایایی برخوردار نباشند و امینت کاری آنان بهگونه دستهیچ
ای برخوردار گونه حمایت بیمهشوند از هیچکشند یا بیکاری میکه از کار دست میای که آنان بعداز اینگونهافراد داشته است، به این کاری

 نیستند.
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 . رضایت از کار و زندگی21-9-9

بسترهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره این شهر را آمادۀ پذیرش افراد بسیاری کرده است، شهر تهران، وجود در کالن
هران، ویژه تشهرها، بهکند. شرایط زندگی در کالنسمت خود جذب میتنها مردم ایران، بلکه مهاجران سایر کشورها را نیز بهکه نهنحویبه
رها را از سایر اند، این شهسر گذاشتهی، جمعیتی و دیگر عواملی که در یکصد سال گذشته پشتعلت تراکم تغییرات اقتصادی، اجتماعبه

وآمد و خرید رفتۀ خود که درطول روز برای کار و رفتهای ازدستناشهرهای ایران متمایز کرده است. شهروندان در تهران برای جبران زم
جای تهیۀ غذا در خانه به مصرف اند؛ مثاًل بهوشاک، نوع مصرف خود را تغییر دادهشود، در همۀ ابعاد زندگی، ازجمله تغذیه و پصرف می

بًا گرایی را در بین آنان گسترش داده است و تقریای که مصرفدنبال بروز و شیوع چنین سبک زندگیاند. بهغذاهای آماده گرایش پیدا کرده
ها و ظامدنبال تولید انبوه زباله، نیافته است. ازطرفی، بهباله در این شهر افزایش گیرد، میزان تولید زهای زندگی آنان را دربرمیهمۀ جنبه

از تفکیک، بخشی از آن را به چرخۀ بازیافت آوری کنند و پسباید این حجم از زباله را در روز جمعآوری زباله میهای جمعناسازم
م توانایی اما سیست .نیروی انسانی متخصص است کارگیریبه هزینه وصرف ای نیازمند نهابازگردانند که وجود چنین سیستم منظم و روز

واهند ماند. باقی خبر زمین ی تولیدشده در تهران هاگرایی و تولید زباله را ندارد و بنابراین بخش عظیمی از زبالهشدن با این مصرفگامهم
آوری ای جمعقیمت برآوری زباله از نیروی غیرمتخصص و ارزاناتوان جمعسازد تا سیستم ناکارآمد و ناین شرایط بستر مناسبی را فراهم می

کارگرانی هستند که بدون داشتن مهارت و با دریافت حداقل  قیمت همانی ارزانای نسبتًا ابتدایی استفاده کند. این نیروشیوه به هازباله
که بیشتر چه دسته و گروهی از افراد شوند. دربارۀ اینشغول میآوری زباله مدر سطح شهر به جمع ،حقوق و داشتن حداقل شرایط زندگی

ر اند که از کشوگرفته، مشخص شد که بسیاری از آنان مهاجرانیبه پژوهش و مشاهدات صورتپذیرند، باتوجهجامعه این شرایط را می
اده دو عوامل مختلفی آنان را به انتخاب این شغل سوق  اند. عللمهاجرت کرده به ایران دنبال تأمین درآمد برای خانوادۀ خودافغانستان و به

 گونه شرح داد:ای دالیل خود برای پرداختن به این کار را اینساله09گرد دالیل اقتصادی اشاره کرد. زبالهتوان بهکه در درجۀ اول می است

اج به آریم. احتیبچه پول درمیفعاًل که راضی هستیم، دیگه کاری نداریم، راضی نباشیم. ]چرا؟[ واسه نفقۀ زن و 
کسی نیست، بدن ما سالمه، الحمدلله. ]دنبال کار دیگه هستی؟[ کار نیست؛ اآلن زمستونه، کار ساختمونی 

 آد؟[ نه دیگه، این مجبوریه.]پس خیلی خوشت نمی .رمکشاورزی باشه، می .نیست

ود چنین نباش به این شغل روی آورده است. همهای معیشت خانوادهدلیل تأمین هزینهگرد بهدهد که فرد زبالهروایت باال نشان می 
به این کار تأثیرگذار بوده است. درنتیجه،محرک و  یآورمشاغل دیگری مانند کشاورزی و کارهای ساختمانی در فصل زمستان در روی

گر های شغلی دینبود فرصت ،کار و زندگیگردی تامین معاش خانواده است و در بحث رضایت از شرایط سمت زبالهدهنده بهعامل سوق
 گرد تأثیرگذار بوده است.گردی در میزان رضایت افراد زبالهمد فوری از راه زبالهآو کسب در

آوری زباله را آوری زباله از مشاغل غیرمتعارف در جهان است و چون محدودیت سنی ندارد، هر فردی که توانایی جمعشغل جمع 
ند که کنورود میراحتی جذب این شغل شود و درآمد کسب کند و به همین علت، کودکان بسیاری در این شغل به تواندداشته باشد، می
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ای در زمینۀ رضایتش از کار ساله 81گرد اند. زبالهآوری زبالهدنبال جمعها بهها و بر سر سطلنااز ابتدای روز تا پاسی از شب در خیاب
 چنین شرح داد:

یه سال  فرستم افغانستان. بعد  آرم، میتومن درمی 13تومن،  73روزی  ؟چرا راضی نباشم .امراضیآره دیگه، 
 رم افغانستان.می

تبع آن، رضایت از شرایط زندگی کارگران از نکات بسیار مهمی است اثر مستقیم و جدانشدنی این شغل بر نوع و سبک زندگی و به 
ت هایی غذا بخورند یا استراحهایی کار کنند، چه ساعتکند افراد چه ساعتاله است که تعیین میکه باید مورد توجه قرار گیرد. این زب

حیط جایی که کیلومترها با م گردان در حاشیۀ شهر تهران ــای زندگی کنند. بسیاری از زبالهکنند و حتی کجا و تحت چه شرایط محیطی
که در مجاورت  ساز آنان ــهای دستچنین چیدمان اتاقککنند. همی میــ زندگ شهری فاصله دارد و جزو مناطق مسکونی نیست

شان دهد و بر میزان رضایتشان از شرایط زندگیــ زیست و شیوۀ زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می اندآوری کردهیی است که جمعهازباله
 گذارد.اثر می

آوری ندگی است، نه صرفًا هیجانات و احساسات در لحظه. افرادی که به جمعمعنای ارزیابی فرد از کل زرضایت از شرایط زندگی به 
در محّل اسکانی که جدا از زباله  نیز از آنو پس اندمشغولزباله  آوریبه جمع روز خود را در شهراند، نیمی از زمان شبانهزباله مشغول

شوند. پردازند و بخش دیگری را به استراحت مشغول میمی هایک زبالهکنند. در این محل نیز بخشی از زمانشان را به تفکنیست زندگی می
عواملی مانند تأمین نیازهای اولیه، بهداشت و سرپناه مناسب،  ؛گذاردعوامل مختلفی بر رضایت آنان از زندگی تأثیر می ،تحت این شرایط

بعداز مهاجرت، شرایط کار، نگرش به کار و عوامل دیگر. در  شان قبل وتوانایی تأمین نیاز و آسایش مادی، وجود امنیت، مقایسۀ زندگی
 گردها بیان کرد:همین زمینه، یکی از زباله

 کنن.کنن، وگرنه هر کاری میها کاًل اینش خوبه گدایی نمیناما راضی هستیم. افغ ،شکر رو آره الحمدلله، خدا
 شون یه چیزی بفرستن.بچهاهل گدایی نیستم، تنبلی نیستم. سرشون تو کارشونه، برا زن و 

کنند، وجود گونه امرارمعاش میحاصل از زباله، رضایت از این شرایط برای مهاجرانی که این و نقدی دلیل کسب درآمد فوریبه 
غانستان ر افشان دتوانند درآمدی برای خود و خانوادهاند و تنها دلیلشان این است که میدارد. افراد بسیاری شرایط کنونی خود را پذیرفته

کنند یهایشان روزانه زبالۀ کمتری جمع مدلیل برخی تواناییها زیاد نیست و طبیعتًا کودکان نیز بهکه میزان درآمد آنداشته باشند، درحالی
از  که بسیاریتیاند، درصورهای یک زندگی رضایت دادهگرد به حداقلگذارد. افراد زبالهتأثیر می ۀ آنانو همین امر بر میزان درآمد روزان

بر اند. عالوهدرارتباط هاشکل مستقیم با زبالهاستراحت، به طور دائم، حتی در محّل آنان ازنظر بهداشتی در شرایط نامناسبی قرار دارند و به
ّل شود. محد واقع میهای قانونی از آنان، در بسیاری موارد، امنیت آنان مورد تهدیدلیل حضور غیرقانونی در کشور و نبود حمایتاین، به

 دهد.های جسمی و روانی قرار میویژه کودکان، را درمعرض انواع آسیب، بهاین افرادزنی در آن، کار این افراد همواره خیابان است و پرسه
 ای چنین گفت:ساله99گرد مندی از کار، زبالهدر زمینه رضایت
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 کشه تو سطل بگرده، ولی مجبورم خب.ر. آدم خجالت میارزشه این کاخودم نه، راضی نیستم. علتش اینه که بی
آوری زباله بر بودن به جمعــ و مشغول اندجایی که درمعرض دید مستقیم و قضاوت شهروندان ها ــناگردان در خیابحضور زباله 

ت یابند، رضایخت هویتی خود دست میکه به شنازمان با آنگرد هماثر سوء دارد. نوجوانان و کودکان زباله این افرادنفس احساس عزت
گیری شکلگونه مشاغل با پایگاه اجتماعی پایین موجب حضور در این که، درحالیکنندنفس و خودباوری پیدا میرا در عزت از زندگی

 جایگاه این افراد درمورداین گردی و احساس درونی با زبالهسه روایت از افراد مختلف دررابطه ،در ادامه .می شود انشرمساری در آن حّس 
 .شغل بیان شده است

 : ای روایت کردساله99فرد  

 .ولی مجبورم خب ،کشه تو سطل بگردهدم خجالت میآکار، ارزشه اینراضی نیستم. علتش اینه که بی ،خودم نه

 : ای نیز نقل کردساله93 گردزباله 

گیریم و سروکله رو تمیز قشنگ اول یه دوش میریم شه رفت. میریم. ولی با لباس کار که نمیدکتر هم می
کشم با این سرووضع برم تو ن بیرونم خجالت میکشه بره. خداییش من اآلجوری خجالت میکنیم. آدم اینمی

 شه رفت. جا میولی با لباس تمیز همه ،یه مغازه غذا بگیرم

 : ای روایت کردساله98 گردچنین جوان زبالههم 

ندازم توش. )چرا؟( این کار رم. آشغالم حتی نمیباشه، به خدا اصن عمرًا سمت این سطل آشغال نمینه بابا. کار 
جا کار دزدی اومده این ۀجوونی شاید معتادی، شاید به بهان ،ندازنمردم ما رو نیگا می .کنننیس. همه نگا می

کنه، خجالت رم، مردم نیگا مییکنه. چیز داره، چیز کنه، بدزده. من خودم اآلن ای چرخ، سمت چرخ ممی
 کشم.می

 گردیکودکی در زباله ۀشرایط و تجرب .28-9-9

یف کودکی. 8-28-9-9  تعر

شود و سال کودک محسوب می 81المللی حقوق کودک، هر فرد زیر که در فصل دوم گفته شد، براساس تعریف کنوانسیون بینگونههمان
شناسی، داشتن تعریف مشخصی از کودکی و پرداختن و توجه به برخوردار باشد. در علم رواننامه باید از حقوق مندرج در این پیمان

کردهای مرتبط با رشد و حوزۀ کودکی، هر گیری رویاز شکلهای علمی نداشت. پستا اوایل قرن بیستم، جایگاهی در پژوهش ،کودکان
 متفاوتی به کودکی و تعریف از کودکی پرداخت.صورت پرداز، بهفرهنگی نظریه ــ به زمینۀ فکرینظریه باتوجه
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عنوان لوح میالدی، کودک را به نگریستند. جان الک، فیلسوف قرن هفدهمساالن میعنوان مینیاتوری از بزرگوسطا، به کودکان بهدر قرون
. ژان ژاک روسو، تأثیرپذیر است پذیرد. در فلسفۀ الک، کودک موجودی منفعل و صرفاً سفیدی درنظر داشت که تحت تأثیر تربیت شکل می

ساالن صرفًا موظف به رفع نیازهای هر مرحله از محوری، معتقد بود که بزرگفیلسوف فرانسوی قرن هجدهم، با اعتقاد به فلسفۀ کودک
 توانند درست از نادرست را تشخیص دهند.صورتی فطری میرشد کودکی هستند، چراکه کودکان به

هایی درمورد کودکان، از خود آنان برای شناخت کودکی استفاده نامه، در قرن بیستم، با طراحی پرسشاستانلی هال و همکارانش 
نۀ پژوهش گام در زمیشناس قرن بیستم و پیشای داشت. پیاژه، روانسال توجه ویژهگری و تقلید کودک از بزرگکردند. بندورا، بر مشاهده

های یلحاظ ویژگچه به ،لحاظ زیستیبخشند و چه بهرت پویا و فعال دانش خود را وسعت میصودربارۀ کودکان، نشان داد که کودکان به
جستۀ روس، شناس برروان ،فرهنگی ویگوتسکی ــ گیرند که با محیط خود انطباق و سازگاری یابند. براساس نظریۀ اجتماعیذهنی یاد می

گاه جامعه شکل مهارت های زیستی کودک به همراهی گیرد. از دیدگاه بوری برونفن برنر، آمادگیمیهای ذهنی کودک در تعامل با افراد آ
گیرد. درمجموع، داند، بلکه او را در سیستمی پویا با محیط درنظر مینیروهای محیطی، در رشد او مؤثرند؛ او کودک را منفعل نمی

 فرد هر شخص نظر دارد.دادها و وقایع منحصربهخی، رویهای مربوط به کودک و مراحل رشد او بر تأثیرات عامل سن، وقایع تارینظریه
سال  8188گردها برابر با زباله کّل  میانگین سّن  ،دهدگونه که شواهد نشان میدهد. همانگردها را نشان میزباله نمودار زیر سّن جدول و 

درصد  03سال،  88 الی 88درصد  90سال،  83 رگردها زیدرصد از زباله 9چنین سال است. هم 8889گرد کودکان زباله و میانگین سّن 
جاکه هدف این پژوهش شناخت چنین ازآنسال و بیشتر سن دارند. هم 94درصد  83سال و  98 الی 81درصد  04سال،  87 الی 84

 .ستها در این پژوهش بیشتر اآن درصد بالطبع،ها با کودکان صورت گرفت و ، بیشتر مصاحبهه استگردی کودکان بودزباله

 گردها: سّن زباله0-7جدول شمارۀ 
 

 
 

 
 های توصیفی مربوط به سن: آماره0-1جدول شمارۀ 

 سن سال و کمتر81 سال84الی  88 سال81الی  85 سال24الی 81 سال و بیشتر25 جمع
 فراوانی 2 41 77 11 92 255

 درصد فراوانی 9% 90% 03% 04% 83% 811%

 میانگین کل انحراف معیار کل میانگین کودکی انحراف معیار کودکی سالبزرگمیانگین  سالانحراف معیار بزرگ
5.1 22.3 2.8 84.2 6.1 81.8 
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 گرد در این پژوهش مهاجرانشوندگان و کودکان زبالهنکته که بیشتر مصاحبه به پژوهش حاضر و با درنظر گرفتن اینباتوجه
رهن است ها، مبکننده در مصاحبههای کودکان شرکتچنین با بررسی روایتاند و به فرهنگ کشور افغانستان تعلق دارند و همغیرقانونی

ده است. شکلی دگرگون گردان مهاجر، چه ازنظر مؤلفۀ سن و چه ازمنظر تأثیرات وقایع مخرب تاریخی، بهۀ زبالهکه مفهوم کودکی در جامع
های ورزشی، گسترش تفکر منطقی، کسب مهارت رفت در مهارتسالگی( که باید با پیش 88 تا 2بیان دیگر، مرحلۀ اواسط کودکی )به

گاهی، اجتماعی چون ساالن همراه باشد، در بین کودکان مهاجر با مواردی همموزی و عضویت در گروه همیابی، سوادآشدن، دوستخودآ
های اجتماعی موجد سن، محرومیت از محیطهای غیرهمبدنی غیرمتناسب با سن )حمل چندده کیلو زباله( عضویت در گروه فعالیت

 های آلوده تجربه شده است.گرفتن درمعرض محیطهای آموزشی، و قراررشد، محرومیت از محیط خانواده، محرومیت از محیط

داف شخصی یابی و تعریف و تعیین اهرفت تحصیلی و هویتسالگی نیز که باید به افزایش تفکر انتزاعی و پیش 81تا  88مرحلۀ سنی 
 هایدر پژوهش حاضر، بلوغ جنسی گاه به ازدواج ستانیو رسیدن به بلوغ جسمی بینجامد، در میان کودکان و نوجوانان مهاجر افغان

ان ترین چالش این کودکعنوان اصلیحال، وظیفۀ سرپرستی و تأمین اقتصاد و نیز معیشت خانواده بهشود و درعینزودهنگام منجر می
 شود.درنظر گرفته می

انجامد و کودک تمامی سالی مینیافته، مقطع سنی کودکی بدون عبور از مرحلۀ نوجوانی به بزرگدر بسیاری از جوامع توسعه
صیل یا ازدواج تواند به ترک تحکند که این پدیده میسال، ازقبیل تأمین معاش و سرپرستی خانوار، را تجربه میهای یک فرد بزرگمسئولیت

 باره چنین روایت کرد:گردی دراینسالۀ زباله84 نوجوانزودهنگام منجر شود. 

جا کار کنیم. ما پول بفرستیم برای اونا، قرضی مثاًل چیزی آْیم اینپولی، قرض داری، بدبختی. ما میده دیگه، بیبَ 
 شه. اونا رو بده. گیره، برای اونا قرضاش میمی

 

 گردهازباله سّن   :88-0 ۀشمار نموار
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 شناسی رشدشرایط مرتبط با رشد کودکی بر پایۀ روان. 2-28-9-9

 رشد جسمانی( 8

های دیگر، ازجمله رشد ذهنی و رشد هیجانی کودک، تأثیرگذار تواند بر زمینههای رشد کودک است که میترین مؤلفهرشد جسمانی از اولیه
ا رشد و بهداشت بهای مرتبط با رشد جسمانی، ازقبیل تغذیه متناسب شناسان رشد و ژنتیک به مؤلفهباشد. بر این اساس، اولین توجه روان

 مؤثر، معطوف است.

 تغذیه

 سزایی دارد. افزایشصورت مستقیم بر رشد ذهنی و جسمی کودک تأثیر بهتغذیه به
ها، درصورت تغذیۀ غیرمتناسب نامتوسط کودکی و تراکم استخو ۀاندازۀ بدن در دور

. دتواند به ضعف سیستم ایمنی بدن و آسیب فرد بینجامدر این مقطع از رشد، می
د تواند رشنکردن از محصوالت لبنی و سبزیجات کافی در بین کودکان میاستفاده

 میزان بهینۀ مصرف موادّ  ،ها را با مشکل مواجه سازد. در هرم غذاییاستخوانی آن
 است. شده غذایی براساس میزان نیاز بدن و اهمیت این مواد نشان داده

گرد برای تأمین انرژی الزم جهت فعالیت مستمر بدنی به غذای کافی کودکان زباله
 آوریسبب فشار ناشی از جمعبسیاری از این کودکان، بهو با کیفیت نیاز دارند. 

والنی های طساعتاز تغذیۀ مناسبی برخوردار نیستند و ممکن است هنگام کار برای  ،روز، درحین کارشبانه طولحجم باالیی از زباله در
، مانند دارغذایی پروتئین های راویان، به موادّ قولاز بازگشت به محّل اسکان، براساس نقلحال، بیشتر آنان پسگرسنه بمانند، اما درعین

تشکیل  که بخش مهمی از مواد غذایی موردنیاز آنان را ها ــرسی دارند. هرچند از لبنیات، سبزیجات و میوهمرغ، دستگوشت و تخم
 .اندــ محروم دهدمی

 بهداشت و سالمت

کند. این درحالی است که شرایط سزایی در رشد و سالمت جسمی و روانی کودکان ایفا میبهداشت شخصی و بهداشت محیطی نقش به
دهد. شرایط محیطی رشد جسمانی کودکان ها قرار میگردی این کودکان را درمعرض انواع آلودگیگرد و نوع کار زبالهزندگی کودکان زباله

های آلوده و استشمام ها هنوز درحال رشد است. قرارگیری درمعرض محیطدهد، چراکه بدن آنتحت تأثیر قرار می ساالنرا بیش از بزرگ
فرهنگی،  هایواسطۀ مؤلفهندادن به بهداشت فردی بهنداشتن به مراکز درمانی و امکانات بهداشتی و نیز اهمیترسیزا و دستبوهای آسیب

در  های خودایمنی و آسم راچون بیماریهای مختلفی همهای پراسترس در کودکی زمینۀ بروز آسیبگیشرایط کار و زندگی، و تجربۀ زند

 (sporton.ir ) : هرم تغذیه0-8شمارۀ  تصویر
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ع چشمی و های شایموقع نیز به تشدید بیماریگری بهندادن غربالمیزان کافی و انجامنکردن بهچنین مراقبتکند. هماین افراد تشدید می
 گونه روایت کرد:گردی را ایناش از زبالهای تجربهساله2انجامد. کودک گوش میهای های پوستی، یا بیماریبینایی، عفونت

 شه.ده، حالم بد میکنیم؛ بوی گندی میما آتاآشغال جمع می

ه دارند. کنند و تماس پوستی مستقیمی با انواع زبالکش، استفاده نمیبیشتر این کودکان از تجهیزات ایمنی کار، مانند ماسک و دست
 شنوندگان عنوان کرد:های پوستی و عفونی در این کودکان شود. یکی از مصاحبهتواند موجب بروز انواع بیماریامر میهمین 

تونه شه، دست تو دهنش آدم نمیزنه دستم. زیر ناخونم کثیف میده. شیشه میمن که راضی نیستم، چون بو می
 بکنه اصاًل.

شود و امکان ابتال به های زباله باعث جراحت و زخم میسام تیز و برندۀ داخل سطلگرد با اجچنین تماس دست کودکان زبالههم
امناسب اوایل دلیل شرایط نگرد بهبرد. بیشتر کودکان زبالهچون هپاتیت، ایدز، گال، و کزاز را باال میهای پوستی و عفونی همانواع بیماری

 های احتمالی چنین گفت: ها و بیماریساله دربارۀ جراحت87ای شوندهمصاحبهاند. بهره بودهکودکی از واکسیناسیون مناسب نیز بی

 زنیم. اگه دست بزنیم،شون مریض شدن. اگه آشغال خیلی کثیف باشه، دست نمیها هم بسیاریزخم شدم، بچه
 دم.ون شکنیم. پنج ماه جلوتر داغزنه، پانسمان میزنه، تیغ میزنیم. ولی شیشه میشیم؛ دست نمیمریض می

های ها و جراحتگرد به بیماریتوجهی کودکان زبالهتوجهی یا کمهای درمانی باعث بیهای باالی درمان و نداشتن بیمههزینه
گرد در این زمینه را کودکان زباله دو روایتجا، یکیشود و ممکن است برای بهبود به خوددرمانی دست زنند. در اینشان میجسمی

 خوانیم. می

دیم تا این رو درستش کنه، شب، دو شب رو پس می بریم دکتر، پول یکزنه. میزنه، تیغ میاد شیشه میزی
یم، کنپیدا می ایگردیم، لتهها میکنی؟[ هیچی، تو همین سطلکار می]اگه دستت زخمی بشه، چی بدبختی.

 شه.بندیم بهش. دیگه خودش خوب میمی

واقع شده است. برخی از این  هاآوری زبالهنات اولیۀ بهداشتی را ندارد و درجوار محّل جمعمحّل سکونت بیشتر این کودکان امکا
طورمعمول، آب موردنیاز خود را از رسی ندارند و بهکودکان در گودهای اطراف شهر تهران سکونت دارند و به آب آشامیدنی نیز دست

اعث تواند بها وجود دارد. آلودگی آب آشامیدنی میاحتمال گندیدگی این آبکنند که در تابستان، تانکرهای بزرگ حمل آب خریداری می
مدت ممکن است به های عفونی در کودکان شود که درطوالنیای،حصبه، و دیگر بیماریهای رودهها ازقبیل کرمبروز انواع بیماری

باره، کند. دراینتر میها را نیز سختظروف و لباسوشوی رسی مشکل به آب سالم شستهای مقاوم به درمان تبدیل شوند. دستبیماری
 ساله را روایت کرد: 82گردی نوجوان زباله

 آد؛خیلی کثیفه.زنی توش، مشکی درمیخوریم، قند میآبی که خودمون می
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دکان ی از کوکند. بسیارگرد را تهدید مینبود امکان استحمام در محّل سکونت مسئلۀ مهم دیگری است که سالمت کودکان زباله 
بربودن آن، از تعداد دفعات دلیل هزینههای عمومی بروند که بهگرد در محّل زندگی خود امکان استحمام ندارند و باید به حمامزباله

به تماس روزانه و مستمر کودکان با انواع زباله، تهدیدی برای سالمت این افراد محسوب شود و باتوجهاستحمام درطول هفته کاسته می
 ساله دربارۀ چگونگی استحمام نقل کرد:80شود. کودکی می

آباد ُخرده از اشرفآباد یه مغازه، یهنبود. مثاًل تو اشرف 1ستوند. تو گاراژتومن پول می 7آباد حموم داشت؛ تو اشرف
دونم حموم کجا باید بریم پیدا حاال دیگه نمی 9جاها. اینهفته جمعهبهگرفت. مثاًل هفتهتومن می 7تر بود، کنده

 کنیم.

گردان باعث جذب حشرات و جانوران موذی به محّل رندگی با محّل اسکان زباله هاآوری زبالهازسوی دیگر، مجاورت محّل جمع
و گزش  یابد. نیشگردها انتقال میهزا ازطریق نیش حشرۀ ناقل یا تماس با مدفوع حیوانات موذی به زبالشود و عوامل بیماریاین افراد می

گرد دکان زبالهشود. کوهای پوستی میبودن پوست بدنشان، سبب تحریکات و بیماریسبب حساسویژه در کودکان بهاین موجودات نیز، به
روز انواع مستان باعث بطور مثال، نبود وسایل گرمایشی مناسب در فصل زاند؛ بههای متفاوتی درطول روز مواجهطور پیوسته با آسیببه

 شود. در همین زمینه، از کودکان چنین شنیدیم:الریه و دردهای استخوانی میسرماخوردگی، آنفوالنزا، ذات

اآلنم خودم مریضم.  ندازیم.ندازیم، دوسه تا مینیکه. پتو چند تا میهم نداره، پیک جا؛ بخاریخیلی سرده اون
اال خاطر کاره؛ مریض شدم. تا حتونم راه برم، بهکنه، نمیم درد میبکشم، سینهاآلن این سینه وقتی راه برم، نفس 

 دو هفته، یه هفته نیومدم سرکار.

ها یناپذیری در ستون فقرات آنان ایجاد کند. گاه وزن این کتفهای جبرانتواند آسیبگردان میهای زبالهازطرفی دیگر، سنگینی کتفی 
ها را شود و مهرهتواند به انحراف در ستون فقرات منجر میطرف شانه نیز میبا یک هاگرد است و حمل زبالهلهاندازۀ وزن خود کودک زبابه

 کند که نهایتًا به خمیدگی ستون فقرات کودکگرد را به جلو خم میاز شکل طبیعی خود خارج سازد. حمل دوطرفۀ بار نیز سر کودک زباله
حمل ای متوالی ختم شود. این درحالی است که انجمن کایروپرکتیک آنتاریوی کانادا وزن کیف قابلانجامد و ممکن است به سردردهمی

که حمل مقدار درصد وزن کودک اعالم کرده است. ضمن آن درصد وزن کّل بدن و در مقطع دبستان ده در مقطع دبیرستان را پانزده
های متمادی از روز به گرد معمواًل در ساعتدهد که کودکان زبالهنشان میقبول است. اما شواهد شده تنها درزمانی کوتاه قابلتعیین
های چندان دور، ممکن است از تواناییای نهاند و این امر، در آیندههای سنگین زباله مشغولآوری زباله و حمل کتفیجمع

های های کمتری برخوردارند و از سواد و آموزشهارتجسمی آنان بکاهد و نیز با درنظر گرفتن این موضوع که این کودکان از م ــ حرکتی
شغلی  که تنها سرمایۀ تواند توان جسمی آنان ــاند و امکان حضور در شغل دیگری را هم ندارند، این مسئله میبهرهمتناسب با سن نیز بی

                                                             
 گرد. محّل اسکان زباله1
ینده نعمت9  آباد است. . منظور گو
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ـ را به این کودکان است ای جدی خواهد معیشت این کودکان دچار صدمهها و گردن، دیدگی مهرهمخاطره اندازد و درصورت هرگونه آسیبـ
 گونه روایت کرد:ای از کودکی خود اینساله99گرد شد. زباله

 تونستیم بلند کنیم.وپامون. نمیافتاد رو دستکردیم، میکشید. این رو پر میکوچیک بودیم، زورمون نمی

 ای گفت:ساله89گرد چنین کودک زبالههم 

دونی . می1شب، اینا رو باید َکش کنیم 9]عصر[ تا ساعت  4تر از این باشه. از ساعت کار دیگه پیدا شه، آسون
 کنه!قدر کمرم درد میقدر سنگینه! چهچه

گرد و تحلیل قوای فیزیکی آنان و نداشتن تغذیۀ مناسب های طوالنی حمل روزانۀ بار در خیابان توسط کودکان زبالهسو، ساعتاز یک 
دک نکته که درمقطع سنی موردنظر، کو گرفتن این شود. از دیگر سو، با درنظرگی و فرسودگی جسمانی مفرط میدرحین کار باعث خست

مانی تنها بر تحلیل نیروی جســ نه شودکه نمی به خواب کافی برای تمدید قوای جسمانی خود نیاز دارد و چنانچه این نیاز برآورده نشود ــ
خوابی یا شود. مواردی که ممکن است به بیهای ممتد میافکند و باعث خستگیمخاطره میاو را نیز بهفرد تأثیرگذار است که رشد ذهنی 

 اند از:گرد بینجامد، عبارتخوابی کودکان زبالهکم

 های ناامن؛. کار شبانه و قرارگرفتن درمعرض محیط8

 . ساعت کاری طوالنی و نامنظم؛9

 تشمام بوی ناخوشایند؛آوری زباله و اس. اسکان در محّل جمع0

 . تجمع زیاد افراد در گودها یا گاراژها و سروصدای ناشی از آن؛8

 کنندۀ زباله در یک گود؛. ساعت کاری متفاوت افراد جمع4

 . ترس از برخورد نهادهای رسمی یا غیررسمی در محّل کار و اسکان؛2

 . مواجهه با حیوانات موذی؛7

 ساالن.جواری با بزرگ. هم1

های مداوم، دوری از منابع عاطفی، فشار دادهای اجتماعی ناگوار و رویارویی با استرسفرد یا روینین وقایع منحصربهچهم 
پرداختن  سبب فعالیت مستمر در روز فرصتکه به های غیرمتناسب با سن و تأثیر آن بر امنیت روانی و جسمی کودکان و نوجوانانمسئولیت

                                                             
 ها است.. منظور کشیدن چرخ و زباله 1
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ته خوابی کودک را درپی داشخوابی یا کمشود و بیسبب فعالیت ناهشیار ذهن وارد عمل خواب شبانه و به به آن نیست، می تواند درطول
 باشد.

اند که نامالیمات دوران کودکی، ازقبیل مورد غفلت واقع شدن، آزارهای جسمی و کالمی، دوری از خانواده و تحقیقات نشان داده 
های رشد را تغییر دهد و بر رشد سیستم ایمنی و هورمونی تأثیر بگذارد و خطر ابتال به بیماریتواند ساختار مغز درحال دیگر موارد، می

 ها و اختالالت روانی را چند برابر کند.قلبی، انواع سرطان، افسردگی و دیگر بیماری

ع استرس قرار دارند. این روزی درمعرض انواصورت شبانهازسوی دیگر، کودکان موردمطالعه در این پژوهش از سنین پایین و به 
 هایاند و در سنین پایین، استرس دوری از خانواده، تجربۀ گذر از راهزده بودهکودکان در دوران اولیۀ کودکی در محیطی محروم و جنگ
 ترس از تخریب گیری و رّد مرز شدن،از ورود به ایران(، ترس از دستها )پسپرخطر و عبور غیرقانونی از مرز، ترس از حضور در خیابان

(، انواع مختلف 8218اند. براساس دیدگاه فریمن )دست را تحمل کردهوسیلۀ نهادهای رسمی، آزار در خیابان و مواردی ازاینسرپناه به
 اند از:تواند در او ایجاد استرس کند که این فشارها عبارتفشارهای وارده بر کودک می

 ی به آب، غذا، محبت، اکسیژن؛رسزا ازقبیل عدم دست. فشارهای محرومیت8

 ازحد مانند تحمل گرما و سرمای زیاد؛. فشارهای بیش9

 . فشارهای ناشی از تغییرمانند تغییر سبک زندگی؛0

 . فشارهای ناشی از عدم تحمل مانند مهاجرت.8

مرور هها بکان، سیستم ایمنی آنهای دائمی و تأثیر آن بر رشد مغز کودبه موارد مذکور و رویارویی این کودکان با استرسباتوجه 
 ساله روایت کرد:یابد. کودکی سیزدههای خودایمنی افزایش میها به انواع بیماریشود و امکان ابتالی آنضعیف می

صبح. یه پسر داد زد گفت مأمورا ریخته که شما رو جمع کنه. ما بجستیم. مأمورها  2من خواب بودم، ساعت 
 1یزبیامدیم دیدیم که شهرداری این چ صبح که پا شدیم، دو تا اتوبوس بار زد ببرد افغانی.آباد ]...[ ریختن اشرف

اتاق بود. فرصت که دیگه نداد؛ از  23-43کنم. در کنید که من این اتاقا رو چپه میگه وسایالتون رو بهداره می
ز وسایالمون رو جمع کردیم. از اون ور تیکرد. ما هم تیزور، اتاقا رو چپه میاومد اینکرد، میاون ور شروع می

کردن. لودرها اومدن چپه کرد رفت. ها نگاه میکرد. بچه تو گاراژ بود. وسایالمون رو جمع کردیم و بچهچپه می
تر تر، بزرگهای من رو، کوچیکسالوها هم سنبزرگا، از این مسافربریتا اتوبوس هم از این کالن ]...[ دو

 تا فرار کردیم. 883تا،  833رّد مرز کنند. ما حدودًا کردن بردن تا جمع

                                                             
 . منظور گوینده بلندگو است. 1
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 رشد عاطفی و هیجانی (2

 رشد عاطفی

یابد. های اولیۀ زندگی و در رشد عاطفی کودک معنا میترین آن در سالشود که اولین و اصلیهای مختلفی نمایان میرشد کودکی در جنبه
أمین کند. خوبی تامنیت کودک را به تواند حّس مادر و مراقبان اولیه است و میرشد عاطفی مستلزم ارتباط تنگاتنگ و مستمر کودک با 

د، با کنتری را با اعضای جامعه برقرار میگیرد، در آینده ارتباطات سالمکودکی که در مأمن خانواده و تحت حمایت الزم والدین قرار می
 کند.طفی عمیقی با اطرافیان خود برقرار میرو خواهد شد و روابط عاهیجانی کمتری روبه ــ مشکالت رفتاری

ای و های فرقههای زودهنگام، رویارویی با جنگسبب دوری از خانواده، فقر اقتصادی، ازدواجگرد بهبخش بزرگی از کودکان زباله
کنند و به همین سبب و شوند و خأل عاطفی عمیقی را تجربه میعملیات انتحاری، به مهاجرت زودهنگام و جدایی از خانواده مجبور می

د گفت حال، بایکنند. درعینای و فامیلی، تاحدی خأل عاطفی خود را برطرف میهای زنجیرهبه جبران این مسئله، بیشتر آنان با مهاجرت
رس صورت زودظاهرشدن در نقش حامی اقتصادی خانواده به ۀعالوکه کمبود عاطفی این کودکان، جدایی از منابع حمایتی الزم، به

 سازد.ناپذیری را به رشد عاطفی ایشان وارد میهای جبرانخسارت

 گوید: تنها می« ات تنگ شده استدلت برای خانواده»ساله در پاسخ به این پرسش که 88کودکی  

 نه!

 : کندچنین نقل می و کودک دیگری 

 یم. ما دیگه مامان نداریم، بابا نداریم، خواهر نداریم، همه رو ول کردیم، اومد

 : روایت کردای که چنین گونهاین تجربه برای کودک دیگری متفاوت است، به 

 شه.زنم، روزی ده دفعه، دلم تنگ میم تو افغانستان خیلی حرف میبا خانواده

 کرد:  نقلساله نیز 89کودکی  

 بمون، خودت نیا.ماهه اومده، اما من نرفتم. پدرم گفت پیش برادرت  2از پارسال تا حاال نرفتم. برادرم 

شان داشته باشند، مهاجرت غیرقانونی، مسیر طوالنی کودکان مالقات یا بازدیدهای دیرهنگام با خانواده تا شوداز دالیلی که باعث می
 های باالی عبورومرور از مرز است.و هزینه ،و سخت

امنیت و اعتماد است و این درحالی است که بسیاری از کودکان  ازطرف دیگر، اولین نیاز رشد عاطفی کودکان نیاز به داشتن حّس 
اند. اعتمادی را تجربه کردهاقتصادی، بی ــ های اجتماعیسبب جنگ و ناامنیهای ابتدایی زندگی، بهاز سال مطالعه در این پژوهشمورد
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های مراقبت ناها و مکاز دبستان، مهدکودکحل پیشکند و در مراامنیت را از خانواده دریافت می کودکی، کودک حّس  ۀهای اولیدر سال
امنیت را به کودک منتقل کنند. در مقطع دبستان، محیط مدرسه و مربیان و آموزگاران با  توانند این حّس همراهی والدین میبه از کودک 

های وهانی نیز نوجوان با قرارگرفتن در گرامنیت او غنای بیشتری بخشند. در مقطع نوجو توانند به حّس تعامل دوجانبه و پویا با کودک می
هایی که در آن عضو است دریافت کند. در پژوهش امنیت یا عدم امنیت را از جامعه و از گروه تواند حّس ساالن و ورود به اجتماع میهم

یت این اند. درواقع، امنربه کردهطور پیوسته احساس عدم امنیت را تجهای منفی، بهناسبب رویارویی با هیجگرد بهحاضر، کودکان زباله
 رو شده است:های زیر با مخاطره روبهکودکان از جنبه

 گردکودکان زبالههمواره امنیت جانی  ،محیط ناامن زندگی و مهاجرت غیرقانونی و دلیل مواجهه با مخاطرات شهری: بهامنیت جانی. 8
 ور روایت کرد:طای تجربۀ مهاجرت خود را اینساله87 نوجواندرخطر است. 

 شن؛ به شانسه، هرکی زنده موند تو این راه.تامون رو تو مزدا جا دادن، اومدیم. بعضیا کشته می سی

 سالۀ دیگری چنین گفت:84 گردزباله 

وشن های ما گاز رو رشه که روشن کنیم. بچهتا صبح سرده. گاز داره، ولی شبا نمی .یه پتو داریم ،زیاد گرم نیست
شه. ما دیگه ترسیدیم. روشن بزرگ بودن. بنده خدا ُمرد. یه سالی می رد. آدمه چندتایی خفه شد، مُ کرده بودن، ی

 ذاریم.نمی

طر درخ، دائمًا امنیت روانی این افراد مکرر هیجانات ناخوشایند نظیر غم، شرم، نفرت، ترس، و خشم ۀدلیل تجرب: بهامنیت روانی. 9
 شوندگان روایت کرد:یکی از مصاحبه . در این زمینه،است

آد با لگد ترسم. میگن افغانی؛ میدن، میترسم. اونا فحش میآن، میخورا میآخر شبا ساعت یک که مشروب
 ره.زنه، میآدم می

 دگروجود افراد زبالهدر  ها، و شهر و کشورشانایمحلهسبب دوری از خانواده، نزدیکان، همسایگان و همبهاین امنیت : امنیت عاطفی. 0
 شود.تأمین نمی

 درمعرض خطر است. امنیت سالمت جسمانی این افراد همواره ،ی شهریهاترین زبالهدلیل تماس با آلوده: بهامنیت درقبال سالمتی. 8

از  گرداناقتصادی زباله، امنیت نداشتن اوراق هویتی الزم و احتمال ازدست دادن شغل عدم حمایت قانونی و دلیل: بهامنیت اقتصادی -4
 ثبات الزم برخوردار نیست. یکی از کودکان روایت کرد:

 گیره.موشی رو، هرچی دارم میو نشون بده. نشون ندم، پولم رو، گوشیر گه جابارتاآلن من رو بگیره، می
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ازجمله رشد اجتماعی و رشد ذهنی های رشد سزایی بر سایر جنبهویژه کودکان، تأثیر بهآنچه مسلم است خأل عاطفی هر انسان، به 
 دالیل گوناگونی با اختالل مواجه است.گرد به، رشد عاطفی کودکان زبالهه استکه شواهد نشان دادگونهاو خواهد داشت. همان

 رشد هیجانی

کودکان  ست. هرقدرها و تجربۀ بیشتر هیجانات خوشایند وابسته اگذاری آنرشد هیجانی کودکان به تشخیص و شناسایی هیجانات، نام
گاهی هیجانی دست یابند، در درک آنان از خود و نیز در درک هیجانات  در مواجهه با هیجانات خود، تحت تأثیر آموزش مستمر، به خودآ

ش توگو دربارۀ هیجاناساالن، مربیان آموزشی، و اطرافیان کودک او را به گفتتر خواهد بود. چنانچه بزرگکردن موثردلیدیگران و هم
 تجربۀ هیجانات ناخوشایندی مانند صورت، کودک با این غیر در ،پذیری کودک افزایش خواهد یافتدلی و مسئولیتتشویق کنند، هم

ساالن خود بازتولید آموزد که خشم خود نسبت به مراجع قدرت را در واکنش به هممرور میترس، خشم، و نفرت مواجه خواهد شد و به
حمایت اجتماعی، و پذیرش شدن، جنگ، فقر، عدمگرفتهچون تحقیر، نادیدهای همها و اتفاقات آزاردهندهاکنشکند. و اگر کودک با و

دار خواهد شد. در همین زمینه، نفسش خدشهسالی مواجه شود و هیجانات منفی را تجربه کند، عزتهای بزرگزودهنگام مسئولیت
 گونه روایت کردند:آوری زباله را اینشان از جمعگرد تجربهتعدادی از کودکان زباله

دارم،  چرخ کنیم.آره پایین. اصاًل ارزش نداره، از مجبوری این کار رو میکارش ارزش نداره، شخصیت آدم رو می
 کنن.شه، مسخره میذره بد مییه ؟شهبینن. چی میکنم. با چرخ دوستام میولی با چرخ جمع نمی

ه سبب فرهنگ جامعۀ مبدأ و توجه به نقش جنسیتی مردانه، از کودکان پسر خواستند و بهگرد پسرزباله اتفاق کودکانبهاکثریت قریب 
ب، ممکن ترتیهای قومی و فرهنگی جامعۀ مبدأ ظاهر شوند. بدینسال را بپذیرند و براساس ویژگیهای یک مرد بزرگشود تا مسئولیتمی

دادن این مسئولیت و برآوردن این توقع، احساس گناه را سبب عدم توانایی در انجامیا بهاست کودک با پذیرش نقش مردانه، احساس غرور 
های صههای خود را در عراند که تواناییسبب شرایط حاکم بر کشور مبدأ، امکان آن را نیافتهگرد بهتجربه کند. درحقیقت، کودکان زباله

ی یا پرخطر های ابتدایهایی با مهارتنفس آنان تنها در سایۀ شغلبنابراین اعتمادبه مختلف شناسایی و ارزیابی کنند و آن را گسترش دهند.
تبع گیرند و بهقرار می زودهنگام شدن(، کودکان در دورۀ اواسط کودکی، تحت فشار بزرگ8211) 1براساس نظر الکایند نمود یافته است.

شکلی منظم و نامنظم کار را شروع کنند گرد مجبورند هرروز بهسازند. کودکان زبالهآن، مشکالت اجتماعی، هیجانی و رفتاری را نمایان می
ت اید توجه داشلقی زیادی همراه است. بکه مرحلۀ بلوغ با نوسانات ُخ و سپس آن را خاتمه دهند و تابع چارچوب مشخصی باشند، حال آن

 شود:های زیر خالصه میکه رشد هیجانی کودکان در مؤلفه

                                                             
1. David Elkind 
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امنیت  های فرهنگی و احساس عدمبودن و مؤلفهسبب نیاز به باهمگرد بهکردن و ارتباط مؤثر در کودکان زباله: دوستیمهارت ارتباط مؤثر. 8
ر دیگگرد، گاه نوع تعامل آنان با یکای از کودکان زبالههای عدهولقشده است، هرچند در نقلو دوری از خانواده، به یک ضرورت تبدیل 

 شوندگان چنین گفت:یکی از مصاحبه باره،دراین شود.در سایۀ خشونت نمایان می

هرکی یه فامیلی داره؛ پسردایی دارن، داداش دارن، پسرعمه دارن، پسرخاله دارن. هرکی یه فامیلی داره بغلش تا 
گه این باشه تا من برم افغانستان برگردم، این ذاره بغلش، میآد، میانستان. یه فامیل دیگه میموقعی که بره افغ

 هست.

یابی و حال، در فرایند هویتاند که درمقابل هرگونه اجحاف از آنان حمایت شود. درعین: کودکان نیازمند آنورزیمهارت قاطعیت. 9
ت جاکه در کسب مهاررا تمرین کنند، اما ازآن« نه گفتن»جا، جسارت های نابهل خواستهگیرند که درمقابله یاد میئکسب مهارت حل مس

ن، شکلی مناسب نیاز است، درمورد این کودکاشدن نیاز به بقا بهسالی، به عدم وابستگی اقتصادی و برطرفنه گفتن، حتی در بزرگ
حال، امنیت اجتماعی آنان سازد و درعینرزی را با مشکل مواجه میوگردی کسب مهارت قاطعیتوابستگی به منبع درآمد حاصل از زباله

 :شنیده شدساله، چنین روایتی 84ی گردزباله هایگفتهبراساس  کند.رو میرا با خطر روبه

منم رفتم از  خوام کار کنی.میلیونم رو خورد، دعوا نکردیم. گفت برو، نمی کار بودم، یکقباًل پیش یه صاحب
 جا.اون

وسیلۀ کودکان به خودگردانی هیجانی در آنان و رفتارهای متناسب با موقعیت خواهد انجامید. : شناخت هیجانات بهمدیریت استرس. 0
 براساس نظریۀ سلیه، پزشک مجارستانی، هر فرد در مواجهه با استرس سه مرحلۀ متفاوت را ممکن است تجربه کند:

 ؛باش(الف( مرحلۀ هشدار )آماده

 اومت )که ممکن است به سازگاری و بازگشت به تعادل منجر شود(؛ب( مرحلۀ مق

 ج( مرحلۀ فرسودگی )که به عدم تعادل در فرد و فرسودگی جسمانی ختم خواهد شد(.

 گرد و تجربۀ ترس و اضطراب شدید ودیدۀ کودکان زبالهاقتصادی و فرهنگی آسیب ــ به زمینۀ اجتماعیدر پژوهش حاضر، باتوجه
جاکه سیستم سمپاتیک در کودکان باش روانی قرار دارند و ازآنرسد که این کودکان پیوسته در مرحلۀ آمادهنظر میمکرر، بههای ناامنی
 شود.پذیر پیوسته فعال است، این امر به تحلیل قوای جسمی و روانی آنان منجر میآسیب

کردن است. بازی کودکان مؤثر واقع شود، امکان بازیتواند در مدیریت احساسات و خودگردانی هیجانی ازجمله مواردی که می
ازی شود. کودک در بسالی ازطریق بازی تمرین میتواند نمادی از زندگی واقعی کودک باشد. درواقع، تمامی کارکردهای فرد در بزرگمی

پذیرش  تواند در بازی،د. کودک میگیرشکلی مناسب صورت میشود و ازطریق بازی تخلیۀ هیجانی بهشدن درگیر میدر فرایند اجتماعی
 درعین تالش را درک کند و ازطریق دهد تا همکاری و موفقیت  یا انفعال اجتماعی را تجربه کند. بازی این امکان را دراختیار کودک قرار می
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عضای وریز اای درشتههای خود را فراموش کند. بازی و فعالیت جسمانی مفرح به تقویت عضالت کودکان و بهبود حرکتبازی ناکامی
و  دلیکند و فرایندی است که درطی آن هیجانات ناخوشایند ترس، انزوا، خشم و کینه به هیجانات خوشایند همکاری، همبدن کمک می

 حیاتی است. منزلۀ یک نیازروند رشد اجتماعی و هیجانی به شود. بازی برای کودکان حرکتی صرفًا تفننی نیست، بلکه دردوستی بدل می
زند. فروید معتقد بود که در بازی، کودک کودک در بازی ضمن آموزش قوانین بازی، تحرک و نشاط و نظم اجتماعی را باهم پیوند می

 های موجود را از خود دور سازد.های ناشی از موقعیتتواند احساس موفقیت را تجربه کند و تعارضمی

 ریزی هیجانات، افزایشمجالی برای برون درمانی،نیز راه یافت و ازطریق بازیمرور به مبحث درمان بازی بهباید توجه داشت که  
گاهی، مسئولیت ن عوامل تریدلی دراختیار کودک گذاشته شد. پیاژه بازی را از مهمگیری، حل مسئله، و همپذیری، بهبود تصمیمخودآ

های حرکتی آنان، بعد، و مهارت کودکی به دورۀ از اواسط ویژهداند. در بازی، نیروی عضالنی کودکان، بهرشد استداللی کودک می
حال، درعین شود ووپا نیاز دارد، تقویت میهایی که به نیروی حرکات دستچون فوتبال، پرتاب توپ، یا فعالیتهایی همخصوصًا در بازی

 هبپژوهش تا چندین ساعت در روز ۀ این مطالعیابد.این درحالی است که کودکان موردرشد اجتماعی و ذهنی کودکان نیز افزایش می
 .اندمشغولهای خود و حمل بارهای سنگین زباله بر شانه رویپیاده

گاه، بهجاکه کودکان در هر شرایطی )حتی با کمترین امکانات(، بهازآن  راساس شوند، بسمت بازی و تفریح جذب میصورت ناخودآ
د؛ دنبال بازی هستنو باوجود سنگینی بار بر دوششان به ها، آنان نیز گاه در میان زبالههای کودکان موردمطالعه در این پژوهشقولنقل

 با ابراز رضایت عنوان کرد:« آیا از کار رضایت داری»گردی در پاسخ به این پرسش که طور مثال، کودک زبالهبه

 .آری از توشآره، وسایل بازی هم درمی

 :روایت کردنددربارۀ بازی و تفریح، کودکان دیگر چنین  

 رم.حمام می ،گردم توی پارککنم؛ با دوستام میتفریح می

 ریم. تو اتاقیم، کجا بریم؟جای تفریحی نمی

توان شود، مییمهای شغلی در آینده محسوب کنندۀ موفقیتبینیعنوان مؤلفۀ پیشرفته تحصیالت بهکه در جوامع پیشبه آنباتوجه 
یت های پراسترس، رشد توان جسمی آنان و تقودلیل نبود امکانات آموزشی و قرارگرفتن مستمر در محیطبه ،گردگفت که در کودکان زباله

اطی از یری افرگــ با بهره کندکه تندرستی فرد را تضمین می های متناسب با مقطع سنی ــجای ورزش و یا فعالیتبه شاننیروی عضالنی
های نهفته این مقطع های مفرط و انرژیناشود. این درحالی است که ورزش در دورۀ نوجوانی قادر است هیجتوان فیزیکی حاصل می

تأخیر حال، رفتارهای ناشی از بلوغ جنسی را تعدیل نماید و ارضای آن را بههای مقطع نوجوانی را مدیریت کند و درعینسنی و نیز تالطم
های صرفًا مردانه، ممکن است درمعرض تعرض دیگر سبب اسکان جمعی و قرارگیری در محیطگرد بهما کودکان و نوجوانان زبالهاندازد. ا

 جنسان خود قرار گیرند.هم
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 رشد اجتماعی (9

ــ رشد اجتماعی کودک است. اریکسون،  شودسالی را موجب میکه انتقال کودکی به نوجوانی و سپس بزرگ یکی از مراحل رشد ــ
کوشی دربرابر احساس سخت»زمان، یعنی شناس بزرگ آمریکایی، معتقد بود که کودکان در اواسط دورۀ کودکی با دو چالش همروان

دانست. کارها را عامل این دو چالش می دادن درستساالن و نیز تمایل کودکان برای انجامت بزرگشوند. او توقعامواجه می« حقارت
های های ایجاد شایستگی در کودکان، محیطهای متناسب با سن است و یکی از مؤلفهمعنای پرورش و افزایش مهارتکوشی بهسخت

شده در دیدگاه اریکسون به خودپندارۀ مثبت ناشی از کوشی عنوانسختاند. گرد از آن محرومآموزشی رسمی است که کودکان زباله
های جسمانی و صورت مناسب باید در محدودۀ تواناییدادن کارها بهشود. این درحالی است که انجامکارها منجر می دادن درستانجام

به  گردی در درازمدتکار زباله دادن درستگرد، انجامالهروانی کودک و کاماًل متناسب با سّن او باشد. حال، در شرایط زیستی کودکان زب
کار در این حیطه ندادن درست حال، انجامشود و درعیننفس منجر میهای حاد و مزمن و اختالل در عزتهای جسمی و بیماریآسیب

 های اوست.واناییکند، چراکه این مجال تنها محّل بروز تدار میازپیش خدشهنیز احساس شایستگی کودک را بیش

عنوان شهروندی که اصول تواند کودک را بهکوشی با مؤلفۀ احساس مسئولیت اخالقی همراه است و در آینده میازسویی، سخت
ن سبب داشتن خانوادۀ گسترده، امکاگرد بهدارد تربیت کند. این درحالی است که کودکان زبالهاخالقی را بر منافع فردی خود مقدم می

یابد. شان برای خانواده معنا میمیزان زیادی در ارتباط با کارکرد اقتصادیدهند و احساس مسئولیت اخالقی آنان بهی را ازدست میرشد فرد
گرد های مرتبط با سّن کودک نیز معنا دارد، اما در کودکان زبالهدلی با دوستان و مشارکت با آنان در عرصهکوشی در همازسوی دیگر، سخت

های دیگر نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد. در دورۀ ساالن بیشتر در زمینۀ اقتصادی و درحین کار دیده شد و در زمینههم امشارکت ب
نفس آنان تأثیرگذار است. رسیدن به هویت کنند، بر میزان عزتهایی که کودکان از اعمال خود دریافت میمتوسطۀ کودکی نیز واکنش

نفس است. کودکی که تصور و احساس نفس و عزتهای بسیار مهم در بهبود افزایش اعتمادبهد از مؤلفهشخصی و احساس رضایت از خو
دهد نفس خود را ازدست میبودن ازسوی دیگران مواجه است، عزتارزشکند که ازنظر اجتماعی، فردی، شغلی، و فرهنگی با نگرش بی

که  های آشکار ــهای عقیدتی تندرو و خشونتبینی دچار شود و با پیوستن به فرقهوننفس افراطی، ممکن است به افزیا در فرایند اعتمادبه
 .آیدــ گرفتار می پیامدی است از تحقیرهای متوالی درطی سالیان

نظر او، کار در مقطع نوجوانی رفتار اجتماعی دانست و بهدرآمدی برای رشد اجتماعی آنان میهرچند پیاژه کار نوجوانان را پیش
شود، اما باید توجه داشت که کار تائیدشدۀ موردنظر پیاژه درجهت رشد نگرشی ذهنی و اجتماعی و هیجانی کودک ایسته را موجب میش

که کار برای کودکان موردمطالعه این پژوهش، داند، درحالیگر رشد میاست و متناسب با توان جسمی و روانی اوست. پیاژه کار را تسهیل
 ود.شهای متفاوت رشد نادیده گرفته میرود و در این میان، جنبهشمار میرس و هدف نهایی زندگی بهسالی پیشگای برای بزرمقدمه

 افتد:که رشد اجتماعی در سه بستر ذیل اتفاق میضمن آن



 یغمـای کودکـی  933
 

قوام و سّن کودک و تعامل با ا اقتضایهایی بهتواند با دادن مسئولیتاز این نیز گفته شد، محیط خانواده میکه پیشگونه: همانخانواده ــ
دلیل مهاجرت و دوری زودهنگام از گرد بهکه در پژوهش حاضر، کودکان زبالهآشنایان، رشد اجتماعی کودک را تسریع بخشد. درحالی

 اند.حرومهای کارآمد در بستر خانواده مکنند و از امکان تقویت ارتباطای دیگر تجربه میگونهشدن را بهخانواده روند اجتماعی

گر، بیان دیاست. به شدن در این مقطع سنیترین عوامل اجتماعیویژه در مقطع نوجوانی از مهمساالن به: تأثیر گروه همساالنگروه هم ــ
مدرسه،  چونهایی همدیگر در محیطوگوهای نوجوانان با یکساالن در نوجوانان بیش از تأثیر والدین یا خانواده است. گفتتأثیر گروه هم

رای گونه تعامالت را بکند و ایندیگر نزدیک میهای آموزشی، حاکی از مسائل مشترکی است که آنان را به یکهای ورزشی و مکانباشگاه
أثیر گرد تشود. این درحالی است که کودکان زبالهنوایی و همانندسازی اجتماعی منجر میسازد و در بیشتر موارد، به همچسب میآنان دل

 ساالن قرار دارد.شدن آنان در گسترۀ تابعیت محض از گروه بزرگکنند و روند اجتماعیساالن را صرفًا درحین کار تجربه میگروه هم
های ها در موقعیتهایی نیاز دارند. این مهارتگوی مؤثر به کسب مهارتوپذیری و مهارت گفتشدن و جامعهکودکان درجهت اجتماعی

درحّد  گردکه تعامالت کودکان زبالهشود، درحالیهای تفریحی، و ارتباطات خانوادگی تقویت میهای آموزشی، محلنمتنوعی مانند مکا
شود و ارتباط با خانواده نیز صرفًا ازطریق تلفن یا دیدارهای محدود ساالنه ارتباط با افراد داخل کانکس یا ارباب و نمایندۀ او محدود می

 گیرد.صورت می

گیری با جامعۀ میزبان را ندارند، ممکن است بین فرهنگ خود و فرهنگ که فرصت ارتباطدلیل آنگرد به: بسیاری از کودکان زبالهجامعه ــ
نفس آنان تحت تأثیر قرار گیرد. آنان خود را از جامعۀ کنونی کشور میزبان با تضادهای اقتصادی، اجتماعی، و ارزشی مواجه شوند و عزت

ترین مواّد شهری ارتباط دارند. درواقع، آنچه بین فرهنگ این کودکان و کنند و درحین کار، با آلودهو در حاشیه زندگی می دانندبیگانه می
توان گفت شدن است. میگرفتهاست، نه تلفیق فرهنگی که نوعی مرزبندی فرهنگی، احساس جدایی، و نادیده دادهفرهنگ کشور میزبان رخ
 شود.آوری زباله محدود میدکان و جامعۀ میزبان به تولید زباله و سپس جمعکه تنها مشارکت این کو

توانند الگوهای تازۀ رفتاری را ازطریق مشاهده بیاموزند و بعدها در براساس نظریۀ یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا، کودکان می 
دند، در ای دیده بوگرانههای بندورا، کودکانی که الگوهای پرخاشبه پژوهشطور مثال، باتوجههای دیگر آن رفتار را نشان دهند؛ بهموقعیت

ا گرانه رکه کودکانی که الگوهای غیرپرخاشدادند. حال آنای از خود نشان گرانۀ مشابهموقعیت سرخوردگی بعدی، رفتارهای پرخاش
کنند، ه، رفتاری که کودکان در جامعه مشاهده میدادند. طبق این نظریمشاهده کرده بودند، رفتاری توأم با خودداری از خود نشان می

 اند:اجهگرد در جامعۀ ایران با سه نوع برخورد موشدن و رفتارهای آتی آنان داشته باشد. کودکان زبالهسزایی در روند اجتماعیتواند تأثیر بهمی

فتار جسمی، آزار جنسی و عاطفی، اغفال یا : سازمان بهداشت جهانی خشونت را شامل همۀ اشکال سوءررفتار همراه با خشونتالف( 
کامل یا منزلت سالمت، بقا، تداند که به صدمه یا آسیب بالفعل یا بالقوه بهکشی میگرایانه، استثمار تجاری، یا سایر موارد بهرهرفتار اهمال

 گیرند. این تجربۀ خشونتها قرار میتگرد درطول زندگی خود درمعرض انواع خشونبا این تعریف، کودکان زباله شود.کودکان منجر می
های یکی از شهرهای کشور میزبان شود و تا خشونتی که در خیابانــ شروع می کنندزده رشد میکه در فضای جنگ از ابتدای کودکی ــ
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ک جسمی کود مدت درمعرض خشونت تأثیرات مخربی بر رشد روانی و حتیکند. قرارگرفتن طوالنیکنند، ادامه پیدا میتجربه می
زا، ترسهای اسچنین کودکان دراثر حادثهگذارد؛ اضطراب، کمبود تمرکز، و اختالل در یادگیری تنها بخشی از این آثار مخرب است. هممی

مبتال شوند. ممکن است این اختالل در سه حالت رخ دهد؛ « از سانحهاسترس پس»مانند قربانی خشونت شدن، ممکن است به اختالل 
اول، آسیب برای خود فرد اتفاق بیفتد. در حالت دوم، کودک آسیب شدیدی را مشاهده کند. و در حالت سوم، کودک مطلع شود  در حالت

 که آسیب شدیدی برای یکی از نزدیکان او اتفاق افتاده است.

کند و این یادآوری خود مرور میبار را در ذهن طور مکرر و ناخواسته، حادثۀ فاجعهاز وقوع آسیب، فرد دارای این اختالل، بهپس
کند تا از رویارویی با هر آنچه یادآور حادثه است اجتناب که فرد تالش میایگونهنماید، بهاحساس اضطراب شدیدی را در فرد ایجاد می

ایمنی کودک، ها باعث صدمه جدی به سیستم وقوع است. این حالتکند در همان لحظۀ حادثۀ درحالکند، چراکه هر بار احساس می
گردی که ناچار است تا شود. حال اگر تصور شود که این آسیب برای کودک زبالهپذیر و حمالت همراه باخشم میرفتارهای تحریک

 زاتر خواهد بود.مراتب آسیبهای پایانی شب در خیابان باشد رخ دهد، این پدیده بهساعت

اضطراب و تجربۀ خشونت در روند تخریبی رشد اجتماعی این کودکان نیز مؤثر است. براساس نظریۀ یادگیری اجتماعی، این  
ین سوی دیگر اها افزایش یابد. آنگرانه در آنگیرند و ممکن است میزان رفتار پرخاشآمیز را از جامعه یاد میکودکان رفتارهای خشونت

 انزوای اجتماعیکردن و خورده و ترسیده است، ممکن است دوریکودکی که در خیابان تحقیرشده، کتکطیف انزوای اجتماعی است. 
 ساله روایت کرد:84گردی نوجوان زبالهباره، را انتخاب کند. دراین

 من با این مردم اصاًل رابطه ندارم.

ترین نوع خشونت علیه کودکان است. هرگونه کنند. خشونت جسمی آشکارگرد انواع مختلف خشونت را تجربه میکودکان زباله
ها درمعرض انواع گرد در خیابانشود. کودکان زبالهها خشونت جسمی محسوب میاقدامی برضد جسم کودکان با هدف آزار یا کنترل آن

 ساله روایت کرد: 89اند. کودکی وسیلۀ نهادهای رسمیگیری بهوشتم، و دستدعوا، ضرب

ر سطل آشغال باهاشون دعوا کردم، بهم چاقو زدن. وانت داشتن، ایرانی بودن. منم زدم سراشون یه بار بزرگا زدنم؛ س
 رو شکستم.

 کودک دیگری گفت: 

آد، با موتور ریم، با ماشین میای میکنه. هر کوچهکنه، تا ما رو نگیره، ول نمیآد ما رو دنبال میشهرداری می
بره. بره. گیرشون بیفتیم، میزنه. آشغالت رو، همش رو میهمون میگیره یه کتک حسابی بآد دنبالمون، میمی
 ده.کار میرو صاحبکنه. جریمه ده تمیز کنیم و جریمه میده آشغال میبره، میمی
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چنین این کودکان درمعرض خشونت کالمی نیز قرار دارند که ابزار آن با خشونت جسمی متفاوت است. در خشونت کالمی با هم 
نفس بهتواند اثرات بسیار مخربی بر اعتمادرو هستیم. این نوع خشونت میآورند روبهبار میو توهین و انواع کلماتی که رنج روانی بهتحقیر 

ونت گری شود. تأثیرات روانی خشهای منفی زیادی ازقبیل ترس، نفرت، حقارت، و پرخاشکودکان داشته باشد و باعث پدیدآمدن احساس
 ساله چنین است:80تر باشد. در این زمینه، روایت کودکی مراتب از دردهای جسمانی آزاردهندهبهتواند کالمی می

گی؟[ گن افغانستانی کثیف، چرا ایران اومدی؟ ]تو چی میدن. ایرانی میسن خودم من رو هل میهای همبچه
 شم.گم، ناراحت میهیچی نمی

 سالۀ دیگری گفت:83کودک  

زنن ادبن. میهاش بیجا بچهگن، آی! چرخت رو بذار کنار، ازین چیزا. اینسر می. یک1ننزحمله میآدم رو پیش
 های خیابون اصلی.زنن، بچهگه این لمشته، کثیفه. آدم رو خار میآدم رو. می

تفاوتی است. گویی که این کودکان جدا از جنبۀ محرومیت از حقوق شهروندی، : واکنش دیگر جامعه درمورد این کودکان بیتفاوتییب( ب
یک از شهروندان صحبت نکنند و همۀ اند. درواقع، ممکن است این کودکان درطول روز با هیچمنزلۀ موجوداتی نامرئیدر شهر نیز به

شدن کودک را به بحران هویت، سرخوردگی، انزوا، و خشمی درونی دچار انگاشتهآنان رد شوند. این نادیده اعتنا از کنارشهروندان نیز بی
 گردی روایت کرد: کند. در همین زمینه، کودک زبالهمی

 ده.بینی، به آدم اهمیت نمیهرکسی رو می

ادهایی که دکنند که اتفاقات و رویاند و تصور میمواجه« افسانۀ شخصی»که نوجوانان در عبور از این مقطع با پدیدۀ به اینباتوجه
توان درنظر گرفت ای را با این عمق درک نکرده است، میکس چنین تجربهفرد و یگانه است و هیچدهد، منحصربهبرای آنان رخ می

تفاوتی نودی را تجربه خواهند کرد و بیگرد نیز چنین تصوری را دنبال کنند تا چه میزان احساس یأس و ناخشکه نوجوانان زبالهدرصورتی
 زا خواهد بود.جامعه برای آنان تا چه حد آسیب

های کالمی یا ابزاری برخی از شهروندان است. شوند، توجه و حمایترو می: رفتار اجتماعی دیگری که این کودکان با آن روبهتوجهج( 
د و ها مؤثر باشدلی در آنتواند در نگاه این کودکان به جامعه و تقویت همها شکلی از ترحم به خود نگیرد، میکه این حمایتدرصورتی

 احساس خودارزشمندی را در آنان تقویت کند.

زیستی دارند، این واقعیت است که محّل اسکان این کودکان، در بیشتر گرد با آن همآسیب اجتماعی بزرگ دیگری که کودکان زباله
جا، مواّد مخدر مصرف کنند. درنتیجه، این کودکان از چندین نفر دیگر است که ممکن است در آن هایی با حضور حدودموارد، کانکس

تواند، هم سالمت جسمی و ذهنی آنان را تحت تأثیر اند. این موضوع میسنین پایین درمعرض مواّد مخدر و دود حاصل از استعمال آن
                                                             

 ترسونن.. می 1



 930    های پژوهشنتایج و یافته   
 

 زا را برای اینبا این آسیب اجتماعی آشنا کند و امکان الگوبرداری از رفتاری آسیبها را زودتر از موعد قرار دهد و هم ازنظر اجتماعی آن
 ای دربارۀ استعمال مواّد مخدر چنین گفت:ساله88کودکان فراهم کند. کودک 

 کشیم.حاال خودم عمرم نکشیدیم، عمرًا نمیکشن. تابهزنن، جلو ما میمی 1اینا[ ...]تریاك رو فقط 

 رشد ذهنی( 4

 تواند در رشد ذهنی کودکان تأثیر بگذارد، حضور در فضاهای آموزشی متناسب با سن، ازقبیل مدرسه، است.یکی از عوامل مهمی که می
چنین بعداز هم اند.از امکانات آموزشی محروم بوده دلیل جنگ در کشور خود، فقر اقتصادی، و نیز اجبار به کارگرد بهبیشتر کودکان زباله

روز مجال و توانی برای پرداختن به آموزش های طوالنی شبانهگردی در ساعتدلیل حجم باالی کار زبالهرود به ایران نیز بهمهاجرت و و
های دلیل نداشتن اوراق هویتی، امکان تحصیل آنان با مشکالت و هزینهکه آنان تمایلی نیز به این مهم داشته باشند، بهدرصورتی یابند.نمی

های ذهنی و هوش شناختی و استداللی این کودکان شود و بر تواند باعث رشدنیافتن تواناییاین محرومیت می خواهد بود. روزیادی روبه
هایی پرورش دهد که ازنظر پیاژه، آموزش درجهت افزایش رشد ذهنی، باید بتواند انسان ها سایه بیفکند.های روزانۀ آنتمامی فعالیت

نابع پژوهش از ممطالعۀ این گر و منتقد باشند و از پذیرش و تابعیت محض دوری کنند. کودکان موردپرسش کارهای خالقانه انجام دهند،
تنهایی عامل مهمی در ترک تحصیل افراد وابسته قومیت به» دارد( بیان می8212نت لس )  اند.بهرهفاکتورهای رشد ذهنی کم ۀکنندتغذیه

 ای روایت کرد:ساله89مبحث آموزش، کودک  بارۀدر .«شود، فقر اقتصادی استتفاوت می های قومی نیست. آنچه موجب اینبه اقلیت

 مون رو خراب کردن، طالبان خراب کرد.سواد ندارم. مدرسه رفتم، ولی مدرسه

ها تأثیر آنشوند، از زمان مواجه میهای چندگانه در یککه با محرکساله توان تفکر سریع را ندارند و زمانی 88تا  2کودکان 
های پرترافیک مواجهه با آسیب را در آنان های پایانی شب و محیطهای طوالنی و در ساعتها برای ساعتنابودن در خیاب .پذیرندمی

کنند و بین نی بییابند تا تأثیرات احتمالی یک یا چند متغیر را پیشبعد توانایی آن را میه سالگی ب88کند. ازنظر پیاژه، نوجوانان از بیشتر می
های آموزشی گرد از امکان استفاده از محیطواقعیت موجود و احتمال وقوع یک رویداد ارتباط منطقی بیابند، اما بدان سبب که کودکان زباله

 که بین واقعیت موجود و شرایط ویژۀ خود و احتمالاند، احتمال آنبهرههای فکری و ذهنی و استداللی بیو قرارگیری درمعرض چالش
فت توان گبیان دیگر، میها و مخاطرات پیوند قائل شوند، تا حدودی محدودتر است. بههای محیطی و بیماریدچارشدن به انواع آسیب

ست و روی آنان قرار گرفته اسبب پذیرش قطعی شرایط موجود و عدم امکان ایجاد تغییر در آن، جز پذیرش آنچه در پیشکه این کودکان به
د و با دانهای گذشتگان خود میگرد خود را وارث آسیببینند. کودک زبالهای نمیشده است؛ چارهدوش آنان گذاشته  مسئولیتی که بر

داند و کاماًل خود را درگیر بینی آینده را امری غیرمحتمل مینوعی تصور آینده و پیشدهد و بهکسب هویت آنان همان مسیر را ادامه می
 شوند.سالی میدرواقع، این کودکان بدون گذر مؤثر از مرحلۀ نوجوانی وارد مرحلۀ بزرگ کند.موقعیت فعلی فرض می

                                                             
 شده خودداری شد.  ماندن، که یکی از اصول اساسی اخالق در پژوهش است، از ذکر نام بردهنام. براساس اصل رازداری و بی1
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نیز فاصله ها است که از رشد هیجانی خود آسیب است و سالخوش شدت دستبهدر یک نگاه کلی، رشد عاطفی این کودکان  
اند. در حیطۀ رشد های هیجانی مؤثر دور شدهترین واکنششده است، از ابتداییهایی که به آنان تحمیلاند و درمقابل ناکامیگرفته

 دلیلسبب احتمال قرارگیری در موقعیت تعرض و تجاوز و نیز بهساالن خود و درمقایسه با استانداردهای رشد، بههم جسمانی نیز درقیاس با
بب سهای ارتباطی این کودکان و رشد اجتماعی آنان نیز بهاند. مهارتشهری، از معیارهای رشد جسمانی دورمانده ترین موادّ تماس با آلوده

زان تواند به کاهش میساالن خود در جامعه میآمیز و عدم تناسب زندگی این کودکان با بیشتر همهای مؤثر انسانی و احترامنبود ارتباط
ون خوش توقف یا سکرشد استداللی و شناختی آنان را نیز دست ،حالهای کارآمد بینجامد و درعینپذیری، و ارتباطدلی، مسئولیتهم

بیان دیگر، هرقدر بر تعداد کودکان شود. بهتر میرنگروز کمکند. در این میان، واکنش افراد جامعه دربارۀ این پدیدۀ غیرانسانی روزبه
ین معضل گرفتن ارسد که جامعۀ ما با نادیدهنظر میشود. چنین بهعنوان امری طبیعی برخورد میشود، با این مسئله بهوده میگرد افززباله

این درحالی است که واکنش انکار در سطح  .ــ سعی در انکار آن دارد پذیری روانی کودکان منجر خواهد شدکه به آسیب اجتماعی ــ
کنترل  سبب کاهش میزاندلیل عدم توجه به تبعات آن است و در سطح جامعه، بهدر حیطۀ متولیان، به و ستسبب شدت آسیب افردی، به

ه وقتی افتد. باید درنظر داشت کهای نامناسب اجتماعی اتفاق میشدن نقش افراد در تغییر پدیدهرنگبرد نظام اجتماعی و کمافراد در پیش
ساالنی چندان دور با بزرگای نهگیرد، در آیندهنفس کودك را نادیده میرشد، یعنی شادی و توجه به عزتترین مؤلفۀ ای اولین و اصلیجامعه

گاه خویش، کودکانی آسیبرو میروبه های مکرر ناکامی و ترس، در بستر رشد روانی تجربه اند که بادیده را پنهان کردهشود که در ناخودآ
گیرد و برنامۀ مدونی برای مراحل رشد آنان ای که کودکانش را نادیده مید بود. درواقع، جامعهنهخویش با تعارضات چندگانه مواجه خوا
ای، بدون توجه به این مسئله که اجتماع نه دلی اجتماعی دور خواهد شد. در چنین جامعهدرنظر ندارد، از سطح همکاری و هم

شود و در حالتی دوار، معضالت اجتماعی جامعه از یک ازهم انگاشته می بندی، سرنوشت افراد مجزاطبقهکشی است و نه قابلخطقابل
پذیری جای آموزش وظایف شهروندی و افزایش مسئولیتگرفتن آسیب بهگرایی و نادیدهیابد و مصرفسطح به سطوح دیگر گسترش می

ه انتقال کودکی ب
ن بزرگ سالی بدو

عبور از مقطع 
نوجوانی

محرومیت از 
تغذیه و خواب 
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رشد اجتماعی
محدود
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ان، حساسیت خود را ازدست دهد، باید انتظار آن ویژه در حوزۀ کودکهای متعدد، بهای که درمورد آسیبشود. جامعهترویج و تشویق می
ای را داشته باشد که نشاط جمعی از آن رخت بربندد و سطح اضطراب، ترس، ناامنی، و احساس تنهایی در آن افزایش یابد. در چنین جامعه

ا چنین ای بشتن نیست. در جامعهامیددا شود که دنیا محّل امنی برای زیستن، شادبودن، وپذیر این پیغام منتقل میبه کودکان آسیب
یابی سبب نداشتن امکان دستپذیر آن بهروانی شایعی خواهد شد و کودکان آسیب سازوکارمشخصاتی، قطعًا حالت دفاعی یا تهاجمی 

دا خشم و رو خواهند شد و با تجربۀ احساس عجز و ناتوانی، ابتهای اجتماعی با مشکالت زیادی در حوزۀ دفاع از خود روبهبه مهارت
 های انسانی مواجه خواهند شد.سر خواهند گذراند و درنهایت، با فروپاشی ارزش گری را ازسپس پرخاش

کند که او تنهاست و جامعه درقبال او هیچ مسئولیتی ندارد و گرد این پیام را منتقل میگردی به کودك زبالهحقیقت، پدیدۀ زبالهدر
سازد و دربرابر جامعه حالتی تهاجمی یا تدافعی درپیش ا در سایۀ خشم همیشگی خویش پنهان میترتیب، کودك احترام به خود راینبه

د. باید بازش در تیرگی تعفن شهری رنگ میانهای کودکشود و خالقیتدار میگونه است که احساس امنیت روانی او خدشهگیرد و اینمی
ای که انجامد و هزینهای معیوب میاین کودکان گذاشته است، به چرخه توجه داشت مسئولیتی که بخش بازیافت شهری بر دوش نحیف

 گردزباله .1در آینده برای ترمیم بهداشت روانی آنان صرف خواهد شد، بسیار هنگفت خواهد بود و تبعات سنگینی را دربر خواهد داشت
 گوید:می« چرا این کار را انتخاب کردی»ای در پاسخ به این سؤال که ساله82

 کردم ایران جای خوبیه.چین چیزی هست. فکر میدونستم همدونستم. وقتی اومدم ایران، نمیانتخاب نکردم. من نمی

 . واکنش دربرابر محیط22-9-9

گیری شخصیت انسان اذعان دارند، اما بعضی از این زمان ژن و محیط رشد و شکلشناسی بر تأثیرگذاری همهای روانبسیاری از نظریه
ژنتیک و رشد  کنند. پیاژه بر تعامل عواملها، به تأثیر ژن گرایش بیشتری دارند و بعضی دیگر نیز بر اهمیت مؤلفۀ محیط پافشاری میدیدگاه

حیط جویی با م، درپی  تعادل«انطباق»و « جذب»مغزی با محیط اجتماعی کودک، تأکید داشت. ازنظر پیاژه، کودک براساس دو فرایند 
 گیری از محیط و افزایش اطالعاتکند. درواقع، جذب بهرهید و ساختار تفکری کودک در انطباق با محیط پرورش پیدا میآخویش برمی

انجامد عادل میشود که به تسبب فشارهای موقعیتی جهت ایجاد سازگاری انطباق نامیده میبر پایۀ اطالعات پیشین است. تغییر رفتار به
تر فاکتور های اجتماعی و ویگوتسکی بر تأثیر بیشعیت موجود است. اریکسون بر نقش تعامالت ژنتیک با محیطو تعادل نیز سازگاری با واق

 محیط فرهنگ و تاریخ بر رشد و رفتار انسان نظر داشتند.

ند و یابی کالزمۀ شروع هر رفتاری آن است که فرد میزان شایستگی، توان و مهارت خود، و پیامد حاصل از رفتار خود را مثبت ارز  
جاکه واکنش مناسب درمقابل محیط سر گذارد. ازآنهای سخت را با تالش و مهارت خود، پشتتواند شرایط و موقعیتتصور کند که می

ها با به داشتن احساس کنترل الزم بر محیط بستگی دارد و احساس کنترل فرد نسبت به محیط به انتظار کارایی از خود، افزایش مهارت

                                                             
 قلم منصوره یزدانی چالشتریبه قانوننقل از روزنامۀ . به1
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های ز تواناییبینی وقایع و بدون ارزیابی مشخص ابینی احتمال مخاطرات وابسته است، بنابراین بدون پیشتجارب پیشین، و پیشاتکا به 
های هیجانی غیرکارآمد و یا اجتناب و توان دربرابر وقایع محیطی واکنش مناسبی از خود نشان داد و طبیعتًا شاهد واکنشفردی خود نمی

 کرد و واکنش غیرمتناسب با محیط را موجب می شود، به این شرح است:ط ازسوی فرد خواهیم بود. درواقع، آنچه عملانفعال دربرابر محی

 های پرمخاطره؛تردید دربارۀ خود یا پیامد رفتار خود یا کم برآوردکردن شرایط بحرانی و موقعیت 

 های پرمخاطره؛بیش برآوردکردن شرایط بحرانی و موقعیت 

 رو؛ های پیششناختی فرد دربرابر چالشهای رواناهش سرمایهتوان اندک و ک 

 های رفتاری منفعالنه درقبال  محیط؛ تبع آن، کرختی هیجانی و واکنشندانستن رفتار خود و پیامدها و بهمرتبط 

 های اجتماعی و قانونی؛نبود حمایت 

  غیرقابل کنترل دانستن وقایع؛ 

 محیطی را افزایش دهد؛که پاسخ ممکن است مخاطرات تصور آن 

 ها به موارد مشابه.تعمیم عدم موفقیت 

به  گذارد و(، انفعال رفتاری دربرابر محیط، بر یادگیری، هیجانات و انگیزۀ فرد تأثیر می8272براساس دیدگاه سلیگمن و آلوی ) 
نفس تعزسازد. نفس او را مختل میمد و عزتانجاشود. احساس نداشتن کنترل بر وقایع به درماندگی فرد میعدم واکنش در فرد منجر می

ر دیگر دارند. مهارت تاب آوری دآوری رابطۀ معناداری با یکنفس و تابیکی از فاکتورهای مؤثر سازگاری فرد دربرابر محیط است. عزت
. 8، شایستگی اجتماعیداشتن احساس . 0، آموزش الزم و متناسب با رشد. 9، داشتن حّس امنیت. 8 یابد:شش حوزۀ مشخص نمود می
 های مثبت.برخورداری از ارزش. 2، امکان پرداختن به استعدادها و عالیق. 4، برخورداری از روابط دوستانه

آنچه »، حّس امنیت را، در حوزۀ «آنچه از آن برخوردار است»تواند در حوزۀ های مذکور، کودک و نوجوان میبه مؤلفهباتوجه  
، احساس خودکارآمدی و شایستگی را تجربه کند. براساس شواهد، «تواندآنچه او می»را و در حوزۀ  ، احساس خودارزشمندی«هست

تواند بر آیندۀ آنان رو هستند که میهایی جدی روبهآوری با ضعفهای تابگرد در هر شش حوزۀ مؤلفهتوان گفت که کودکان زبالهمی
 گونه توضیح داد:را اینها توان آنتأثیرات مخربی را برجای بگذارد و می

ت صورحاضر، به حال صورت قاچاقی و چه در. داشتن حّس امنیت: این کودکان چه در کشور افغانستان، چه درطول مسیر به ایران به8
لی است حاانجامد. این درکنند که به فرسودگی روانی آنان میهای ممتد و مداومی را تجربه میشوند و استرسپیوسته مورد تهدید واقع می

 که اولین نیاز اساسی هر کودک درطول زندگی احساس امنیت است.
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های که امکان قرارگیری درمعرض محرکسبب آناند و به. آموزش الزم و متناسب با رشد: این کودکان از کلیۀ امکانات آموزشی محروم9
یل کنند که به تحصاند، درظاهر تصور مینیز کشف نکرده های خود راشناختی و ذهنی و رشدی متناسب با سّن خود را ندارند و توانایی

 سازد.تر میکه این تبیین درواقع، تحمل شرایط موجود را برای آنان آسانای ندارند، درحالیعالقه

یعتًا بگردی، و عدم پذیرش جامعۀ میزبان، طدلیل فقر، مهاجرت غیرقانونی، اشتغال به زباله. داشتن احساس شایستگی اجتماعی: به0
های شهری و اجتماعی پنهان سامانیگردان با ناکامی مواجه خواهد شد و حضور این افراد در سایۀ نابهاحساس شایستگی اجتماعی زباله

ها قرار ترین آسیبکه جسم و روان کودکان را درمعرض مخرب خواهد ماند و عدم حساسیت اجتماعی دربارۀ این پدیدۀ ناپسند را ــ
ها و ابراز آن نمایان خواهد که احساس شایستگی اجتماعی درجهت کشف توانمندیپی خواهد داشت. آنچه مسلم است اینــ در دهدمی

سالی یا حمایت های بزرگهای مذکور صرفًا در چارچوب پذیرش اولویتکه درمورد افراد حاضر در این پژوهش، مؤلفهشد، درحالی
 یابد.اقتصادی خانواده تجلی می

ن در شرایط دلیل بودسبب دوری از منابع عاطفی و بهگرد بهدالنه در میان کودکان زبالهداری از روابط دوستانه: برقراری ارتباط هم. برخور8
های حمایتی است و نه لزومًا فعالیتی در روند رشد اجتماعی منزلۀ نوعی نیاز درجریان فقدان محیطعنوان مهاجر غیرقانونی( بهدشوار )به

 کودک.

های محیطی بستگی است های آموزشی و محرک. پرداختن به استعدادها و عالیق: کشف استعدادهای کودک به برخورداری از محیط4
های کودک را کشف کنند و در زمینۀ شکوفایی های مداوم، مربیان کودک و یا مراقبان و والدین مقتدر بتوانند تواناییتا در جریان آموزش

گاهی صورت میاستعدادهای کودک او ر جاکه گیرد و ازآنا حمایت کنند. ازطرفی، کشف عالیق کودک درجهت آموزش مهارت خودآ
های ناخوشایند مانند ترس، خشم، های آموزشی و استرسورهای محیطی، هیجانسبب نبود حمایتکودکان حاضر در این پژوهش، به

ر فرض محال، یابند و بنابراین مجالی برای پرداختن به کشف عالیق خود نمیکنند، بنفرت، اضطراب، و نگرانی را بیش از اندازه تجربه می
گاه باشند، هیچ موقعیت و فرصتی برای آشکارسازی آن نخواهند یافت.  اگر از عالیق خود نیز آ

سالی، های مثبت فردی خود را درجهت پذیرش نقش بزرگگرد برخورداری از ارزشکودکان زباله های مثبت:. برخورداری از ارزش2
های مثبت آنان در حیطۀ نظام عقیدتی، قومی کنند. در زمینۀ اجتماعی نیز ارزشویژه نقش اقتصادی و تأمین معاش خانواده، تعریف میبه

، صورتی غیرقانونی درجریان استن در جامعۀ ایران با نداشتن اوراق هویتی و بهیابد و بدان سبب که حضور این کودکاو تباری معنا می
وانند با تهای متعددی همراه باشد. درواقع، این کودکان نه میتواند با تعارضهای فردی و قومی برای این کودکان میبنابراین حفظ ارزش

های فرهنگی خود را با کشور  میزبان تلفیق نمایند. راحتی مؤلفهند بهسازی کنند و نه قادرسانفرهنگ کشور میزبان همانندسازی و هم
شوند یا فرهنگ خود را با فرهنگ جامعۀ طور کامل جذب میهای قومی مهاجر در هر کشوری معمواًل یا در فرهنگ کشور میزبان بهگروه

اند تا های خود دارند و یا با انزواگزینی درتالشارزش کنند یا با جداسازی فرهنگ خود از جامعۀ میزبان سعی در حفظمیزبان تلفیق می
گرفته در پژوهش حاضر، مشخص است که کودکان های صورتکمترین مشارکت و تداخل را با جامعۀ میزبان داشته باشند. با بررسی
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رپیش های فرهنگی خود دبرای حفظ ارزش ناچار انزواگزینی رابودن، بهدلیل کودکسبب حضور غیرقانونی در ایران و هم بهگرد، هم بهزباله
های نفس باالتر در میان اعضای گروهشناختی کارآمد و عزت( سازگاری روان8229) 1و ویلیامسون  اند. این درحالی است که جاویراگرفته

کسب هویت برای  ین مؤلفۀتر( در نیمۀ اول قرن بیستم، بزرگ8279دانند. براساس دیدگاه هاویک هرست )قومی را در تلفیق فرهنگی می
از گذشت یک سده، در بافت جوامع سنتی مانند جامعۀ نوجوانان پیداکردن شغل و داشتن کار و کسب درآمد بود. این درحالی است که پس

لی مطرح ی اصاعنوان دغدغهــ هنوز مسئلۀ اشتغال نوجوانان و حتی کودکان به که درگیر فقر و جنگ نیز هستند گرد ــمبدأ کودکان زباله
  است.

 

                                                             
1. Chavira & Williamson  

واکنش دربرابر محیط

سازگاری دربرابر محیط

جذب و انطباق

انتخاب فعاالنه

افزایش عزت نفس، خودکارآمدی و تاب آوری

امکان رویارویی مؤثر با رخ دادهای ناگوار

(کارایی)امکان اثربخشی بر محیط

فاوتافزایش انگیزه و امید برای امتحان مسیرهای مت

(سازش)انفعال دربرابر محیط 

پذیرش ازروی ترس

رفتار اجبارگونه

کاهش عزت نفس

پذیرش منفعالنۀ روی دادهای ناگوار

انزوای دربرابر محیط

افزایش اضطراب، افسردگی و درماندگی

 محیط دربرابر واکنش نوع متفاوت پیامدهای :0-82 شمارۀ نمودار
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دادهای ناگوار کمک تواند به فرد در رویارویی مؤثر با رخهایی است که میترین مهارتکه از مهم آوری ــهای تاببه مؤلفهباتوجه 
آوری فرد برای امکان اثربخشی بر محیط و افزایش شایستگی و مهارت تابنفس به احساس توان افزود که کنش متقابل عزتــ می کند

های متفاوت جهت رسیدن چون امید، او را برای امتحان راهشناختی فرد، همهای روانرساند و با افزایش انگیزه و سرمایهکارایی یاری می
 شود:محیط با دو نوع واکنش ظاهر می توان گفت هر فرد دربرابرسازد. درواقع، میهای شخصی آماده میبه هدف

های الشکند و چهای ذهنی و روانی خود برای انعطاف با شرایط استفاده می. سازگاری دربرابر محیط: در این واکنش، فرد از تمام توانایی8
طور مثال، ند؛ بهکتار فرض میکنندۀ پیامد حاصل از رفبینند و تالش را تضمینهای خود میرو را درحکم فرصتی برای کشف تواناییپیش

ی از خطرهای احتمال ،کنند و فعاالنه سعی دارند تا با مداراکردناز ایجاد درگیری و دعوا خودداری می ،گردان در مواقع تنشبعضی از زباله
 ای روایت کرد:ساله84گرد که زبالهگونههمان ؛گیری کنندپیش

جام دعوا کنی، یکی دیگه هم دعوا کنی، دونی، چون اگه اینمیباید باهم چینج کنی.  باید اخالط کنی،
 ندازنت بیرون.می

 :نقل کرد گرد دیگریو زباله 

دونیم؛ مثاًل جوریه، خودمون میشه، من سر سطل باشم اونم بیاد آشغال جمع کنه. همیشه کار ما ایناین که نمی
باشه، ما حق نداریم خیز کنیم، از جلوش بگیریم. خودمون یه بنده خدا بیاد، بار هم سر سطل باشه یا اون جلوتر 

جوری بین خودمون دیگه برسید چی؟[ اونتاتون باهم شم ]دورد می ،رمگیم این بنده خدا جمع کنه. من میمی
گم بهش نون من گم نه من اومدم، تو برو. من میکنیم یا میآْیم؛ مثاًل اآلن جلوتر برسم یا نصفش میجور می

 رم اون خیابون.بر یا نون خودت رو؛ تو برو این خیابون، من میرو ن

تار اجبارگونه و گرفتن رف وچرا و درپیشچونشدن دربرابر شرایط، پذیرش بیمعنای تسلیم. سازش و انفعال دربرابر محیط: این واکنش به9
نفس کاهش و عزت شودیط، انفعال کامل رفتاری نمایان میناپذیری شراترتیب، با تفسیر فرد از کنترلفقدان تعامالت فعاالنه است. بدین

عنوان واکنشی دربرابر آوری، پذیرش غیرعامالنۀ فرد بهها یا تابدادهای ناگوار و عبور موفق از چالشجای مواجهه با روییابد و بهمی
دیدکنندۀ جنگ، فقر، ناامنی و مهاجرت های تهگرد شرایط و موقعیتبه پژوهش حاضر، کودکان زبالهشود. باتوجهمحیط ظاهر می

دلیل عدم اند و با انزواگزینی در جامعۀ میزبان و بهاند و با رفتاری اجبارگونه، تن به شغلی پرمخاطره دادهغیرقانونی را ازروی ترس پذیرفته
وسته و فزاینده، اضطراب و افسردگی طور پیدادن شغل، به برخورداری از اوراق هویتی و برخوردهای تهدیدآمیز و نگرانی درمورد ازدست

 چنین روایت کردند: هاگرددر همین مورد، زباله .کنندو درماندگی درمقابل موقعیت را تجربه می

 بعضیا نیش و کنایه زدن، حرف بد گفتن، منم سرم رو پایین گرفتم.
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آد ستادم کنار خیابون، یکی میوایجا کاری، دعوا، فحش، بدبختی؛ مثاًل من ایناینا رو فحش داده. کتکخانومم
ما  .زنهآد تو گوشمون میگه بردار، زر مفت نزن. میدارم. میگم باشه داداش، اآلن برمیگه بردار بردار. میمی

 آد.دستمون نمی هم کاری از

های فرهنگی و قومیتی، های شخصیتی، ارزشای از ویژگیشده، واکنش هر فرد دربرابر محیط به مجموعهبه موارد عنوانباتوجه 
روانی  آوری سالمتهای اجتماعی و قانونی بستگی دارد. اما چنانچه فرد بتواند با تقویت مهارت تابهای محیطی و حمایتکنندهتقویت

ه نش فرد بکآوری، واهای تابدر غیر این صورت، بدون برخورداری از مؤلفه ،خود را حفظ کند، واکنش او به محیط سازگارانه خواهد بود
 گرانه است.محیط سازش

 یأس و استیصال. 29-9-9

ها، قواعد اجتماعی حائز سوگیری ها، تبعیضها، عدم موفقیتسبب ناکامیهای متفاوت ممکن است بهها در موقعیتهمگی انسان
چه درماندگی گرفتار شوند. چنان های موقعیتی به یأس وهای پرتنش و استرســ و زندگی ضرر گروهی دیگرینفع گروهی خاص و بهبه ــ

اس های موجود باشد، احسهای فرد بیش از چالشبیان دیگر، تواناییهای فرد را تحت تأثیر قرار ندهد و بهاحساس استیصال توانمندی
وده شود، اما ایط افزدلیل احساس کنترل بر شرهای فرد بهبسا در رویارویی با چنین تجاربی بر توانمندییأس امری موقتی خواهد بود و چه

دست از  خواه فرض کند؛دور از پیامد دلنتیجه و کنترل بداند و تالش درجهت تغییر وضعیت را بیرو را غیرقابلاگر فرد موقعیت پیش
صورت تصادفی ( به8272حسی یا کرختی هیجانی دچار خواهد شد. سلیگمن و دیگران )تالش متناسب خواهد کشید و به نوعی بی

گیرند، یگریز قرار مکه دربرابر شوک قابلشوند، حتی زمانیاجتناب مواجه میصورت مداوم با شوک غیرقابلهایی که بهشدند سگ متوجه
توانند از دریافت اجتناب دریافت کرده بودند، یاد گرفتند که با تالش میهایی که شوک قابلکه سگدهند. درحالیفعالیتی از خود نشان نمی

نابی را اجتدادهای غیرقابلهایی که رویها نیز تعمیم دادند و متوجه شدند که حیوانات و انساند. آنان این کشف را به انسانشوک بگریزن
ها بر پیامد و نتایج هیچ تأثیری نخواهد داشت. های آندهی امری بیهوده است و تالشنمایند که اساسًا پاسخکنند تصور میتجربه می

اس کنترلی گونه احسرو نیز تعمیم خواهند داد. درواقع، وقتی افراد نسبت به موقعیت موجود هیچهای پیشرا به موقعیت درنتیجه، این تصور
 .پاسخی دچار خواهند شدشود و به بیدار مینفس آنان خدشهنداشته باشند و وضع موجود را به عدم شایستگی خود نسبت دهند، عزت

را  پاسخی یا پاسخ غیرمتناسب با موقعیته شرایط بیرونی و اجتماعی منسوب کنند، بازهم احتمال بیآمده را بهرچند اگر موقعیت پیش
(. چنانچه فرد علت عدم موفقیت خود را در کنترل شرایط و 8014مارشال، نفس فرد کاهش نخواهد یافت )شاهد خواهیم بود، ولی عزت

او نیز  های بعدیکند و این نگاه بر نوع واکنشد را امری پایدار فرض میتغییر وضعیت موجود به امری همیشگی نسبت دهد، شکست خو
 مدت دچار درماندگی خواهد شد.تأثیر خواهد گذاشت و اگر عدم کنترل شرایط توسط فرد را امری موقتی بداند، تنها در کوتاه
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نفس با خودکارآمدی رابطۀ معناداری حال که عزتشود. درعیننفس تلقی میاحساس مثبت درمورد خود و ارزشمند دانستن خوْد عزت
اند یا خانواده و های مکرر قرار گرفته. کودکانی که مورد سوءاستفادهکاهدمیدارد، احساس منفی دربارۀ خودکارآمدی از احترام به خود 

گی عنوان امری همیشدهند و آن را بهاند، در بیشتر موارد، علت بروز وقایع ناگوار را به عدم کفایت خود نسبت میحامیانشان را ازدست داده
چون خودکارآمدی، خودمختاری، و دفاع هایی همکنند. این درحالی است که داشتن احساس شایستگی در کودک با مؤلفهتصور می

 تواند تضمین شود.یموقع از خود مبه

 «شکست و ناتوانی انسان فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت خود است»( معتقد است 8228ویلیام جیمز )  
د هایی از اضطراب و تنش شدینفس پایین غالبًا نشانهنفس با سازگاری روانی رابطه دارد، افراد با عزتجاکه عزت(. ازآن8014مارشال، )
زمان  بیان دیگر، وقتی درطیگذارد. بهنفس کودکان تأثیر میویژه نزدیکان بر عزت(. واکنش اطرافیان به8014مارشال، کنند )ا تحمل میر

کنند و یا با مراقبان اصلی خود ساالن مقایسه میکودکان و نوجوانان واکنش دیگران نسبت به خود را متوجه می شوند یا خود را با هم
ا به آنچه گفته شد و بهای مذکور کاهش یا افزایش یابد. باتوجهتواند براساس مؤلفهکنند، احساس خودارزشی آنان میی میهمانندساز

فرساست، برای کودکان و نوجوانان ساالن نیز امری طاقتبا احساس یأس و درماندگی برای بزرگ که مواجهدرنظر گرفتن این موضوع 
ل سالی زودرس، و قبوشده در جامعۀ مبدأ، مواجه با بزرگهای تجربهدلیل دوری از خانواده، تحمل ناکامیبه گرد، تجربۀ این احساسزباله

ناپذیری داشته باشد. اساسًا آمادگی برای تغییر موقعیت و ایجاد بهبود در شرایط تواند تبعات جبرانهای غیرمتناسب با سن میمسئولیت
ش و داشتن امید های خوینگیزش نیز به احساس تسلط بستگی دارد و تسلط نیز به اعتماد به توانمندینیازمند انگیزۀ کافی است. داشتن ا

کنترل ناپذیر 
فرض کردن 
روی دادها

اد کاهش انگیزه برای ایج
تغییر در شرایط موجود

بی پاسخی

پاسخ نامتناسب با محیط

عدم ادراک وابسته بودن
پیامد به نوع پاسخ

ه انتساب وقایع ب
دبی کفایتی خو

کاهش 
عزت نفس

پایدار فرض کردن
شرایط موجود

کاهش تالش برای 
جودتثبیت وضع موخیتغییر یا بی پاس

به انتساب وقایع
علل بیرونی 

ن موقتی فرض کرد
وضعیت موجود

با ارائۀ پاسخ های غیرمتناسب
دتثبیت وضع موجووضع موجود

 درماندگی و استیصال و یأس الگوی :0-87 شمارۀ نمودار
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گردان، پذیرش شرایط موجود کاماًل مشهود است و بسیاری از زباله هایجاکه در روایتهای مختلف وابسته است و ازآنبرای امتحان راه
شتر چون کارهای ساختمانی، گاه بیها، همگردی درقیاس با انواع دیگری از فعالیتز زبالهنیز با درنظر گرفتن این موضوع که درآمد حاصل ا

گاهی کامل گردتوانند به تمامی تبعات ناگوار ناشی از پدیدۀ زبالهخود نمی سبب شرایط ویژۀ حاکم بر سّن گرد بهاست و کودکان زباله ی آ
هایی تواند در درازمدت، از این افراد، انساندرماندگی ناشی از پذیرش شرایط موجود میگردی و احساس داشته باشند، بنابراین پدیدۀ زباله

 ساالنی مینیاتوری بسازد.شده(، یا بزرگهای گمدور از تجارب خوشایند کودکی)کودکیپذیر، بهتابع، آسیب

تن اوراق هویتی، نیاز اقتصادی شدید، و نداشسبب ورود غیرقانونی، نداشتن باید توجه داشت که نداشتن حمایت قانونی در ایران به
گرد گزین نیز در پدیدآمدن احساس یأس و درماندگی تأثیر زیادی دارد. در همین زمینه، زبالههای شغلی دیگر و شغل جایمهارت

 ، گفت:«کنیدچرا کار دیگری نمی»ای در پاسخ به پرسش ساله98

 ین کار.کسی ما رو نبرد، ما هم دیگه آموخته شدیم به ا

 :روایت کردندگردان دیگری نیز در پرسش و پاسخی چنین زباله 

که بیاد بار ما رو، چرخ ما رو ببره، ما دعوا کنیم، زمانی]بازیافت دعوا کنه، گیر بده، بزنه، چی؟[ ُخب ما دعوا نمی
اگه از خدا ترسید و رحم کرد ام، نبره. جوریام و اونجوریکنیم که آقا ضعفیم و اینکنیم؛ عذر و التماس نمینمی

 .آدب چه فبهاالحال. اگه برد، کاری از دست ما برنمیو نبرد، ُخ 
رو  کشورمون شه. سخته، مشکالتا سخته. دیگه مجبوری تحمل کنی. خدا این رقمداشتنی که نمیجا دوستاین

 .کرده، مجبوریم تحمل کنیم

احساس 
بی ارزشی تابعیت 

محض

سازش

خشم 
هفروخفت

یافسردگ
خشم 
هفروخفت

شرایط 
ناگوار

افزایش 
آسیب پذیری

درماندگی

کاهش 
عزت نفس

 درماندگی و یأس چرخۀ :0-81 شمارۀ نمودار
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 . سّن شروع کار کودک24-9-9

ا، هم در هشوند. درواقع، نقطۀ شروع کار برای آنگردی میگردها از دوران کودکی و سنین پایین وارد بازار کار و شغل زبالهبیشتر زباله
 ر سّن دشود که ست. براساس کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کسی گفته میاکشور خودشان و هم در کشور مقصد، دوران کودکی 

سال تمام ممنوع است. این مطلب  84کار گماردن افراد کمتر از قانون کار در ایران، به 72چنین طبق ماّدۀ کند. همسال زندگی می 81زیر 
ر گرچه داکارکردن کنندۀ این نکته است که کودکان شرایط و توانایی جسمی و روانی الزم جهت کارکردن در بیرون از منزل را ندارند، بیان

واند تاند، میهای کوتاهی را درکنار والدین خود به کارکردن مشغولبعضی از موارد، برای کودکانی که درخالل آموزش و تحصیل، ساعت
 سالمت و امنیت جسمانی و روانی کودک را تهدیدکه ها آموزی داشته باشد، باید توجه داشت که برخی از کارها و فعالیتحرفهمثبت جنبۀ 

آید. تقریبًا در هر محیط کاری یک یا چند خطر تهدیدکنندۀ امنیت جسمانی وجود دارد که این شمار میاق کار کودکان بهکند مصدمی
 ویژه کودکان داشته باشد. خطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و تنشتواند پیامدهای مختلفی بر سالمت کارگران بهخطرات شغلی می

(. کار 8028شود. )طالیی و همکاران، هایی جسمی و روانی منجر میآن به بیماری ود و تأثیرات منفیشاغلب در محیط کار مشاهده می
ها، ساعت کاری طوالنی، کار در شرایط سخت، دوری از خانه و خانواده همراه است، پیامدهای جاکه با انواع آلودگیگردی ازآنزباله

 کال کار کودکان شناخته شده است.عنوان بدترین اشمختلفی برای کودکان دارد و به

 وضعیت کودکان  در کشور افغانستان به عنوان کشور مبدأ. 8-24-9-9

تنهایی قادر به تأمین نیازهای همۀ اعضای های پرجمعیت، پدر خانواده بهگردها فرزندان زیادی دارند و در خانوادههای زبالهمعمواًل خانواده
کافی برای تأمین  رآمدها اگر د(، خانواده8221فرزندان خود انتظار حمایت دارد. براساس نظریۀ باسو و ون )خانواده نیست. درنتیجه، از 

شود گیرند و در این حالت، درآمد کودکان به درآمد خانواده افزوده میکار مینیازهای کل اعضای خانواده نداشته باشند، کودکانشان را به
شود می داشتن فرزندان زیاد امری مثبت تلقی ،هاخانوادهبرای یعنی افغانستان،  را رفع کنند. در کشور مبدأ،کم نیازهای خود تا بتوانند دست

حمایت کنند. پسران از همان کودکی در کارهای کشاورزی، چوپانی و سایر امور  ۀ خودبا کارکردن از خانواد فرزندانرود که و انتظار می
 کنند. بنابرایناند. دختران نیز در کارهای خانه به مادران خود کمک میگزین پدر در خانوادهعی جاینوکنند و بهبه پدران خود کمک می

کنند. ها را از سنین کودکی وارد چرخۀ اقتصادی مینمایند و آنگذاری میعنوان نیروی کار سرمایهها بر فرزندان خود بهبیشتر این خانواده
ت دلیل مشکالجاکه بهدهند و ازآنشوند و فرصت آموزش و تحصیل را ازدست میواده وارد بازار کار میمنظور حمایت از خاناین کودکان به

کنند و معمواًل در کشور میزبان، وارد شغل خود مهاجرت میمرد همراهی خویشان در کنند، عدیده، در کشور خود شغلی پیدا نمی
جا به سال در این 81چه تعداد کودک زیر »یکی از سرپرستان گاراژ در پاسخ به پرسشتوان به روایت برای نمونه، می ؛شوندگردی میزباله

  اشاره کرد:« اندکار مشغول

 شن.نفری می 84تا  83سال هم یه  81تا بشه. باالی  23یا  43گاراژ زیاده؛ شاید  سال تو کّل  81زیر 

 ساله اشاره کرد:84 نوجوانیتوان به روایت یا می 
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 ؛ساله 84ساله گرفته تا  83از  ،استا بچه 83ساله. اس، داخل اون اتاق بزرگداخل اون اتاق بچهاس؛ همش بچه
ساَلمه. با داداشم و پسرعموم و 84من  .ساله84ساله، 88 ،ترناس، بقیه اندازۀ من یا کوچیکساله 83تا  9

 کنیم تو اتاق.ام زندگی میپسرعمه

عنوان نیروی کار ها از دوران کودکی از فرزندان خود بهشود تا خانوادهای که باعث میکه پیشتر بیان شد، از عوامل عمدهگونههمان
که اگر سرپرست خانواده به تأمین نیازهای اساسی اعضای خانوادۀ خود قادر باشد، کودکان در درحالی اشاره کرد.فقر به توان د میبرن بهره

ــ روی  های فقیر استکه بر کودکان در خانواده ها به تحصیل و آموزش مشغول خواهند شد و فشار اجتماعی ناشی از فقر ــوادهآن خان
 ها نخواهد بود.گردۀ آن

اورزی، کش اعم از ،های متفاوتیکه به کشور ایران مهاجرت کنند، در کشور مبدأ تجربه و سابقۀ کار در حوزهاز آنگرد قبلکودکان زباله
چنین روایت گرد درمورد تجربۀ کاری خود سالۀ زباله81اند. پسر پایین را داشتهمشاغل ردهیا شاگردی، در فروشندگی، بنایی، چوپانی و 

 کرد:

 ساله تو این کارم. 9پولش کم بود. اآلن  ،کردمفروشی کار میتو افغانستان چند وقتی تو پرده

دلیل عدم رضایت از کار و نبود گزینۀ شغلی دیگری به کشور اند و بهمبدأ وارد بازار کار شده این کودکان از سنین کودکی در کشور
اند و با مهاجرت به کشور میزبان وارد بازار کار و شغل از مهاجرت هیچ تجربه و سابقۀ کاری نداشتهاند و برخی نیز قبلایران مهاجرت کرده

ردی گشوند. در این زمینه، زبالهمی کنند و همراه با کار بزرگن کودکی خود را در کار سپری میاند. این افراد اغلب دوراگردی شدهزباله
 ساله نقل کرد:92

 ،سالگی اومدم 82از  ؛سال هست که تو این کارم 83کنیم. ره برای خونه. تا وقتی بتونیم کار میهمش ]پول[ می
 سالمه.92اآلن 

طور اند و بهشود و افرادی که از سنین کودکی وارد این شغل شدهصورت یدی انجام میبه گردی ازجمله مشاغلی است کهشغل زباله
که سختی کار و دوری از خانواده نیز ممکن شوند. ضمن آنسالی و زودتر از موعد ازکارافتاده میاند، در دورۀ میانمداوم آن را ادامه داده

 نفساحساس ناامنی، در کودک ایجاد کند. در بیشتر موارد، این افراد از اعتمادبه است پیامدهای جسمانی و روانی و اجتماعی، ازجمله
درستی ارتباط راحتی و بهتوانند با آنان بهکنند و نمیچنین به دیگران اعتماد نمیدارند و هم خوبی برخوردار نیستند و در پذیرش خود مشکل

جتماعی یابد و امنیت روانی و ال و سالم با احساس امنیت روانی و اجتماعی تحقق میمؤثری برقرار کنند. بنابر آنچه گفته شد، رشد متعاد
 شود.دنبال تأمین نیازهای واقعی کودک حاصل میبه



 984    های پژوهشنتایج و یافته   
 

 . کودک کار25-9-9

أثیر منفی تنها تبر راه آموزش کودکان نباشد، نه یکه مخرب سالمت و رشد شخصیتی یا مانعکار و فعالیت کودکان و نوجوانان درصورتی
مک هایی مانند کنخواهد گذاشت، بلکه اثرات مثبتی نیز بر سالمت جسم و روان کودک و نوجوان خواهد داشت. این کارها شامل فعالیت

ل است. این شکل از کار در های خارج از مدرسه و در روزهای تعطیتوجیبی در ساعتبه والدین در کارهای خانه، کمک در کسب پول 
ها و کارها شود، اما برخی از فعالیتآموزی کودک میهای مثبت و مهارترشد کودکان و رفاه خانوارها سهم دارد و موجب کسب تجربه

ل یشود، بلکه مانع از آموزش و تحصرفت کودک نمیتنها باعث رشد و پیشهای جسمی و روانی کودکان نیست و نهمتناسب با ظرفیت
 و در نقش شوندمی گزین سرپرست خانوادهاند و بیشتر جایآور خانوادهها، کودکان اغلب نانگونه فعالیتشود. در اینمی نیز کودک
ا است این شکل از کاره . درواقع،تواند تأثیر و پیامدهای مخربی را بر رشد جسمانی و روحی کودک بگذاردگیرند که میسال قرار میبزرگ

 شود.ها با عنوان کار کودک یاد میکه از آن

 88تا  4از: کودکان بین  اندبراساس این تعریف، کودکان کار عبارت ؛المللی کار تعریفی از کودکان کار ارائه کرده استسازمان بین  
 81تا  84د و کودکان کننساله که در کارهای خطرناک شرکت می 88تا  89کنند، کودکان ساله که در هرگونه فعالیت اقتصادی شرکت می

 (.ILO، 9387کنند )ای که در بدترین اشکال کار کودک شرکت میساله

سال  84کار گماردن افراد کمتر از قانون کار به 72شمسی ایران در مجلس شورای ملی تصویب شد و مطابق ماّدۀ  8007در سال  
شود و سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می 81تا  84سنش بین قانون کار، کارگری که  13چنین براساس ماّدۀ تمام ممنوع است. هم

کار روزانۀ کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار  هایقانون کار که به شرایط کار نوجوانان پرداخته است، ساعت 10و  19در ماّدۀ 
آور و خطرناک و حمل بار با ع کارهای سخت و زیانمعمولی کارگران است. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجا

(. در ایران، آمار 8014مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران نوجوان ممنوع است )جهانگیر منصور، حّد  از دست، بیش
اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ  دهد که درمشخص و دقیقی در زمینۀ آغاز کار کودکان و نوجوانان وجود ندارد، اما مطالعات نشان می

ز حقوق آنان کمتر ا و است های دیگر رایج بودهها و سایر بخشمزدهای پایین در کارخانهکار گرفتن زنان و کودکان با دستپهلوی، به
 (.8010ساالن بوده است )جان فوران، حقوق بزرگ

کودکان کار و  ۀتوان نادیده گرفت. در پدیدمعضل کار کودکان را نمیها برای حّل های دولتی، نهادهای مدنی، و انجمننقش ارگان 
های اجتماعی، شرط اجرای موفق یک سیاسْت تفاهم میان دولت با نهادهای مدنی و یا هر حوزۀ مرتبط با بحث آسیب یخیابانکودکان 

گذاری و هم در نحوۀ اجرا ایجاد شود. در برنامۀ ششم حوزۀ دانشگاهی است و این تفاهم باید، هم در تعریف مفاهیم عرصۀ سیاست
بخش پانزدهم برنامۀ ششم توسعه که مربوط  درصد افزایش یابد. در 94 ها تا حداقله حمایتتوسعه، دربارۀ کودکان کار مقرر شده است ک

طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای دولت مکلف است : »آمده است 13ماّدۀ های اجتماعی است و در به امور حمایتی و آسیب
 های اجتماعی با اولویتطرح جامع کنترل و کاهش آسیبنسبت به تهیۀ  ،های اجتماعیگیری و کاهش آسیبمنظور پیشبهاجتماعی 
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 های اجتماعی درکه آسیبایگونهنشینی، کودکان کار، و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند، بهاعتیاد، طالق، حاشیه
« دهی کار کودکانسامان»ذیل عنوان  در بخش هشتم این اقدامات، «میزان کنونی کاهش یابد. (%94) درصد پنج و بیستانتهای برنامه به 

جمعیت کودکان کار حداقل  کهنحویبه ها تا پایان اجرای قانون برنامهبا اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه: »آمده است
  .«کاهش یابد (%94) درصد پنج و بیست

دهند. از میان نهادهای های خود ادامه میلبانه به فعالیتصورت داوطاند و معمواًل بهها و نهادهای مدنی برآمده از مردمانجمن 
شمسی اشاره کرد. این انجمن خدمات متفاوتی  8018شده در سال توان به انجمن حمایت از کودکان کار تأسیسها میمردمی و انجمن

همیاری، طرح درمان، و طرح ، طرح یای، بهداشت و سالمت، خدمات آموزششناسی، خدمات تغذیهازجمله خدمات مددکاری و روان
های گرد در سازمانکه پیشتر اشاره شد، تعداد اندکی از کودکان زبالهگونهکند. همانارائه می را هاهای آنآموزش برای کودکان کار و خانواده

باره، کنند. دراینرا دریافت می نهاد برخی خدماتهای مردمگرد از سازمانچنین برخی از کودکان زبالهاند. همنهاد مشغول به تحصیلمردم
 یکی از این کودکان چنین روایت کرد:

 دفعه سرما خوردم، برای درمان به پزشکان بدون مرز رفتم. آره شده، یه

دلیل شرایطشان، بیشتر احتمال دارد سالمت، امنیت، و اصول هایی که ازلحاظ ماهیت یا بهکه گفته شد، کارها و فعالیتگونههمان 
رود، شمار میاین نوع کارها به از گردی نیزعنوان بدترین شکل کار کودکان شناخته شده است. کار زبالهخطر بیندازد بهی کودکان را بهاخالق

لحاظ کند و بههای تحصیلی محروم میاندازد، آنان را از فرصتخطر میلحاظ جسمی یا جانی و روانی بهچراکه امنیت کودکان را به
ه اشکال مختلف گرد بو زندگی، برای رشد روانی و فیزیکی آنان مضر است. شواهد برگرفته از میدان نشان داد که کودکان زبالهکیفیت کاری 

ونی، فرسا و طوالنی، مهاجرت غیرقاندلیل شرایط کار طاقتافتد و بهخطر میبههنگام مهاجرت، کار، و زندگی امنیتشان در ابعاد مختلف به
 مانند.مکانات آموزشی برای آنان از تحصیل بازمیبودن انو فراهم

آنان  ،اند، باید گفت عوامل مختلفی، هم در افغانستان و هم در ایرانگردی شدهکه چرا کودکان افغانستانی وارد کار زبالهدربارۀ این 
چون فقر در اشکال مختلف آن و در سطوح مختلف، نبود تسهیالت و امکانات آموزشی عادالنه، را به این کار سوق داده است؛ عواملی هم

دهد که جامعۀ افغانستان از نابرابری و فقر رنج جنگ و ناامنی در جامعۀ افغانستان و مدیریت شهری در شهرداری تهران. شواهد نشان می
بانک جهانی،  ؛9380که فقر در مناطق روستایی آن بسیار بیشتر از مناطق شهری است )وزارت اقتصاد افغانستان، ایگونهبه برد،می

که امکانات آموزشی صورت عادالنه است. زمانینمودن امکانات آموزشی به(. در این شرایط، دولت فاقد کارآمدی الزم برای فراهم9382
رای اند، آنان بها با فقر مواجهکه خانوادهچنین زمانیهای خود را به مدرسه بفرستید. همها قادر نیستند بچهدهوجود نداشته باشد، خانوا

منظور کمک به درآمد و رفاه خانواده کار کنند. براساس نظریۀ کنند و انتظار دارند که کودکان بهگذاری نمیآموزش کودکان خود سرمایه
های انوادهصورت موقت، به رفاه خجنبۀ مثبت و اثر بهینه دارد، چراکه به گردمراحل ابتدایی، کار کودکان زباله پویایی کودک کار، اگرچه در

کنندۀ تواند ناکارآمد هم باشد، چراکه بیشتر کودکان جمعکنند، اما میشود و از جنبۀ مثبت کار کودکان استفاده میاین کودکان افزوده می
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چنین آموزش اندک و کند. همهای آنان رشد نمیکنند و توانمندیقتصادی، آموزش و تحصیالت خود را رها میزباله با ورود به چرخۀ ا
ها (، چراکه توانمندی9330دست آورند )امرسون و سوزا، شود تا این کودکان در آینده درآمد کمتری بهگردی باعث میآوردن به زبالهروی

ها مواجه شوند و در دلیل شرایط کاری دشوار ممکن است با انواع آسیبو به کندقیت رشد نمیهای این افراد برای خلق خالو مهارت
 اهمیت است. دارای« تلۀ کودکان کار»سالی یا حتی زودتر ازکارافتاده شوند. همۀ این عوامل در تولید و بازتولید میان

 کنندۀ خانوادهعنوان حمایتکودک به. 8-25-9-9

، کودکان خود را معیشتبقا و تأمین گرد قادر به تأمین نیازهای کل اعضای خانواده نیستند. بنابراین برای های کودکان زبالهبیشتر خانواده
کنند، گردی، وارد میازجمله زباله ها فرزندانشان را به کار،که خانواده( هنگامی8221کنند. براساس نظریۀ باسوون )وارد بازار کار می

تواند با کار کودکان رابطه ها میچنین نوع خانوادهافزاید. همهای حیاتی است و درآمد کودک به کل درآمد خانواده میدلیل ضرورتبه
واند بر فقر تمی ، این امردبیکار است یا سرپرست به هر دلیلی حضور ندار ههایی که سرپرست خانوادخانوادهدر  ،برای مثال ؛داشته باشد

دهد. براساس شواهد گردها را نشان میوضعیت سرپرست خانواده زباله 0-82 ۀکار کودکان تأثیر بگذارد. نمودار شمار درنتیجه،خانواده و 
چوپانی، کارگری، چون کارهایی هم بهدرصد  04بیکارند و ها آندرصد  80، اندکردهفوت  سرپرست خانوارهادرصد از  99 ،نمودار

 اند.ها مشغولامثال این، مکانیکی، بار بری و یداری، قصابگردی، مغازهزباله

های زیادی را به کار ها ساعتاست. آن گرد برای کار حمایت از خانوادههای اصلی کودکان زبالهدرواقع، یکی از انگیزه 
های خود آورند را برای خانوادهدست میگردی بهاز شغل زباله خورند تا درآمدی کهخوابند و کمتر میاند، کمتر میمشغول

 گونه توصیف کرد:ای کار و چگونگی استفاده از درآمد ناشی از کارش را اینساله81گرد بفرستند. در همین زمینه، زباله

]...[. سخته،  کنیمشب کار می 8یا  0تا ساعت  1کنیم، از ساعت روزی، چند ساعتی نیست؛ ما شب و روز کار می
 نم.کفرستم افغانستان کارت به کارت میکار کنیم. معلوم نیست ماهی یه تومن، نهصد تومن ]...[. میدیگه چه

۳۵%

4۳%

۲۲%

شاغل بیکار فوت کرده

 گردهازباله خانوار سرپرست شغل :0-82 ۀشمار نموار
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 ای روایت کرد:ساله82گردی یا زباله 

شه. تو ماه هم یک و دویست، یک تومن تو روز می هزار 23یا  43کنیم. شب تموم می 7صبح تا  7ما از ساعت 
 فرستیم افغانستان؛ دو ماه یه بار، سه ماه یه بار.کنیم. میجوری کار میاینو سیصد، 

هی از توجگرد یا حتی همۀ آنان بخش قابلدهد که تقریبًا تعداد زیادی از کودکان زبالهشواهد برگرفته از میدان پژوهش نشان می
ها ها و دیگر خانوادهای باشد که این خانوادهتواند انگیزهمی فرستند. همین امرهای خود در افغانستان میدرآمدشان را برای خانواده

 کودکانشان را وارد بازار کار کنند.

 گردکودکان زباله گردها وزباله برآوردی از تعداد. 26-9-9

اد در که چه تعداد افر ا، بدین معندست آیدبهگرد در شهر تهران در این پژوهش، تالش شده است تا برآوردی از تعداد افراد و کودکان زباله
یابی به این برآورد از چندین روش استفاده شده دستبرای  اند.اند و در این میان، چند نفر از آنان کودکگردی مشغولشهر تهران به زباله

 .شودمیپرداخته  هاآناست که در این بخش، به 

ا کنند. هرچند بگرد در محّل اسکان شما زندگی میدک زبالهگرد و کوگرد پرسش شد که چه تعداد زبالهنخست، از کودکان زباله 
هی از افراد توجگرد رسیده نشد، اما شواهد این بخش نشان داد که بخش قابلگردها و کودکان زبالهاین روش به برآورد دقیقی از تعداد زباله

 شرح زیر است.گردها بهاند. روایت زبالهگرد کودکانزباله

 :روایت کردله سا84گردی زباله 

تر هست، از من کوچیک ؛جانفریم. هر سنی هم هس اون 2،7تا کانکس هست. ما تو کانکسمون  83،43جا اون
 تر هست. بزرگ

 گردی دیگر روایت کرد:زباله 

 آن. وکارشون میساله هست تا باالتر. معمواًل با برادرشون، عموشون کسجا بچه خیلی زیاده. از دهاون

 ساله نیز روایت کرد:87پسری  

نفر  83آریم، کنن. ما کاسبی میجا تمیزکاری میان. اونها مث  منهمۀ بچه .تا کانکس بیشتر باشه جا شاید دهاون
تایی کمتر از  2یا  4باشه، شاید  هسال 89 ،88جا هست، شاید تر اونکنن. از من کوچیکجا تمیزکاری میاون
 تا باشیم. 81، 87شاید  ان؛سن منسال باشه. همه هم81



 982    های پژوهشنتایج و یافته   
 

ها و گودها و گاراژها، کودکانی از سنین مختلف حتی دهد، در همۀ مناطق و همۀ بازیافتهای مزبور نشان میکه روایتگونههمان 
کنند و همراه سایر اعضای خانواده و بستگانشان به ایران مهاجرت میاین کودکان به ،اند. در بیشتر مواقعگردی مشغولسالگی به زباله2

گرد حضور دارند که نفر زباله هزار 84ریزی پسماند در تهران اعتقاد سرپرست معاونت برنامهچنین بههمشوند. گردی میوارد کار زباله
 باره نقل کردند:اند. ایشان دراینها کودکسوم از آنیک

که  ههزار نفر 84شهر تهران درنظر بگیریم، حدود  یک مقدار متفاوته در مناطق مختلف، اما اگه بخوایم برای کّل 
نفر  93ای نفر باشه، ممکنه ناحیه 933 اییهممکنه ناح .هزار نفر در نواحی و مناطق مختلف متفاوته 84این 

انسیل تعداد تمن پ .ناحیه در تهران داریم 899ما  ،نیدنفر رسیدید؟[ ببی هزار 84باشه. ]شما چگونه به این فرمول 
ن ای ممکنه وجود داشته باشه، مثاًل اآلناحیه .ناحیه ضرب کردم 899در  را کنندنفراتی که در این نواحی کار می

شه چون نمی ،گم تقریباً که میاین .تا ناحیه است 8 ؛دالیلیگرد نداریم بهما تقریبًا کودک کار زباله 80 ۀدر منطق
ای های جنوبیناحیه .که نیست بینمیتا ناحیه رو م 8 ؛گم نیستدرصد می 23جرئت باالیی به .مطلق حرف زد

نیرو دارن  933تا  843شناسم ای رو هم میناحیه .شهجا هم نمیاون ،شناسم که درانحصار افراد خاصیهمی رو
که داره کار می کنه، از این  یتا نیروی هزار 84 با این نفر دارم، حاال هزار 84کنن. من یک برآورد کار می

هزار  4 کنمیفکر نم .تونن کودک باشنخوام بگم که چندتاشون میمی ،تجربی بدون پژوهش ،من ،نفر هزار 84
که کودک نشرط ایبه ،تونن کودک باشنمی ،کننمعروف دارن کار میقولاین نفرات که به سومیک ؛تا بیشتر باشن

 سال به پایین درنظر بگیریم. 81 را

آوری گرد در روز جمعی است که افراد زبالهازبالهی خشک تهران و تقسیم این حجم بر میانگین هازبالهروش دیگر استفاده از حجم 
 833مقدار، شهرداری  ُتن بود. از این 9298های خشک شهر تهران برابر با گونه که شواهد نشان داد، میانگین روزانۀ زبالهکنند. همانمی

ماند. ُتن آن باقی می 9998کرد. بنابراین حدود آوری میهای بازیافت و خودروها جمعُتن آن را در مجرای رسمی، یعنی ازطریق غرفه
 برآورد توانمیکیلو  842ُتن بر  9998 عددکردند، با تقسیم آوری میکیلو زباله جمع 842گردها درطول یک روز که زبالهجاچنین ازآنهم

اند. ها کودکنفر آن 8242گردند که کودکان زبالهسوم گرد در شهر تهران وجود دارد و از این میان، تقریبًا یکنفر زباله 800222کرد که 
 دهد.شواهد این برآورد را نشان می ذیلو نمودار  جدول

  



 یغمـای کودکـی  993
 

 تهران شهر در گرد زباله کودکان و گردهازباله تعداد برآورد :0-2 شمارۀ جدول

 گردی الگوهای زباله. 21-9-9

جا، گردی مشاهده شد. در اینآوری زباله یا زبالههای پژوهش در مناطق مختلف تهران، چندین الگوی جمعآوری دادههنگام جمعبه
آوری جمعها در حال حاضر، برای آوری زباله است که برخی افراد یا گروهگردی سبک و شیوۀ خاصی از جمعمنظور از الگوهای زباله

 شود.ها توضیحی ارائه میکنند. در این بخش، دربارۀ هریک از این شیوهاستفاده می هاشیوه زباله از آن

د. این پردازنمی هاآوری زبالهاند به جمعاین الگو، افرادی که به استخدام مراکز بازیافت درآمده گردی تحت نظارت بازیافت: در. زباله8
دهد، اند. آنان از ابزار و تجهیزاتی، که بازیافت دراختیارشان قرار میمهاجران افغانستانی و تعدادی از شهروندان ایرانیدسته از افراد بیشتر 

شده آوریهای جمعگردان زبالهکنند. این دسته از زبالهها استفاده میآوری زبالهدار مخصوص جمعهای چرخمانند خودرو وانت یا سطل
دلیل استفاده از ابزار کار مناسب، مانند خودرو، روزانه حجم زیادی گردان بهفروشند. این گروه از زبالهه بازیافت میرا به قیمت معّین ب

 توضیحات واحد تعداد عنوان
 عدد 824 غرفۀ بازیافت

 ُتن زبالۀ خشک در روز 833آوری جمع
 دستگاه 713 آوری پسماند خشکجمعخودرو 

 نفر 9333 نیروی انسانی رسمی
کارشناس آمار، متصدی غرفه، نمایندۀ اجرایی، کارگر، نگهبان، باسکولچی 

 و غیره

 گردهاتعداد زباله
براساس برآورد این 

 پژوهش

 
 گردهاکل زباله

 
80221 

 نفر

های غیرکاری ساعتگردهای مهاجر و وطنی، کارگران شهرداری که در زباله
ها زباله جمع گردهایی که در بازیافتکنند، زبالهآوری میخود زباله جمع

گردهای بخش غیررسمی، مهاجران افغانستانی و پاکستانی کنند و زبالهمی
 کنند.که در گودهای جنوب شهر و حاشیۀ شهرها زندگی می

 گردتعداد کودکان زباله نفر 8242 گردکودکان زباله

نیروهای رسمی شرکت پسماند
نفر2111

بزرگسال
نفر3982

یر  سال81کودک ز
نفر4656

زباله گردهای غیررسمی
نفر89361

 این برآورد براساس غیررسمی گردهایزباله تعداد رسمی، آمارهای براساس پسماند شرکت رسمی نیروهای تعداد :0-93 شمارۀ نمودار

 تهران شهر گانۀ99 مناطق در پژوهش
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رسد ظر مینکنند. بهزندگی می ،هایی که بازیافت برای آنان تعبیه کرده استچنین این دسته از افراد در مکانکنند. همآوری میزباله جمع
 گردها کیفیت کاری و زندگی این گروه از شرایط بهتری برخوردار است.زبالهکه در میان سایر 

اند که در حاشیۀ شهر تهران در داخل گودها و گاراژها گردها افغانستانیگردهای مهاجر در بخش غیررسمی: این دسته از زباله. زباله9
فاده از ابزارهای گردان با استآوری زباله ناظر است. این دسته از زبالههای پژوهش حاضر نیز بر این الگوی جمعاند. بیشتر یافتهاسکان یافته

کاری  بعداز ساعت ،معمواًل و در بیشتر موارد ،پردازند. ساعت کاری آنانآوری زباله میدستی به جمعابتدایی مانند گونی، کتفی، و چرخ
الب اند. این دسته از افراد بیشتر در قآوری زباله مشغولها به جمعکنند و بیشتر بعدازظهرها و شبافرادی است که برای بازیافت کار می

اندازۀ حجم کنند بهآوری میهایی که جمعچنین میزان زبالهپردازند. همآوری زباله میقرارداد رسوم )رجوع شود به مقولۀ رسوم( به جمع
رسد ظر مینکار و اسکان آنان بسیار دشوار و غیرانسانی است و بهکنند نیست. شرایط شدۀ افرادی که در بازیافت کار میآوریزبالۀ جمع

 اند.آوری زباله مشغولگرد در قالب این الگو به جمعتوجهی از کودکان زبالهکه بخش قابل

دالیل تورم رند که بهفقیایرانی شده: این الگو دو دسته از افراد را دربرمی گیرد؛ گروه نخست برخی از شهروندان راندهحاشیههای به. گروه0
جذب  ،اند. البته این دسته از افراد در برخی از مواردگردی روی آوردهشان به زبالهافسارگسیختۀ اقتصادی برای تأمین معیشت خود و خانواده

ردی شوند. گرد چرخۀ زبالهرسد که در آینده، تعداد بیشتری از این افراد وانظر میاند و بهنگهبانی نیز شده و چون کارگریمشاغل دیگری هم
یشتر ب هاخوابو کارتن هاخانمانگیرند. بیتوجهی از افراد شاغل در این الگو را دربرمیاند که بخش قابلخانمانیگروه دیگر افراد بی

ی برای آنان آخرین راه بقا گردرسد که زبالهنظر میپردازند. بهآوری زباله میهای مواّد مخدر مصرفی به جمعمنظور بقا و تأمین هزینهبه
ایی مانند هکنند؛ زبالهآوری میهای ارزشمند با قیمت باال را جمعپردازند، بیشتر زبالهآوری زباله میاست. افرادی که در این الگو به جمع

های گرد زبالهد زبالهو اقالمی که از همه ارزشمندترند. این دسته از افرا ، فویل )آلومینیم(رانی، ظروف غذانوشابه و های قوطی
 فروشند.شده را به مراکز خرید ضایعات میآوریجمع

و وجود  ه استروند، هرچند الگوهای دیگر نیز مشاهده شدشمار میگردی در شهر تهران بهاین سه الگو، الگوهای غالب زباله 
ها در فضاهای پرداختند و شبآوری زباله میصورت غیررسمی به جمعدارد؛ مثاًل مشاهده شد که تعدادی از افراد مهاجر شهرستانی به

های شهر تهران، یعنی آرادکوه در کهریزک، نیز نظر می رسد که در مرکز اصلی دفع زبالهچنین بهگزیدند. همدفاع شهری اسکان میبی
 گردی وجود داشته باشد.خاصی از زباله الگوهای

 . سواد و آموزش21-9-9

 د.شوشود که در مراکز آموزشی با هدف رشد فرد در همۀ ابعاد انجام میهایی اطالق میوپرورش به تمامی فعالیتآموزش یا آموزش
ی عمدی تجارب انسانی است. آموزش دهشود که هدفش هدایت و جهتآموزش به جریان یا فرایند منظم و مستمری گفته می درواقع،

گیرد. آموزش های خصوصی و مردمی، افراد گوناگون یا حتی به همت خود فرد صورت میوسیلۀ سازمانگاه عالوه بر مراکز رسمی، به
گرد بالهزکودکان یکی از ارکان توسعه در سطوح مختلف است. هدف این بخش ارائۀ توصیف و توضیحی برای آموزش گروه هدف، یعنی 
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ر گردان بین کشونوعی انقطاعی را در زندگی زبالهجاکه مهاجرت به ایران نقطۀ عطفی در زندگی این گروه از افراد است، بهازآن واست. 
 درنظر گرفته خواهد شد. یمثابۀ نقطۀ عطفوجود آورده است. درنتیجه، در پرداخت به مسئلۀ آموزش، مهاجرت بهمقصد و مبدأ به

 آموزش در افغانستان. 8-21-9-9

شده  گذاشته« وزارت معارف»آوردن امکانات و محتوای آموزشی برعهدۀ در کشور افغانستان، مسئولیت رسیدگی به امور آموزشی و فراهم
یافته است. این درحالی است که براساس آمارهای موجود، در حال درصد از بودجۀ سالیانۀ کشور به این امور اختصاص  83است و 

مند مانده نیز از دو نوع محتوای آموزشی بهرهاند. درصد باقیبهرهونوشتن بیاز سواد خواندن افغانستان درصد از مردم 23حدود  ،رحاض
های مذهبی و قرآنی چنین آموزششوند؛ آموزش متعارف سیستم آموزشی کشور که در مدارس سراسر افغانستان درجریان است و هممی

شود. برای ترسیم تصویری شفاف از شرایط آموزشی در افغانستان شرح و تحلیل دو نکته ضروری ها ارائه میانهخکه در مساجد و مکتب
 :است

شده در میدان پژوهش، در برخی نقاط و باألخص در مناطق روستایی و های انجامبراساس مصاحبه که نخست، امکانات آموزشی  
گونه ی و کیفی برخوردار است و در مواردی، دلیل اصلی عدم تحصیل کودکان نبود هرترین سطح استانداردهای کّم از پایین ،هاحاشیه

های خود به نبود امکانات آموزشی در مناطق غیرشهری ای در میان صحبتساله87 گردزبالهامکانات آموزشی در محّل زندگی است. 
 گونه اشاره کرد:این

ان. آْیم ایررد باشیم، دنبال گوسفندیم. کلونم بشیم، میدارم. واال من بچۀ داهاتم. ما مثاًل ُخ سواد دیگه ن
 اونایی که داخل شهر باشن، هیرات، مدرسه دارن.

ارد رس شهرنشینان قرار درسد که امکانات آموزشی، ازقبیل مدرسه و کالس و معلم، بیشتر دردستنظر میطور بهاز روایت باال این 
تواند به تولید و بازتولید نابرابری در جامعۀ کنند. همین امر میمتر دراختیار افرادی است که در روستا یا حاشیۀ شهرها زندگی میو ک

 افغانستان بینجامد.

 کردند که یکی ازنوعی مانع از تحصیلشان شده بود، اشاره میشده، افراد به موارد متعددی، که بههای انجامدر میان مصاحبه 
ی از مثابۀ یکها ترس از جنگ و عدم احساس امنیت در محیط آموزشی بود. ترس از جنگ و حمالت گروه طالبان بهپربسامدترین پاسخ

. زدموج می سالگردان بزرگشد و هم در میان سخنان زبالهخوبی احساس میگرد بههای کودکان زبالهموانع تحصیل، هم در میان صحبت
 گردان اشاره کرد:ن از این زبالهتوان به روایت چند تَ در همین زمینه، می

 جا دیگه درس نخوندی؟[ دیگه طالبان اومد، مکتب رو زد.]سواد داری خودت؟[ آره، سه کالس. ]چی شد اون

 رسه. کردیم بریم مدشد درس بخونیم، ولی ُخب تو صحرا بودیم، بیابون بودیم، حوصله نمیسواد ندارم. می
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 کردیم.ریزیم تو تانکر آب. جرئت نمیمواد میگفت طالبان می

وسیلۀ طالبان و در برخی موارد، تجربۀ موردحملۀ طالبان واقع شدن احساس ترسی همیشگی های آموزشی بهتهدید تخریب مکان 
آموز که خانوادۀ دانش شودچنان پررنگ میآموز منتقل کرده است. این ناامنی گاه آندانشکودک  از حضور در مکان ناامن آموزشی را به 

سال گردهای بزرگ، به روایت یکی از زبالههکند. در همین زمیننظر میبه محیط آموزشی صرف هاآنبرای حفظ جان فرزندشان از فرستادن 
 کنیم.ــ توجه  که دو فرزندش نیز همراه او بودند ــ

اره، مدرسه نیست. اطراف هرات طالبان دیگه افغانستان کسی منطقۀ ما امنیت نیه. طالبانه؛ دولت برخورد د
 شه.رن، هنوزم مدرسه منفجر میهای شهر میهست، کم. تو شهر نیست، ولی اطرافا هست. بچه

توان فهمید که نبود امنیت و تخریب مدارس ازسوی طالبان باعث شده است تا بسیاری از شهروندان های باال میدرنتیجه، از روایت 
چنین درکنار نبود ند. همادهکنند و بنابراین آنان از تحصیل بازمان ترس، فرزندانشان را از فرستادن به مراکز آموزشی منعدلیل افغانستانی به

در واماندگی از تحصیل کودکان  امکانات ۀویژه مناطق روستایی، و توزیع ناعادالنامنیت، نبود امکانات آموزشی در برخی از مناطق، به
 .اندهافغانستانی سهم داشت

کنندگان در این پروژه، اغلب از طبقۀ ضعیف جامعه فقر یکی دیگر از موانع عدم تحصیل یا ترک تحصیل کودکان است. مشارکت 
ای که آنان گردان به شرایط سخت اقتصادیای از زبالهشدند و فقر به اشکال متفاوت مانع تحصیل مستمر آنان شده بود. عدهمحسوب می

عنوان مشاغلی که ضمن تحصیل به آن مشغول کردند و از کشاورزی و چوپانی بهخواندن وادار کرده بود، اشاره مینار درسرا به کارکردن درک
عدم  از انجام مشاغل ضمنی درکنار تحصیل وشود. پسبردند. این تصمیم البته اولین قدم در مسیر ترک تحصیل محسوب میبودند نام می

و خود فرد و خانواده برای کسب درآمد بیشتر توسط کودک،  بود رنگ شدهآموز کملزوم تحصیل برای دانش ،رمروبهبود اوضاع اقتصادی، به
 .بودند گرفتهتصمیم به ترک تحصیل وی 

حصیل که برای کمک به معاش خانواده به ترک ت بودنحوی پیش رفته تدریج اوضاع بهــ به که گفته شدگونههمان برای دستۀ دیگر ــ 
دست بههای تحصیل دستر درکنار سرپرست خانواده مجبور شده بودند. حجم و ساعت کاری طوالنی درکنار ناتوانی در تأمین هزینهو کا

 یا یبعداز کارافتادگ ،آوری خانوادهاز قبول مسئولیت نانای دیگر نیز پسهم داده بود تا امکان تحصیل برای این افراد ازدست رود. عده
نوجوان ، کردند. در همین زمینهنیافتنی نگاه میواقع، دیگر باید به تحصیل به چشم رؤیایی دستا مرگ سرپرست، بهفوت ی یا بیماری

 ای روایت کرد:ساله82 گردزباله

. تونمتونم بخونم، نوشتن نمیسال خوندم، دیگه نخوندم. رفتم دنبال گوسفندهامون. خوندن یه کم می 0من 
 خوندم.کردم، هم درس میچوپانی می ر نخوندم، همسال هم پُ  0

 کرد: روایتای ساله84ای به تحصیالت ندارند؛ برای مثال، کودک کردند که عالقهگردان اشاره میچنین برخی از زبالههم 
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 رفتم مدرسه؛ دوست نداشتم.نه، سواد ندارم، نرفتم. بچه بودم، نمی

ندگی ز ای ارتباط دارد که آنان در آنفضای اجتماعیمحیط و ای ندارند، به عالقه که چرا این کودکان به تحصیل یا رفتن به مدرسهاین 
ها برای توان پی برد که این فضا فضایی است که در آن مدرسه وجود ندارد، خانوادهکنند. از شواهد برگرفته از میدان پژوهش حاضر، میمی

زندانشان در سوادبودن قادر نیستند به فردلیل نداشتن تحصیالت و بینیز به هاتحصیالت فرزندانشان اهمیتی قائل نیستند و خود خانواده
 ها برایدلیل فقر، خانوادهتر از همه بهروند و مهمن کودک نیز احتمااًل به مدرسه نمیساالچنین سایر همکنند. همامور تحصیلی کمک 

آموزش  دلیل فقر درها بهو با ادبیات نظری و تجربی، بسیاری از خانوادهسنوعی همکنند. درواقع، بهگذاری نمیآموزش کودکانشان سرمایه
 منظور کمک به کنند و بهگذاری نمیفرزندانشان سرمایه

اند، دلیل این امر انتظارات اشاره داشته( 9337که امرسون و ناب )گونهکنند. همانتأمین معاش خانواده آنان را وارد بازار کار می
گذاری در آموزش کودکان برای آنان سودی ندارد، چراکه فردا بازار کاری برای کنند سرمایهوالدین است. در این شرایط، والدین فکر می

توجهی داشتن سرمایه یا فقر نیز تأثیر قابلچنین نکنند. همگذاری در آموزش آنان امتناع میاین دسته از افراد وجود ندارد. درنتیجه، از سرمایه
که تحت شرایط فقر والدین انتظار دارند که فرزندانشان کار کنند و به درآمد یا معیشت خانواده کمک گذارد؛ چنانبر انتظارات والدین می

 تحصیالتشان را بیان کرده ها میزاننفر از آن982 دهد کهگردها را نشان میمیزان تحصیالت زباله 0-98ۀ نمودار شمار کنند.
 ند.بود

 
 گردهازباله تحصیالت میزان :0-98 ۀشمار اردنمو
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 شرایط بعداز مهاجرت. 2-21-9-9

مون چون اسکان در پیراسبب عوامل مختلفی همبهو  ــ گیردصورت غیرقانونی صورت میبه آنتوجهی از که بخش قابل از مهاجرت ــپس
زه، انگی نداشتنگردی و شرایط دشوار این کار ازجمله ساعت کاری طوالنی، زباله ورود به کار، های بازیافتشهر تهران و در داخل مکان

 این گروه از محرومیت از تحصیل ،و در بسیاری از موارد عدم مداخله و حمایت نهادهای مختلف ،از امکانات آموزشی نداشتن اطالع
 تداوم پیدا کرده است. گردزباله افراد

گران و پاسخ اند، مشاهدات پژوهشعنوان نیروی کار ارزان تقبل کردهکاری که این افراد به با علم به شرایط زندگی و شرح 
ه امکانات آموزشی گونتوان به نبود هرروشنی میبینی بود. در اولین نگاه، بهپیشهایی با محور آموزش کاماًل قابلکنندگان به پرسشمشارکت

های آموزشی از شرایط معمول محّل زندگی این ز امکانات شهری و بالطبع، نبود محیطگردان پی برد. دوری ادر محیط زندگی زباله
ر مدارس، نام دبه اقامت غیرقانونی این جمعیت در کشور و نداشتن اوراق هویتی برای ثبتاین، باتوجه برآید. عالوهحساب میجمعیت به

 )با و بدون اوراق هویتی( در مدارس سراسر کشور ستانیکودکان افغان نام تمامیدرخصوص ثبت رهبریچون فرمان حتی فرامین صادره هم
 تأثیر خاصی بر وضعیت آموزش و سواد این قشر نداشته است. نیز

گردها در سوادی زبالهبرای شرح موانع آموزشی و بی ؛ش این افراد وجود داشته استزدر برخی از مواقع، موانعی بر راه آمو 
ایط زندگی و شرح وظایف این جمعیت ضروری است؛ مهاجر غیرقانونی بودن، ساعت کاری طوالنی و دشوار، مرور تیتروار شرتهران، 

نامۀ حقوق کودک و ها در پیمانبه تعهدات آندولت باتوجه ۀمداخلهای آجرپزی، عدمزندگی در حاشیۀ شهر و گاه در گودها و کوره
 توجهی داشته است.لبسواد این گروه نقش قایدر تداوم ب که نهاد و عوامل دیگرهای مردمسازمان

ها پیش در ایران که عمدتًا نیز با خانواده و از سال زباله گرد ــ شدند که فردرو میگران با مواردی روبهها، پژوهشدرخالل مصاحبه 
و در این موارد، رّد پای حضور را داشت  گردیبه تحصیل مشغول بود و یا سابقۀ تحصیل درحین دوران زباله ــ کرده استزندگی می

مندان و دانشجویان بر وضعیت آموزشی و سواد این افراد محسوس بود. نهاد، مراکز خصوصی و حضور داوطلبانۀ عالقههای مردمسازمان
های تنظیم ساعتهای آموزشی و های مردم نهادند با ارائۀ خدمات آموزشی رایگان، انعطاف در ساعتمدارس و سازمان بیشتراین مراکز که 

و گاه تهیۀ یک وعدۀ غذایی، گام بلندی در راه تحصیل و آموزش این افراد برداشته است،  ،گردهاهای آموزشی با ساعت کاری زبالهکالس
 گردها چنین روایت کرد:هرچند این اقدامات کافی نیست. در همین مورد، یکی از زباله

ن. مدرسۀ افغانیا. داداش بزرگم هم که اصاًل درس نخونده. کوچیکه فقط همون اول ابتدایی رو خوندم. همون خاورا
 خونه.درس می

مند به حوزۀ حقوق کودکان، در زمینۀ تحصیالت و خصوص دانشجویان عالقهمند، بهای از ایرانیان دغدغهدر برخی از موارد، عده 
 روایت کرد: ایساله80گرد زبالهکودک  ،اند. در همین زمینهکرده گرد تالشآموزش کودکان زباله
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کم سواد داره. یه سالشه. بابام یه89کانونه. داداشمم  ،رم مدرسه؛ مدرسه نیستکالس چهارمم. سرچشمه می
. آریجا نمیجاس، گفت پسرات رو اوناییه. اون کمکمون کرد. یکی فامیلمون اونخانمی هست، اسمش بنفشه

 جا.آم اینخورم و میخونم و ناهار میرم صبحا درس میتعطیلم. میها نام کردم. پنجشنبهمنم رفتم ثبت

ها به بندی دولتسوادی و عدم پایروشنی به چرخۀ معیوب فقر، بیتوان بهشده از این افراد، میهای شنیدهاز مرور روایتپس
و درگیر با شرایط نامساعد اقتصادی و جنگ، عدم سواد ش این دسته از افراد اشاره کرد. زندگی در جامعۀ کمزتعهداتشان در زمینۀ آمو

نامۀ حقوق که پیمانعدم برخورداری از اشتغال مناسب از عوامل مهم در تولید و بازتولید این چرخه است، درحالی ،تبع آنآموزش و به
کید دارد. ماّدۀ  دک را برای برخورداری از آموزش کشورهای عضو حّق کو»دارد: نامه بیان میاین پیمان 91کودک بر آموزش کودکان تأ

صورت دولت ایران نیز هرچند به« گیرد.طور رایگان دراختیار همۀ کودکان قرار میشناسند و آموزش ابتدایی اجباری است و بهرسمیت میبه
ی، مانند های انتسابویژگی نامه را پذیرفته است، بنابراین از وظایف او است که آموزش را برای کودکان فارغ از هرگونهمشروط این پیمان

به امکانات آموزشی  ایرسیگونه دستگرد هیچدهد، بسیاری از کودکان زبالهکه شواهد نشان میگونهملیت و مذهب، فراهم کند. اما همان
رسد نظر میهکن توسعۀ فردی، بترین رعنوان مهماند. با درنظر گرفتن آموزش بهسوادی گیر افتادهندارند. درنتیجه، این افراد در تلۀ فقر و بی

فردی مشوق آموزش و فردی و برونهای درونرفت از این چرخۀ باطل بررسی تمامی ابعاد، رفع موانع محیطی، تقویت محرککه راه برون
 های آموزشی است.نمودن فرصتدرنهایت، عزمی جزمی برای فراهم

 ارتباط کودك با خانواده. 23-9-9

 است که در یای است که بین افراد خانواده وجود دارد. خانواده از نهادهایها میزان ارتباط و کیفیت رابطهخانوادهیکی از مباحث مهم در 
ی احوزۀ اجتماعی قرار دارد و ارتباط یا رابطه در این حوزه از نوع روابط متقارن یا نامتقارن گرم است. درواقع، خانواده جایی است که اعض

 کنند.دیگر حمایت میاز یک ،داشتیچشم گونهخانواده بدون هیچ

اند و دراثر مهاجرت باره جدا شدهیکــ و محیط آن به که والدین در کانون عاطفۀ آن قرار دارند از خانواده ــ گرداما مهاجران زباله 
د ی در رشئتواند اثرات سواده میکنند. قطع ارتباط کودک از محیط و فضای خانه و خانوزندگی و کار می اعضای خانوادۀ خوددور از به

دیدن گردی تأثیراتی نظیر آسیبتر، ورود کودکان به شغل زبالهابعاد جسمی، عاطفی، روانی، و هیجانی کودک داشته باشد و از همه مهم
ا . در این پژوهش، بگذاردنفس کودکان، طردشدن ازسوی جامعه، احساس اضطراب از برقراری ارتباط با افراد جامعه را برجا میاعتمادبه

 :اندقرار ذیلاش شناسایی شد که بهگرد با خانوادههای میدانی، سه شکل از رابطۀ کودک زبالهمروری بر یافته

یق فناوری. 8-23-9-9    های ارتباطی، مانند تماس تلفنی/ اینترنتیارتباط ازطر

لفن و تهای ارتباطی، مانند فناوری استفاده ازگزینند خود برمی ۀهایی که کودکان بعداز مهاجرت جهت ارتباط با خانوادیکی از شیوه
اده خود برای برقراری ارتباط با خانو« ارباب»اینترنت، است. برخی از این کودکان که تلفن همراه ندارند از تلفن همراه خویشاوند خود یا 

 گردی روایت کرد:سالۀ زباله89کودک  باره،کنند. درایناستفاده می
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 سالشه.81پسرعموم داره. پسرعموم  ،روزی. من خودم تلفن ندارم 82روزی،  84هر  ،زنمیزنگ م

کند و در دلیل نداشتن وسیلۀ ارتباطی شخصی از تلفن پسرعمویش استفاده میدهد، این کودک بهکه این روایت نشان میگونههمان 
ت اش تماس تلفنی اساش با خانوادهی زباله پرداخته است، تنها رابطهآورکه به ایران مهاجرت کرده است و به جمعاین مدت، یعنی زمانی

 که فاصلۀ زمانی برقراری ارتباط نیز بسیار زیاد است.

ی با های دیجیتالتوانستند تماسگردی که تلفن همراه ندارند و نمیپژوهش، بعضی از کودکان زبالهاین براساس شواهد میدانی  
در غیر این صورت، تماس و صحبت را  کردند،میزیادی را صرف  ۀهزین ستیای خرید شارژ تلفن همراه بایخانوادۀ خود برقرار کنند، بر

نت و بدون توانستند ازطریق اینترــ می ترشان تلفن همراه داشتندکه برادران بزرگ . هرچند بعضی از کودکان ــکردندمیباید خیلی کوتاه 
ند که توانستند تماس دیجیتالی برقرار کنها درصورتی میکه آنتوجه اینرقرار کنند. نکتۀ قابلشان ارتباط بمحدودیت زمانی با خانواده

ای دربارۀ نحوۀ ارتباطش با خانواده چنین ساله81گرد رسی داشتند. زبالهشان در شهر ساکن بودند و به خدمات اینترنت دستخانواده
 روایت کرد:

جا اومدم. دیگه اینترنت وصل کردیم؛ ماه خونه بودم. بعد دوباره چند وقت این 8جا بودم، نیم این و سال 0تقریبًا 
 زنم.ایمو داریم، هر یه روز، دو روز زنگ می

 ای نقل کرد:ساله82 گردزبالهیا  

 اینترنتی. ،زنمتو روزای تعطیل هفته تصویری زنگ می

نترنتی های ایگرد با خرید بستهها است. کودکان زبالهسایر تماسدرمقایسه با  های اینترنتی هزینۀ کمتر آنهای تماساز ویژگی 
تواند های تصویری اینترنتی نیز تا حدودی میچنین استفاده از تماسهمهایشان درارتباط باشند. تری را با خانوادهتوانند زمان طوالنیمی

 هایشان بکاهد.گرد برای خانوادهتنگی کودکان زبالهاز میزان دل

 شت به وطن برای دیدار با خانوادهبازگ. 2-23-9-9

از اند، اما بعدمهاجرت کرده ،برای مدت طوالنیدر ایران شوند با انگیزۀ ماندن گردی میبرخی از افراد و کودکان مهاجر که وارد شغل زباله
گردد و مدتی را در شود تا برای دیدار خانوادۀ خود به کشورشان بازای از زمان )از چند ماه تا چند سال(، دلتنگی باعث میگذشت برهه
 ردها روایت کرد:گسپس دوباره به کشور ایران برای کار مهاجرت کنند. در این زمینه، یکی از زباله .های خود بگذراندبین خانواده

رم. اآلن برج پنج رفتم؛ هیچی گردم. هروقت بخوام میرم افغانستان و برمیشه که من میسال می 8اآلن تقریبًا 
نمونده از افغانستان. افغانستان بدبختی بود، گشنگی بود. تقریبًا چهل روزه اومدم. اآلن ممکنه ده برج، هشت برج 

 نه، مال ما اینترنت نیه. تو مسیر ما اینترنت آنتن ایران نیه. مسیر ما آنتن ایران کمه. .دیگه برم. تلفن
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 :کردچنین نقل یا کودکی دیگر 

 ریم.ریم. هرموقع دلمان تنگ بشه برا پدرمادرمان میبرج یه بار می 8ریم. یک سال یه بار می

ها بگذارد و ممکن است د اثرات جسمی، روانی، و اجتماعی منفی بر آنتوانمی گرد با خانوادهجدایی و قطع ارتباط کودکان زباله 
ای غیرقانونی به به این نکته که بیشتر این افراد به شیوهگری، یا ترس کند. باتوجهها را دچار اختالالتی نظیر اضطراب، افسردگی، پرخاشآن

اه است. بازگشت به وطن و مهاجرت دوباره به ایران برای کار زیادی همر هایبا هزینه و خطر کنند، مهاجرت آنانایران مهاجرت می
 را دوچندان کند. هاتواند این خطرمی

 خانواده یا یکی از اعضای خانوادهمهاجرت با  .9-23-9-9

ین کنند. در امیشان به کشور ایران مهاجرت همراه خانوادهگرد بهشواهد میدانی پژوهش حاضر بیانگر آن است که برخی از کودکان زباله
دی گردلیل عدم توانایی سرپرست خانواده در تأمین نیازهای اقتصادی سایر اعضای خانواده، وارد کار زبالهها، کودکان بهنوع مهاجرت

 گردیهکنند و وارد کار زبالخود از افغانستان مهاجرت می گرد با یکی یا چند َتن از اعضای خانوادهاند. گاهی نیز کودکان زبالهشده
اشاره کرد « کنیکجا و با چه کسانی زندگی می»ای در پاسخ به پرسش ساله88گرد توان به روایت کودک زبالهبرای نمونه، می ؛شوندمی

 که وی چنین نقل کرد:

ۀ جا بهتره برا کار. اآلن خانوادکنیم. با عموم، پسرعمو، دایی، پسردایی. همه خودی هستن. اینتو پامنار زندگی می
 جا مستأجریم.جا کار کنن. ما اونما تو مشهده. اونا هم اومدن این

گرد همراه با برخی از اعضای خانوادۀ خود، مانند پدر یا برادر، به ایران مهاجرت که گفته شد، بعضی از کودکان زبالهگونههمان 
 کرد: گردها روایتکنند. در همین زمینه، یکی از زبالهجا کار میاند و در اینکرده

تره. یه برار هم سال از من بزرگ 9سالشه،  98، 90تر از منه؛ س. بزرگکنه، تو همین منطقهجا کار مییه برارم این
 کنه.داری میجا مالما چند تا گوسفند داریم، مال داریم، اون

که به هر دلیلی، باشد. زمانی وادهدانیم، کودک باید در دامن خانواده بزرگ شود و در کودکی تحت حمایت خانکه میگونههمان 
 ویژه در مشاغلیشود، رشد کودکان نیز ممکن است با اختالل مواجه شود. کارکردن دور از وطن، بهاش دچار اختالل ارتباط او با خانواده

ری اعمال خشونت ساختا نوعیشود، یکی از بدترین اشکال اختالل در رابطۀ کودک با خانواده است و بهکه جزو کار کودکان محسوب می
گیرد و تحت این ها شکل نمیکه کودکان تحت حمایت خانواده بزرگ نشوند، احساس امنیت وجودی در آنعلیه کودکان است. زمانی

 کنند که جهان جای امنی برای زندگی نیست.گیرد و آنان احساس میها شکل نمیشرایط، اعتماد بنیادین نیز در آن
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هایشان انتظار دارند که کودکان درآمد حاصل از کارشان را گیرند، بلکه خانوادههایشان قرار نمیتحت حمایت خانوادهتنها این کودکان نه
گونه روایت ، این«کنیپولت را چه می»ای در پاسخ به پرسش ساله88گونه از خانوادۀ خود حمایت کنند. کودک برای آنان بفرستند و این

 کرد:

 کنم.کارت به کارت می ،فرستم افغانستانمی

های خانواده دارد. افغانستان ازجمله کشورهایی است که شمار زیادی از کودکان توجهی در تأمین هزینهدرآمد این کودکان نقش قابل 
 ای نقل کرد:ساله87 گردزبالهدلیل مشکالت خانواده، مجبورند که کار کنند. در این زمینه،آن، به

واسه  ،کنندمونه، نونی که درست میخرن، یه هفته میاین کیسه آردهای بزرگ میاآلن خونواده زیادن، از 
کنن واسه خریدن آرد. تومن خرج می 433ای جوریه، هفتهشه. اآلن اینخودشونه؛ واسه خودشون حتی تموم می

 فرستیم.شون میهکم پول دارن، ما واساآلن یه

ای مندیدهد. شاید تنها احساس خوشایند و رضایتاش را نشان میگرد از خانوادهزبالهوضوح نقش حمایتی کودک این روایت به
 باشد. کنند، همین کمک به خانوادهکه این کودکان از کارکردن کسب می

 همسری. کودک91-9-9

 81حقوق کودک به افراد زیر شود و براساس کنوانسیون نامیده می 1«همسریکودک»شود هر نوع ازدواجی که در سنین کودکی انجام می
همسری در کودک شود.تلقی می 9«ازدواج زودهنگام»همسری یا شود. بنابراین ازدواج در این سنین نوعی از کودکسال کودک گفته می

ن بودرغم غیرقانونیدهد که علیهای متفاوت شایع است. شواهد نشان میبسیاری از کشورهای دنیا، ازجمله افغانستان، با نرخ
(. در میان افراد 848 ، ص9382، 9یونیسفکنند )درصد افراد این کشور در سنین کودکی ازدواج می 00همسری در افغانستان، کودک

گرد، عنوان ترسیم سیمای زندگی افراد زبالهکرده بودند. به کننده در این پژوهش، افرادی بودند که در سّن کودکی ازدواجگرد مشارکتزباله
ری همسپردازیم. هدف این بخش ارائۀ توضیحی درباۀ چرایی حضور پدیدۀ کودکهمسری در میان این افراد میبخش، به کودکدر این 

 همسری و پیامدهای آن است.های کودکگرد، شیوهدر میان کودکان زباله

تبع آن، در میان کشور افغانستان و به های زودهنگام دردهد، ازدواجهای دیگر نیز نشان میکه اشاره شد و شواهد بخشگونههمان 
توان به چند عامل مهم همسری برشمرده شده است که در این میان، میگرد، رواج دارد. عوامل و دالیل مختلفی برای کودکافراد زباله

 سیاسی، و دیگر عوامل. اینهای ثباتیها، فقر، هنجار عفت، ترک تحصیل، جنگ و بیها و سنتاند از: رسماشاره کرد؛ این عوامل عبارت

                                                             
1. Child marriage 
9. Early marriage 
9. United Nations Children’s Fund(UNICEF)  
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های زودهنگام در کشور افغانستان غیرقانونی است، اما هنوز این که ازدواجگوی این پرسش باشد که چرا باوجود اینتواند پاسخعوامل می
 ها کافی نیست.گیری از این نوع ازدواجتنهایی برای پیشبینیم که قانون بهرو، میپدیده رواج دارد. ازاین

س رسوم رایج برخی از اجتماعات افغانستان، سّن مناسب برای ازدواج، مخصوصًا برای دختر، سنین کودکی است و در این براسا
داری و های خانهشده است که همانا نقش شود و نقش زنان و مردان از پیش مشخصسن، نحوۀ انتخاب همسر توسط والدین انجام می

 ای روایت کرد:ساله84گرد وان زبالهآوربودن است. در همین زمینه، نوجنان

ختر کنن. مثاًل دذاریم کار کنن. فقط مردا کار میکار نداریم، زنا بره کار کنه؛ دوست نداریم، نمی به ما افغانیا دست
 ه.ذاره دیگتونه بخونه. شوهر کنن، دیگه نمیخونه. بعد  پونزده سال دیگه ازدواج کنه، نمیزیر پونزده سال درس می

شده است و افراد،  ها، نقش زنان و مردان در جامعه از قبل مشخصدهد، براساس همین سنتکه این روایت نشان میگونههمان 
 ویژه دختران، باید در سّن کودکی ازدواج کنند.به

نشان، تصور و تلقی ویژه دختراها از فرزندانشان، بهیکی دیگر از عوامل ازدواج زودهنگام فقر است. تحت شرایط فقر، خانواده
 گیرند. حتیدهند و برای پسرانشان زن میهای خانواده، آنان دخترانشان را شوهر میبودن دارند. در این شرایط، برای کاهش هزینههزینه

کنندگان در تگیرند. در همین زمینه، یکی از مشارکداماد( میها درازای شوهردادن دخترشان، پولی را از داماد )کودکبسیاری از خانواده
 این پژوهش روایت کرد:

میلیون پول بدم به پدرزنم. از ما زن خریدنی هست. اگر بدون جهیزیه بیاد، باید  843من نامزد دارم، باید 
ما  .میلیون پول بده به پدر عروس 843یا  833میلیون پول بده به پدر عروس. اما اگر با جهیزیه باشه، باید  04

جا دو زن هم زیاد ا زن هم بگیریم، نباید اولی رو طالق بدیم. طالق خیلی کم هست. اوندیم. اگه دو تطالق نمی
کنن. از ما نامزد ساله گرفت. زود ازدواج می87هست؛ بابام دو تا زن گرفت. بابام سّن بزرگ داره، رفت یه دختر 

 مونه تا بتونی پول رو همش رو بدی.کنن، یک سال، دو سال میمی

اس این گرد رایج است. براسهمسری در کشور افغانستان است که در میان افراد زبالهدهندۀ شکل کودکخوبی توضیحروایت باال به 
، اً روایت، اواًل، پسران باید مبلغی را درقبال دختر به خانوادۀ دختر یا پدر دختر بدهند. ثانیًا، چندهمسری در میان آنان رایج است. ثالث

های زیادی را بر دختران ها در دروان نامزدی هنوز هم محدودیتسال شایع است. رابعًا، برخی از خانوادهبزرگدختر با مرد ازدواج کودک
 کنند.اند اعمال میکردهو پسرانی که ازدواج

اید کار کنند ب دهند، را تأمین کنند،خصوص پولی که بابت دختر به پدر او میبه های ازدواج،که بتوانند هزینهها برای اینافغانستانی 
آوری زباله و ورود به سایر مشاغل تواند زمینۀ مهاجرت به ایران و شروع کار جمعو درآمد داشته باشند. در بسیاری از مواقع، همین امر می

کنند جرت میمهاهای ازدواجشان باری کار به ایران پایین دیگر در سنین کودکی را توضیح دهد. بسیاری از این کودکان برای تأمین هزینهرده
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آیا متأهل »ای در پاسخ پرسش ساله84گرد شوند. زبالهآوری زباله، به کار مشغول میخصوص در بخش جمعپایین، بهو در مشاغل رده
 روایت کرد:« هستی

 نه؛ من باید پول جمع کنم، باید پول زیاد جمع کنم تا ازدواج کنم.

های زودهنگام در میان های ازدواج باشد. شکل دیگری از ازدواجدرآمدی برای تأمین هزینهتواند منبع آوری زباله میبنابراین جمع 
کنند. ها دخترانشان را برای پسرانشان مبادله میگرد تبادل دختران است. تحت این قاعده، خانوادهتبع آن، کودکان زبالهجامعۀ افغانستان و به

 خنده نقل کرد: ای باساله82گرد باره، نوجوان زبالهدراین

 قدر پول دادین؟[ نه اون موخیه؛ مثاًل خواهر خود من با داداش اون، خواهر اون رو گرفت.یه برج بود ازدواج کردم. ]چه

 کنند.ها دخترانشان را جهت ازدواج مبادله می)تبادل دختران(، خانواده« موخی»دهد، تحت رسم که این روایت نشان میگونههمان 

د که دههای میدانی این پژوهش نشان میدیگر ازدواج زودهنگام در افغانستان عدم تحصیل یا ترک تحصیل است. یافتهاز عوامل 
اند یا ترک که کودکان فاقد تحصیلگرد و کودکان یا تحصیالت ندارند یا تحصیالت آنان بسیار اندک است. زمانیبسیاری از افراد زباله

ی دامنی نیز یکبینند. هنجار عفت یا پاکهای رایج آنان را آمادۀ ازدواج میها و سنتان تحت تأثیر رسمهای آنکنند، خانوادهتحصیل می
گی ویژه دخترانشان، باکرها نگران این هستند که فرزندانشان، بهاز عوامل ازدواج زودهنگام است. تحت تأثیر این هنجار بسیار از خانواده

گیرند، چراکه دهند و برای پسرانشان زود زن میست دهند. درنتیجه، دخترانشان را زود شوهر میخود را بیرون از نهاد زناشویی ازد
های های سیاسی نیز بر ازدواجثباتیکنند اگر فرزندانشان ازدواج کنند، در امنیت خواهند بود. درنهایت، جنگ و بیها فکر میخانواده

بخشند و گاه توسط ها برای نجات جانشان، دخترانشان را به سران نظامی میخانوادهگاهی  گذارد. در شرایط جنگ،زودهنگام تأثیر می
 شود.شوند که در این صورت، گاهی برای حفظ آبروی خانواده و دختر ازدواج او ترتیب داده مینظامیان ربوده می

 صورت مختصر به پیامدهای آنا، تنها بهجاند که در اینهمسری برشمردهمطالعات مختلْف پیامدهای منفی مختلفی را برای کودک
چنین آوری زباله در سنین کودکی باشد. همتواند علتی برای ورود به شغل جمعهمسری میپردازیم. کودکگردی میبا شغل زبالهدررابطه

که این تأمین کنند. درنهایت، زمانی های ازدواجشان راکنند، باید چندین سال کار کنند تا بتوانند هزینهافرادی که در سّن کودکی ازدواج می
ای برای آشنایی و برقراری روابط زناشویی فراهم سر خواهند برد. در چنین شرایطی، زمینهدور از همسرشان بهکنند بهکودکان ازدواج می

 ود.تواند به عدم رضایت از زندگی زناشویی منجر شچنینی میهای اینشود. بنابراین ازدواجنمی

 شرایط خانوادگی. 98-9-9

( خانواده را گروهی از 8070شود. گیدنز )جا برآورده میکه بخشی از نیازهای افراد جامعه در آن خانواده یکی از نهادهای جامعه است
د. دارن سال مسئولیت مراقبت از کودکان را برعهدهداند که با ارتباطات خویشاوندی مستقیم پیوند یافته است و اعضای بزرگافراد می

 اند یا ازطریق تبار، که خویشاوندان خونی را بهپیوندهای خویشاوندی متضمن ارتباطات میان افراد است که یا ازطریق ازدواج برقرار شده
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ین گرد شناسایی شد که اهای پژوهش حاضر، چندین شکل یا نوع خانواده در میان افراد زبالهاز مرور یافتهسازد. پسدیگر مرتبط مییک
 ای مهاجر.ای، و خانوادۀ هستهاند از: خانوادۀ گسترده، خانوادۀ هستها عبارتهنوع

 خانوادۀ گسترده از نوع نسبی )خویشاوندی(. 8-98-9-9

ل چند های نسبی یا سببی استوارند و شامبستگی ها برگرد از نوع خانوادۀ گسترده است. این نوع خانوادههای کودکان زبالهبیشتر خانواده
گروه خونی و چند گروه زناشویی است. خانوادۀ گسترده از نوع نسبی )خویشاوندی( اغلب شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، و 

ره کرد این است که پدر و توان به آن اشاهای خاصی است و ازجمله مواردی که میفرزندان است. این نوع ساختار خانواده دارای ویژگی
از ازدواج در میان خود ها فرزندان خود را پسکنند. این خانوادهها اطاعت میمادر مرکز ثقل خانواده هستند و دیگر اعضای خانواده از آن

ین کنند. در ادهند و گسترش آن نیز به همین لحاظ است که چند نسل زیر یک سقف و درکنار هم در یک خانۀ مشترک زندگی میجای می
د گرهای میدانی این پژوهش، کودکان زبالهمندند. براساس یافتههای روانی و عاطفی خوبی بهرهها، معمواًل افراد از حمایتنوع خانواده

سفره  دور یک برها همه باهم کنند که درکنار پدر و مادر و خواهر و برادر و عروس و نوههای خود را چنین توصیف میخانواده معموالً 
 ای روایت کرد:ساله87 گردزبالهباره، کنند. درایننشیند و در یک خانۀ مشترک زندگی میمی

کنیم، کنیم. یکی از داداشام زن داره، بقیه کار میجایم. همه باهم کار میتاش این تا داداشیم. چهار ما هشت
 های داداشمه،خانواده سنگینه؛ دو تا زن ورفرستیم. اونتومن می فرستیم واسه بابامون. ماهی دوروبر شیشمی

 مامان، بابام، آبجیام، داداش کوچیکام.

ت ــ این اس کننده در این پژوهش بدان آن اشاره کردندگرد مشارکتکه کودکان زباله ها ــهای بارز این نوع خانوادهیکی از ویژگی 
ها ند. زندار تری در این زمینهرنگخانواده را برعهده دارند و زنان نقش کم که در بیشتر موارد، مردها وظیفۀ تأمین نیازهای اقتصادی اعضای

ند و بیشترین منزلت اجتماعی زنان به فرزندآوری و اهها از حّق تحصیل، حّق اشتغال، و شرکت در اجتماع محروم بوددر برخی از خانواده
 داری محدود است.خانه

 خانوادۀ گسترده از نوع سببی. 2-98-9-9

ــ خانوادۀ گسترده از نوع سببی است که در این نوع  توان به آن اشاره کردکه می گرد ــهای کودکان زبالههای خانوادهاز دیگر نمونه
سر پتوان به روایت برای نمونه، می ؛صورت چندهمسری است، یعنی مرد با چند زن ازدواج کرده استها، پیوند گروه زناشویی بهخانواده

 ای اشاره کرد:ساله82 گردزباله

ردترن، تا هم آبجی دارم. برادرام از من ُخ  8تا برادریم با من،  4تا مامان دارم، بابام هست،  9نفرن؛  89م نوادهوخ
 کنن.کاری نمی
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 اند که درهای گسترده از نوع نسبی، پدر از منزلت اجتماعی واالیی برخوردار است و این مردانها، مانند خانوادهدر این نوع خانواده 
چنان به انجام کارهای خانه و فرزندپروری محدود است و دارند و نقش زنان همبرعهده تأمین نیازهای اقتصادی خانواده نقش اساسی را 

 کنند.خانۀ مشترک زندگی میکنار زنان و فرزندان خود همه باهم در یکمرد خانه در

 ایخانوادۀ هسته. 9-98-9-9

ساختار خانواده در ایران درحال گذار و  ،های اخیرتوان گفت که در دههآن با ایران، می ۀبا شناخت ساختار خانواده در افغانستان و مقایس
دو  قطف نوعیها متشکل از زن و شوهر و فرزندان با تعداد کم است و بهای است. این نوع خانوادهتغییر از خانوادۀ گسترده به خانوادۀ هسته

رزندان بعداز رسیدن به سّن قانونی وارد یابند، چراکه فها گسترش نمیدهد. درواقع، این نوع خانوادهوالدین و فرزندان را پوشش می نسل  
 ها،در این نوع خانواده چنیندنبال اشتغال و تشکیل زندگی جدید خواهند بود. همعنوان عضوی فعال در جامعه بهشوند و بهاجتماع می

ن است در افغانستان هم های اجتماعی برخوردارند. اگرچه ممکزنان از حّق اشتغال، حّق تحصیل و آموزش، و حّق مشارکت در فعالیت
ای پرجمعیتی را تشکیل ها باال است و ایشان خانوادۀ هستهچنان میزان باروری در میان آنای باشیم، اما همهای هستهشاهد خانواده

 ساله اشاره داشت که چنین نقل کرد:81گردی توان به روایت زبالهدهند. در این زمینه، میمی

ش مجرده. شون ازدواج کردن، یکینفریم با پدرومادر. آبجیام همه 88داداش. کاًل تا  2تا آبجی،  2نفریم؛  89
 ساله.8ساله، 8ساله، 7ساله، 83تونن کار کنن. فقط من تهرانم. اونا کوچیکن؛ ردترن. اونا نمیبرادرام از من ُخ 

ی اقتصادی خانوادۀ پرجمعیت خود نیست و مادر تنهایی قادر به تأمین نیازهاجاکه پدر بههای پرجمعیت افغانستان، ازآندر خانواده
کنند و عنوان یک منبع مالی و حمایتی استفاده میتواند کمک مؤثری باشد، از فرزندان خود بهدلیل نداشتن پایگاه اجتماعی نمینیز به

های حاصل از شغل هستند که با پولاند و این فرزندان ها برای بقای خود به درآمدهای حاصل از شغل فرزندانشان وابستهاغلب خانواده
ه، بارکنند. دراینــ از دیگر اعضای خانواده و والدین خود حمایت می فرستندکه از کشور میزبان برای خانوادۀ خود می گردی ــزباله
 ساله روایت کرد:93گردی زباله

 جا بیکاره.خوابن. بابام اونخورن و میکنیم، اونا تو افغانستان میجا کار میما این

های پرجمعیت، فرزندان فاصلۀ سنی کمی ازهم دارند و فرزندان پسر برای والدین خود سود و در کشور افغانستان و در خانواده
 کنند.توانند داشته باشند. البته دختران نیز در کارهای خانه به مادران خود کمک میمنفعت زیادی می

 ای مهاجرخانوادۀ هسته. 4-98-9-9

ای از نوع توان به خانوادۀ هستهخورد، میچشم میساختارهای دیگر خانواده که در اغلب کشورهای جهان سوم، ازجمله افغانستان، بهاز 
ج، از ازدواهای کوچک یا روستایی وجود ندارد، پسکه شغل مناسبی در محیطدلیل آنها، بیشتر بهمهاجر اشاره کرد. در این نوع خانواده

گزینند. یکی از دالیل عمدۀ مهاجرت در افغانستان فقر اقتصادی و کنند و در شهر اسکان میروستا به شهر مهاجرت می زن و مرد از
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ها فرزندان خود را برای مهاجرت به کشورهای سرپرستان خانواده و بیکاری فرزندان، خانواده بیشتر دلیل عدم اشتغال  بیکاری است و به
 آوری برای خانواده را برعهدهممکن است فرزندان در سنین پایین مسئولیت نان ،کنند. در برخی مواردق میهمسایه، ازجمله ایران، تشوی

ای که دهگستر ۀگیرند و در برخی موارد دیگر، ممکن است که فرزندان تصمیم به مهاجرت دائم بگیرند و با همسر و فرزندان خود از خانواد
 گردها روایت کرد:اجرت کنند. در این زمینه، یکی از زبالهداشتند جدا شوند و به کشور همسایه مه

تا بچه دارم. من قصد  کنم. سهشه تو ایرانم. متأهلم. تو مشیریه زندگی میسال می 83 .م، اما مقیم ایرانممن افغانی
 رن.هام مدرسه میهام راضین. خانومم اقامت داره، بچهرفتن ندارم؛ خانومم و بچه

 شتر  کنند و بیدلیل برخورداری از امکانات آموزشی و داشتن یک شغل دائم از کشور میزبان احساس رضایت میمقیم بههای خانواده
 کنند.ها در مناطق پایین و حاشیۀ شهرهای بزرگ زندگی میاین نوع خانواده

ست ازکارافتاده هستند. در این نوع سرپرست، یا سرپرهای بدسرپرست، بیگرد درزمرۀ خانوادههای کودکان زبالهبرخی خانواده 
مایند. در نکنند و فرزندان از سنین پایین آغاز به کار میتری ایفا میها، کودکان در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده نقش پررنگخانواده

 ای روایت کرد:ساله81گرد این زمینه، زباله

یشکی جا زن گرفت. هجا، بعد برگشت افغانستان، اوناینتره؛ اومد تا پسریم. یکی از من بزرگ نفریم؛ پنج 89ما 
ما  ،خونن. بابام پیرمرده. داداشم بیکاره. افغانستان کار نیست؛ کار بودکنه. داداش کوچیکام درس میکار نمی

 کردیم.کار میجا چیاین

 ساله نقل کرد:88 گردیزبالهو  

تر از ن، من بزرگم. آبجیام بزرگاتر از منهستن، کوچیکتا خواهر. داداشام کوچیک  9تا داداشیم،  4نفریم؛  2
کنه. از وقتی فرستم، بابام مریضه؛ زانودرد داره، همۀ جونش درد میکنم، پول میمن هستن. من فقط کار می

دکتر.  رهخاطر مریضی که افتاد، همیشه میشد، بهکرد، سر حمالی، کار پیدا نمیمریض شد، یه وقتی باز کار می
 کنه از این و از اون.قرض می پول

دهد، فرزندان پسر این اش را در تأمین نیازهای اقتصادی ازدست میعنوان سرپرست خانواده تواناییهایی که پدر بهدر خانواده
عضای آن نقش فرزندان و کودکان در تأمین معاش خانواده و دیگر ا ،گردهاهای زبالهگیرند. درواقع، در خانوادهمسئولیت را برعهده می
تر خود یا با سایر اقوام دیگر برای ها دچار فقرند، کودکان خود را همراه با فرزندان بزرگجاکه اغلب این خانوادهبسیار مهمی دارند. ازآن

یران، بیشتر اشود تا کودکان از تحصیل و آموزش بازمانند و بعداز ورود به فرستند و درنتیجه، این مهاجرت باعث میکار به کشور ایران می
های چنین بیشتر این افراد با تعداد نفرات زیاد در اتاقگیرند. همشهرها را پیش میها خانوادۀ کلونی یا زندگی کارگری در حاشیۀ کالنآن

خود ها برای خواب به محّل اسکان اند و شبگردی مشغولکنند و روزها را به کار زبالهاسکان پیدا می ی شهرکوچک و مناطق پایین
 گردند.بازمی
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توانند به درآمد خانوار کمک کنند، خانوارهای فقیر برای داشتن فرزندان بیشتر انگیزۀ بیشتری دارند. شواهد که کودکان میسبب آنبه 
. این زیادی دارنداند و فرزندان گرد گستردههای کودکان زبالهخانواده میدانی پژوهش حاضر نشانگر آن است که معمواًل و در بیشتر موارد،

بته اند. الاند و آنان را از سنین پایین وارد چرخۀ اقتصادی کردهگذاری نمودهها بر کار و درآمدهای حاصل از کار کودکانشان سرمایهخانواده
 تاد اند باعث شوتوچنین میمزدها در بازار کار منجر شود و همشدن دستتواند به کمباید توجه داشت که افزایش عرضۀ کودکان کار می

ز انتخاب شی اتواند ناباشد. بنابراین شکل دیگری از تلۀ کودکان کار مینساالن برای تأمین نیازهای اساسی خانوار کافی درآمد بزرگ
 باروری درونی باشد.

 گروهیهای اجتماعی درون. ارتباط92-9-9

بادل معنای تاو نیاز به برقراری روابط اجتماعی است. ارتباط به ترین نیازهای اجتماعیانسان موجودی اجتماعی است و ازجمله بنیادی
گیرد. بنابراین یکی از الزامات است که بین گوینده و شنوندۀ پیام صورت می یافکار، احساسات و عواطف، تجارب، و تجربیات

های مختلف اجتماعی و فرهنگی ز جنبهتوان ارتباط را در این بخش اهای جمعی برقراری ارتباط است. حال، میناپذیر زندگیجدایی
 بررسی کرد.

فر ترین شکل آن ارتباط مستقیم بین دو نهای مختلفی صورت بگیرد که شکل نخست آن یا مهمگونهتواند بهارتباط اجتماعی می 
ا شود که بی از افراد اطالق میاعبارتی، تشکیل گروه خواهد داد. گروه به مجموعهکه بیش از دو نفر را در خود جای دهد، بهاست و زمانی

های دیگر توانند با گرودیگر وابستگی دارند که میکنند و به هماهداف مشترکی را باهم دنبال می معموالً دیگر ارتباط متقابل دارند و یک
روهی نامیده گارتباط درونکه این ارتباط بین اعضای خودشان باشد، در این صورت، نیز ارتباطی دوسویه و متقابل داشته باشند و زمانی

ها شدت شوند و اگر این ارتباط بین آندیگر اجتناب کنند، دچار انزوای اجتماعی میشود. افراد اگر از برقراری ارتباط اجتماعی با یکمی
ی میان افراد گروههای اجتماعی درونکند. در این قسمت، هدف آن است که به تحلیل ارتباطبستگی اجتماعی را ایجاد مییابد، هم

  گرد پرداخته شود.زباله

خورد. درواقع، فرد مهاجر افغانستانی بعد از اسکان و چشم میشکل بارزی بهگرد بههای خویشاوندی در میان کودکان زبالهشبکه 
ت، ترتیب اولویا و سپس بهــ ر در وهلۀ اول، برادران و بعد عمو و پسرعمو و پسرخاله گردی، خویشاوند خود ــاستقرار خود در کار زباله

تر همراه برادران بزرگکند. معمواًل کودکان بهگردی ترغیب و تشویق میخصوص شغل زبالهشهریانش را برای مهاجرت و بهدوستان و هم
کار و کسب شوند یا حتی در مواردی، مهاجران شاغل در کشور میزبان با دادن وعدۀ خود یا پسرعموها و دوستان خود وارد این شغل می

کند، خاطر از شهر و دیار خود مهاجرت میکنند و فرد با اطمیناندرآمد، خویشاوندانی که در کشور مبدأ )افغانستان( بیکارند را وسوسه می
 عنوانکنندگان با ترغیب ،با این تصور ذهنی که درکنار خویشاوند خود وارد بازار کار خواهد شد و درآمدی کسب خواهد کرد. درواقع

اربابان و مسئوالن  بیشتر  کنند. دست آوردن کار و درآمد به مهاجرت تشویق میها را جهت بههای تأمین درآمد خانواده، خانوادهبردراه
ان خود کنند از خویشاوندخواهند برای خود کارگر و نیرو بگیرند، سعی میکه میگردی افغانستانی هستند و زمانیپایه در شغل زبالهدون
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. در همراه خواهد داشتها بهسبب اعتماد و اطمینانی است که به خویشان خود دارند و کمترین آسیب را برای آناده کنند. این امر بهاستف
 ای روایت کرد:ساله87 گردزباله این زمینه،

. ]...[ هستن 84 ودن، فامیالمون تو منطقۀاز افغانستان که تازه اومدم، بیامدم تو این کار. فامیالمون تو این کار ب
که فامیالمون جا، چونجا. منطقه رو عوض کردم، اومدم اینبرجیه که اومدم این 9،0کردم. جا کار میمن اون

 جا، منم اومدم.اومدن این 84جا بود. فامیالمون از منطقۀ این

این نوع مهاجرت  ۀبته یکی از دالیل عمداند. الاند اهل هراتگردی شدهالزم به ذکر است بسیاری از افرادی که وارد شغل زباله 
ادی وجوی کار، و حمایت متواند این مسئله باشد که خویشاوندان و دوستان ازطریق تسهیل تطبیق با محیط جدید، جستای میزنجیره

و  د و میزبان ترغیبعنوان کشور مقصو تدارک پیوندهای اجتماعی جدید، مهاجرت افراد دیگر را به مکان اقامت خودشان، یعنی ایران به
کنند راحتی روانۀ این کشور همسایه میهای افغانستانی کودکان خود را بهای که بیشتر خانوادهکنند. شاید یکی از عوامل عمدهتشویق می

رایشان خاطر را بهایشان وجود دارد، این امینتهای خویشاوندی است که با اعتمادی که بین خودشان در درون گروهوجود همین شبکه
آیا کسی اذیتت »ای در پاسخ پرسش ساله89باره، کودک کنند. دراینترها و کودکان حمایت میترها از کوچککند که بزرگفراهم می

 روایت کرد:« کندمی

 کشه اون رو.آد مینه. اگه کسی اذیت کنه، عموم می

ن که میاجاکنند. ازآنخویشاوند خود احساس امنیت می توان چنین استنباط کرد که خود کودکان نیز از بودناز این روایت، می
دی های خویشاونها نیز باالست و اعضای گروهبستگی افراد در این گروهگروهی وجود دارد، همگرد ارتباط درونکودکان و کارگران زباله

 کنند.دیگر درمقابل مشکالت و مخاطرات حمایت میاز یک

 کارگرارتباط ارباب با . 8-92-9-9

رو هستند مراتب کاری با او روبهگردی، افراد بعداز مهاجرت از افغانستان به کشور میزبان، اولین کسی را که ازلحاظ سلسلهدر شغل زباله
در  اها با کارگران خود رابطۀ خویشاوندی داشته باشند یاند و ممکن است آناربابان اهل افغانستان کارفرما یا همان ارباب است که بیشتر  

گرد دارند و اگر در محّل شهری باشند. اربابان عالوه بر نقش کارفرما معمواًل نقش حمایتی برای کودکان زبالهبرخی موارد، آشنا یا هم
گر و میانجی را ایفا خواهند کرد و ازطرفی نیز ممکن است در برخی اسکان درگیری و دعوایی میان کارگران صورت بگیرد، نقش مداخله

 چنین روایت کرد:های عاطفی کنند. در این زمینه، یکی از اربابان گرد حمایتاز کودکان زبالهموارد، 

بره، آد میکشن، دزد میجام. هوای اینا رو دارم؛ کسی نبره. اکثرًا اینا دارن زحمت میشب این 9من اآلن خودم تا 
 1 خاطر همین، من صبح ساعتآد. بهخدا نمی ره، چیزی هم گیر این بندهبره. زحمتای اینا هدر میو میر بارشون
جا آم اینبعدازظهر دوباره می 2از  ،کنم، نشستم. بعدجا بار جمع میاون ،ای هستآم. یه محدودهشم میبلند می

 خوان برن گاراژ.شب که اینا می 9تا 
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ی با که بیشتر کارگران ارتباط محدودجاد و ازآنکننتوان گفت ارباب و کارگر برای سهولت کار به هم کمک میبنابر این روایت، می 
وانان نوجیابد. یکی از تر نمود میگروهی پررنگدارند، نقش حمایتی اعضای درون ن،های دیگر کشور میزبان، یعنی ایرانیاسایر گروه

 نقل کرد:« کنیدآیا در محّل اسکان دعوا می»ساله در پاسخ به پرسش 82 گردزباله

 کنه.اگر دعوا بشه، ارباب جدا میباهم خوبیم و 

گرد بیمار شود، ارباب او را به دهد. در برخی موارد نیز اگر کودک زبالهگری ارباب را نشان میخوبی نقش میانجیاین روایت به 
ه نۀ اجارۀ یک منطقه را بکه چون ارباب از قبل هزیای داشته باشد؛ ازجمله اینتواند دالیل عمدهمراکز درمانی می ببرد. البته این امر می

اگر  به همین دلیل، د تا بتوانند هرروز در منطقه حاضر شوند وننفع او است که کارگران مریض نشوکار داده است و بهشهرداری یا پیمان
ا مراکز گرد بتواند این باشد که کودکان زبالهکند و دلیل دیگر نیز میدرجهت بهبود هرچه زودترش کمک می اوکارگری بیمار شود، به 

 آورد.عمل میدرمانی در کشور میزبان آشنایی ندارند و بر ارباب است که از نیرو و کارگر خود حمایت به

 ارتباط کارگران باهم. 2-92-9-9

ۀ در یک منطقگردها کنند. زبالههای چندنفره باهم کار میگردها در گروهای است که در بسیاری از موارد، زبالهگونهگردی بهشغل زباله
کنند و هنگام اتمام ساعت کاری به محّل اسکان آوری میهای آن منطقه را جمعشوند و زبالهوسیلۀ اربابشان پخش میشده بهمشخص

کنند. بنابراین ارتباط ها را تفکیک میجا زبالهها همان گودها و گاراژهایی است که در آنگردند که معمواًل محّل اسکان آنخود بازمی
بیشتر این افراد  و اندکنند و باهم به کار مشغولخورند، باهم استراحت میها باهم غذا میطور نسبی زیاد است؛ آنکارگران باهم به

گردی گروهی است، چراکه شغل زبالهــ باهم رابطۀ خویشاوندی دارند. روابط بین کارگران یک رابطۀ درون طور که قباًل بیان شدهمان ــ
 ای چنین روایت کرد:ساله82گرد ، زبالهکند. در این زمینهی است که امکان ارتباط با سایر شهروندان را زیاد فراهم نمیاگونهبه

شینیم، ریم یا تو خونه میکنیم؛ مثاًل پارک میها تفریح میفقط روز جمعه سرکار نیستیم، بقیۀ روزا سرکارم. جمعه
 مون.ریم. باهم، یعنی همهآْیم، باهم مییاده میریم، پفوتبال. پیاده می ،کنیمبازی می

مذهب، و خویشاوندند و در شهری، همویژه کودکان بدان سبب که همگرد و بهدهد که افراد زبالهخوبی نشان میاین روایت به 
 اند.و تفریح، باهمجامعۀ ایران کمترین ارتباط را با شهروندان ایرانی دارند، حتی در سایر امورشان، مانند اوقات فراغت 
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 ارتباط فرهنگی. 9-92-9-9

شود و جنبۀ پذیری در درون افراد نهادینه میها و اعتقادات یک جامعه است که براثر جامعهورسوم و ارزشای از آدابفرهنگ مجموعه
و محصوالت  های مذهب، زبان، غذا،از جنبهانتسابی ندارد. فرهنگ تأثیر عمیقی بر موضع و شیوۀ ارتباطات دارد. بنابراین ارتباط فرهنگی را 

 کنیم.گرد بررسی و تحلیل میمشترک در میان کودکان زباله

 مذهب و زبان مشترک( 8

تواند در روند مهاجرت و پذیرش ازسمت شهروندان کشور میزبان، یعنی ایران، بر حضور و ادامۀ فعالیت یکی دیگر از عواملی که می
سزایی داشته باشد مذهب مشترک بین کشور مبدأ و میزبان است. افغانستان کشوری است تأثیر به افغانستانی دگرکودکان و کارگران زباله

دومین  به جمعیت افغانستان، تشییعهای مذهبی این کشور تشییع و تسنن است. باتوجهترین فرقهاند. رایجدرصد مردم آن مسلمان 22که 
د توانمذهب بودن میدین و هماند. هممذهبشیعه انسوم آنبیشتر مردم افغانستان ُسنی و یکآید. حساب میمذهب مردم افغانستان به

 گردها روایت کرد:توجهی بر روابط مهاجران افغانستانی داشته باشد. یکی از زبالهتأثیر قابل

عکس اینا رو به دیوار کنم. در اتاقم م. خمینی رو دوست دارم، رهبر ایران رو دوست دارم، همیشه دعا میمن شیعه
 تا دختر دارم. 0بریم. مون میچی آروم هست. یه لقمه نون برای زن و بچهجا جنگ نیست، همهزدم. این

رنگ آن که یکی از دالیل پر ،های متفاوتیکه در کشور مبدأ )افغانستان( جنگ و آشفتگی سیاسی وجود دارد، افراد با انگیزهجاازآن
نند، ککه ایران را با کشور خود مقایسه میکنند و هنگامیمهاجرت می یعنی ایران، هایشان است، به کشور همسایه،تأمین معاش خانواده

شد، اما جایی است همراه داشته بابه نقطۀ امن آن اشاره دارند. گرچه مهاجرت به ایران ممکن است مخاطرات و تبعات زیادی را با خود به
جا ر آنراحتی ارتباط برقرار کنند و دتوانند بهدلیل زبان و مذهب مشترک مهاجران افغانستانی میکه نسبت به دیگر کشورهای همسایه به

آن را با  ،برای مدتی به کسب درآمد و معاش بپردازند. زبان فارسی رایج در افغانستان پارسی دری است و مردم افغانستان در زبان گفتاری
گیرد و گروهی است و بیشتر در درون شبکۀ خویشاوندی شکل میگردی بیشتر درونشناسند. اگرچه شغل زبالهنام فارسی و پارسی می

زبان مشترک امکان مهاجرت و اقامت در کشور میزبان را کند، اما داشتن امکان برقراری ارتباط اجتماعی را با شهروندان ایرانی فراهم نمی
توانند درطول مسیر و در کشور میزبان با شهروندان ایرانی ارتباط برقرار کنند و تعامل داشته باشند و راحتی میکند و مهاجران بهتر میانآس

 کند.پذیر میهمین امْر پذیرش مردم افغانستانی ازسمت شهروندان ایرانی را امکان

 غذا و محصوالت مشترک( 2

برقراری ارتباط کودکان مهاجر افغانستانی در کشور میزبان را سهولت بخشیده است، غذاها و داشتن  ازجمله عوامل دیگری که امکان
ها یک های معنوی و شیوۀ زندگی مردم و رسممحصوالت مشترک بین دو کشور مبدأ و مقصد است. غذا ابزاری برای نمایش خصلت

 ای روایت کرد:ساله81گرد باره، زبالهکشور است. دراین
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آشپز منم. دیشب تعطیل بودیم، گوشت و برنج درست  ،کنمو برنج و گوشت و مرغ. غذا رو من درست می نون
 خورم.گیرم و یه بسته نون لواش از سوپری، میم شه، یه الویه میکردم. عصرام که خیلی گشنه

رها تولیدشده و محصوالت کشاورزی در این کشوایران و افغانستان ازنظر اقلیمی و جغرافیایی نقاط مشترکی دارند و بسیاری از مواّد  
 دهد.ها را در این میان کاهش میچنینی تفاوتجات. موارد اینزمینی، غالت، گوشت، سبزیجات، و صیفیمشترک است؛ نظیر سیب

 . کیفیت زندگی99-9-9

ی و زیست انسانی سالم و ازلحاظ فیزیککیفیت زندگی عبارت است از وجود شرایط بهتر ازلحاظ تغذیه، پوشاک، مسکن، داشتن محیط 
هایی برای کنش های اجتماعی و ایجاد فرصت، برخورداری از حمایترسی به حداقل امکانات زندگی، بهداشت، آموزشروانی، دست

یفیت بندی کعبارت دیگر، در تعریف و تقسیمبستگی عمومی و مشارکت اجتماعی و سیاسی. بهمتقابل اجتماعی و شغلی، گسترش هم
گیرد که شامل ُبعد جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی است. گاهی کمیت و کیفیت هرکدام از زندگی، چهار ُبعد اصلی مدنظر قرار می

گرد در ابعاد این ابعاد خود مولد و اثرگذار بر سایر ابعاد است و یا از شرایط دیگر متأثر است. در این بخش، به کیفیت زندگی افراد زباله
 شود.زندگی آنان پرداخته میمختلف 

می است. صورت مقطعی یا دائجانبه دارد، تغییر زیست جغرافیایی بهیکی از عواملی که بر کیفیت زندگی افراد اثر مستقیم و همه
یت زندگی فکنند، تغییر کیدالیل مختلف، ازجمله یافتن شغل، از محّل زندگی اولیۀ خود به مکان )کشور( دیگری مهاجرت میافرادی که به

برای  دلیل شرایط نامساعد کشور خوداند که بهکنند. مهاجران افغانستانی از آن دسته افرادیتری را نسبت به سایرین تجربه میمتفاوت
روی مهاجران در کشور مقصد کنند. طبعًا مشاغل پیشویژه ایران، مهاجرت میکسب درآمد و یافتن شغل بهتر به کشورهای همسایه، به

آیند و نیاز به مهارت زیادی ندارند و درنهایت، دارای پایگاه اجتماعی پایینی هستند. بدون شک، شرایط دست میراحتی بهاند که بهلیمشاغ
ه شغل شکل مضاعفی بهای گذشته، مهاجران افغانستانی بهتواند در همۀ ابعاد کیفیت زندگی آنان تغییر ایجاد کند. درطی سالکار می

شود و کار کودک با آن گره خورده است. گردی جزو مشاغل غیرمتعارف در سراسر دنیا شناخته میاند. زبالهر ایران روی آوردهگردی دزباله
حث گیرد. در بطور مستقیم با زباله درارتباط است، جسم، روان و محیط اجتماعی او تحت تأثیر قرار میجاکه در این کار، فرد بهازآن

 تمامی ابعاد این مقوله، هم در کشور مبدأ و هم مقصد، پرداخته شود.به کیفیت زندگی الزم است

گرایی هر منطقه، این افراد به نوع اقتصاد محلی و فرهنگ مصرفگردی در تمامی مناطق تهران وجود دارد و باتوجهشغل زباله
آوری زباله در همان منطقه و محّل اسکانی که معاز جها پسکنند. برخی از آنهای متفاوتی از زندگی را در آن مناطق کسب میتجربه

کنند. در ها و گودهای حاشیۀ تهران زندگی میکنند و برخی دیگر خارج از تهران و در دپوشده است، زندگی میوسیلۀ اربابشان تعبیه به
اند. این کودکان یی وارد این کار شدهتنهاهمراه خویشاوندان یا بهسالگی به88خورند که از چشم میگردان، کودکانی بهمیان زباله

که از بسیاری از بر آناند و عالوهآوری زباله مشغولساالن در مناطق مختلف به جمعهمراه بزرگروز را بههای زیادی از شبانهساعت
ُبعد جسمی کیفیت گیرند. های جسمی، روانی و اجتماعی نیز قرار میشوند، درمعرض آسیبنیازهای دوران کودکی خود محروم می
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روز، داشتن تفریح و اوقات فراغت، رضایت از شرایط های پزشکی، میزان خواب درطول شبانهچون نیاز به مراقبتزندگی  به مواردی هم
ای است گونهگرد بهدهد که نحوۀ کار و زندگی افراد زبالهها اشاره دارد. شواهد نشان میها و ظرفیتجسمی و فیزیکی و رضایت از توانایی

 ای چنین روایت کرد:ساله87گردی اندازد. در همین زمینه، زبالهخطر میویژه ُبعد جسمی، بهکه کیفیت زندگی آنان را در ابعاد مختلف، به

م، زنیم. اگه دست بزنیشون مریض شدن. اگه آشغال خیلی کثیف باشه، دست نمیها هم بسیاریزخمی شدم. بچه
کنیم، پنج ماه جلوتر داغون شدم. زنه. پانسمان میزنه، تیغ میم. ولی شیشه میزنیشیم، دست نمیمریض می

کنه. این کاله رو نپوشم، زیاد گوشام درد ها هم هستن که مریضن، خودم هم مریضم، این گوشم چرک میبچه
 کنه.کنه، درکل، خیلی گوشم درد میمی

نان زمان کافی و توان و انرژی الزم برای تفریح و اوقات فراغت ندارند. در میان کنند. آساالن کار میپای بزرگگرد پابهکودکان زباله
ر و فضا و تجاکه مسئولیت کمتر، کار آساناند. ازآنکردند که در کشور خودشان مشغول چوپانی بودهها، بسیاری از آنان بیان میمصاحبه

برایشان  رسی به اوقات فراغت در کشور افغانستان بیشتران تفریح و دستگردی داشتند، بنابراین امکآزادی عمل بیشتری نسبت به زباله
ی از خوابی ناشچنین برای جبران کموقفه و حمل زباله و همعلت خستگی جسمی ناشی از کار مداوم و بیفراهم بوده است. این افراد به

ی ترای ــ که فضای مناسبد و تنها در برخی از مناطق حاشیهگذراننکار، روزهای تعطیل خود را به ماندن در اتاق و محّل اسکان خود می
 ای چنین گفت:ساله82گرد باره، نوجوان زبالهکنند. دراینوجود دارد ــ فوتبال می

هیچی.  [کنی؟کار میدیگه چی]کنیم. استراحت می [کنی؟کار میجمعه چی]کنیم. ای جمعه تعطیل میهفته
ری؟[ دارم ]...[. ]حموم کی میکنم، لباس دیگه به خود برمیشورم، پرتاب میشوری؟[ نمیهات رو می]لباس

 ری؟ بازی نداری؟[ نه.ری؟ بیرون نمیرم. ]تفریح نمیجمعه می

گردان، در بسیاری از مواقع، های مختلف زندگی زبالههای ذکرشده و مشاهدات میدانی از مناطق مختلف و محّل قولبه نقلباتوجه
ها آن که شرایط جسمیپردازند و درصورتیکنند که در آن روزها، بیشتر به نظافت شخصی میی تعطیل را خودشان انتخاب میآنان روزها

 گرد نقل کرد:کنند. در همین زمینه، یکی از افراد زبالهاجازه دهد و زمان و فضای کافی داشته باشند، فوتبال بازی می

 دیم.]هزار[ تومن باهم می 83یا  03م زمین بازی محمودآباد، ریکنیم؛ میروز تعطیل فوتبال بازی می

برد و آیا دچار یأس و ناامیدی است یا خیر، قدر از زندگی لذت میکه چهاش، اینمیزان رضایت فرد از خود و شرایط زندگی کنونی
ی افراد آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نحوۀ زندگکنندۀ کیفیت یا عدم کیفیت ُبعد روان افراد در زندگی  است. در تفسیر این ُبعد، تعیین
دهد. هرچند گرد در افغانستان و ایران است. زندگی درکنار خانواده و برقراری ارتباط مداوم با آنان امید به زندگی را تحت تأثیر قرار میزباله

، را کم آوران خانوادهعنوان نانساالن بهویژه در بزرگشرایط اقتصادی نامناسب در افغانستان میزان رضایت از زندگی و رضایت از خود، به
که در این ویژه کودکان ازگرد و بهکند. افراد زبالهها تحمیل مییابی به تأمین حداقل نیازها تجربۀ زندگی متفاوت را به آنکند، اما دستمی

اند داشتن هدف باشد، اما همواره این پرسش مطرح است: توکنند. علت این امر میتأمین معاش خانواده سهم دارند، احساس رضایت می
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ها بودن و صرف کارکردن برای تأمین معاش بر میزان لذت آنان مؤثر است یا خیر؟ آیا نیازها و انتظارات و آرزوهای آنُبعدیآیا این تک
اند و اذعان داشتند که درصورت بودن و یافتن شغل هاجبار و تنها برای اشتغال به ایران آمدگرد بهشود؟ بسیاری از افراد زبالهفراموش می

 گردان نقل کرد:مناسب به کشورشان بازخواهند گشت. در همین زمینه، یکی از زباله

جا فرقی نداره با افغانستان. ]چی از ایران جوریه و راحتی. اومدیم، دیدم نه ایندوستا گفتن بریم ایران. ایران این
، رم افغانستانکنم، بعد میری. یه ماه دیگه کار میخوابی، صبح مدرسه نمیراحت میجا آزادی، شب گفت؟[ این

 جا خدمت ارتش.رم اونآم. میدیگه نمی

گردی رضایت ندارد و انتظار دارد بعداز مدتی به کشور خود بازگردد گرد از شغلش، یعنی زبالهدهد که فرد زبالهروایت باال نشان می
 تواند تأثیری منفی بر روان آنان داشته باشد.د. بنابراین عدم رضایت از شغل میو وارد شغل دیگری شو

شناسی، تعبیر افراد از معنای زندگی در سنین مختلف متفاوت است؛ کودکان معنای زندگی را در آغوش و پناه خانواده از دیدگاه روان
های باال، از جویند. در روایتدوران نوجوانی آن را در یافتن هویت مییابند و در کردن میسالگی، آن را در بازی89بینند و در سنین می

ه ها تنها یک دلیل دارد کشود که در شرایط موجود، رضایت از زندگی و حّس ارزشمندبودن برای آنهای این افراد چنین استنباط میگفته
مل است که این افراد در سنین مختلف، معنای زندگی را در هم تأمین معاش برای خانوادۀ خود در افغانستان است. بنابراین جای تأآن

شان بر سایر مسائل سایه انداخته است و اجازۀ ظهور و بروز به مسائل دانند و دغدغۀ مادیتالش برای تأمین حداقل نیازهای مادی خود می
گذارد؛ به غانستان بر تعبیر کودک از زندگی اثر میدهد. هرچند نباید این نکته را از نظر دور داشت که فرهنگ قومی مردم افدیگر را نمی

که فرد بتواند از عهدۀ کارهای شخصی خود برآید، توانایی ورود به چرخۀ اقتصادی خانواده را دارد این معنا که در فرهنگ افغانستان، زمانی
 تواند بر رضایت از زندگی نیز تأثیرگذار باشد.بودن در اقتصاد خانواده میو این سهیم

دی را مورد فرسومین ُبعد کیفیت زندگی به ُبعد اجتماعی  مربوط است. این ُبعد رضایت از حمایت دوستان و روابط شخصی بین
قدر ازسوی خویشاوندان و دوستانشان مورد توجه و حمایت قرار دهد؛ یعنی افراد در محّل کار یا محّل زندگی خود چهبررسی قرار می

 شویم که تنها تفاوت  در ُبعد اجتماعیگردان، متوجه میو روابطشان چگونه است. در بررسی زندگی زباله گیرند و کیفیت تعامالتمی
شان قبل و بعد از مهاجرت، تفاوت در برقراری ارتباط مستقیم با خانواده )پدر، مادر، همسر، و فرزندان( است. مهاجرت کیفیت زندگی

گردی و حضور در منطقه به گیرد. انتخاب شغل زبالهوهی از خویشاوندان و دوستان انجام میطورمعمول با گراین افراد از کشور مبدأ به
صورت خویشاوندی زندگی وجود آشنایان و دوستان و اقوام در آن منطقه بستگی دارد و در محّل زندگی نیز آنان به همین شکل، یعنی به

 ت:ای گفساله82گرد کنند. در همین زمینه، نوجوان زبالهمی

ان. زندگی چهار تا هم پسرعموهای منجا. سهتا داداشیم اینجا نزدیک خودمان داده. خدا رو شکر، پنج ما این
 شیم. ساختمانه گرفتیم.جا. هشت تا، نه تا میکنیم اونمی
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حّل دی و دوستانه در مگرد در حفظ این شبکۀ ارتباطی خویشاوندهندۀ تالش افراد زبالهآنچه در روایت باال بیان شده است، نشان
گردان معمواًل در یک منطقه و در نواحی و ها در این کار فعالیت دارند. زبالهکه کودکان آنویژه زمانیکار و محیط زندگی است، به

اشی ت نکنند. تجارب سخصورت جمعی و خانوادگی این روابط را حفظ میکنند و در محّل زندگی نیز بههم کار میهای نزدیک بهخیابان
وجو و حفظ این روابط اجتماعی باشد. آنان با استفاده از این روابط تواند عاملی برای جستگردی میاز زندگی در کشور دیگر و کار زباله

 دیگر حمایت کنند و شرایط کاری و زندگی بهتری را برای هم رقم بزنند.توانند از همها میو شبکه

گردان اهمیت دارد، آن است که تفاوت محیط ندگی افراد اشاره دارد. آنچه در زندگی زبالهبه ُبعد محیط ز کیفیت زندگی محیطی
 یزندگی از کشور مبدأ تا مقصد تا چه اندازه است و آیا کیفیت زندگی آنان در این ُبعد مطلوب است یا خیر. بسیاری از مهاجران از روستاها

دگی و های محّل زناند و یا زیرساختشان را داشتهفقر و تخریب خانه و محیط زندگیاند و طبیعتًا تجربۀ جنگ، افغانستان مهاجرت کرده
رسی به امکانات اولیه را برای آنان سخت کرده است. اما دنبال آن دسترسانی و گاز و برق آسیب دیده است و بهشهرشان، مثل شبکۀ آب

گی بسیاری از این افراد تغییر کرده است. افرادی که در برخی مناطق گردی، نوع و شکل محّل زنداز مهاجرت و ورود به شغل زبالهپس
مندند، استانداردهای اولیۀ زندگی، مانند داشتن اتاق یا کنند از حداقل امکانات شهری بهرهتهران در محّل بازیافت و گاراژها زندگی می
ها است و در محّل زندگی خود از رس آنمحیط زندگی دردست کردنمنظور طبخ غذا یا گرمسرپناه مناسب، را دارند؛ آب و برق و گاز به

 ای نقل کرد:ساله82گرد امکانات بهداشتی، مانند سرویس بهداشتی و حمام، برخوردارند. در همین باره، فرد زباله

ی اترین بازیافت رو داره، تمیزم هست. اون ساختمون مال آقجا بزرگریم. اونکنم. با وانت میگمرک زندگی می
نفر  83تا اتاقه. هر اتاقی  8تا بچه هستن.  7تا،  2تایی هستیم.  73تا،  23خوابیم جا که میقالیباف بوده. اون

 شوییده. حمام داره، دستکار مینفر هست. گاز نداره، رادیاتور داره. آره، گرمه. پول آب و اینا رو پیمان 89هست، 
 ه. نظافتچی داره، نگهبان داره.ش خرابتا حمومه، یکی 0داره. فرقی نداره، 

گرد در داخل بازیافت تقریبًا مناسب است و به برخی از خدمات و امکانات دهد که کیفیت زندگی افراد زبالهاین روایت نشان می
آباد اقع در اشرفهای آجرپزی وای تهران و در کورهرسی دارند. درمقابل این محیط زندگی، افرادی نیز وجود دارند که در مناطق حاشیهدست

دهد کنند. شواهد برگرفته از میدان پژوهش نشان میها زندگی و حتی کار میهای کشاورزی بدون حصار درکنار دپوی زبالهو خالزیر، زمین
شود. فرد جا، به چند روایت در این زمینه اشاره میها بسیار نامطلوب و حتی غیرانسانی است. در اینکه کیفیت زندگی افراد در آن محیط

 گردی دربارۀ گود محمودآباد چنین گفت:زباله

برقی. غذا  خریم. ]...[ نه، بخاری داریم، بخاریهزار تومن می 03ریزم تو تانکر، تانکری خریم؛ میآب رو هم می
 کنیم.هم داخل درست می

 گردان دربارۀ گود کورۀ محمودآباد روایت کرد:یکی دیگر از زباله
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دیم و سه تومن ]منظور سه میلیون جا برجی سه تومن اجاره میکنیم. اینزمین رو اجاره می های قدیمیه،کوره
دیم. ]آب داره؟[ نه، آب شیرین نداره؛ آب چاه داره، چون فشار آب کمه، پمپ رو تومان است[ هم پول برق می

نه، باید  [جا حمام داره؟اینتومن. ] 8433ای خریم، دبهای میآد، دبهمی سوزنه. برا آب خوردن هم ماشین می
ریم. ]چطور محّل خوابتون رو گرم ای یک بار میگیرن، پول آب خالی، هفتهآباد. شش هزار میبری اسالم

 با گاز؛ نه، خطری نداره، سوراخ زیاد داره. [کنه؟کنید؟ خطری شما رو تهدید نمیمی

نان به کنند. آها یا گاراژهای جنوب تهران زندگی میگردی است که در گودها، کورهدهندۀ کیفیت زندگی افراد زبالهروایت باال نشان 
که نای رسی ندارند. در بسیاری از مواقع، برایچنینی، دستحداقل امکانات زندگی، مانند آب، حمام، وسایل گرمایشی ایمن و موارد این

هنگام خواب شبانه، آن را خاموش دلیل ترس از خفگی، بهکنند و بههای گاز استفاده میمحّل اسکان خود را گرم نگه دارند، از کپسول
 کنند.می

محدودۀ  واسطۀ اشتغال در شهر، درگرد بهویژه افراد زبالهست که مهاجران و بها ها به این معناگونه سکونتگاهوجود این 
است.  متمایز کامالً  شهری جامعۀ از هاآن اسکان نحوۀ ولی دارند، حضور شهر فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی،

شان متأثر از زندگی و شغل کنند، محیط زندگیهایی که در داخل محدودۀ برخی مناطق تهران زندگی میحتی آن دسته از گروه
ط شود. درواقع، ازنظر محیباال در هر اتاق، حداقل امکانات نیز برای آنان رعایت نمی دلیل تراکم جمعیتکارگری آنان است و به

گردان هرگز جذب نظام شهری و اجتماعی شهر ها سبک مشخصی را بیان کرد. زبالهتوان برای آنزندگی و سبک زندگی نمی
 اند. نارساییاند و نه روستاییها عماًل نه شهریبخش اند. اینمانده بهرهامکانات بی کمتریناند و در محّل اسکان خود از نشده

رسی به امکانات و خدمات درمانی و دوری مسافت محّل زندگی تا مراکز درمانی، نبود امکانات یا حداقل دست خدمات عرضۀ
شود یا آب مصرفی کنند یا از تانکرهای آبی که به محل آورده میکه یا از آب چاه استفاده میشهری مانند آب آشامیدنی ــ

 )کوره آجر پزی( گردها: محّل کار و زندگی زباله0-4 تصویر
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بهداشتی مانند سرویس بهداشتی و حمام،  ۀــ نداشتن امکانات اولی کنندموردنیازشان را درطول هفته خریداری و ذخیره می

 مسکونی، واحدهای در زیستی ــ تراکم هایعنی داشتن فاصلۀ بسیار کم با زباله هایی درکنار محّل دپوی زباله ــساختن اتاق
 عدم بودن منطقه،دلیل بیابانیسیل یا حیوانات موذی به نظیر طبیعی از عوامل ناشی وجود خطرهای و الزم آسایش فقدان

 شودحداقلی که توسط خود افراد ساخته می تجهیزات با فرسوده زوال وروبه مسکونی خیزبودن منطقه، واحدهایجرم امنیت،
اند. اگرچه ممکن است شکل زندگی آنان در مواردی ها مواجهگرد با آنای است که افراد و کودکان زبالهاز مسائل هرروزه همگی

یه امکانات، شب کمترینهایی توسط خود افراد با ری مانند استفاده از آب چاه یا ساختن اتاقچون نبود برخی امکانات شههم
 ها تحتها کیفیت زندگی آنان را در تمامی بخشکشور مبدأ باشد، اما بدون شک، زیست در مجاورت حجم عظیمی از زباله

در  کنند و درواقع،ها پیدا میل بازی خود را از میان زبالهکنند، وسایتأثیر قرار خواهد داد. کودکانی که در این مناطق زندگی می
بینند. زندگی و کار در این شرایط کیفیت زندگی آنان را در هایی که در محّل اسکان خود هستند، چیزی جز زباله را نمیساعت

 .دناپذیری را برای آنان رقم بزنتواند مشکالت جبراندهد و میتمام ابعاد تحت تأثیر قرار می

گردها به تعداد دفعات نفر از زباله 848این افراد را مشاهده کرد.  استحمامتوان تعداد دفعات می ،0-90در نمودار شمارۀ  
های داخل شهر کردند، برخی از حماماسکان با آب تانکر حمام می برخی در محّل از این تعداد، اند که حمام خود اشاره کردهاست

 حمام داشتند. ــ کردندکه در بازیافت یا خانه زندگی می ــ کردند و برخیاستفاده می

11%

29%

آب شرب خریداری شده آب شرب شهری

 گردهازباله مصرفی آب نوع :0-99 ۀشمار نمودار
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 . تغذیه94-9-9

مت شود و سالنیاز انسان به خوراک یکی از احتیاجات ذاتی و فیزیولوژیک و عامل مهمی برای بقا است. تغذیۀ صحیح موجب رشد می
دلیل نبود غذای کافی یا وجود غذای نامناسب درمعرض ها نفر در سراسر جهان بهمیلیون دنبال خواهد داشت. ساالنهو روان را بهجسم 

گیرند که تعداد بسیاری از این افراد در کشورهای خاورمیانه شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی، ازجمله جنگ، آسیب و حتی مرگ قرار می
 اند.را متحمل شده فقر، و مهاجرت،

به شرایط سنی تغذیۀ سالم نامیده طور روزانه و باتوجهاندازه و مناسب مواّد غذایی الزم برای رشد بدن بهدر علم تغذیه، مصرف به 
افتاد.  درسی افراد به کمترین حّد مواّد غذایی برای تأمین کالری کاهش یابد، امنیت غذایی افراد درخطر خواهکه دستشود. درصورتیمی

د، به ساالن، برای رشهای سنی مختلف است. کودکان نسبت به بزرگنکتۀ مهم و حائز اهمیت در بحث تغذیه توجه به نیاز غذایی گروه
ابد، نیاز وساز کودک افزایش یکه به هر دلیلی، ازجمله فعالیت باالی روزانه، سوختدریافت مواّد پرکالری بیشتری نیاز دارند و درصورتی

 شود و درصورت عدم دریافت، رشد و سالمت او درمعرض خطر قرار خواهد گرفت.ک به دریافت مواّد غذایی نیز بیشتر میکود

کنند، در دریافت تنهایی یا با سایر اعضای خانواده کار میعلت تأمین معاش خانواده، بهسالگی به 81تا  83کودکانی که از سنین  
توان به مهاجرت و حضور شود. عوامل بسیار دیگری نیز در این اختالل نقش دارد که میایجاد می حداقل کالری روزانۀ ایشان اختالل

 با معمواًل و در بیشتر موارد افراد برای سال و مردانه اشاره کرد. مهاجرتاز خانوادۀ اصلی خود و رشد در محیطی کاماًل بزرگ دورکودک 
با مهاجرت  .انجامدمی غذایی ناامنی و به سوءتغذیه که شودمی امتیازاتی دادن ازدست و زندگی در وقفه ایجاد سبب و است همراه بحران

به  های طوالنیمنظور تأمین نیازهای مادی خانواده ساعتمردم افغانستان به ایران برای اشتغال، ما شاهد حضور کودکانی هستیم که به
از دالیل مختلف، ازجمله نداشتن نیکی از آن مشاغلی است که کودکان کار بهگردی یپردازند. زبالهمشاغل سخت با ساعت کاری زیاد می

های طوالنی، عوامل رویروزی در خیابان، پیادههای ممتد شبانهکنند. حضور ساعتسمت آن گرایش پیدا میبه مهارت و ابزار خاص، به
ها هالی زبالاخوردن، گرسنگی، و یافتن مواّد غذایی از البهوهوایی )سرما و گرما(، نبود فضای مناسب برای استراحت و غذاثرگذار آب

 هفته درطول گردهازباله حماماست دفعات تعداد :0-90 شمارۀ نمودار

3%

83%

93%

03%

83%

43%

بار در هفته8 بار در هفته2 بار در هفته9 بار در هفته4 هر روز هفته

43%

24%

89%

5%
3%



 یغمـای کودکـی  982
 

همراه که به ـگردی ـکند که کودک زبالهگذارند. روایت زیر بیان میشکل مستقیم اثر میگرد بهاند که بر تغذیۀ کودک زبالههمگی عواملی
 کند.یــ چگونه نیاز غذایی خود را برطرف م تازگی به کار مشغول شده استبرادرش به

خورم. خوری؟[ هرجا رسیدم، ناهار میتومن. ]چه جوری، کجا غذا می 93شه در ماه؟[ قدر پول غذات می]چه 
[ کنه؟دونم برم، بگه چرا نیومدی ]...[ چرا بارت رو ]...[. ]ارباب بببینه دعوات میخورم. من نمینرسیدم، نمی

شینیم، خرم؛ یه جا میآد، میبا داداشم. داداشم می خرم، غذاخوری؟[ خودم میکنه. ]غذا چی میدعوام می
خوری؟[ نه. ]یعنی، ارباب غذا بهتون ستونیم. ]برنج و گوشت چی؟ می، بستنی می1ستونیمخوریم. کیک میمی

 ده؟[ نه.نمی

های است برای ساعت اند، چون با نوع کار و سختی آن آشنایی ندارند، ممکنتازگی جذب این شغل شدهگردی که بهکودکان زباله 
گردان مجبورند درآمد خانوادۀ خود در افغانستان را تأمین کنند، بنابراین تنها بخش کمی از درآمد جاکه زبالهطوالنی گرسنه بمانند و ازآن

نی مواّد غذایی خیابا دهند و گاه غذایی در کار نیست و این افراد، خصوصًا کودکان خودشان را باماهیانۀ خود را به مواّد غذایی اختصاص می
 کنند. سیر می

های رس بودن، موجودبودن، و پایداری در دریافت غذا )ثبات دریافت ارزشسزایی دارد؛ دردستدر تغذیۀ سالم، سه عامل نقش به 
ان اثرگذار بسیاری امکها هستند، اما عوامل ها و درارتباط مستقیم با مراکز خرید و رستورانگرد اگرچه در خیابانغذایی(. کودکان زباله

گردان کار رسی اقتصادی است. تنها منبع درآمد زبالهترین علْت دستکند. اولین و مهمها سلب میخرید و مصرف مواّد غذایی را از آن
رار های بعدی قیتگذارند، بنابراین توجه به غذا در اولوجاکه بیش از نیمی از درآمد خود را برای خانواده کنار میگردی است و ازآنزباله

رف خوردن اکتفا میعبارتی، آنگیرد. بهمی بسا که برخی کنند تا سیر شوند و انرژی کمینۀ الزم برای شروع کار را داشته باشند. چهها به ص 
نزدیک به صفر  ها، مصرف میوهکنند و تقریبًا در بین آنطور کامل حذف میها یک وعدۀ غذایی خود را بهاز آنان برای کاهش این هزینه

رس نیست. در همین زمینه، کودک چنین در بسیاری از مراکز زندگی آنان، آب آشامیدنی سالم دردستاست یا اصاًل وجود ندارد. هم
 ای چنین روایت کرد:ساله88

کشی هستش یا تانکر؟[ تانکر. ]غذا چی ]آیا محّل اسکان شما آب آشامیدنی دارد؟[ آب هم داره. ]لوله 
دونی دیگه گیریم. ]ناهار و شامتون همش همینه؟[ شام که میگیریم؛ یه سوسیسی میمرغ مید؟[ تخمخوریمی

خورید؟[ خورید؟[ نه. ]تو منطقه هم نمیخوریم. ]یعنی شام نمیشیم. باز صبح صبحانه مینداریم، خواب می
خوری؟[ صبح ساعتی می خوریم. ]ناهار چهصرفه، نمیشه، نمیاگه بخوریم، حساب کنیم خرجی زیاد می

 سمت سر کار.کنیم بهگیریم، حرکت میخوریم. باز پیشین هم یه چیزی میصبحونه می 2ساعت 

                                                             
  .خریم. می1
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گردان در شهر تهران است. ساعت کاری طوالنی، عدم مهارت آشپزی، نداشتن دهندۀ وضعیت تغذیۀ کودکان و زبالهروایت باال نشان 
گاهی از وعده دست هم بههای غذایی مناسب، نداشتن تجهیزات مناسب طبخ غذا و دیگر عوامل همه دستمیزان درآمد کافی، عدم آ

 اند تا تغذیه آنان از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد.داده

تا  9993سالگی، میزان کالری دریافتی پسران باید بین  81تا  88میزان کالری موردنیاز برای کودکان در هر سنی متفاوت است. از  
که میزان مواّد مغذی آید. درصورتیدست میگرم پروتئین به 22الری در روز باشد. این کالری ازطریق مصرف متوسط روزانۀ ک 9743

برای این کودکان کمتر از حّد مجاز باشد، سوءتغذیۀ ناشی از آن در دوران کودکی موجب کندی رشد بدن، کوتاهی قد، کاهش تکامل 
د کننی مکرر خواهد شد. فقر و سوءتغذیه درکنار هم همیشه یک زنجیره و چرخۀ معیوب را ایجاد میهاذهنی کودک، و ابتال به عفونت

 شوند.نمایند و سبب تشدید سوءتغذیه میدیگر را تقویت میکه یک

ش قیمت مواّد ایبه افزها نسبت به کشور مبدأ افزایش دارد، اما باتوجهگردان، اگرچه مصرف گوشت و پروتئین در بین آندرمورد زباله 
گرد است؟ بسیاری پروتئینی، این پرسش مطرح است: آیا تعداد دفعات و کیفیت مصرف غذایی متناسب با شرایط و سختی کار افراد زباله

آوری زباله و ُبعد مسافت بین محّل کار تا محّل علت داشتن درآمد کم و زمان ناکافی برای جمعخصوص کودکان، بهاز این افراد، به
تنها کنند که در درازمدت، خود این نهقیمت با پخت سریع )فست فودها( گرایش پیدا میسمت مصرف غذاهای ارزاناب، بهخو

ها خواهد شد و سالمت جسمی کودکان درحال رشد کنندۀ مواّد اصلی برای رشد آنان نخواهد بود، بلکه موجب بروز انواع بیماریتأمین
مرغ، حبوبات و سوسیس است که علت آن نیز طبخ گردان شامل تخمشده در بین زبالهمواّد غذایی مصرفاندازد. بیشترین خطر میرا به

گردان در روزهای تعطیل که فرصت کافی برای طبخ دارند، پروتئین، شامل گوشت قرمز و گوشت سریع و آسان این مواد است. زباله
 چنین روایت کردند:کنند. درباب تغذیه، برخی از این کودکان مرغ، مصرف می

 کباب.سبزی، جوجهرم. غذا قرمهمی 88و  89رم ساعت خورم. شب میاز رستورانی، جایی، غذا می

ذا ریم غشه، از سیصد باالتر نرفته. یا میتومن. زیاد نمی تومن، سیصد شه؛ ماهی دویستمان زیاد نمیخرجی
دن. اگه مردم هم آْیم سر کار، مردم بهمون میه میزمینی. موقعی هم کگیریم یا لوبیا، گوشت و مرغ، سیبمی

 خوریم.ریم اتاق، چیزی میچرخیم، شب میجوری میندن، همین

جاکه یک وعدۀ غذایی نیز در محّل کند و ازآنگردان را بیان میمواردی که در باال نقل شد، تنها نوع و نحوۀ مصرف غذا در بین زباله 
ویژه کودکان، اثرگذار است یا خیر. این افراد، به ین مهم پرداخت که آیا محّل زندگی در رژیم غذاییشود، باید به ازندگی مصرف می

کنند، ها کار و زندگی میگردان در تمامی مناطق تهران، برخی از آنان که در داخل بازیافتبه مشاهدات میدانی از محّل زندگی زبالهباتوجه
ذا کنند و سایرین دخالتی در تهیه و طبخ غعنوان آشپز مواّد غذایی را تهیه می( و افرادی نیز صرفًا بهمحلی برای طبخ غذا دارند )آشپزخانه

 ای گفت:ساله82گرد باره، نوجوان زبالهنخواهند داشت. دراین
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کنه. های ماست که اصاًل آشغال جمع نمیشه هرماه. آشپز داریم؛ یکی از بچهتومن پول غذامون می 033حدود 
کنه. صبحونه کنیم. خونه رو هم اون تمیز میدیم. تمیزی و غذاش رو امتحان میبهش می 1هشتصد و ی یکبرج
گوشت خوریم. آبمی 7خوریم. شام ساعت آْیم ناهار میمی 89و  88خوریم، بعضی وقتا چایی چیزی. نمی
 ای سه بار، مرغ و برنج.خوریم، هفتهمی

ودها کنند، نسبت به افرادی که در گها کار میرسد شرایط تغذیۀ افرادی که در داخل بازیافتظر مینهای پژوهش، بهبه یافتهباتوجه 
صیف گونه توگرد شرایط اسکان و تغذیه در یکی از گودهای جنوب تهران را اینو گاراژهای جنوب هستند بهتر است. یکی از افراد زباله

 کرد:

جا گیریم، اینغذا، موادش رو از شهر می آباد.رن اشرفها میحمام نداره، بچه خریم.نداره، آب شیرین رو میآب 
 کنن. هر کی بخواست اون درست می کنه.خودشون درست می

های آجرپزی و گردان در کورهبه مشاهدات میدانی از محّل زندگی زبالهپیداست و باتوجه قول باالها و نقلتصویرطورکه در همان 
علت ساعت کاری طوالنی، امکان پخت غذا وجود گودها، زیست مجردی و عدم حضور زن در این سبک زندگی باعث شده است تا به

زمینی، سوسیس، انواع کنسروها، بسنده کنند و مصرف گوشت بمرغ و سیپخت، مانند تخمنداشته باشد و به خوردن غذاهای ساده و سریع
ی و بر آن، محّل زندگشود. عالوهای نمیوخطا صورت بگیرد که مسلمًا به کالری آن توجهو پروتئین بیشتر در روزهای تعطیل و با آزمون

ک، کمبود ظرف برای طبخ، نبود یخچال شود. پخت غذا روی اجاق کوچطبخ غذا در یک اتاق کوچک و با کمترین امکانات انجام می
ها در تانکر و در هوای آزاد مانده باشد همگی شده از شهر، آب نامناسبی که ممکن است مدتغذایی خریداری برای ذخیرۀ گوشت و موادّ 

                                                             
ینده یک1  تومان است.  هزار هشتصد و میلیون . منظور گو

 گردهاو وضعیت غذایی زباله : تصاویری از محّل زندگی0-2شمارۀ  تصویر
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دکان زیادی نیز در این گرد در وضعیت مناسبی قرار ندارد و چون تعداد کودهد تغذیه و سبک غذایی افراد زبالهاند که نشان میعواملی
 غذایی درخطرند و این عوامل رشد جسمی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. کنند، آنان ازنظر مصرف موادّ ها زندگی میمکان

 های اجتماعیرفتاری/آسیب. کج95-9-9

امی که از نیازهای فردی و جمعی های عویژه ارزشهای اجتماعی، بهشود تا فرد برخالف ارزشرفتاری رفتاری است که باعث میکج
ها ها درارتباط است یا افرادی که آنرفتار با آنزند یا افرادی که فرد کجها دست می. این رفتارها برای فردی که به آن1خیزد، عمل کندبرمی

دی و کردهای فری منجر شود یا در عملهای جسمتواند به آسیبهمراه دارد؛ برای مثال، میهایی را بهاند، آسیبرفتار درارتباطبا فرد کج
ها است. سال( و نوع و شدت آنگرد )بزرگدر میان افراد زباله هارفتاریوجود آورد. هدف این بخش ارائۀ تحلیلی از کججمعی اختالل به

راد ان آنان شود. درواقع، برای افها در میرفتاریتواند باعث بروز برخی از کجکنند میتوان گفت بستری که افراد در آن زباله جمع میمی
کنند دور از بسیاری نهادهای اجتماعی اصلی رشد میاند و چون این افراد بههایی وجود دارد که در وطن خود با آن مواجهگرد، زمینهزباله

راف امالت افراد با محیط اطچون شرایط کار و اسکان یا کیفیت زندگی و کیفیت کاری یا تعهای دیگری همشوند، زمینهپذیر میو جامعه
 شود.رفتاری در این افراد میباعث بروز کج

 ف مواّد مخدراختالل سوءمصر . 8-95-9-9

کشور افغانستان یکی از تولیدکنندگان عمدۀ مواّد مخدر در جهان است و بالطبع، بخشی از این مواد در داخل کشور افغانستان مصرف 
در میان  تواند زمینه را برای مصرف مواّد مخدر در میان این گروه مساعد کند.(. همین امر می0-7شمارۀ  تصویرشود )رجوع شود به می

شود. شدت مصرف یا تعداد مصرف می 9ویژه ناس، شیشه، و به«(َدوا)»گردان، انواع مواّد مخدر مانند تریاک، حشیش، هروئین زباله
 شوندگان حاضر در این پژوهشقی در این زمینه وجود ندارد. تعداد اندکی از مصاحبهافرادی که با آن درگیرند زیاد نیست، هرچند آمار دقی

کنندگان نیز روایت کردند که در محّل اسکان آنان افرادی هستند که مواّد اند و برخی از مشارکتاشاره کردند که داری اختالل سوءمصرف

                                                             
که تنها ، بلکردها اشتباه نیستندکدام از این رویکردهای مختلفی برای توضیح این امر وجود دارد و هیچها و هنجارهای اجتماعی چیست، رویکه منشأ و ریشۀ ارزش. دربارۀ این1

توان به نیازهایی مانند امنیت، سالمت، دانند؛ برای مثال، میها و هنجارها را نیازهای فردی و جمعی میها منشأ ارزشگرایان یا رئالیستدهند. واقعبخشی از کّل واقعیت را نشان می
ند، به ککه فرد مواّد مخدر مصرف میساند، ناقض نیازهای امنیت و سالمت است؛ مثاًل زمانیرکه فرد به هر نوعی به خود یا دیگری آسیب میو صلح اشاره کرد. بنابراین زمانی

ات نفع برخی از طبقها، هنجارهای جامعه بهنظر آنکنند. بهها و هنجارهای اجتماعی تأکید میشدن ارزشها بیشتر بر نقش قدرتمندان در ساختهرساند. چپسالمتی خود ضرر می
ها و هنجارهای اجتماعی مانند توان گفت که برخی از ارزشاند. درنتیجه، نقض این هنجارها نقض هنجارهای قدرتمندان و طبقۀ حاکم است. حال، میسوگیریو اقشار حائز 

اند ارها، هنجارهای قدرتمندان و طبقۀ حاکمها نیاز دارد، اما برخی دیگر از هنجای به آناند و هر جامعهسالمت، امنیت، صلح، صداقت، انصاف، و تالش و کوشش هنجارهای عام
اند که بتوانند سال مدنظر است و نه کودکان، چراکه کودکان به سنی نرسیدهگردان بزرگشود، زبالهرفتاری اشاره میکه به کجو در بیشتر مواقع سوگیری دارند. در این بخش، زمانی

کنند، مانند مصرف برخی از مواّد سال نقض میگردان بزرگها و هنجارهایی که زبالهازسوی دیگر، برخی از ارزش های اخالقی جامعه را فراگیرند.صورت کامل، چارچوببه
گرد در این شرایط اند، زیرا زبالهصورت غیرمتعارف نقض هنجارهایی است که قدرتمندان وضع کردهآوری زباله بهمخدر، نقض هنجارهای عام است و برخی دیگر مانند جمع

النه و سوگیرانه چالش کشیدن قواعد غیرعادروی نیست، بلکه تالش برای بقا و بهتوان گفت نقض هنجارهای دستۀ دوم کجعبارتی، میبور است برای بقا به این کار دست بزند. بهمج
 است.

شود. استفاده م و بوی تندی دارد. این ماّده بیشتر در افغانستان ساخته میشود. ناس سبز است و طع. ناس نام یک ماّدۀ مخدر گیاهی اعتیادآور است که با برگ تنباکو ساخته می9
 پدیا(.نامند ) ویکیکش میکنندۀ ناس را نیز ناسی یا ناسگویند و مصرفانداختن نیز میاز ناس را نسوارانداختن یا ناس
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آوری زباله در سطح شهر بودند، مشاهده شد که برخی از ان مشغول جمعگردکه زبالهها و زمانیکنند و درطول مصاحبهمخدر مصرف می
شود؛ کنندگان این پژوهش در این زمینه پرداخته میهای مشارکتجا، به برخی از روایتاین افراد درحال مصرف ناس بودند. در این

 ای روایت کرد:ساله84که کودک چنان

 کنند؟[ شیشه و َدوا.ن. ]چی مصرف میزنکنن؛ دو تا داریم، اونا میزیاد مصرف می

 ای نیز چنین روایت کرد:ساله82کنندۀ مشارکت  

کشن، تا دلت بخواد هستن که هفت ساله دارن میجا داریم؛ شیشترسم، دو تا اونکشم، از مواد میسیگار می
 کشن.مواد می

 ای بیان کرد:ساله82یا نوجوانی  

 کشم.کشن ]خودت چی؟[ خودم فقط سیگار، قیلون میهم میکشن. اونا تریاک سیگار، قیلون می

 :ساله روایت کرد80و کودکی  

 .1جوری که زیادن؛ تریاک، َچرساون

 9میالدی ) مسئولیت جهانی شبکۀ همکاری درمان بیماری( 9382: سهم جمعیت با اختالالت سوءمصرف مواد در سال 0-7شمارۀ  تصویر

                                                             
 . شیشه1

1. Global Burden of Disease Collaborative Network 



 948    های پژوهشنتایج و یافته   
 

نظر به شواهد، بهگردان در محّل اسکان خود به سوءمصرف مواد دچارند. باتوجهگرد، برخی از زبالهزبالههای افراد براساس روایت 
دهند، هرچند در برخی از مواقع، کودکان نیز مواّد سبک ساالن تشکیل میرسد که بسیاری از افراد دارای اختالل سوءمصرف را بزرگمی

ه کنندگان در این پژوهش اظهار کردند ککنند. ذکر این نکته نیز مهم است که برخی از مشارکتیا قانونی مانند سیگار و قلیان مصرف می
 ای روایت کرد:ساله80شود؛ برای مثال، کودک در محّل اسکان آنان هیچ نوع موادی مصرف نمی

یم. ا این مواد بَکششه که ما شیشه مثاًل مخدا رو شکر، ما هرچی هستیم، پاک پاک هستیم، مثاًل ما به این کار نمی
 آد. مگر روز تا شو کار کنیم، همون سود ما بیشتر نشه.آد، مثاًل خرجی ما در نمیُخب پول ما درنمی

 سالۀ دیگری روایت کرد:80یا کودک  

کنن، جا بیرون میدونم، ولی اونا از اونزنن؟[ دیگه نمیذارن. ]پس کجا میجا نمیزدن، اوناونایی که ُمواد می
 جا مأمور داره.دن؟[ نه اونشون نمیهدن. ]رانمی هجا راوناصن ا

 :نتایج زیر حاصل شد ،«شود یا خیرمخدر مصرف می موادّ  شما اسکان آیا در محّل »ال ؤدر پاسخ به س

 گردهازباله میان در مصرفی موادّ  نوع و سوءمصرف اختالل :0-83 شمارۀ جدول

 جمع خیر بله مصرف مواد مخدر
 هم ناس هم مواد مخدر مواد مخدر ناسفقط  انواع

 838 10 94 07 82 فراوانی
 %811 %80 %80 %82 %98 درصد فراوانی

 

 

49%

24%

83%

89%

51%

خیر ناس مواد مخدر هم ناس هم مواد مخدر

 گردهازباله میان در مصرفی مواد نوع و مصرف سوء اختالل :0-98 ۀشمار نمودار
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 دعوا و درگیری. 2-95-9-9

درگیری است. این افراد، هم در محّل کار و هم در محّل اسکان خود با این گرد دعوا و ها در میان افراد زبالهرفتاریشکل دیگری از کج
ا و های بعدی به دعوشود و در بخشجا، بیشتر به دعوا در محّل اسکان پرداخته میشوند. در اینرفتاری یا خشونت مواجه میشکل از کج

دلیل شرایط کار و محّل اسکان وت دارند. در برخی از مواقع، بهباهم تفا درگیری در محّل کار نیز پرداخته خواهد شد، چراکه عوامل آن
ای ساله80های فیزیکی متوسل شوند؛ برای مثال، کودک شوند و ممکن است به خشونتدیگر درگیر میگرد با یکنامناسب، افراد زباله

 روایت کرد:

 ره.میهو دعوا هی ،کننشوخی می ،کننجوری شوخی میکنن. همینهر شب دعوا می

 کنندگان روایت کرد:یکی دیگر از مشارکت 

لهشه. جا کوچیکه، اصن جا نمیدعوا می  .رو بریم باید اون لباسمون ،آدشب می ؛شه. بعضی جاها خاکش گ 
 جامون گلیه.شب نشده، همه

 ساله چنین نقل کرد:88و کودکی  

ه چرا گفت بَ  ]...[دعوا بکردم، جنگ کردم، زدم.  []...دفعه با بار دعوا کردم؛ یه 0اون شب کتک بخوردم. تا حاال 
 داد.زدی؛ گفتم فحش می

دالیل مختلفی باهم دعوا کنند که یکی از عوامل شرایط کار و اسکان گرد بهبراساس شواهد باال، گاهی ممکن است افراد زباله
ار،آنان فرسای کهای طوالنی و طاقتدلیل ساعتشود یا بهیلباس این افراد آلوده م ،علت شرایط کارکه بهزمانی ؛ مثالً نامناسب آنان است

 های دیگرانها آلوده وارد محّل اسکان شوند که احتمال دارد با اعتراضهایشان ندارند، ممکن است با لباسزمانی را برای شستن لباس
 دارد به این امر دامن بزند.مواجه گردند. در همین زمینه، تراکم زیستی یا محدودیت فضا در محّل اسکان نیز امکان 

 . نقض قواعد کار9-95-9-9

نوعی برخی از گرد بهها در داخل شهر یا در گاراژهای تفکیک زباله مشاهده شده است که برخی از افراد زبالهآوری دادهگاه درحین جمع
صورت ریختند یا در برخی مواقع، بهها میروی زبالهها بود را شدن بار، آبی که داخل بطریکنند؛ مثاًل برای سنگینقواعد کار را نقض می

باره، یکی از پرداختند. دراینآوری زباله در منطقه میکار، به جمعهای مرسوم به پیمانغیرمتعارف، یعنی بدون پرداخت هزینه
 کنندگان در پژوهش چنین روایت کرد:مشارکت

آْیم وضعمون خوب نیست که بریم چهار تومن تو ه. ما که میشمن تازه افغانستان اومدم. فکر کنم اآلن یه ماهی می
 ریم تو منطقه انگار قاچاقی.جوری، میجوری، پسرعموم هم همینمنطقه رسوم بدیم به ]ارباب[؛ عموم هم همین
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ه ستثماری باشد کسبب فشارها و احساس اتواند بهدهندۀ نقض برخی از قواعد کارند. دلیل آن نیز مینوعی نشانهمه این موارد به 
رخی کاران و بترین قواعدی است که در روابط بین پیمانشوند؛ مثاًل قاعدۀ رسوم یکی از ظالمانهاین دسته از افراد در کار با آن مواجه می

 گردها به آن اعتراض داشتند.که بسیاری از زبالهایگونهگرد وجود دارد، بهاز افراد زباله

کید بر اختالل سوءمص ها ــرفتاریطرح است، این است: چرا این دسته از افراد به این کجقابل جاحال، پرسشی که در این  رف با تأ
. عوامل موقعیتی 1ها برشمرد؛ عوامل موقعیتی و عوامل پایداررفتاریتوان دو عامل اساسی را برای این نوع کجزنند؟ میــ دست می و دعوا

شود، مانند کمبود فضا در محّل اسکان، حضور افراد با روانه منجر اص به برخی از رفتارهای کجهای خهر آن چیزی است که در موقعیت
آوری زباله در منطقه و سایر موارد؛ برای مثال، کمبود فضایی زیستی، کمبود امکانات رفاهی، نحوۀ جمعسنین مختلف کنار هم و هم
هنگام ها بهشدن لباسا بر سر محّل اسکان یا محّل خواب بینجامد، یا آلودهتواند در میان ساکنان به دعوزیستی در محّل اسکان می

 گرد به دعوا ختم شود.های آلوده در محّل اسکان ممکن است در بین افراد زبالهآوری زباله و خوابیدن با همان لباسجمع

ری نیز تگرد باید به عوامل اساسیافراد زباله های اجتماعی مانند مصرف مواّد مخدر در بینرفتاری یا آسیباما برای توضیح کج 
شدن این افراد، فشارهای ناشی از روند رشد و کار و مهاجرت پرخطر و شدن و روند اجتماعیاشاره کرد؛ عواملی مانند نحوۀ اجتماعی

ای گونههــ ب یفیت زندگی و کاری آناناز نحوۀ مهاجرت تا ک ویژه افراد اهل کشور افغانستان، ــگرد، بهمخاطرات سفر. زندگی افراد زباله
صورت غیرقانونی کودکان را با انواع فشارهای مالی، جسمی، عاطفی، اند؛ برای مثال، مهاجرت بهاست که این افراد با انواع فشارها مواجه

کنند، فشارهای مختلفی را میترین شرایط مهاجرت طور میانگین حدود ده روز در سختکه آنان بهکند. زمانیروحی و روانی مواجه می
هنگام مهاجرت، نحوۀ برخورد باندهای قاچاق با آنان، تجربۀ خشونت، کنند؛ فشارهایی مانند، سختی راه، وضعیت تغذیه بهتجربۀ می

أ ایا خود منشچنین کار و زندگی در شرایط سخت با کمترین حّد استاندارها و مزچنینی. همجایی و موارد اینهای سفر، نحوۀ جابههزینه
گرد، شدن افراد زبالهانواع فشارها مانند استرس و اضطراب و احساسات منفی مانند شرم و بغض اخالقی است. ازسوی دیگر، اجتماعی

ساالن. زندگی تحت این دور از نهادهای اصلی اجتماعی است؛ نهادهای مانند خانواده، آموزش و گروه همویژه کودکان افغانستانی، بهبه
های عاطفی محروم کرده است. همۀ این موارد دور از خانواده، آنان را از انواع منابع حمایتی خصوصًا حمایتویژه زندگی بهایط، بهشر

شود. پیامدهای این فشارها بروز و ظهور احساسات بستگی و خودکنترلی افراد میکه منشأ فشارند، باعث اختالل در نظام دلبر اینعالوه
روانه در میان این دسته از افراد تواند به برخی از رفتارهای کجگیری نظام کنترل در این افراد است. همۀ این موارد میشکلمنفی و عدم 

 منجر شود.

ان دور چندای نهروانه بزنند، اما شرایط برای آنان کاماًل مهیا است تا در آیندهشاید کودکان تا حدود کمتری دست به رفتارهای کج 
ارها را مرتکب شوند، چراکه اواًل، شرایط کاری و زندگی آنان برای اقدام به این نوع رفتارها فراهم است و ثانیًا، آنان برخی از این این رفت

های باال مشاهده شد، این کودکان روایت قولطورکه در نقلآموزند. همانسال میرو بزرگرفتارها را در محیط کار و زندگی از افراد کج

                                                             
1. Situational and enduring factors 
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لیان تر یا قانونی مانند سیگار و قاند یا برخی دیگر مواّد سبکد که در محّل اسکان آنان افرادی هستند که دارای اختالل سوءمصرفکردنمی
کند. درنهایت، نحوۀ برخورد های بیشتر و حتی شدیدتر فراهم میرفتاریکردند و همۀ این شرایط خود زمینه را برای کجرا مصرف می

های آزاردهنده ازسوی گرد حرفکه افراد زبالهوح مختلف و شهروندان خود منشأ انواع فشارها است؛ برای مثال، زمانیکارفرمایان در سط
 شود.شوند و احساسات منفی در این افراد تولید میشنوند، انواع فشارها را متحمل میشهروندان یا کارفرمایانشان می

ها، گردگردی است. در میان زبالهآوردن به شغل زبالهموارد، اختالل سوءمصرف منشأ رویذکر این نکته مهم است که در برخی از  
 کنندۀآوری زباله روی آورده بودند. مشارکتدلیل اختالل سوءمصرف به جمعای نیز مشاهده شد که در برخی از موارد، بهافراد ایرانی

 :پاسخ داد« آوری زباله شویوارد شغل جمع چه چیزی باعث شد تا»ای در جواب به این پرسش که ساله97

 دی؟ با این وضعیت ]اعتیاد[، وگرنه خیاطم؛ خیاط خوبی هم هستم.کار، به من کار میُخب اآلن شما صاحب

 چنان او ادامه داد:هم 
 ره برای مواد.تومنش می تومن مثاًل کار کنیم، هفتصد بخوای حساب کنی، ما ماهی یه

واّد ای برای بازار متواند منبع مالی گستردهکند، میگردها ایجاد میکه خطرهای مختلفی را برای زبالهبر اینعالوهآوری زباله جمع 
ــ  شهرداری تهران 89ویژه در منطقۀ به گرد ــدهد، برخی از افراد زبالهکه شواهد برگرفته از میدان پژوهش نشان میگونهمخدر باشد. همان

 آوریآوری زباله مشغول بودند. آنان بخشی از درآمد حاصل از جمعیا افراد دارای اختالل سوءمصرف بودند که به جمعخانمان افراد بی
تنها ها ازسوی شهروندان، نهشکل غیرمکانیزه و عدم تفکیک زبالهآوری زباله بهکنند. درنتیجه، جمعزباله را صرف خرید مواّد مخدر می

توجهی در تأمین منابع محیطی همراه خواهد بود که نقش قابلجسمی، روانی، اجتماعی و تبعات زیستهای متعدد بهداشت با آسیب
 مالی بازار مواّد مخدر دارد.

 . تجربۀ سرقت و خشونت96-9-9

شدن هر نوع شود. قربانییا قربانی جرم شدن یاد می 1«شدنقربانی»شناسی، از تجربۀ خشونت و سرقت با اصالح در مطالعات جرم
دانیم، جرم اشکال مختلفی دارد؛ از سرقت تا که میگونهشود. هماندادی است که فرد در آن موقعیت قربانی یکی از جرائم میروی

رقت ها شامل س برخی از انواع سرقتشوند؛ مثالً فردی و دیگر موارد. هرکدام از جرائم نیز خود به انواع دیگر تقسیم میهای بینخشونت
چون دعوا، قاپی، سرقت در محّل کار و انواع دیگر است. به همین ترتیب، خشونت نیز انواع مختلفی دارد؛ همقاپی، کیفمسلحانه، گوشی

گرد همیان افراد زبالطور عام در شدن بهطور خاص یا قربانیوجرح، و سرقت مسلحانه. در این بخش، به تجربۀ خشونت و سرقت بهضرب
امدهای گرد، شدت، عوامل و پیبندی از تجربۀ خشونت و سرقت در میان افراد زبالهشود. هدف از بیان این مبحث ارائۀ یک دستهپرداخته می

 آن است.

                                                             
1. Victimization 



 944    های پژوهشنتایج و یافته   
 

یعنی چه در های متفاوت، صورت فردی و چه جمعی، در زمینهگر نقل شد که چه بهها، بارها ازسوی افراد زبالهدرطول مصاحبه
اند. در بسیار از مواقع، این خشونت ازسوی شهروندان ایرانی علیه آنان اعمال هنگام کار، قربانی جرائم مختلف شدهمحّل اسکان و چه به

شدن  شود؛ یکی، قربانی سرقتشدن پرداخته میافتد. در این بخش، به دو نوع قربانیشود و در موارد اندکی، توسط خود آنان اتفاق میمی
دهد؛ زمان رخ میصورت همشدن. ذکر این نکته نیز الزم است که در بسیاری از مواقع، این دو نوع جرم بهو دیگری، قربانی خشونت 

 زمان، هم خشونت و هم سرقت را دربردارد.چون موارد سرقت مسلحانه که همهم

 سرقت. 8-96-9-9

شواهد برگرفته از میدان مطالعه نشان داد که «. ت است از ربودن مال دیگریسرقت عبار»قانون مجازات اسالمی  827براساس ماّدۀ 
نگام ههای شامل سرقت اموال آنان در محّل اسکان، سرقت اموال آنان بهشوند که اهّم این سرقتهای مختلفی میگردها قربانی سرقتزباله
ها تقریبًا زیاد است، چراکه شود. شدت هرکدام از این سرقتمی هنگام کارهای آنان بهآوری زباله در داخل شهر، و سرقت زبالهجمع

جا، به روایت برخی از سرقت رفته است. در اینکردند که مال یا بار آنان به ها اشارهکنندگان درطول مصاحبهبسیاری از مشارکت
 ت کرد: ساله روای 99ای کنندهکه مشارکتشود؛ چنانکنندگان در این زمینه اشاره میمشارکت

نفر بارشون رو ببرن. تو منطقه  8نفر،  0نفر هر شب شاید  98برن. از این رو میبار که هر شب، هر شب بارهامون 
 شه. ، من شنیدم دزدی زیاد می0

 ای نیز چنین روایت کرد:ساله87نوجوان  

 هستش.هاشون شخصی دزدن، ماشینآن میدزدن. ایرانیا با ماشین میآشغال زیاد ازمون می

 کنندگان روایت کرد: یکی دیگر از مشارکت 

شستن، دیدن چارتا گوشی نیه. حاال دیگه هرکی بود، ُبرد. ]کی مییه شب از بچه بره هامون خواب بودن، صب که ن 
 آن.ها خودشونن می برن؟[ نه، بیرون میآن یا بچهاینا رو؟ از بیرون می

 ای نیز روایت کرد: ساله98کنندۀ مشارکت 

دونه خوابه، نمیآد، میهای خودمون باشه، شاید از بیرون باشه. شب یارو خوابه، بابا خسته میشاید از بچه
 ش رو کی ورداشته. گوشی

 کنندگان روایت کرد:یکی دیگر از مشارکت 

شهری بود. با موتور اومده بود؛ با دفعه گرفتیم. پاییندزدید. ]...[ یههامون میشد، گوشیآره، دزدی قباًل زیاد می
 شریکش اومده بود، پیراهن هیچی نداشت که کسی نتونه اون بگیره. گرفتیم دادیم دست ]ارباب[. 
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 ، او در پاسخ روایت کرد: «گردی چیستسختی کار زباله»ساله پرسیده شد که 87وقتی از کودکی  

 آی نیست. ای میدفعهشکنه، یهکنی، دل آدم میش همینه؛ بار جمع میسختی

 ای روایت کرد: ساله89کنندۀ مشارکت 

گه اونا رو بگیرید، بدید دست ما. ُخب چطور زنیم، میزنن، به کالنتری زنگ میگیرن، کتک میدزدها ما رو می
 خوردیم. بگیریم، چرا کتک میتونستیم بگیریم؟ اگه می

 ای نیز چنین روایت کرد: ساله82کنندۀ مشارکت 

جا؛ مثاًل با چاقو، اومدن این. مثاًل اراذل زیاد می1جا گاراژها کم بود ُخب. مثاًل دو تا گاراژ دم در بودجلوتر این
اومدن پولی داشتی، گوشی آن. می، نمیبردن. اآلن که زیاد شدیمرو میها رو همه ها وسایلاومدن تو اتاققمه، می

 دزدیدن.داشتی، می

ویژه گرد، بهتوان گفت که برای همۀ افراد زبالهنوعی میکنندگان روایت شد. بههای زیادی ازسوی مشارکتقولدر این بخش، نقل
 ست. زیاد ا داده بود. بنابراین شدت آن گردان افغانستانی، سرقت در اشکال مختلف آن رخزباله

 خشونت در محّل کار. 2-96-9-9

 فردی در محّل اسکان و محّل کار است.های بینشوند خشونت در قالب خشونتقربانی آن می گردانیکی دیگر از جرائمی که زباله

به فراوانی باالی تجربۀ خشونت در محّل دهد. باتوجهقبل، توضیح داده شد که خشونت در محّل کار چیست و چرا رخ می در بخش 
در  چنینشود. همها پرداخته میکار و عوامل متفاوت آن نسبت به خشونت در محّل اسکان، در این بخش، به تحلیل این نوع از خشونت

کید بیشتر بر ز آوری زباله اشکال مختلفی اهنگام جمعگردان در محّل کار بههای فیزیکی / جسمی است. زبالهخشونت این بخش، تأ
ه، دهد. در این زمینکاران رخ میدهی کار ازسوی پیماندلیل نحوۀ سازمانها نیز بهکنند که بسیاری از این خشونترا تجربه می خشونت

 ن شرح است؛ کنندگان در این پژوهش بدیروایت مشارکت

 ای روایت کرد: ساله82گرد زباله 

ندازه جلو، آد خودش رو میرم، یکی میکشن؛ مثاًل من دارم تو این خیابون میکنن، میها دعوا میبعضی بچه
 شه. طوری دعوا میاین

                                                             
مواقع، این گاراژ را  گویند. در بسیاری ازکنند که به آن گاراژ یا گود میزمینی را برای تفکیک زباله اجاره می ستانی. گاراژ مکانی یا سایتی برای تفکیک زباله است. کارگران افغان1

ژ این است که هنوز تعداد افراد اندکی در داخل گارا« گاراژ کم بود»پردازند. در روایت باال، منظور از عبارت فکیک زباله میهای چندنفری به تکنند و در گروهبین خود تقسیم می
 پردازند.به تفکیک زباله می
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 ای روایت کرد: ساله99گرد زباله

زنه. اگه اآلن با قد کتکش میبره، اونجا، میاین یکی بیاد 4آد. بازیافت اگه از منطقۀ جور چیزها پیش میاین
 9دن هم، با کارگر منطقۀ هم چرخ اجازه نمی 4زنه. تو منطقۀ قد کتک می، من رو بگیره، اون9چرخ برم منطقۀ 

زنه. چند وقت پیش شهرداری چرخم رو گرفت. چرخ کنه. بریم یه منطقه دیگه قاچاقی، کتک میبرخورد می
 بره. اره میدبگیره، ور می

 ساله روایت کرد: 80کودکی  

ها که وانت دارن؛ خیلی اذیت برد. همین ُترکزد، میکرد؛ بارهامون رو جلوی رومون میزیاد اذیت می 9تو منطقۀ 
 دفعه رفیقم رو چاقو زد، پاش رو شکست. من رو زد تو گوشم، فرار کردم از پیشش.  زد. یهکردن. ما رو میمی

 ای روایت کرد: ساله88 چنین کودکهم 

بره. ما کشه، چرخ َرم میآن با چاقو، چن تا چرخ بردن. ]کی؟[ این وانتیا. چاقو میدزدن. میبرن، میچرخ می
 اآلن اومدیم تو خیابون. اومد توش وایستاد اآلن با چاقو، چرخا َرم ُبرد. 

 ای روایت کرد: ساله84گرد نوجوان زباله 

قد آشغال ]کی؟[ یه ایرانی بود، من رو اون، اومد زد من رو. هل دادم تو سطل1و جول دادمریه روز من این سلَط 
دار بود؛ دم  کشید. ]...[ مال مغازهدی. منتها من زورم نمیجا زد ]برا چی زد؟[ که تو چرا َسلطا رو جول میاین

گیره ]سرچی؟[ چرخم رو رو میتون نداره؟[ اون چرخمون ش بودیم، خودش من رو زد. ]شهرداری کاریمغازه
 ور، آشغال بریزه. رو جلو بدم، از جاش بره اون که َسلطخاطر اینبه

 ای نیز روایت کرد: ساله43گردزباله 

سیم داشت، گفت افغانی هستی. شون بیاومدم. اون شب دو تا بودن، یکیمن اون شب از ترمینال خاوران می
م آ. گفت تو غلط کردی داخل ایران اومدی، با یه اسپری زد تو چشمام. یکی گفتم بله. گفت مدارکت رو بده. گفت

روی پدافند هوای، من رو پرت بینی، ساعت ُنه شب روبهجا رو میکاری کرد. من رو آورد آورد، اوندیگه هم کتک
کجا  ببین. من ازرو کرد. وسایل رو، پول رو هرچی داشتم برد؛ همه رو برد. رفتم شکایت کردم، گفت برو دوربین 

 دوربین ببینم!

                                                             
 جا کرده است.. منظور آن است که به جلو هل داده است یا آن را جابه1
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آوری زباله چگونه است؟ چه کسانی درگیر این خشونت هنگام جمعها است: خشونت یا دعوا بههای باال نشانگر این پرسشروایت
ۀ وسیلدهی کار بهدهد؟ نحوۀ سازمانمی اند و خشونت به چه دلیل رخکنندگان آن چه کسانیهستند؟ قربانی خشونت کیست؟ اعمال

نیز تجربۀ  0-94گرد است. نمودار شمارۀ کاران و حتی کارفرمایان در منطقه خود یکی از عوامل خشونت و سرقت در میان افراد زبالهپیمان
گونه که شواهد نشان اند. همانگردها به تجربۀ خشونت اشاره کردهنفر از زباله 829دهد که گردها را نشان میخشونت در میان زباله

 اند.درصد، مورد خشونت قرار گرفته 70گردها، یعنی دهد، بخش قابل توجهی از این زبالهمی

درصد مورد خشونت روانی و  72 ،دهدمیگونه که شواهد نشان دهد. هماننیز نوع خشونت را نشان می 0-92 ۀمودار شمارن
هم خشونت  ،گردهاچرا که برخی از زباله ،درصد است 833اند. مجموع این درصدها بیش از تهدرصد مورد خشونت فیزیکی قرار گرف 22

 اند و هم خشونت روانی را.فیزیکی را تجربه کرده

  

19%

21%

بله خیر

63%
16%

3%

93%

83%

23%

13%

فیزیکی روانی

 خشونت تجربۀ :0 -94 شمارۀ نمودار

 شدهتجربه خشونت نوع :0 -92 ۀشمار نمودار
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گردها ازسوی عوامل درصد زباله 22 ،نمودار این دهد. بر اساس شواهدکنندگان خشونت را نشان مینیز اعمال 0-97 ۀنمودار شمار
و  ،گردهادرصد ازسوی سایر زباله 88ها، ها، کسبه، رانندهخانماندرصد ازسوی سایر شهروندان مانند بی 89بازیافت یا شهرداری، 

 .اندگرفتهپلیس و کارگران خدمات شهرداری مورد خشونت قرار  مانند مأموران افراد درصد ازسوی سایر 89

هر کنند و در نوبت بعدازظآوری میها را جمعگردها تحت طرح بازیافت زبالهدر بسیاری از مناطق شهر تهران، در نوبت صبح، زباله
بسیاری از مواقع، همین امر عامل دعوا بین افراد کنند و در ها را جمع میصورت قراردادی )رسوم( زبالهاند که بهافرادی به کار مشغول

 کنندگان در پژوهشهای مختلف و نیروهای نظارت بازیافت با این دسته از افراد است. در بسیاری از موارد، مشارکتگرد از گروهزباله
آوری هستند که سابقۀ آشنایی با کار جمع رسد این دسته همان افرادینظر میبه«. ها بارمون رو می برنوانتی»حاضر روایت کرده بودند که 

میزان به  گرد افغانستانی تا اینکه چرا افراد زبالهنوعی با این کار درگیر باشند. درنهایت، برای توضیح اینزباله را دارند و ممکن است به
( بهره 9330( و مثلث جرم )اک، 8272)کوهن و فلسون،  1های روزمرهکرد فعالیتتوان از رویشوند، میاشکال مختلف قربانی جرم می

  گرفت.

 اند از:گرا شوند. این سه عنصر عبارتکه جرمی رخ دهد، سه عنصر باید باهم در زمان و مکان همبراساس این دو نظریه، برای این
یخته ی برای مجرمان برانگهای مناسبگرد افغانستانی هدفمجرم برانگیخته، حضور اهداف مناسب، و عدم حضور محافظ توانا. افراد زباله

تماعی های اجتوانند از کنترلدانند که این افراد قادر به دفاع از خود نیستند و نمیهستند. در بسیاری از مواقع، مجرمان برانگیخته می
داوم قربانی صورت مدر این شرایط، آنان به شود.رسمی، مانند پلیس، تقاضای محافظت کنند یا درصورت تقاضا، از آنان حمایت نمی

بت شب خود میشوند. هماشکال مختلفی از سرقت و خشونت می ها را بیشتر درمعرض جرم قرار دهد، چراکه تواند آنچنین کار در نو
د. کننوآمد میــ در معابر شهر رفت عنوان محافظان توانابه نور در شیفت شب در محیط شهر اندک است و تعداد اندکی از شهروندان ــ

                                                             
1. Routine activity approach 

 خشونت اعمال عوامل :0 -97 شمارۀ نمودار
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یافت شهرداری یا باز شهروندان سایر زباله گردها سایر نیروهای رسمی
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اند، پاسخ های رسمی به اشکال مختلف تقاضای کمک و حمایت نمودهگرد از کنترلکه افراد زبالهدرموارد بسیاری، زمانی درضمن،
های خودابداعی متوسل اند و همین امر ممکن است باعث شود تا آنان برای محافظت از خود به شیوهمناسبی ازسوی آنان دریافت نکرده

شدگی شدن نیز شامل احساس ترس نهادینهباعث تداوم خشونت در میان آنان شود. درنهایت، پیامدهای قربانیتواند ها میشوند. این شیوه
 آمدن درآمد روزانه و سایر موارد است.و استیصال، عدم احساس امنیت وجودی، پایین

 . امنیت اجتماعی91-9-9

شود. مرجع امنیت اجتماعی بیشتر جامعه و سایر موارد را شامل میامنیت اجتماعی ابعاد مختلفی از امنیت مالی و جانی تا امنیت جمعی 
های قبل، رود. در بخششمار میها مرجع بقا بهعبارت دیگر، در امنیت اجتماعی، هویت گروهآن است، به های آن یا اجتماعاتو زیرگروه

رفت. در این گویژه افراد افغانستانی، مورد تهدید قرار می، بهگردتوضیح داده شد که در کار و زندگی، چگونه امنیت مالی و جانی افراد زباله
 جایی که در نتیجۀ برخی تهدیداْت هویت جمعیشود؛ همانبخش، بیشتر به امنیت جمعی یا امنیت اجتماعی این گروه از افراد پرداخته می

 شود.افتد و تهدیدکنندۀ تداوم و بقای آنان میخطر میآنان به

ریزی شده است؛ جایی که روابط و پی 1«بستگی قویهم»بستگی اجتماعی در جامعۀ افغانستان بر پایۀ دانیم، همکه میگونههمان
تمادی اعها ارتباطی وجود ندارد یا همراه با تضاد و بیهای قومی و مذهبی قوی و روابط و اعتماد است و در بین بقیۀ گروهاعتماد درون گروه

 شمار روند. همین عامل درکنار عواملکه دوست بالقوه بهشوند تا اینبیرون از گروه دشمن بالقوه تلقی می است. تحت این شرایط، افراد
قای که امنیت اجتماعی و بایگونههای قومی و مذهبی در این کشور انجامیده است، بهای در میان گروهبسیار دیگری به تضادهای گسترده

صورت فردی یا جمعی به کشورهای همسایه، از . آنان در بسیاری از مواقع برای حفظ امنیت خود بهمردم این سرزمین را تهدید کرده است
شود که بخش مهمی از چنان تهدید میکنند. در ایران نیز امنیت اجتماعی آنان مورد تهدید قرار گرفته است و همجمله ایران، مهاجرت می

شاغلی سوی ماند. همین امر آنان را بهانتخاب شغل، است که در جامعۀ ایران با آن مواجه، ازجمله تبعیض در آن ناشی از تبعیضات گسترده
کیفیت  ترین سطحخوانیم که کارکردن در شرایطی با پایینکرات میکه در خبرها بهایگونهزیاد و امنیت کم سوق داده است، به با خطرات

گردی نیست، بلکه در مشاغل شود. این امر تنها مختص به شغل زبالهنجر میاین افراد م 9های شدید و فوتو امنیت کاری به جراحت
 دهد.دیگر نیز رخ می

 کنند و آن راشکل بسیار شایع دیگری از تهدید امنیت جمعی هنگامی است که مقاماْت جمعی به گاراژها یا گودهای آنان حمله می
مجاز های غیرها و سایر نهادها با پدیدۀ سایتن قوۀ قضاییه، پلیس، شهرداریچوکنند. در بسیاری از مواقع، نهادهای رسمی همتخریب می

های حمله کنند، اما در برخی از مواقع، تحت برخی فشارها به این سایتها خودداری میکنند و از تخریب آندفع زباله مماشت می
محیطی برای تخریب این مراکز توجیهات بهداشتی و زیستپردازند. در بسیاری از مواقع، مسئوالن از ها میکنند و به تخریب آنمی

                                                             
1. Strong solidarity 

 دلیل زندگی در شرایط ناایمن فوت کردند.ساله، در یکی از گاراژهای تفکیک زباله به 1و  7شمسی ، دو کودک  8024. در سال 9
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به وسعت باتوجه»مرکز در جنوب تهران گفت:  07از تخریب دار خاوران، پسکنند؛ برای مثال، حسن بابایی، بخشاستفاده می
سماند ان تفکیک غیرمجاز پگونه فعالیت اقتصادی در آن، زمینۀ مناسبی برای فعالیت سودجویهکتاری این منطقه و عدم انجام هیچ 843

وجود آمده بود که با همکاری محیط زیست شهرستان ری و اخذ حکم قضایی از دادستانی اقدام ــ به که عمدتًا از اتباع غیرمجاز هستند ــ
بر ایجاد آلودگی منابع آب، خاک، و انتشار بوی نامطبوع در گونه مراکز غیرمجاز عالوهوجود این»وی افزود:  1«به تخریب این مراکز شد.

 «آباد نیز شده بودآباد، و اشرفویژه سالک، در روستاهای محمودآباد، قاسمهای واگیردار، بهمنطقه، عامل شیوع بسیاری از بیماری
قانون مجازات اسالمی و  211گونه مراکز را مصداق بارز عدم رعایت ماّدۀ ی از مواقع فعالیت این)خبرگزاری صداوسیما(. آنان در بسیار

 دانند.تهدید بهداشت عمومی منطقه می

اند، هاند و آن را اجرایی کردبه سازوکاری که برای تفکیک زباله اندیشیدهسو، باتوجهویژه شهرداری تهران، از یکنهادهای رسمی، به
با  گیرد،که شهرداری تهران تحت برخی فشارها قرار میاند و ازسوی دیگر، زمانیگونه مراکز در شهر تهرانوجود آمدن اینی بهخود متول

 گردها بدین شرح است:زند. در همین زمینه، روایت یکی از افراد زبالههمکاری سایر نهادهای دیگر دست به تخریب این مراکز می

و آد اتاق رگفت وسایالتون رو جمع کنید. میآباد میکنه. تو اشرفتاق زدیم، چپه میشهرداری هرجا ببینه ما ا
تا کالنتری.  2آد، با گه شما حق ندارید اتاق بزنید. به زور میکنه. ملک مردم شخصی هم هست، میچپه می

تا کالنتری بود. من خواب  2هم زد، ده. اون هفته که ما رفتیم و اتاقامون رو بهصاحب زمین پول به شهرداری نمی
صبح؛ یه پسر داد زد گفت مأمورا ریخته که شما رو جمع کنه. ما بجستیم. مأمورها ریختن  2بودم ساعت 

تا ماشین شهرداری بود. از هر منطقه بود؛  83تا ماشین نیرو انتظامی بود، کالنتری خاور شهر بود،  2آباد؛ اشرف
اتوبوس بار زد ببره. بیامدیم دیدیم که شهرداری این چیز  9پا شدیم  بود. صبح که 84بود،  93شهرداری منطقۀ 

اتاق بود. فرصت که دیگه نداد. از  43،23کنم. در کنید که من این اتاقا رو چپه میرو بهگه وسایالتون داره می
کردیم. از اون ور چپه کرد. ما هم تیزتیز وسایالمون رو جمع ور، اتاقا رو چپه میاومد اینکرد، میور شروع میاون
کردن. لودرها اومدن چپه کرد، رفت. پتوها ها نگاه میکرد. بچه تو گاراژ بود. وسایالمون رو جمع کردیم و بچهمی

ها بزرگا، از این مسافربریتا اتوبوس هم از این کالن 9هم زدن و رفتن. رو به آباد چپه کردن؛ همهموند. همۀ اشرف
تا فرار کردیم.  883تا  833کردن بردن تا رّد مرز کنن. ما حدودًا تر جمعتر، بزرگکوچیک های من رو،وسالسنهم

جا رو. ]...[ شن، یکی لو داده بود اوندونم، مردم شاکی شده بودن. مردم که شاکی نمی]...[ حرفشون رو نمی
 .دونم چی شدهای دیگه نمیسریآباد یهها رفتن نعمتسریاینایی که موندن یه

پردازد. آنچه که از روایت باال دستی سایر نهادها به تخریب این مراکز میروایت باال نشانگر آن است که چگونه شهرداری با هم 
ها های غیرقانونی و مجرمانه است. شهرداری و سایر دستگاهکار یا فعالیتمانند حمله به باندهای تبهنمایان است، تخریب سایت زباله به

افراد  کههای اولیه صبح، زمانیه از قبل به این مراکز هشدار دهند و آنان را از تفکیک زباله در این مراکز منع کنند، در ساعتکبدون این

                                                             
در سطح شهر های آنان عامل اصلی رواج این پدیده ای این پژوهش و حتی قوانین شهری شهرداری و کوتاهی. این درحالی است که براساس شواهد میدانی پژوهش، مدل زمینه1

 تهران است.
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که محّل کار این بر آنکه بیان شد، این مراکز عالوهگونهاند. هماناند این مراکز را تخریب نمودهاند، به این مراکز حمله کردهخواب بوده
گیری این افراد، چنین دستها، همشود که با حمله به این مراکز و تخریب آناز افراد است، محّل زندگی آنان نیز محسوب میدسته 

هایشان که وسیلۀ معاش آنان و حتی خانواده وکارشان ــخطر افتاده است، چراکه، هم سرپناهشان و هم کسبامنیتشان در ابعاد مختلف به
 اجتماعی است و هرگونه مداخله برای ــ ای اقتصادیآوری و تفکیک زباله، پدیدهگونه مسائل، یعنی جمعست. اینــ ازبین رفته ا است

جا ممکن است به ذهن رفع مسائل آن نیز به مداخالتی از جنس خودش نیاز دارد، نه از جنس انتظامی و قضایی. حال، پرسشی که در این
 شده است؟ ها، مسئلۀ تفکیک زباله در شهر تهران حلحمله به این مراکز و تخریب آنای برسد این است: آیا با هر خواننده

اصطالح اند و آنان را بهگرد پرداختهگیری افراد زبالههنگام حمله به این مراکز، نهادهای انتظامی نیز به دستچنینی و بهدرموارد این
د و در این انصورت غیرقانونی به ایران مهاجرت کردهاند که بهگردها افغانستانیزباله که بیان شد، بسیاری ازگونهاند. همانکرده« رّد مرز»

قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران، هرگونه ورود  9و  8اند. براساس ماّدۀ پایین به فعالیت مشغول شدهمشاغل و سایر مشاغل رده
ست. کنند، غیرقانونی اصورت غیرمجاز به ایران مهاجرت میمت افراد افغانستانی که بهغیرمجاز به ایران ممنوع است. درنتیجه، ورود و اقا

ت فوق نشان که روایگونهتوانند این افراد را بازداشت کنند و آنان را به کشور مبدأ برگردانند. همانهای متولی میبراساس قانون نیز دستگاه
ی اند. در مواقعی که برخشده اند و به کشور خود فرستادهگرد بازداشت شدهافراد زبالهدهد، در حمله و تخریب این مراکز، بسیاری از می

د استفاده های حمایتی خوگرد توانسته بودند از دست مأمورین فرار کنند یا مأموران آنان را بازداشت نکرده بودند، آنان از شبکهاز افراد زباله
 زیده بودند.کرده بودند و برای مدتی درنزد آنان سکنا گ

توان گفت شرایط موجود در افغانستان )جنگ و فقر(، نحوۀ مهاجرت )مهاجرت غیرقانونی(، و شرایطی که در ایران بعداز می
که  ای استگونههای ساختاری، کار در مشاغل با کمترین امنیت و موارد دیگر( برای افراد افغانستانی بهمهاجرت وجود دارد )تبعیض

آوری و تفکیک زباله نیز جدای از سایر افتد. بالطبع، کار در بخش جمعخطر مینان در معنای تداوم و بقای گروهی بهامنیت اجتماعی آ
صورت غیرمجاز، در شرایط سخت و دشوار و به اشکال مختلف، امنیت اجتماعی افراد افغانستانی موارد نیست. مهاجرت و کار به

ملۀ نهادهای دلیل حافتد یا بهخطر میدلیل تبعیض و کار در شرایط ناایمن بهع، امنیت آنان یا بهکند. درواقخصوص کودکان را تهدید میبه
 ها.رسمی به محّل کار و محّل اسکان آنان و تخریب این مکان

یست91-9-9  . محیط ز

ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که شود. مجموعهها زندگی جریان دارد محیط زیست گفته میهایی که در آنبه همه محیط
رن گذارند. حفاظت محیط زیست در قدهند و بر رشدونمو و رفتار موجودات تأثیر میاند محیط زیست را تشکیل میباهم در کنش متقابل

پایۀ توسعۀ پایدار شناخته شده است. در این معنا، محیط زیست  هدف توسعۀ هزاره و یکی از سه یکی از هشت عنوانمیالدی به 98
البًا پذیرد. امروزه، این تعریف غگذارد و از آن تأثیر میای از عوامل زیستی و محیطی است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر میمجموعه
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چون هوا، آب، اتمسفر، ای از عوامل طبیعی کرۀ زمین، همتوان محیط زیست را به مجموعهشود و میمیهای او مربوط به انسان و فعالیت
 اند، خالصه کرد.صخره، گیاهان و موارد دیگر که انسان را احاطه کرده

رهایی که در ها و سـاختارفتها، پیششدۀ انسان، ساختماندر همین زمینه، محیط زیست شهری عبارت است از فضاهای ساخته 
ــ یا دربرابر خارج از  اندکی هست که در آن هیچ رّد پـایی از انسان نیست یا ردّ  وحش ــیابیم و این دربرابر حیاتها و شهرها میشهرک

. شـهر و شـهرک ــ اندها را نیافریدهکنند، اما آنها اداره میکـه آن محیط طبیعی و فرایندهای آن را انسان گیرد ــشهر یا روستا قرار می
(. به همین ترتیب، حفاظت از 08 ، ص8013کنند )بری،ها برای خود یا دیگران درسـت میدهندۀ محیط ساختگی است که انساننشان

که بتواند کیفیت خود را ازنظر زنـدگی انسان حفظ کند نحویمحیط زیست عبارت است از استفادۀ بهینه و مناسب از محیط زیست به
محیطی آمده است که خساراتی را گویند که بر اشـخاص یـا اشـیا های زیست( و درنهایت، در تعریف زیان28 ، ص8019، آبادی)دولت

ین دیده. برخی دیگر بر اجا، محیط زیست منبع خسـارت است، نه زیانکنند وارد شود. در اینکه در آن زندگی می ازطریق محیط زیستی
آلودگی است و با همه خساراتی مرتبط است که در کاهش عناصر طبیعی )آب، هوا، و صدا( دخیـل باورند که این خساراْت ناشی از 

 (.8011ناپذیر است )محسـن زاده، محیطی برگشتهای زیستبار آسیباسـت. نتایج زیان

آوری و ت. جمعازپیش زباله منجر شده اسدر بیش از صدسال گذشته، تراکم جمعیت در پایتخت به مصرف باال و تولید بیش 
گردی که منابع تولیدشده موجود باشد، کسب درآمد و زبالههای متولی است. بنابراین زمانیدهی این حجم باال خارج از توان دستگاهسامان

ل شناخته ضعنوان یک معآوری آن بر محیط زیست شهر تهران بهشود. اکنون اثرات منفی زباله و فرایند جمعداد میاز این منابع طبیعی قلم
 تواند به محیط زیستساالن در چهار سطح میآوری آن توسط کودکان یا بزرگگردی و جمعشده است. در یک نگاه کلی، فعالیت زباله

 صدمه وارد کند:

گرد در زبالهکه افراد جا: ازآنهاهای قرار دادن آنهای زباله و محلآوری روزانه، یعنی محالت شهر درکنار سطلهای جمعمحل. 8
یرون ر را به بهای بالاستفاده یا تَ کنند و بخشی از زبالهها اقدام میاند، به زیرورو کردن پسماند درون سطلهای خشکوجوی زبالهجست

 یگرم، بو هایکه در فصلشود. ضمن آنها و سایر مسائل ناشی از آن میپیرامون سطل محیط ریزند. این کار موجب آلودگیاز سطل می
 کند.نامطبوع زباله را پخش می

های تجمیع یا دپو برده شهر به مکان شده در کّل آوریهای جمع: در سطح دوم، زبالههاهای تفکیک و دپوی زباله و پیرامون آنمکان. 9
نشده  است و در مبدأ تفکیک رتَ  یافتهکه بخشی از زبالۀ انتقالجاشود و ازآنها انجام میشود. بخشی از فرایند تفکیک در این مکانمی

کند. های زیرزمینی نفوذ میر به درون زمین و آبهای تَ مانده از این زبالهشود و شیرابه یا پساب باقیدر محل رها می ،است، بعداز تفکیک
اقع، مراکز چنین در بسیاری از موشود. همبر زمین جاری می ،درصورت ازدیاد حجم ،ازسوی دیگر، ضمن آلودگی آب و سطح زمین

ها انای برای صاحبان این اراضی باشد که به تغییر کاربری این مکتواند انگیزهکنند و همین مسئله میگرد اجاره میتفکیک را خود افراد زباله
 اقدام کنند.
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راکز شهری و روستایی واقع م ینزدیکدرهای دفع زباله : در برخی از مواقع، مکانهاگاهایجاد آلودگی برای ساکنان مجاور این سکونت. 0
برند و های فاقد ارزش را نیز به مراکز تفکیک میهای ارزشمند برخی از زبالههمراه زبالهگرد بهاند. در بسیاری از مواقع، افراد زبالهشده
کشند. آتش میها را بهها آنع زبالهمنظور رهایی از این نوگردها بهشود. زبالهارزش زیاد و انباشته میهای بیاز مدتی، میزان این زبالهپس

 همراه داشته باشد.محیطی زیادی برای محیط زیست و ساکنان این مناطق بهتواند تبعات زیستهمین امر می

 (8022پور، نقل از افراخته و حجتیباشگاه خبرنگاران جوان، به ها در مراکز دپوی زباله )زدن زبالهای از آتشنمونه: 0-1شمارۀ  تصویر

هر و ش ویژه در جنوب تهران، آلودگی کّل : در سطح کالن، تعدد مراکز غیرقانونی تفکیک، بهتبعات محیطی زیستی کار برای شهر. 8
های سطحی و فاضالب شهر تهران نیز به آن بر آلودگی این مراکز، آلودگی آبهای جنوب شهر را درپی خواهد داشت. عالوهشهرستان

 ود.شمحدوده سرازیر می

 بهداشت فردی و محّل زندگی. 8-91-9-9

بردن در سطل و برخورد شان وجود دارد؛ از دستدر تمام چهار مرحلۀ مزبور، صدمات فردی و محیطی برای خود افراد و در محّل زندگی
ن افراد ها که زندگی ایزبالههای میکروبی و ویروسی، آلودگی لباس وخوراک، و محّل زندگی در میان دست با اشیای تیز و برنده تا آلودگی

ساله اهمیت 87کند. این موضوع در بخش مخاطرات و تغذیه بیشتر مورد واکاوی قرار گرفته است. روایت زیر از یک نوجوان را تهدید می
 دهد.این موضوع را نشان می

 شی؛ مثاًل چیزیمیهایی هستش که مسموم ها یه مریضیهام نرفتم سرکار. بعضی موقعجوری شده، هفتهآره، اون
آشغال مشما بیمارستان دیدیم، پرت کردم، چون ترسیدیم دیگه؛ از آشغال تو آشغاال بوده، دماغ آدم. تو سطل

 بیمارستان ترسیدیم.
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های خطرناک باعث مسمومیت فرد ها و برخورد با زبالهآوری زباله از داخل سطلدهد، جمعکه این روایت نشان میگونههمان 
آوری زباله بپردازد. معضل زباله و تأثیر آن بر محیط زیست تهران از ای که برای مدتی نتوانسته است به جمعگونهد شده است، بهگرزباله

 شود:های مدیران دولتی و شهری در این خصوص اشاره میها و گفتههای مسئوالن امر نیز هست که در ادامه، به برخی مصاحبهدغدغه

 1نشینانسماند معضل جدی پایتخت. انباشت زباله و پ8

ا هشمسی درمورد انتقاداتی دربارۀ وضعیت محیط زیست شهرری و انتقال زباله 8027زایی نمایندۀ مردم تهران، در تیرماه عبدالرضا هاشم
حدود سه  شده از دیلاز تهران به این منطقه بیان کرد که مشکل زباله و پسماندها که در شرایط کنونی به یکی از معضالت جدی تهران تب

 صورتاکنون در تهران، افرادی بهشهرهای دنیا رفع شده است. همریزی دقیق در برخی از کالنسازی و برنامهازطریق فرهنگدهه قبل، 
کار  های مخصوص،کنند و این درحالی است که باید شهرداری با توزیع کیسهها اقدام به تفکیک زباله میکردن سطلشبانه با وارونه

ها آغاز کند یا در تمام مناطق، دو سطل جداگانه بدین منظور قرار دهد. ازسوی دیگر، رسانۀ ملی هم در این زمینه ها را از خانهتفکیک زباله
گاهی  خوبی انجام دهد.بخشی بهرسالت خود را درجهت آ

یت پسماندهای بودجه. چالش2 یست برای مدیر  2ای سازمان محیط ز

یت دلیل مدیروخاک سازمان حفاظت محیط زیست با نگاهی متفاوت به زباله اعالم کرد متأسفانه در حال حاضر، بهمدیرکل دفتر آب
 آوری پسماند خشک، مثلکند. این درحالی است که جمعها را از عراق وارد میکهنهنادرست پسماند، صنعت بازیافت کشور پالستیک

ضرورت اصالح نحوۀ مدیریت شود. علی مریدی که بهحفظ محیط زیست مانع خروج ارز از کشور می ها، ضمنها و شیشهپالستیک
راهم کند، زایی برای جامعۀ ما فتواند فرصت اشتغالکه مدیریت پسماند میوگو با ایسنا با بیان اینپسماند کشور معتقد است، در گفت

حدی که در شرایط حاضر، افزوده نقش بسیاری دارد، بهت درست آن در تولید ارزشدهد زباله و مدیریاظهار کرد: تجربۀ جهانی نشان می
 کند.دهد و فرصت شغلی بسیاری هم ایجاد می)تولید ناخالص داخلی( برخی کشورها را تشکیل می GDPدرصد  84صنعت بازیافت 

وروز خوبی ندارد، از واردات یران حالکه مدیریت پسماند در ااین کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این 
که جای اینمنظور استفاده در صنعت بازیافت کشور خبر داد و گفت: جای تأسف دارد که در کشور ما بهکهنه از کشور عراق بهپالستیک
ه از عراق کهنردات پالستیکهای خشک را از مردم خودمان بخریم و در بازیافت استفاده کنیم، اقدام به خرید و واکهنه و آشغالپالستیک

ر دست صنایع بازیافت داخل کشو درستی بهها، بههای خشک، ازجمله پالستیککنیم. دلیل این وضعیت آن است که در ایران زبالهمی
 شویم از کشور همسایه آشغال وارد کنیم.رسد و مجبور مینمی
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ند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز ناظر عالی این موضوع ها که متولی مدیریت پسماند شهری هستوزارت کشور و شهرداری 
است. پیشنهاد و برنامۀ سازمان حفاظت محیط زیست این است که در مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ و کاهش تولید زباله در اولویت 

 ا حمایت کنند.هآپآوری پسماندهای خشک ازطریق استارتهای جمعها باید از طرحچنین شهرداریقرار گیرد. هم

که در منطقه درحال اجرا « تفکیک زباله از مبدأ»های تشویقی شهری تهران، با اشاره به طرح 99دکتر علی نوذرپور، شهردار منطقۀ 
ور کامل درحال انجام طتوان گفت فرایند بازیافت بهدرستی انجام شود، میاست، گفت: رکن بازیافت تفکیک است. اگر تفکیک در مبدأ به

 طور کامل انجام نخواهد شد.صورت مخلوط به کارگران شهرداری تحویل داده شود، تفکیک پسماند بهت و اگر زباله در مبدأ بهاس

گاهی شهروندان دربارۀ موضوع پسماند و حفظ محیط زیست باتوجهنوذرپور با بیان این آموزش  مردان در امرهای دولتبه کاستیکه آ
درصد آن  4بازیافت است و مابقی آن َتر بوده که حدود های شهر تهران خشک و قابلدرصد از کّل زباله 04: بسیار باال است، ادامه داد

جامع  هایریزیرسان در موضوع تفکیک زباله با برنامههای خدمتبازیافت است. مدیریت شهری به کمک شهروندان و سایر ارگانقابل
 حرکت کند.سمت تفکیک صددرصدی زباله و مستمر باید به

 

 



 

 کارها و نتایجفصل چهارم: راه

 مقدمه

پیدایش و شیوع آن براساس  و است شده شایعبسیار  گردی کودکان در تهرانهای پیشین نشان داد، پدیدۀ زبالهکه شواهد فصلگونههمان
 ،فصل این اند. درمشخص شده ، این عواملهای میدانینتایج و مشاهده بهباتوجه در این پژوهش، علل و عوامل مختلفی رخ داده است که

شکل هب اند وهای مدل پژوهش برخاستههکارها از بطن نتایج و یافتشود. این راهپژوهش پرداخته می مطرح در این کارهای پیشنهادیبه راه
ا مورد توجه ر این پدیدهپیدایش  ۀبروز یا بستر اولی اند و علل و عواملگردی بیان شدهو حذف کامل پدیدۀ زباله یکنمنظور ریشهبنیادی به

باید  ،پذیر نباشدمدت امکاندر کوتاه کارهای بنیادین ممکن استگیری حاصل از راهاین فرایند و نتیجهشدن اجرایید. اگرچه ندهقرار می
ارهای ک. راهشود، شرح داده میطور کاملبه ،که در ادامۀ فصل ،الزم است به این موارد پرداخته شود ،گردیتوجه داشت که برای حذف زباله

اد که نشان د میدانی این پژوهشهای همشاهد ممکن است ارائه شود، زیراگردان نای کیفیت زندگی و شرایط کار زبالهببر م ی نیزدیگر
کارهایی ارائه شود نان باید راهآبرای بهبود شرایط کنونی  . درنتیجه،بسیار نامناسبی قرار دارد سطحدر  گردهازبالهشرایط زیستی بسیاری از 

بر  بع نوع کار و شرایطی است کهنان تاآچراکه محیط کار و زندگی  ،گردی اشاره داردبه سیستم و شرایط انجام کار زباله ،طور جامعکه به
گردی که به زباله ــجویان مجاز و غیرمجاز اهمیت است که وضعیت نامشخص و نامعلوم پناه دارایچنین این نکته آن حاکم است. هم

 دهدمی برداهرسرعت تغییر ثیر هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بهأاین وضعیت تحت ت که دهدنشان می ــ ندامشغول
داد ناشی از این رخ ۀمدآوجودبههای گذاران و نهادهای رسمی در کنترل آسیب. نقش سیاستگذاردگردی اثر میزبالهو بر کلیات موضوع 

رشد روبه روند ،بیمه به کارگران مانند اعطای حّق  ،تدوین و نظارت قانونی و گری جامعۀ مدنیازطریق روشن ،بسیار زیاد است. در این راستا
 رسد،ظر نبهامری انتزاعی و غیرعملی  شدهبیانموارد  ،در ابتدا شایدد. شخواهد داده شدت کاهش هگرد بویژه کودکان زبالهگردی و بهزباله

از همین  ،ابتدامدیران شهری، در  ــ اندگردی را کنترل کردهنحوی زبالهکه به ــ رفتهکشورهای پیشبسیاری از  در اما باید یادآور شد که
صادی به شرایط اقتباتوجهدر ایران، ند. کنها کم مرور از شدت آسیببهاند ها، موفق شدهو با استفاده از همین روشاند ها استفاده کردهروش
ه سند بباتوجه ، اماسرعت انجام شودرود این تغییرات به، انتظار نمیگردیها و کودکان ایرانی به زبالهو ورود روزافزون خانوادهرو پیش

ن کارهای پیشنهادی در ایالبته راه کاسته نخواهد شد.ی دولتی در این زمینه هااز مسئولیت دولت و سازمان ،ملی سالۀبیست اندازچشم
 ۀ داند و قطعًا تمام ابعاد و مسائل و مشکالت پدیهای مدنظر گروه پژوهش مطرح شدههای پژوهش حاضر و پرسشبخش، براساس یافته
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، گردان محتمل است ورود نکرده استکه این پژوهش در مسئلۀ تعرض و تجاوز جنسی که در بین زبالهگیرد؛ چنانگردی را دربرنمیزباله
 .صورت تخصصی و مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرندچنینی باید بهچراکه مسائل این

 کارهاراه. 8-4

 ۀآمیز و مدیریت ناکارآمد شهری در زمینهای تبعیضنامههای اقتصادی، قوانین و آیینازجمله فقر یا فقدان فرصتعوامل گوناگونی 
و نبود برنامۀ مؤثر و مدون برای آموزش شهروندان درجهت تفکیک زباله از مبدأ و عدم های شهری آوری و بازیافت زبالهجمع

باعث شده است کودکان و سایر افراد به رف درست و بهینۀ محصوالت و مواّد غذایی پذیری شهروندان درقبال زباله و مصمسئولیت
و  انگردقرارداد کاری بین زباله ــ دهدکه شواهد نشان میگونههمان ــچنین آوری زباله در بخش غیررسمی روی بیاورند. همجمع
ابزار  و تفکیک، ۀ، نحویآوری، ساعت کارجمع ۀمانند شیو ــدر ابعاد مختلف آن  هاگردزباله وسیلۀبهآوری زباله جمع ۀکاران، نحوپیمان

ویژه در بخش آوری زباله بهدهی جمعسازمان ۀنحو که توان گفتمی ،عبارت دیگربه گوناگونی مواجه است. مشکالتنیز با  ــ کار
س براساشود. میمنجر و اجتماعی  ،های جسمی، روانیه آسیبکه بایگونهبه ،غیررسمی و ماهیت آْن استثمارگرانه و غیرانسانی است

 شهرداری و عوامل اجرایی آن کوتاهیاز این موارد ناشی از  چشمگیریبخش های این پژوهش که در فصل قبل به آن اشاره شد، وقوع یافته
اله آوری زبجمع سیستمدهی سازمان ناکارآمد ۀدلیل نحوکاران شهرداری بهپیمان کردعمل در اجرای قوانین بازیافت زباله و نظارت بر

فی اسکان نیز با مسائل مختل محّل  حتی در رو هستند،روبهبا مسائل گوناگونی  در کار و زندگی خود گردافراد زباله ،این براست. عالوه
 اندازد.یخطر مکه سالمت آنان را در ابعاد مختلف به اندت خدمات و امکانات مواجهیبودن کیفمانند پایین

ایر افراد گرد و سکودکان زبالهکه  باشد تمام مسائلیدربرگیرندۀ باید  ،پردازدکارها میها و راهپیشنهاد ۀجاکه این بخش به ارائازآن
سازمان  ،شهرداری تهران چونی همها و مؤسسات مختلفدولت، سازمان ،. ازسوی دیگراندها مواجههای مختلف با آندر حوزهگرد زباله

ن بنابراین در ای. ندخاص درگیر طورگرد بهطور عام و کودکان زبالهدیگر نهادها با پدیدۀ کودکان کار بهنهاد و های مردمپسماند، سازمان
شش پو را یخیابانکودکان کودکان کار و ی درگیر با هانهادها و سازمان ۀهمشود که  ارائه یکارهایها و راهپیشنهادشده است سعی  فصل،

ها و و واکنش ،گردیمحوری، پیامدهای زبالهۀ گر، پدیدها، عوامل مداخلهای پژوهْش علل، زمینهمدل زمینه ،دهد. درنهایت
 .تشته اسای داکارهای پژوهش نقش برجستهراه ۀمدل نیز در هدایت و ارائاین . دهدمیگردی را نشان گردان به زبالههای زبالهالعملعکس

های ر یافتهتر مبتنی بیژهوکارهای شود و سپس راهیمکردها به کار کودکان مروری کوتاه کارها، ابتدا به برخی از رویداختن به راهاز پرقبل
 .شودیماین پژوهش ارائه 
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 1کردها به کار کودکانروی. 2-4

 2کرد مبتنی بر رفاهروی. 8-2-4

کید دارد. در این روی این گروهنیازهای  مشکالت روزانه و بهبودهش گردها و کابهبود کار و شرایط زندگی زبالهبر کرد رفاه روی  ،کردتأ
دنبال تغییر کرد به. این رویبه کمک نیاز دارندند که ی هستاین است که آنان مردمان فقیر گردزباله کودکانگردها و کلی از زباله پنداشت

 اند از:کرد رفاه عبارتروی های از مداخالت مبتنی بروضعیت موجود نیست. نمونه

 ؛های بهداشتیشو و مراقبتوخدمات بهداشتی، شست ۀارائ 
 ؛ابزار و لوازم حفاظتی ۀارائ 
 ؛های تفریحی برای کودکاندهی فعالیتسازمان 
 فراهم کردن مسکن برای خانوارها. 

 3کرد مبتنی بر رشدروی. 2-2-4

کلی  تپنداشهای تحصیلی است. چنین فرصتکی و همیدن منابع مالی و فیزکرفراهمهای افراد و توانایی ۀدنبال توسعکرد بهاین روی
ها و ین تواناییا دارند که باید یهایقابلیتهستند و  این است که آنان افراد فقیری گردزبالهگردها و کودکان کرد مبتنی بر رشد از زبالهروی

اند د عبارتکرد رشاز مداخالت مبتنی بر روی یهایداد. نمونه هاییتوانا ۀ اینای توسعبریی هافرصت هابه آن باید تقویت شود و هاقابلیت
 از:

 ؛های روزانهکردن امکانات مراقبتفراهم 
 ؛های شغلیهای رسمی و غیررسمی و آموزشدن آموزشکرفراهم 
  های جایگزین اشتغال، اعتبار و تولید درآمددن فرصتکرفراهم. 

 مبتنی بر حقوقکرد روی. 9-2-4

گروه در ک ی عنوانبه آنانتقویت موقعیت  چنینهم و گرد،کودکان زبالهگردها و کرد ایجاد فضای سیاسی بیشتر برای زبالههدف این روی
ادی درک افر ۀمثاببهگردها یا فقرا زباله ،کرداست. در این روی آنانکردن  پذیرمشاهده به جامعۀ هدف وجامعه است. قدم اول دادن صدا 

 اند از:کرد حقوق عبارتهای از مداخالت مبتنی بر روینمونه. ه شودداد آنانزندگی بهتر به  که باید تصدیق شوند و حّق  شوندمی

                                                             
 ( اقتباس شده است.9338. این بخْش از پژوهش سازمان جهانی کار )1

1. Welfare-based approach 
2. Development-oriented approach 
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 ها برای کاهش نفوذ گردها در درون تعاونیدهی زبالهگری و تحریک مشارکت سیاسی، برای مثال سازماندهی، البیسازمان
 ؛هادرآمد آنها و بهبود واسطه

 گاهی از کار کودکان در اجتماعات  ؛افزایش آ
 اصالحات قانونی به شرایط بهتر کار مانند ساعت کار، حداقل سن، حداقل  ؛اصالحات قانونی و بهبود اجرای قوانین کار

 .داردهای درمانی و غیره اشاره مزد، سالمت شغلی )ایمنی، سروصدا(، بیمهدست

 سیستمکرد مبتنی بر روی. 4-2-4
ای گونهکرد آن است که سیستم مدیریت زباله را بهگردی کودکان مفید است. هدف این رویو زباله گردیکرد بیشتر در حوزۀ زبالهاین روی

 ها با سایرهای آنکردن فعالیتگردان شاغل در بخش غیررسمی را با سیستم رسمی کار ادغام کند. ادغام ازطریق رسمیتغییر دهد تا زباله
اند بارتع سیستمکرد از مداخالت مبتنی بر روی یهاینمونه های محلی یا بخش خصوصی.نفعان رسمی، مانند دولتویژه ذینفعان بهذی
 از:

 ها؛گردها در این سیستمها با مشارکت زبالهآوری انتخابی و تفکیک زبالههای جمعایجاد سیستم 
 ا ها رآالت آنکه خطر ماشینگردها بتوانند، بدون ایندفع زباله؛ یعنی زبالههای جداگانه در سایت های تفکیکایجاد مکان

 آوری کنند.ها( را جمعتهدید کند، ضایعات )زباله
 آوری زباله.های شهری و مّلی مدیریت جمعکردن سیاستگردها در فرمولهدادن زبالهشرکت 

های گذارد؛ برای مثال، زمانی که درآمد خانوادهکار کودکان تأثیر میطور غیرمستقیم بر به مبتنی بر سیستمکرد پیشنهادهای روی
 شود تا آنان کودکانشان را به مدرسه بفرستند.گردها افزایش یابد، شرایط بهتری فراهم میزباله

 المللی کارکرد سازمان بین. روی5-2-4
 شود:طور خالصه به آن پرداخته میبهگرفته است که در زیر کردی ترکیبی را پیشالمللی کار رویسازمان بین

 لی، توسعۀ های تحصیگذاری و اجرای قوانین، بهبود فرصتکه اهداف این استراتژی شامل تقویت قانونگیری استراتژی پیش
های مناسب آموزش و جذب همۀ پسران و دختران، افزایش درآمد خانوارها، و ها یا بهبودها برای ایجاد سیستمسایر اصالح

گاهی از پیامدهای بدترین شکل کار کودکان است.  افزایش آ
 ها و تحصیل حساس به جنسیت های آموزش مهارتای و فرصتعمدتًا شامل ارائۀ خدمات بهداشتی و مشاوره که 1بخشیتوان

 برای کودکان خارج از کار کودکان است.
  استانداردهای کار و بهبود شرایط کار. گذاری و اجرایوسیلۀ قانوناز استثمار و کارهای خطرناک بهمحافظت 

                                                             
1. Rehabilitation 
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یت یک. روی6-2-4  پارچه و پایدار زبالهکرد مدیر
گران و شود که مدیریت زباله شامل سیستمی پیچیده از کنشبه تقویت این پنداشت منجر می 1پارچه و پایدار زبالهکرد مدیریت یکروی

یت و هماهنگی مناسب نیاز دارد. این مدیریت باید در تمام سطوح اجرایی های مختلف است که به مدیرها با منافع و اولویتفعالیت
 شرح زیر وجود دارد:کرد، سه ُبعد مهم مدیریت زباله بهشود. در این روی

، 8-8نفعان کلیدی در شکل شمارۀ نفع شخص یا سازمانی است که سهم یا نفعی در مدیریت زباله دارد. تعدادی از ذی: ذینفعانذی .8
نفعان کنند، اغلب از ذیاش برای نظافت شهر و شهروندانی که از این سیستم استفاده میاند. شهرداری با مسئولیت عمومیشده ن دادهنشا

بندی هبه عالیقشان دستنفعان در جاهای مختلف متفاوت باشند و باید شناسایی شوند و باتوجهمدیریت زباله هستند. ممکن است ذی
 ها و عالیق متفاوتی در مدیریت زباله دارند.شنفعان نقشوند. ذی

که بر اجزای فنی مدیریت زباله اشاره دارد. معمواًل بیشتر عناصر مدیریت زباله مراحلی در چرخۀ حیات موادند.  عناصر سیستم زباله:. 9
یابد. عناصر شود و تا مراحل پردازش، تولید، مصرف، و رفتار نهایی و دفع ادامه میاین چرخۀ مواد از استخراج مواّد طبیعی شروع می

د. محیطی مهمی داررسند. این امْر پیامدهای زیستپایان میشود و کجا بهها چگونه مدیریت میکه زبالهمدیریت زباله به این اشاره دارد 
 شوند.محسوب می آوری و دفع زبالهعنوان مانعی در مسیر فرایند جمعاند که بهشده مثابۀ مزاحم دیدهگردها در این زمینه، بیشتر بهزباله
ها بهتر عنوان نقطۀ عظیمت سیاستشان درنظر بگیرد، آنمراتبی را بهی )رسمی( مدیریت زبالۀ سلسلهآورحال، اگر مدیریت جمعبااین

گردها، که در گران، ازجمله زبالهمثابۀ یک منبع درنظر بگیرند و بیشتر تمایل خواهند داشت تا از مبتکران و کنشها را بهتوانند زبالهمی
 اند حمایت کنند.خیلد 9استفادۀ مجدد، بازیافت، و بازیابی

  

                                                             
1. Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) 
3. recycling and recovery 
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ۀ موجود هایی است که سیستم زبالشش ُبعد پایداری یا عینک پارچه و پایدار زباله شامل: مدیریت یکپارچه و پایدار زبالهمدیریت یک. 0
را طراحی کرد. دامنۀ ابعاد پایداری عبارت است از:  یافتهتوان یک سیستم جدید یا توسعهها میها ارزیابی کرد و توسط آنتوان با آنرا می

ز اقتصادی. این ابعاد طیفی ا ــ بهداشتی، و مالی ــ حیطیاجرایی، م ــ سازمانی، فنی ــ فرهنگی، نهادی ــ قانونی، اجتماعی ــ سیاسی
 گذارند.کنند یا بر آن تأثیر میبینی میدهد و باهم پایداری کّل سیستم را پیشهای خشک را پوشش میهای زبالهعوامل مؤثر بر فعالیت

و ابعاد پایداری، پارامترهای اساسی برای هر نفعان، عناصر زباله پارچه و پایدار زباله، یعنی ذیسو، سه ُبعد مدیریت یکاز یک
توان اطالعات مثابۀ عینکی توصیفی یا تحلیلی استفاده شود که ازطریق آن میتواند بهکند و میسیستم مدیریت زباله را توصیف می

 چه و پایدار زباله چارچوبیپارهای زبالۀ شهری را توصیف کرد. ازسوی دیگر، مدیریت یکدهی کرد و سیستمهای شهری را سازمانزباله
گردی با ابعاد مدیریت کرد کاهش کار کودکان در زبالهرود. درنهایت، چهار رویشمار میریزی، ارزیابی، و اجرا بههنجاری برای برنامه

 شده است. پارچه و پایدار زباله پیوند دادهیک

یت یک  پارچه و پایدار زبالهمدیر

 (7 ص ،9338 کار، جهانی سازمان از نقلبه ؛9338 ، انشیتز و کلوندرت د )ون زباله پایدار و پارچهیک مدیریت مفهوم :8-8 شمارۀ نمودار
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های سالمت ه، مراجعه به مراکز( و در حالتی محدود بر جنبههای اجتماعی )مانند مشاورکرد رفاه در حالت افراطی بر جنبهروی
کید دارد. روی)مانند ارائۀ مراقبت کرد رشد بر مداخالت اجتماعی و اقتصادی، آموزش، اعتبار، و های بهداشتی و بهبود شرایط کار( تأ

ردازد، پها( میگردی )تشکیالت و البیر زبالهکار کودکان دهای نهادی و سیاسی محور بر جنبهکرد حقتولید درآمد متمرکز است. روی
ند تجهیزات و ککه تالش میایگونهکند، بههای فنی، محیطی، سیاسی، و نهادی را ترکیب میکرد مبتنی بر سیستم جنبهکه رویدرحالی

ا را با دادن گردهطی(، و موقعیت زبالههای فنی( را تغییر دهد، میزان بازیافت را افزایش دهد )جنبۀ محیآوری و تفکیک )جنبهعملیات جمع
-8 ص، 9338های سیاسی و نهادی( بهبود ببخشد )سازمان جهانی کار، ها با عنوان تعاونی یا افراد کارآفرین )جنبهنقش قانونی به آن

 دهد.شده را نشان میکرد بیانپارچه و پایدار زباله و چهار رویجدول زیر رابطۀ بین ابعاد مدیریت یک (.2

 (2 ، ص9338کار: جهانی سازمان ) گردیکردها به کودکان کار در زبالهپارچه و پایدار زباله و روی: رابطۀ میان ابعاد مدیریت یک8-8جدول شمارۀ 
 فنی محیطی سیاسی نهادی اقتصادی ــ مالی سالمت اجتماعی ــ فرهنگی ISWMکردها / ابعاد روی

        رفاه
         رشد

        حقوق
        سیستم

آوری زباله نقش داشته است، که این عوامل سوی جمعدادن کودکان کار بهای پژوهش، دو عامل اساسی در سوقبراساس مدل زمینه
 نوبۀ خود بهآوری و بازیافت( است. عوامل اقتصادی بههای شهری )جمعهای مدیریت زبالهشامل عوامل اقتصادی، یعنی فقر، و شیوه

بدین  عنوان منبع درآمد ــها، جمعیت زیاد خانوارها، تلقی از کودکان بهتر مانند فقر در جامعۀ افغانستان، فقر خانوادهعامل جزئیچندین 
ا دلیل نبود سیستم آموزشی یهای اقتصادی، عدم رشد و توانمندی کودکان بهــ نبود فرصت معنی که آیا کودک باید کار کند یا خیر

در شهر  های شهریآوری زبالهشود. ازسوی دیگر، سیستم یا مدل مدیریت جمعآموزشی و موارد بسیار دیگر تقسیم می ناکارآمدی سیستم
 آوری زباله در بخش غیررسمی است.دهندۀ کودکان و سایر افراد به جمعتهران خود یکی از عوامل سوق
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 گردی کودکانای زبالهمدل زمینه: 8-9نمودار شمارۀ 

اند، بحث مفصلی است و هدف این بخش ورود به کارهای مبارزه با فقر کدمکه فقر چیست و انواع آن کدام است و راهایندربارۀ 
آید، که از شواهد برمیها یا عوامل فقر است و چناناین بحث نیست، اما مبرهن است که مبارزه با فقر نیازمند مبارزه یا مقابله با ریشه

ضاهای های اقتصادی و فها در بین اقشار یا طبقات اجتماعی، بخشجامعۀ افغانستان شامل توزیع ناعادالنۀ فرصتهای اصلی فقر در ریشه
، ویژه مناطق روستاییهای آموزشی و بهداشتی در برخی از مناطق به، تمرکز فقر در نقاط روستایی، نبود یا کمبود فرصت1جغرافیای

استفاده از قدرت، جنگ و ناامنی، و مخاطرات طبیعی بود. بنابراین آمادگی مقابله با مخاطرات بیکاری، باروری باال، فساد، تبعیض، سوء
أثیر چشمگیری بر تواند تتر منابع میتر و درنتیجه، عادالنهویژه در مناطق روستایی، توزیع منصفانههای تحصیلی بهطبیعی، بهبود فرصت

                                                             
بخشی  ها مانند نابرابری طبقاتی، نابرابریاشکال مختلف نابرابریهای اقتصادی و فضاهای جغرافیای بهها در بین اقشار یا طبقات اجتماعی، بخشاز توزیع ناعادالنه فرصت. 8

 کند.ای مختلف اقتصادی( و نابرابری فضایی تأکید میه)بخش
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کید دارند. دولت چکاهش فقر در جامعۀ افغانستان داشته باشد. هم نین بسیاری از منابع توسعه بر نقش آموزش و بهداشت در کاهش فقر تأ
گذاری در بخش بهداشت و آموزش در ویژه باید به توسعۀ سرمایهها از فقر بکاهد. بهگذاری در این حوزهتواند با سرمایهافغانستان می

ها به توانمندسازی افراد منجر خواهد شد. با توانمندشدن افراد، آنان هگذاری در این حوزمناطق فقیر اهمیت جدی داده شود. سرمایه
 های اقتصادی خلق کنند.شان فرصتتوانند، هم برای خود و هم برای جامعهمی

تواند در کاهش فقر تأثیرگذار باشد. بر این اساس، برای وکارهای محلی میکند، توسعۀ کسب( اشاره می8028گونه که سن )همان
راد که برخی از افبه ایناندازی شود. باتوجهوکارهای محلی و کشاورزی در هرات راهشود کسبمبارزه با فقر در افغانستان، پیشنهاد می

ها و مشکالت، مانند کمبود آب، دلیل برخی محدودیتپا دارند، اما بهداری ُخردهکرده بودند که در هرات کشاورزی یا دامگرد اشاره زباله
ای، عهالمللی توسهای بینالمللی و سازمانهای بینها و سازمانکارگروه مشترک دولت تشکیلاند، بنابراین با از توسعۀ آن سر باز زده

ز مانند زعفران که بازار جهانی خوبی نی وکارها و محصوالتی که به سرمایه و آب کمتری نیاز دارند ــاین مناطق، کسب شود درپیشنهاد می
ها مصرف که در آن های کشت و آبیاری نوین ــتوان از سایر تجارب جهانی مانند استفاده از شیوهچنین میــ توسعه داده شود. هم دارد

خصوص روستاهای استان )والیت( هرات مشاغل کوچک ایجاد کرد و صنایع تفاده کرد و در مناطق فقیر و بهــ اس آب بسیار کمتر است
رای کم بهای فقیر، دستتوان در خانوادهاندازی کرد. درضمن، برای مبارزه با فقر، میسبک در مقیاس کوچک در مزارع و نواحی اطراف راه

کید بر سرپرس های فقیر را تحت پوشش خدمات مراکز حمایتی قرار ت خانوار، اشتغال ایجاد کرد و خانوادهیکی از اعضای خانواده با تأ
تواند با وضع بهبود بوده است و دولت میکه شواهد نشان داده است، درآمد سرانۀ کشور افغانستان در چند سال اخیر روبهداد. چنان

های حمایتی اختصاص جهت مبارزه با فقر، توسعۀ آموزش و بهداشت و نظامگیری بهتر برخی از منابع مالی خود را درهای مالیاتنظام
تواند ثمربخش باشد. ها میکند در این زمینههای جهانی دریافت میهایی که دولت افغانستان از سازمانچنین اختصاص کمکدهد. هم

قر توان تا حدودی از فگردی بفرستند مید را به زبالهها و حمایت از خانوارهای فقیر که مجبورند کودکان خودرنتیجه، با ارائۀ فرصت
 خانوارها کاست.

وده طور خاص بگردی بهطور عام و زبالهدر کشور ایران نیز توسعۀ بخش غیررسمی از عوامل اثرگذار بر ورود افراد به این عرصه به
رآمد سرانۀ اندک یا توزیع ناعادالنۀ درآمد، بار مالیاتی ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد بخش غیررسمی ددهد که مهماست. شواهد نشان می

توان با افزایش درآمد سرانه و توزیع عادالنۀ )منصفانۀ( آن و سنگین در بخش رسمی، تورم، بیکاری و شدت مقررات است. بنابراین می
 (.8027کاهش موارد دیگر از رشد بخش غیررسمی جلوگیری کرد )احمدی و اکبرپور روشن، 

آوری زباله را در بخش رسمی شود بخش غیررسمی جمعن راستا، به وزارت کار و شهرداری تهران و سازمان پسماند پیشنهاد میدر ای
ای تخصصی تشکیل داد. ادغام این دو بخش نیازمند مطالعۀ علمی و ها کمیتهتوان بین این سازمانترکیب و ادغام کنند. در این زمینه، می

کان در کارگیری کودتوان بیشتر نظارت داشت و هم از بهکاران مینی است. تحت این شرایط، هم بر رفتار پیماناستفاده از تجارب جها
گردی ممانعت کرد. با ادغام بخش غیررسمی در بخش رسمی، لغو قوانین ظالمانه )رسوم(، بهبود کیفیت کار و مزایای شغلی )مانند زباله

چنین ادغام بخش توان به مقابله با فقر در سطح خانوارها کمک کرد. همها، میو حمایت از آن ساالنساعت کاری، درآمد، بیمه( بزرگ
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کاران نظارت کنند. استفاده از کرد پیمانشود شهرداری و سازمان پسماند بهتر بتوانند بر عملغیررسمی در بخش رسمی باعث می
تواند در این زمینه مفید ( می9384المللی کار )ی به رسمی سازمان بیندرخصوص گذار از اقتصاد غیررسم 938نامۀ کارهای توصیهراه

  شود.جا، نکات مهم آن مرور مینامه، در ایندلیل اهمیت این توصیهباشد. به

شود که شیوع باالی اقتصاد غیررسمی در همۀ ابعادش چالش مهمی رسمیت شناختن موارد متعدد، یادآور مینامه ضمن بهاین توصیه
های اجتماعی و شرایط کار شایسته، توسعۀ فراگیر و حاکمیت در زمینۀ حمایت اصول و حقوق بنیادین کار ازجمله ای حقوق کارگران ــبر

ه ویژه با عنایت بهای دولت، بههای پایدار اقتصادی، درآمدهای عمومی و دامنۀ فعالیتشود و بر ایجاد و توسعۀ شرکتقانون محسوب می
د و با المللی تأثیر منفی دارمحیطی، کیفیت نهادها و رقابت منصفانه در بازارهای ملی و بینادی و اجتماعی و زیستهای اقتصسیاست

د اتأیید این موضوع که بیشتر افراد، نه به انتخاب خود، بلکه در نتیجۀ کمبود فرصت در اقتصاد رسمی و نبود سایر ابزارهای معیشت، به اقتص
های کافی برای اشتغال عدم رعایت حقوق کار، نبود فرصت شود که ضعف شرایط کار شایسته ــیادآورمی شوند،غیررسمی وارد می

چنین با نامه، همــ در اقتصاد غیررسمی زیاد است. در این توصیه وگوی اجتماعیکفایت حمایت اجتماعی و نبود گفت باکیفیت، عدم
های شود و سیاستبه چند دلیل، ازجمله مسائل حاکمیتی و ساختاری، ایجاد میهای اقتصاد غیررسمی پذیرش این موضوع که فعالیت

ا عنایت به شود، و بتواند به تسریع فرایند انتقال از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی منجر وگوی اجتماعی میعمومی در بستر گفت
(، اعالمیۀ سازمان 8221) 9اشالمللی کار و تکملهۀ سازمان بین(، اعالمی8281) 9(، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر8288) 1اعالمیۀ فیالدلفیا

( و دیگر موارد، به اعضا درخصوص موارد زیر رهنمودهایی 9331) 1سازی منصفانهالمللی کار دربارۀ عدالت اجتماعی برای جهانیبین
 دهد:ارائه می

می، ضمن رعایت حقوق بنیادین کارگران و تضمین الف( تسهیل گذار کارگران و واحدهای اقتصادی از اقتصاد غیررسمی به رس
 هایی برای امنیت درآمد، معیشت و کارآفرینی؛فرصت

، اشتغال، های اقتصاد کالنبخشی به سیاستها و مشاغل شایسته در اقتصاد رسمی و انسجامب( ارتقای خالقیت، حفظ و تثبیت بنگاه
 های اجتماعی؛های اجتماعی و دیگر سیاستحمایت

 سازی مشاغل اقتصاد رسمی.وگیری از غیررسمیج( جل

پارچه برای تسهیل های منسجم و یکشده است که اعضا باید در طراحی استراتژی نامه، عنوانچنین در بند هفت این توصیههم
 گذار به اقتصاد رسمی موارد زیر را درنظر داشته باشند:

                                                             
1. Declaration of Philadelphia 
2. Universal Declaration of Human Rights 
3. Declaration of Fundamental principles and Right of Work 
4. Declaration of Social Justice for a Fair Globalization 



 977   کارها و نتایجراه   
 

های اقتصادی در اقتصاد غیررسمی و ضرورت توجه به این تنوع با استفاده از ها، شرایط و نیازهای کارگران و واحدالف( تنوع ویژگی
 های مناسب؛یافتره

 های ویژۀ ملی برای گذار به اقتصاد رسمی؛ها، تجارب و اولویتگذاری، سیاستب( شرایط قانون

 ی؛بردهای متفاوت و چندگانه برای تسهیل گذار به اقتصاد رسمج( پذیرش  واقعیت  کاربرد راه

 های سیاستی برای تسهیل گذار به اقتصاد رسمی؛ای از حوزهد( ضرورت انسجام و هماهنگی در طیف گسترده

 اندرکاران اقتصاد غیررسمی؛ر( ترویج و حمایت مؤثر از حقوق بشر برای همۀ فعاالن و دست

 خاص؛های سیاستی المللی روزآمد برای ارائۀ راهنمایی در حوزهس( استاندارهای کار بین

 ش( ترویج برابری جنسیتی و عدم تبعیض؛

ل زنان، اند، شامطورجدی درمعرض بیشترین کمبودهای مربوط به کار شایسته در اقتصاد غیررسمیع( ضرورت توجه به کسانی که به
ای ناتوانی جسمی )معلول(، یا تحت تأثیر آن یا ایدز، افراد دار HIVای، افراد مبتالبه جوانان، مهاجران، سالمندان، مردم بومی و قبیله

 ؛1کارگران خانگی و کشاورزان معیشتی

های نوآورانه کارگران و واحدهای اقتصادی غیررسمی ها و ظرفیتم( حفظ و گسترش پتانسیل کارآفرینی، خالقیت، پویایی، مهارت
 درجریان گذار به اقتصاد رسمی؛

 دامات انطباقی با قوانین؛ها و اقیافت متوازن مرکب از مشوقن( نیاز و ضرورت یک ره

و( ضرورت جلوگیری و تحریم اجتناب تعمدی یا خروج از اقتصاد غیررسمی، با هدف فرار از پرداخت مالیات و عمل به قوانین و مقررات 
 (.8027کار اجتماعی )رجوع شود به احمدی و اکبرپور روشن، 

اندازد نحوۀ مهاجرت آنان است. خطر میگرد را بهویژه امنیت جانی و روانی کودکان و افراد زبالهیکی دیگر از موارد مهم که امنیت به
کنند. امروزه در اخبار، متأسفانه خبر گرد به شیوۀ غیرقانونی مهاجرت میشواهد نشان داده است که بخش زیادی از کودکان و افراد زباله

شده است. یکی از عوامل اصلی این نوع  تبدیل هم به میزان باال به امری شایع و روزمرهدن مهاجران افغانستانی در تصادفات آنشکشته
تعداد  هاکه قاچاقچیهای انسان است. زمانیوسیلۀ قاچاقچیها بهجایی آنصورت غیرقانونی و نحوۀ جابهتصادفات شیوۀ مهاجرت آنان به

کنند، طبیعی است که این نوع حوادث ای غیرایمن رانندگی میکنند و با شیوهان غیرقانونی را در خودروهایشان سوار میزیادی از مهاجر
افتد، گاهی نیز امنیت آنان توسط خطر میها بهکه امنیت جانی آنان در تصادفبرای مهاجران غیرقانونی در ایران رخ دهد. درکنار این

                                                             
1. Subsistence Farmers 
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ن نیز که ایرا نامۀ حقوق کودک ــشوند. در پیمانشود و آنان زخمی یا کشته میافتد، چراکه به آنان شلیک مییخطر ممأموران مرزبانی به
نوعی به مبارزه با قاچاق کودک به 04و ماّدۀ  88شده است. بند یک ماّدۀ  ــ با اشکال مختلف حفظ امنیت کودکان اشاره آن را پذیرفته است

ویژه کودکان هستند. طبعًا مسئولیت امنیت جانی ها و بهها موظف به حفظ جان و کرامت انسانتمام دولتاشاره دارد. بر این اساس، 
المللی، مانند سازمان ملل و های بینشود سازمانمهاجران برعهدۀ دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی است. در این زمینه، پیشنهاد می

های مردم ( و آژانس پناهندگان سازمان ملل با نظارت مرجع ملی حقوق کودک و سازمانچون یونیسفهای تحت حمایت آن )همسازمان
هی شود و دها به ایران سامانهای ایران و افغانستان بپردازند تا مهاجرت افغانستانینهاد، در طرحی مشترک به تسهیل روابط بین دولت

های نهدلیل موانع و هزیها، بهکاهش یابد. شیوۀ مهاجرت غیرقانونی افغانستانیبه مخاطرات آن، ها برای مهاجرت غیرقانونی، باتوجهانگیزه
توان انگیزۀ آنان برای مهاجرت غیرقانونی را کاهش داد، چراکه این نوع مهاجرت خطرهای مهاجرت قانونی است. با کاستن از این موارد، می

رهای مهاجرت غیرقانونی را شناسایی کنند و با تقویت امنیت مرزها از زیادی دارد. ازسوی دیگر، باید نیروهای امنیتی و انتظامی مسی
مهاجرت غیرقانونی افراد جلوگیری کنند و در بخش سیستم ویزا و روادید سفر تسهیالت بیشتری ایجاد کنند و صدور اجازۀ کار و عبورومرور 

 را قانونی کنند.

ویژه در بخش غیررسمی آوری زباله بهسوی جمعدادن کودکان بهر سوقسزایی دشهرداری و سازمان پسماند شهر تهران نیز نقش به
ها در میدان و شواهد مندرج در فصل سوم پژوهش حاضر، نشان داده شد که کودکان بخش زیادی از آوری دادهاند. در فرایند جمعداشته

ای مختلف، ازجمله دستورالعمل نظارت بر عملیات هنامهاند. براساس قوانین و آیینآوری زباله در شهر تهراننیروی انسانی جمع
دستورالعمل  92(، استفاده از کودکان و افراد غیرمجاز در این بخش ممنوع است. براساس بند 8028آوری پسماندهای خشک )جمع

غیرمجاز است؛ « استفاده از کارگران مشمول صغر سنی یا اتباع خارجی فاقد مجوز»آوری پسماندهای خشک، نظارت بر عملیات جمع
غیرمجاز است. درضمن، بسیاری از « دستیدست و چرخبهحضور عوامل متفرقه شامل کتفی، گونی»دارد که بیان می 87چنین بند هم

کنند. بندهای دیگر این دستورالعمل بر تجهیز ابزار کار، تجهیزات کار، شرایط ایمنی و بهداشتی محّل اسکان و نکاتی دیگر اشاره می
این دستورالعمل در سطوح مختلف ناظرانی را برای نظارت بر شیوۀ اجرای کار مشخص کرده است. بنابراین شهرداری تهران و  چنینهم

یجه، کنند. درنتصورت عامدانه یا غیرعامدانه در این زمینه کوتاهی میاند و بهسازمان پسماند از اجرای قوانین نحوۀ بازیافت زباله ناتوان
را اجرا کنند. اجرای این  92ویژه بند های مصوب را بهدقت قوانین و دستورالعملاظران آن در سطوح مختلف بهباید شهرداری و ن

ها استخدام کارکنان متخصص و ترین آنهایی است که یکی از مهمشرطکاران نیازمند پیشها ازسوی کارفرمایان و پیماندستورالعمل
های پروری و روابط باندی، حزبی، جناحی و زدو بندها در شهرداری تهران و سازمانز هرگونه حامیدور اای منصفانه و بهشایسته به شیوه

مر کار نگرفتن کودکان در اشود شورای اسالمی شهر تهران بر مدیریت پسماند درخصوص بهچنین پیشنهاد میوابسته به آن است. هم
 ی نظارت نهادهای مدنی نیز سازوکاری فراهم کرد.توان براگردی نظارت کنند. درکنار شورای شهر میزباله

های انسانی ای است و بیشتر به کار تخصصی در حوزهــ مسئلۀ پیچیده شدتر نیز به آن اشاره که پیش گردی کودکان ــحذف زباله
مدتی برای این امر حل کوتاههها. شاید هیچ راهای ضربتی توسط نیروهای برخی از سازمانآوریهای جمعو اجتماعی نیاز دارد تا طرح
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 های جهانی در زمینۀسو، دولت افغانستان باید با همکاری سازمانشود. از یکوجود نداشته باشد، اما به چند مورد در این زمینه اشاره می
ت به کاهش و حتی مدهای در طوالنیگذاری در این حوزهگذاری کند. بدون شک سرمایهآموزش و بهداشت این دسته از افراد سرمایه

صورت گرد بهــ کودکان و افراد زباله که شواهد میدانی نشان داده استگونههمان شد. ازسوی دیگر ــحذف کار کودکان منجر خواهد 
براین ناکنند. بسال کودکان را به مهاجرت و کار مجاب میتبع آن، افراد بزرگکنند و بههای خویشاوندی، قومی و دوستی مهاجرت میشبکه

گاه توان آنان را قانع گردی، میسازی این افراد، خانواده ها، و اجتماعات در زمینۀ پیامدهای زبالهبا مداخله در این حوزه، یعنی آموزش و آ
آوری صورت تدریجی کودکان از چرخۀ جمعکردن سیستم زباله بهچنین با مکانیزهگردی امتناع کنند. همکرد که از ورود کودکان به زباله

مدت، اولویت با مداخالت کاهش آسیب در این حوزه گردی کودکان در کوتاهمنظور کاهش کار زبالهشوند. درضمن، بهزباله حذف می
گردی کودکان با افزایش توانمندی افراد و درآمد خانوارها و کاهش بیکاری در میان آنان است. است و در بلندمدت، هدْف حذف کار زباله

های فعال در حوزۀ حقوق که انجمنچنان اشراف کامل بر این موضوع که کار کودکان به هر شکلی باید حذف شود ــ این پژوهش با
به شرایط اقتصادی پیچیدۀ ایران و مهاجران افغانستانی و درنظر گرفتن این واقعیت ــ و باتوجه اندکودکان نیز با هر نوع کار کودکان مخالف

کارهای ذیل را برای بهبود وضعیت کودکان سود سرشاری که دارد، عماًل در کوتاه مدت ممکن نیست، راهدلیل که حذف کار کودک به
 کند:گرد پیشنهاد میزباله

روه و شود که با تشکیل یک کارگکار نخست دربارۀ کودکان در سنین زیر پانزده سال است؛ درخصوص این کودکان، پیشنهاد میراه
گری یونیسف و شوند و سپس با واسطه نهاد، کودکان کار زیر پانزده سال شناساییهای مردمجرین و سازمانهمکاری ادارۀ اتباع و مها

که عمومًا  هایشان ــالمللی و همکاری وزارت امور داخلۀ افغانستان در فرایندی کارشناسانه، این کودکان به آغوش خانوادهنهادهای بین
وارد چرخۀ آموزش و تحصیل در کشور  های مالی و حمایتیازای دریافت بستهدر مرحلۀ آخر، به ــ بازگردانده شوند و اندساکن هرات

 افغانستان شوند.

قانون کار دولت جمهوری اسالمی ایران مانند بسیاری  72کار دوم درخصوص کودکان پانزده تا هجده سال است. براساس ماّدۀ راه
یدۀ این به شرایط پیچار برای کودکان پانزده تا هجده سال مجاز است. بر این اساس و باتوجهاز کشورهای دیگر که قوانین مشابه دارند، ک

ی وقت را دریافت کنند، شروطصورت مشروط و حضور سرپرست مجوز کار پارهها بهشود که آنکار میانه پیشنهاد میعنوان راهکودکان، به
آوری و بازیافت زباله به هر زباله، این کودکان از چرخۀ مشاغل مرتبط با جمعسازی چرخۀ تجارت دهی و شفافمانند  الف( با سامان

 سالگی از حّق اقامت درشوند و به مشاغلی که آلودگی کمتر و سهولت بیشتری دارند وارد شوند. ب( تا رسیدن به هجده شکل آن حذف
های استاندارد و با کیفیت مناسب را داشته باشند. سکونت در مکاندهند، بیمه و حّق ایران برخوردار باشند. ج( درقبال کاری که انجام می

کردن امکان تحصیل رایگان کودکان افغانستانی در ایران، این کودکان درقبال فرمان رهبر جمهوری اسالمی ایران مبنی بر فراهمبهد( باتوجه
 ایران ملزم شوند. وپرورشدهند، به تحصیل در مراکز رسمی آموزشوقتی که انجام میکار پاره

 گان کنوانسیون مربوط به وضعیتکه دولت ایران از امضاکنندبه اینکار سوم به کل جامعۀ مهاجران ساکن ایران نظر دارد. باتوجهراه
 شپناهندگان است و نیز با درنظر گرفتن این نکته که در حال حاضر حدود سه میلیون مهاجر در ایران سکونت دارند که عمومًا در بخ
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شود دولت ایران به این گروه حقوق پناهندگی مشروط و ویزای کار اعطا کند. اعطای کنند، پیشنهاد میغیررسمی اقتصاد ایران فعالیت می
 که به بهبود کیفیت زندگی این مهاجران و کودکانشانبر اینویزای کار به این افراد و اشتغال آنان در مشاغل رسمی و پرداخت مالیات، عالوه

های غیررسمی در حاشیۀ شهرها چنین سکونتگاهشدن بخشی از مشاغل در بخش غیررسمی و همکند، موجب برچیدهک شایانی میکم
 انجامد.ها از چرخۀ رانت و فساد میدهد و درنهایت، به خروج آنشدن را در میان این افراد کاهش میهای قربانی جرمشود، زمینهمی

که این  ویژه در بخش غیررسمی بسیار غیرانسانی و غیرایمن یا بدون کیفیت است ــگردی بهر زبالهدهی و شرایط کانحوۀ سازمان
فتاده است، پااــ برای مثال، ساعت کاری بسیار طوالنی است، ابزارهای کار بسیار ابتدایی و پیش وضوح در فصل سه کاویده شدمهم به

داشتن تجهیزات دلیل نهنگام کار بهگرد بهکش و کفش و لباس کار هستند، افراد زبالهدستبسیاری از افراد بدون تجهیزات ایمنی کار مانند 
ها اند، مورد انواع خشونتوهوایی نامناسب به فعالیت مشغولشوند، آنان در شرایط آبو ابزار کار مناسب به اشکال مختلف زخمی می

افزوده به افراد یا توجهی از ارزشای است که بخش قابلگونهقواعد کار بهدهی کار یا تر از همه نحوۀ سازمانگیرند و مهمقرار می
ند مورد باال شود. بازهم مانگرد منجر میویژه کودکان زبالهکه به استثمار افراد بهایگونهگیرد، بهگرد تعلق میهایی غیراز افراد زبالهسازمان

پاافتاده صورت دقیق رعایت شود تا از کاربرد ابزارآالت پیشوری پسماندهای خشک بهآهای جمعشود که قوانین و دستورالعملپیشنهاد می
ق ها و اجرای دقیکاران نظارت شود تا به دستورالعملکرد پیمانتر بر عملچون کتفی، چرخ، و گاری خودداری شود. دقیقو ابتدایی هم

گذاری های مناطق به سرمایهافزودۀ دریافتی شهرداری از واگذاری زبالهرزششود بخشی از اچنین پیشنهاد میبند باشند. همبندهای آن پای
آوری زباله جای خود های َبدوی جمعآوری زباله اختصاص داده شود تا در آینده شیوهکردن جمعهای این حوزه و مکانیزهدر توسعۀ فناوری

آوری زباله، بسیاری از مسائل این حوزه حل خواهد شد. تحقق معهای جشدن روشبدون شک با مکانیزه های مکانیزه دهند.را به شیوه
 های مختلف است.گذاری، پژوهش، استفاده از دستاوردهای جهانی، و استفاده از نیروهای متخصص در حوزهاین امر نیازمند سرمایه

شود ها است، پیشنهاد میبر دوش آن گردها که بار اصلیبه حجم عظیم گردش مالی در این عرصه و سهم اندک زبالهدرضمن، باتوجه
گرد و کودکان دچار فقر در های زبالهبا اصالح فرایند مدیریت پسماند، درصد مشخصی از منافع حاصل از اصالح آن به حمایت خانواده

ین و دیگر نهادهای بای که دولت بابت مهاجران از سازمان ملل شود بخشی از منابع مالیچنین پیشنهاد میشهر تهران تخصیص یابد. هم
 منظور مبارزه با فقر اختصاص دهد.ها بههای آنگرد و خانوادهکند را به کودکان زبالهالمللی دریافت می

د در ابعاد گرهایی را برای افراد زبالهصورت مستمر و مداوم آموزششود سازمان پسماند سازوکاری را تدارک ببیند تا بهپیشنهاد می
گرد حوادث ناگواری کار برای افراد زباله هنگامکه شواهد نشان داده است، بهگونهآوری زباله مهیا کند. همانوۀ جمعویژه نحمختلف به

دهد. با کاران رخ میخصوص ازسوی عوامل پیمانمانند جراحت، بیماری، درمعرض خشونت قرارگرفتن، هم ازسوی شهروندان و هم به
ود شچنین پیشنهاد میتوان تا حدودی از این خطرها کاست. همری زباله و نحوۀ تعامل با شهروندان میآوآموزش به آنان دربارۀ نحوۀ جمع

ای رهصورت دوگردها فراهم کند و بههای بهداشتی ویژه را برای زبالهگذاری شهر تهران مراقبتسازمان مدیریت پسماند در مقام سیاست
شدن بخش غیررسمی و ادغام آن در بخش کاران و برچیدهد. درنهایت، با نظارت بر پیمانها را به انجام معاینات پزشکی مجبور کنآن

 شود.گرد کاسته میشده ازسوی این افراد درمورد کودکان و سایر افراد زبالهتوجهی از خشونت اعمالرسمی، از بخش قابل



 918   کارها و نتایجراه   
 

زننده، مانند مصرف برخی مواّد مخدر و دعوا پرخطر آسیبگرد به برخی از رفتارهای براساس شواهد میدانی، تعدادی از افراد زباله
ی شان است و بعضی از این رفتارها نیز از برخنوعی واکنش به نحوۀ کیفیت پایین کار و زندگیاین رفتارها  زنند.در بین خودشان، دست می

گرد در ابعاد مختلف ان داده است، کار افراد زبالهگونه که شواهد نششود. همانهنجارهای گروهی، مانند مصرف ماّدۀ ناس، ناشی میُخرده
که گونههمان کنند. درکنار این موارد ــهم در کار و هم در زندگی انواع موارد آزاردهنده و فشارها را تجربه می بسیار دشوار است و آنان،

صورت کند. در این زمینه، چندین پیشنهاد بهن رفتارها میای بوده است که آنان را مستعد ایگونهشدن این افراد بهــ نحوۀ اجتماعی گفته شد
 جانبه و موشکافانه در این زمینه نیاز دارد. تر به پژوهشی همهکارهای جزئی و دقیقشود، چراکه راهکلی ارائه می

های آزاردهنده ها، تجربهدشواری دهی شود که ازنحوی سازمان. کار به8شود: الف( در زمینۀ مصرف مواّد مخدر این چند پیشنهاد ارائه می
. 9 آوری زباله تجهیز شوند.رفته برای جمعگردها به ابزارهای پیشو فشارهای آن کاسته شود؛ مثاًل از ساعت کاری کاسته شود یا زباله

. محّل اسکان افراد 0اده شود. گرد نحوۀ مواجهۀ مناسب با وقایع آزاردهنده و فشار و استرس آموزش دها، به افراد زبالهدرکنار سایر آموزش
. از اخراج و تنبیه افراد دارای اختالل مصرف خودداری شود، چراکه درصورت تنبیه، آنان 8دارای اختالل مصرف از افراد سالم جدا شود. 

ب و حتی درمان و . سیاست کاهش آسی4گاه تبعات آن برای جامعه بیشتر خواهد بود. آورند و آننوعی دیگر باز به این کار روی میبه
 حمایت دراختیار افراد دارای اختالل مصرف گذاشته شود. 

دهی مجدد کار و اسکان این افراد است. درباب کار پیشتر توضیحاتی ب( کاهش دعوا و درگیری در محّل کار و اسکان نیز نیازمند سازمان
ها ها با تراکم کمتری ساخته شود و اختصاص این اتاقز شود، اتاقها تجهینیازمند آن است که این مکان ارائه شد، اما دربارۀ محّل اسکان
 گرد باشد.براساس انتخاب خود افراد زباله

یل فردی تا سرقت وساهای بینشوند، از خشونتویژه در محّل کار قربانی انواع جرائم میگرد در محّل اسکان و بهج( افراد و کودکان زباله
ها نیازمند مداخالت خاص خود است؛ برای مثال، اند. مقابله با هرکدام از این خشونتکرده آوریمعهایی که جشخصی و سرقت زباله

کند. رس( را برای مجرمان  برانگیخته فراهم میها و ابزارهای ابتدایی سرقت بار )هدف دردستداری بار با استفاده از شیوهآوری و نگهجمع
کاران از آوری زباله استفاده شود. استفادۀ پیمانتر جمعهای مکانیزهله برچیده شود و از ابزار و شیوهآوری زبادرنتیجه، باید این شیوه جمع

ه است. گردان بودکاراْن خود یکی از عوامل خشونت علیه زبالهگردان در نوبت شب و نظارت بر کار آنان توسط عوامل نظارتی پیمانزباله
 پایان خواهد رسید. ها نیز بههای خشک، طبیعتًا این نوع خشونتآوری زبالهجمعکردن این شیوۀ باره، با ملغیدراین

اند، توان استفاده از نهادهای رسمی کنترل توان گفت چون این کودکان و افراْد مهاجران غیرقانونید( درنهایت، دربارۀ مورد سرقت نیز می
توانند به اهداف مناسبی برای مجرمان  برانگیخته تبدیل کنند، آنان میها کار میهنگام شب و در خیابانجاکه بهاجتماعی را ندارند و ازآن

چنین تجهیز گردان کاسته خواهد شد. همگرد تا حدودی از تعداد قربانیان این نوع جرائم در بین زبالهشوند. بنابراین با حذف کودکان زباله
توان به آنان آموزش داد که دهد و درنهایت، در این زمینه میشدن قرار میعرض قربانیگرد به ابزارهای مناسْب آنان را کمتر درمافراد زباله

 که با این شرایط مواجه شدند، چگونه از خود دفاع کنند.کار کنند تا قربانی این جرائم نشوند و درصورتیچه



 یغمـای کودکـی  919
 

سختی کار  بهامر نیازمند آن است که باتوجه است. این 1ویژه در بخش غیررسمیترکردن شرایط کار و زندگی بهتر انسانینکتۀ مهم
آوری و تفکیک زباله، تمام مراحل این شغل تحت پوشش قانون مشاغل سخت قرار گیرد تا افراد بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. جمع
رایط کار کردن شترند. حال، انسانیبیندلیل ماهیت کار آسیب میگرد در مراحل مختلف این شغل بهکه بیان شد، کودکان زبالهگونههمان

ویژه افراد بیکار نیز وارد این حوزه شوند و دیگر نیازی به استفاده وطنان بهکند تا همو استفاده از تجهیزات مدرن و ایمن زمینه را فراهم می
های هایی از زمینهتواند نمونهمناسب کار میکردن ابزارهای ایمن و از کار کودکان در این حوزه نباشد. حقوق ماهیانۀ مناسب، بیمه، و فراهم

ا نحوی از این مزایا استفاده کنند، اما باید سازوکارهایی اندیشیده شود تکردن شرایط کار باشد. شاید مهاجران غیرقانونی نتوانند بهترانسانی
تغذیۀ آنان را  هایتوان هزینهتوانند از آن استفاده کنند، میجای مزایای بیمه که نمینحوی از این مزایا استفاده کنند؛ مثاًل بهآنان بتوانند به

و  آوری زباله و استفاده از کار کودکاندر بازیافت و سایر مراکز رایگان کرد. ازسوی دیگر، یکی از دالیل گسترش بخش غیررسمی جمع
گونه خدمات و حمایتی را برای این دسته ان هیچکارشود، چراکه پیمانکاران میمهاجران غیرقانونی سود سرشاری است که نصیب پیمان

واند از تکنند. ادغام بخش غیررسمی در بخش رسمی تا حدودی میاستثمار می« رسوم»کنند و حتی آنان را طبق قانون از افراد فراهم نمی
گردان زباله تر کنند، برایا شرایط کار را انسانیکند تکاران را ملزم میویژه پیمانهای این حوزه بکاهد، زیرا کارفرمایان و بهاستثمار و آسیب

 ها را نظارت کند.تر آنای مناسبها را فراهم کنند، از کار کودکان استفاده نکنند و مدیریت شهری به شیوهبرخی از خدمات و حمایت

لغو شود و درصورت مشاهدۀ آن، با  ــ باید شده است کاران مناطق وضعرسد ازسوی پیماننظر میکه به ــ« رسوم»قانون یا قاعدۀ 
آوری که اجازۀ کار و جمعگرد برای آنکه روایت شد، براساس این قاعده، برخی از افراد زبالهگونهشدت برخورد شود. همانکنندگان بهاعمال

ها آن کاران و عواملــ به پیمان ستتوجهی اکه مبلغ قابل صورت ماهیانه ــزباله در مناطق شهر تهران را داشته باشند، باید مبلغی را به
 روزها، . عدم امکان کار در تمام9ها، . پرداخت میزان ثابت اجاره در ابتدای هرماه و متغیربودن میزان زباله8دالیل بپردازند. این قاعده به

شدن . کم0ر منطقه یا بیماری و جراحت، هنگام بازدید شهرداوهوایی یا عدم اجازۀ مسئوالن شهرداری مثاًل بهدلیل شرایط آبخصوص بهبه
ر ضردلیل تورم و دیگر عوامل بهها بهیا کاهش میزان زباله« زیادشدن دست»آوری یا های جمعدلیل محدودیت در ساعتمیزان زباله به

 گردان روایت کرد:که یکی از زبالهکند؛ چناننوعی آنان را استثمار میگرد است و بهافراد زباله

]تومان[ بمونه،  807330333، 804330333ها هم ضرر کنیم. ما اآلن سه نفریم، ممکنه ماهی برخی ماه ممکنه
 000330333بودیم،  0جوری نبود، مثاًل منطقه . قباًل این809330333شه ، کمش می903330333شه زیادش می

 دادیم. ضرر هم کردیم؛ کارکردنمون هم هیچی، ضرر هم کردیم.رسوم می

یژه وکاران بهکاران، با حذف این افراد و سایر عوامل اجرایی پیمانگردان توسط پیمانراد دالل و واسطه و استخدام زبالهحذف اف
گردها و ارتقای مزد زبالهها، مانند افرایش دستتواند در سایر بخشکند و میهای این بخش کاهش پیدا میناظران آنان در مناطق هزینه

 هزینه شود. کیفیت زندگی آنان،

                                                             
ترکردن منظور انسانیدهی بخش غیررسمی اقداماتی بهکند، اما تا ادغام این بخش باید برای سامان. ادغام بخش غیررسمی در بخش رسمی بسیاری از مسائل این حوزه را حل می1

 شرایط کار در این بخش صورت گیرد.
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ی خصوص در مناطقشود کل گودها و گاراژهای جنوب شهر تهران، بهگرد پیشنهاد میدر این زمینه بهبود شرایط اسکان افراد زباله
مانند آنچه در  ــ ها مراکز بازیافتجای آنهای دیگر، غیرمسکونی اعالم شود و بهآباد و محمودآباد و سایر مکانآباد و غنیمانند اشرف

اندازی شود، چراکه شرایط اسکان و خدمات در این گاراژها یا وجود ندارد یا غیرایمن و ــ راه برخی از مناطق شهر تهران وجود دارد
رسد که دلیل ایجاد و گسترش این گاراژها کمبود مراکز بازیافت در نظر می. به1ها قرار داردغیربهداشتی است و درمعرض انواع آلودگی

 1شد. درنتیجه، با ایجاد مرکز یا مراکز بازیافت، دیگر نیازی به این نوع مراکز نخواهد بود. در این زمینه، بازیافت منطقۀ شهر تهران با
صورت سالنی ساخته شود، چراکه حضور تعداد زیاد تواند الگوی خوبی باشد. ذکر این نکته الزم است که محّل خواب افراد نباید بهمی

شود درصورت ساخت واند به مسائلی مانند سروصدا )مانعی برای خواب( دزدی و دعوا منجر شود. پیشنهاد میتافراد در یک سالن می
گردان دراختیارشان گذاشته نفره( ساخته شود و به انتخاب خود زباله 2تا  8های صورت چندنفره )اتاقها به، اتاقگونه مراکز بازیافتاین

 توجهی در بهبود روابط وهای قومی، خویشاوندی و کاری خود سامان یابند که قطعًا نقش قابلگروه توانند براساسشود، چراکه آنان می
آوری زباله، نحوۀ های مختلف مانند نحوۀ جمعتوان به این افراد در زمینهچنین با ایجاد این مراکز میدرنتیجه، کار آنان خواهد داشت. هم

 های زندگی را به آنان آموزش داد.ها مانند مهارتداد و برخی دیگر از مهارتبرخورد با شهروندان و امور دیگر آموزش 

ها در های بازیافت در سطح شهر تهران وجود دارد. براساس آمار سازمان پسماند شهر تهران، تعداد این غرفهتعداد زیادی از غرفه
 کند این است:ه است و پرسشی که به ذهن خواننده خطور میتوجها بسیار قابل. تعداد این غرفه9واحد است 890سطح شهر تهران حدود 

 سوی شهرداری وجا، نقطۀ توجه بهآوری کنند؟ در اینها را جمعها زبالهچرا باوجود این تعداد غرفۀ بازیافت، کودکان باید از داخل سطل
های کنند و به این غرفهها را از مبدأ تفکیک نمیسازمان پسماند و شهروندان است. درواقع، پرسش اصلی این است: چرا شهروندان زباله

ها اند. شهروندان زمانی زبالهتواند باشد که بسیاری از شهروندان ضرورت این امر را درک نکردهدهند؟ پاسخ نخست این میتحویل نمی
الطبع، ی این کار انگیزه داشته باشند. بها را در مبدأ تفکیک کنند و دوم برارا تفکیک خواهند کرد که نخست یاد گرفته باشند که زباله

های محلی و دیگر های داوطلبانه، دولتیادگیری این امر در نهادهای مختلفی مانند مدرسه، دانشگاه، منابع آموزشی، صداوسیما، سازمان
ش شهروندان تدارک ببینند که نخست، هایی را درجهت آموزشود در هرکدام از موارد فوق، برنامهها باید رخ دهد. بنابراین پیشنهاد میارگان

ربط تحویل دهند؛ برای مثال، ها را به مراکز ذیها را در مبدأ تفکیک کنند و آنهای کمتری را تولید کنند و دوم، زبالهتاحّد امکان زباله
های اجتماعی مانند مسئولیتتری ای را به این امر یا تحت عناوین عامتواند واحدهای درسیوپرورش و وزارت علوم میوزارت آموزش

توان چنین در این زمینه، میشهروندان اختصاص دهد و در آن به اهمیت بحث زباله، تولید کمتر آن و تفکیک از مبدأ اختصاص دهند. هم
یافت آن لۀ کمتر و بازآموزان و دانشجویان، اردوهایی را تدارک دید که از مراکز بازیافت زباله دیدن کنند تا به اهمیت تولید زبابرای دانش

ها ای را در این زمینه پیش بگیرند. تمام نهادها و سازمانهای خالقانهتوانند هرکدام شیوهها و نهادهای دیگر نیز میپی ببرند. سازمان
های مادی و قهای آموزش شهروندی را طراحی و اجرا کنند. درنهایت، سازمان پسماند باید مشوهای مختلف، برنامهتوانند به شیوهمی

                                                             
گرد به این مراکز ای باشد که در ابتدا، مراکز بازیافت ساخته و تجهیز شوند. سپس افراد زبالهگونهیب باید بههای انتظامی و ناگهانی نیست، بلکه تخر. منظور از تخریب هجوم1

 انتقال داده شوند و درنهایت، گودها و گاراژها برچیده شوند.
 واحد است. 873ها ریزی پسماند تهران تعداد این غرفههای معاونت برنامهکه براساس گفته. این رقم براساس سایت سازمان پسماند شهرداری تهران است، درحالی9
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شود های بازیافت تحویل دهند. پیشنهاد میهای خشک خود را به غرفهغیرمادی مناسبی را برای این امر درنظر گیرد تا شهروندان زباله
 های علمی برای طراحی این سیستم بهره برد.سازمان پسماند از تجارب جهانی در این زمینه استفاده کند و از روش

های های شهروندان خالق در زمینۀ مدیریت پسماند حمایت کند و از نمونهشود سازمان پسماند از طرحچنین پیشنهاد میهم
های مختلف تکانی کاغذی، الگو بگیرد و درصورت امکان آن را در سطح شهر تهران، مناطق یا محلهجهانی و کشوری، مانند طرح خانه

در  توانندهای مبتنی بر اجتماع مینهاد و سازمانهای مردمن نشان داده است، سازمانکه شواهد مطالعات پیشیگونهسازی کند. همانپیاده
 ها نیز بهره گرفت.توان از این سازمانرسان باشند. پس میاین زمینه یاری

 د.سان باشیکگردان و میزان حقوق ماهیانۀ آنان در تمام سطح شهر تهران سازوکاری اندیشیده شود تا قیمت خرید زباله از زباله

کارها حذف یا اصالح قانون مشاغل چهارگانۀ مخصوص اتباع خارجی است. آن چهار دسته از مشاغل شامل یکی دیگر از راه
اند که با پزخانه، گروه کارهای ساختمانی، گروه کارهای کشاورزی و سایر گروه مشاغل است و همگی جزو مشاغلیمشاغل گروه کوره

که پیشتر اشاره شد، این قوانین اند و حقوق و مزایای بسیار پایینی دارند. چنانمانند خطر جانی، همراه های جدی،خطرها و آسیب
 کند و باید حذف شود.اند که مهاجران را از بسیاری از حقوقشان محروم میهایی از تبعیض ساختارینمونه

ساس رسی یابند. براهای رایگان دستگرد به آموزشزباله ویژه کودکانسازوکاری اندیشیده شود تا تمام کودکان افغانستانی به
صرفه بهها درصورتی مفید است که مقرونها برای کودکان فراهم شود. این آموزشکنوانسیون حقوق کودک و دستور رهبری، باید این آموزش

 توان آنان را برای برخی از مشاغلاین کودکان، می های فنی بهعالوه با آموزش برخی از مهارتآور باشد. بهیا رایگان، با کیفیت و امنیت
هی در توجتوانند با شناسایی این دسته از کودکان و گسترش خدماتشان نقش قابلنهاد میهای مردمچنین سازماندر آینده آماده نمود. هم

 این زمینه ایفا کنند.

ویژه در شهر هرات شهروندان ی محلی در کشور افغانستان بهنهاد و نیروهاهای مردمشود دفاتر سازمان ملل، سازمانپیشنهاد می
گاه کنند و به آنان در زمینۀ کودکان زباله ت توانند با مداخله در اجتماعاگرد و پیامدهای آن آموزش دهند. آنان میافغانستانی را در این حوزه آ

 حصیل تشویق کنند.محلی، نگرش والدین و کودکان را به کار کودک تغییر دهند و آنان را به ت

های اجتماعی های تلویزیونی و شبکهگرد مستندی ساخته شود و در شبکهشود در زمینۀ کار و زندگی افراد و کودکان زبالهپیشنهاد می
فکیک تهای داخلی، شهروندان درمورد تولید و نمایش گذاشته شود. تهیۀ این مستند دو ویژگی مثبت دارد؛ نخست، با نمایش آن در رسانهبه

مبدأ  های تولیدی را درشود که زبالۀ کمتری تولید کنند و زبالهشوند و این احساس و فکر در شهروندان برانگیخته میزباله حساس می
شود تا این نهادها درمورد پیامدهای تفکیک نمایند. دوم، نمایش این فیلم در نهادهای مدنی در کشور افغانستان و شهر هرات باعث می

 ردی کودکان افغانستانی حساس شوند و با اقداماتشان مانع مهاجرت کودکان به ایران شوند.گزباله
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 خصوصگرد بههای مدنی و گروهای حمایتی خدماتشان را به افراد زبالهنهاد، سازمانهای مردمسازوکاری اندیشیده شود تا سازمان
هند درا در این مراکز ارائه  تواند برخی از خدمات پزشکیپزشکان بدون مرز میدر گودها و گاراژهای جنوب تهران ارائه دهند؛ مثاًل سازمان 

های دانشجویان توان از گروهچنین میرسانی شود که از خدمات این سازمان در شهر تهران استفاده کنند. همگرد اطالعیا به افراد زباله
 ورد.آ عملپزشکی برای ارائۀ خدمات پزشکی به این افراد دعوت به

شود و برای کودکان در ابعاد زیستی، سوی مشاغلی است که جزو کار کودکان محسوب نمیکارها هدایت کودکان بهیکی دیگر از راه
اس وقت یا فصلی باشند. براستواند مشاغل پارهشود. این کارها میهمراه ندارد و مانع تحصیل آنان نمیروانی، و اجتماعی پیامدی منفی به

گرد از افغانستان به ایران مهاجرت کرده بودند و بخشی از آنان در ایران اقامت انی این پژوهش، بخش زیادی از کودکان زبالهشواهد مید
 اجرا است.شان در ایران اقامت دارند بهتر قابلهمراه خانوادهکار برای کودکانی که بهداشتند. این راه

ان قانونی و غیرقانونی و حتی درخصوص حفظ امنیت مرزها جهت کنترل ورود های جهانی درقبال مهاجردولت ایران از سازمان
گرد شود بخشی از این منابع مالی برای حمایت از افراد زبالهکند. پیشنهاد میهای مالی دریافت میصورت سالیانه کمکمواّد مخدر به

 ویژه کودکان در بخش غیررسمی اختصاص داده شود.به

تر گردی در شهر تهران بود و قطعًا برای شناخت عمیقهای زبالهمدت برای شناخت اولیۀ برخی از ویژگیکوتاهای این مطالعه پروژه
المللی، مانند های بینگردی الزم است در سطح ملی با همکاری سازمانتر از زوایای آشکار و پنهان زبالهیابی به فهمی عمیقو دست

تر صورت گیرد که بخشی از آن باید در کشور افغانستان انجام ای گستردههای مردم نهاد مطالعهاندفاتر یونیسف، مراکز دانشگاهی و سازم
گردی الهگردی کودکان و زبهای انسانی ازجمله زبالهتر پدیدهتوان به شناخت عمیق و گستردهها میتردید، ازطریق این نوع پژوهششود. بی

 شرح زیر است:پیشنهادهای پژوهش به چنین سایرهم یافت. در بخش غیررسمی دست

 گردی کودکان.کرد حذف زبالهتبیین و تشریح مدیریت پسماند با روی ــ

 های مختلف و تبیین چرایی مقاومت در فرایند اصالحتبیین و تشریح اقتصاد سیاسی زباله در شهر تهران درجهت شناخت منافع گروه ــ
 فقیر از منافع این عرصه. مندی کودکانساختار و چگونگی امکان بهره

 چنینخصوص کودکان. همگردی روی افراد درگیر در این کار و بهشناسانه درخصوص اثرات و پیامدهای زبالهانجام پژوهش آسیب ــ
 باره انجام داد.هایی در سطوح مختلف پیامدهای فیزیکی / زیستی، روانی، و اجتماعی دراینتوان پژوهشمی

کارهای پژوهش، مستندی نیز به همین منظور تهیه شود که در آن، جزئیات نحوۀ زندگی ها و راهسو با یافتهوهش و همدرراستای این پژ ــ
صویر تتصویر کشیده شود. این پژوهش امیدوار است که این مستند سندی مستدل جهت بهگردها بههای بدون واسطۀ زبالهو صحبت

عنوان ی بهگرددادن اثرات زبالهگرد، و نشانخصوص جامعۀ هدف، یعنی کودکان زبالهگردها، بههکشیدن جزئیات و شرایط کار و زندگی زبال
 یکی از بدترین اشکال کار کودکان باشد.
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 (. فرهنگ محیط زیست )چاپ اول(، تهران: فرهنگ معاصر.8019آبادی، حسن )دولت

الله صدیق سروستانی. تهران: ترجمۀ رحمتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. (. رویکردهای هفت8028رابینگتن، ارل؛ واینبرگ، مارتین )
 دانشگاه تهران.

بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه، مطالعات  8028راغفر، حسین و همکاران، 
 .42-47 (، صفحه82)8 اقتصادی کاربردی ایران.

رفاه (. 8012 -8020حاسبه شاخص های فقر کودکان در بین جمعیتی روستایی و شهری) (. م8011پناه، محدثه )راغفر، حسین؛ یزدان
 .982 -812(، 04، )اجتماعی

 شناسی دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثالثی. تهران: چاووشگران نقش.(. جامعه8078ریتزر، جورج )
 ارائه یک نظریه ترکیبی مناسب(.مروری انتقادی بر نظریه های سازگاری مهاجران در مقصد ) (.1929زارع، بیژن ) 

(. مقایسه وضعیت کودکان کارگر ایرانی و افغان در استان کرمان بر پایه چهار اصل 8023زند رضوی، سیامک؛ رحیمی پورانارکی، ناهید )
 .21-79(، 8) 4، مجله مطالعات اجتماعی ایرانحل(. شناختی و دو راهنامه حقوق کودک )سه اصل جامعهپیمان

هـای هـای توسـعه شـهری و آسـیب(. بررسی رابطه احداث پروژه8028آبادی، مهدی؛ بهرامی، اردشیر. )علی اصغر؛ حسینسعیدی، 
 .881-832(، 0) 9، فصلنامه مطالعات شهریتهران(.  2اجتمـاعی )موردمطالعـه: سـوله بازیافـت زبالـه پـل کـن منطقـه 

. پژوهشنامه حقوق کیفریشغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران.  (. امنیت8023شکراللهی، سمانه؛ پرستش، رضا )
 .29تا  ISC  ،74 پژوهشی/ ــ علمی 0

 . مدیریت شهری.DSD(. طرح مدیریت پسماندهای بسته بندی با روش 8012شیرزادی گیالنی، هایده )
 . تهران: ارسباران.وپرورشسازمان و مدیریت در آموزش(.  8013صافی، احمد )

(. تحلیلی بر کار کودک و تفسیر آن بر حق آموزش کودک با تاکید بر 8028طالیی، فرهاد؛ احمدی باب اناری، سمیرا؛ نبوی زاده، لیال )
 (.8) 83، صفحهبرنامه بین المللی حذف کار کودک. حقوق بشر

کید بر برنامه (. تحلیلی بر کار کودك 8028زاده، لیال )اناری، سمیرا؛ نبویطالیی، فرهاد؛ احمدی باب و تأثیر آن بر حق آموزش کودك با تأ
 .8، شماره 83، جلد حقوق بشرالمللی حذف کار کودك. بین
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(: 0) 7(. مطالعه کیفی دالیل و زمینه های زباله گردی در شهر زاهدان. جامعه پژوهی فرهنگی، 8024نیا، مصطفی؛ هادی، سیما )ظهیری
27-80 

 .04 -88(. 04) 2. فصلنامه رفاه اجتماعیها. ها و تجربه(. فقر کودک: تعریف8012) میثم دوست،. نسریناللهزتعباسیان، ع
(. مدیریت مواد زاید جامد، اصول مهندسی و مباحث مدیریتی. شهرداری تهران: سازمان 8073) ، منیرهمجلسی ، محمدعلی؛عبدلی

 بازیافت و تبدیل مواد.
 )ترجمۀ احمد تدین(. تهران: رسا. تحوالت اجتماعی ایرانمقاومت شکننده: تاریخ (. 8010فوران، جان )

آباد مغان. (. بررسی عوامل مؤثر بر ارزشهای اجتماعی از دیدگاه شهروند مسئول در شهر پارس8028زاده، عظیم؛ پناهی، بهنام )قاسم
 89-8المللی شهروند مسئول دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان. مجموعه مقاالت همایش بین

 (. بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان، مورد مطالعه دانشگاه اصفهان.1991زاده، هورامان؛ کیانپور، مسعود ) قاضی
 .28 -99(. 1) 9، های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیپژوهش

. نظام فنی و اجرایی مدیریت پسماندقرارداد واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک. حوزه معاونت خدمات شهری سازمان 
 .8028، شهریور 0جمع آوری پسماندهای خشک. 

 . تهران: بهنشر.حقوق مدنی(. 8022کاتوزیان، ناصر )
 )ترجمۀ منوچهر صبوری(. تهران: نی.  بنیادهای نظریه اجتماعی(. 8023کلمن، جیمز )
 . تهران: توتیا.)ترجمه محسن ثالثی( شناسیدرآمدی به جامعه(. 8010کوئن، بروس )

 )ترجمۀ یحیی سید محمدی(. تهران: مؤسسه نشر ویرایش. انگیزش و هیجان(. 8014مارشال ریو، جان )
 . تهران: طالیه پرسو.مانیفست کونیست(. 8024مارکس، کارل؛ انگلس، فردریک )

بررسی ترکیب و میزان زباله (. 8023نژاد، ناصر؛ عمرانی، قاسمعلی؛ جاوید، امیرحسین؛ مصطفائی، غالمرضا؛ اکبری، حسین )محرم
 .974-972(، 0)84، فصلنامه فیض. 8011های تولیدی شهر کاشان در سال 

 )چاپ اول(. تهران: خرسندی. ها(ها و رویهحقوق محیط زیست )نظریه(. 1988محسن زاده، احمدعلی و همکاران )
تفاوتی اجتماعی در ایران، مورد پژوهش شهروندان تهران. (. پژوهشی درباره بی8023محسنی تبریزی، علیرضا؛ صداقتی فرد، مجتبی )

 99-8(، 0) 80، شناسی کاربردیجامعه
 . تهران: طهوری.شناسی عمومیجامعه(. 8073محسنی، منوچهر )

جویی در هزینه و زمان حاصل از تغییر (. بررسی میزان صرفه8011ود. )زاده زیدی، محممحمدیان، محسن؛ آقاجانی، حسنعلی؛ نیك
 .00-98(،84) 2، فصـلنامه مدیریتآوری و حمل زبالـه شـهر تهـران. های جمعسیستم در ایستگاه

 . تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. فقر کودک در ایران(. 8028الله )محمودی، وحیدی؛ عباسیان، عزت
گاه.ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران(. 1991دنی، سعید )م  . تهران: آ
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نهاد حمایت از حقوق کننده به مراکز مردمی سالمت اجتماعی کودکان کار مراجعه(. بررس1991مرادی، اکرم؛ سجادی، حمیرا و دیگران )
 .211-277، 88 . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،8020سال  کودکان تهران در

 .بررسی فرایند پسماند در جهان و ایران(. 8029ریزی شهر تهران )مرکز مطالعات و برنامه
 (. مسائل اجتماعی )ترجمۀ هوشنگ نایبی(. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 8022مشونیس، جان )

بررسی عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش پدیده کودکان (. 8028نژاد، نورمحمد؛ درستی، امیرعلی )مقدس جعفری، محمدحسین؛ ویسی
 .79-44(، 98) 7، . فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزادمطالعه موردی شهر اهواز کار ــ

 )ترجمۀ مسعود محمدی(. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارت وزارت امور خارجه. فقر، پیشرفت و توسعه .(1921مک هنری، پائول )
 . تهران: دانشگاه پیام نور.شناسی قشرها و نابرابری اجتماعیجامعه(. 8014ملک، حسن ) 
 گهر(. تهران: توتیا. های اجتماعی )ترجمۀ عبدالحسین نیکشناسی قشربندی و نابرابری(. جامعه1929ملوین، تامین )

 . تهران: دوران.قانون کار(. 8014منصور، جهانگیر )
(. آسیب شناسی حقوقی کودکان کار و نوجوان در کسب و کارهای خانوادگی. 8023مهدوی مزینانی، زهرا؛ مزینانی، مجتبی )

 .880-894(، 92) 7 پژوهی،خانواده
هـای (. مسیریابی وسایط نقلیه و تعیین تعـداد ماشـین8012مصطفی ) زاده هاشمی، سیدمقدم، رضا؛ قاضی، ایرج؛ توکلییمهدو
 .7، (8) ،پژوهشنامه حمل ونقلیـك مطالعـه موردی.  -آوری زبالـه بـا اسـتفاده از یـك روش فـراابتکـاریجمع

 )ترجمۀ محمدتقی دلفروز(. تهران: نشر کویر. شناسی سیاسی معاصرجامعه(. 8022نش، کیت )
 (.8388اردیبهشت، ) 98، دنیای اقتصاد(. آمار تفکیک زباله در تهران. 22نوذرپور، علی )

، فصلنامه شریفهای تخمین و اثرات آن بر بخش رسمی. (. اقتصاد غیررسمی، علل ایجاد، روش8014نیلی، مسعود؛ ملکی، منصور )
02 :42-84. 

(. بررسی ترکیبی و ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی و ویژگی 8020وامقی، مروئه؛ روشنفکر، پیام؛ دژمان، معصومه و دیگران )
 .882-028(، 9) 2، بررسی مسائل اجتماعی ایراندر تهران. های کار آنان 
 )ترجمۀ عباس منوچهری و همکاران(. تهران: سمت. اقتصاد و جامعه(. 8022وبر، ماکس )

، معاونت رفاه وزارت تعاون، 8028تا  8018ساله 1(، وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره 8029وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 
 کار و رفاه اجتماعی. 

 انگلیسی 
Agarwala, Rina. (2013). Informal Labor, Formal Politics and Dignified Discontent in India. Cambridge 
University Press, Cambridge. 
Ahsan, a., Alamgir, M., Imteaz, M., Nik D., & Islam, R. (2012). Role of NGOs and CBOs in Waste 
Management. Iranian J Publ Health, 41, 27-38. 



 928   منابع   
 

Ali., Syed Mansoor. (1997). Integration of the official and private informal practices in solid waste 
management. Doctoral Thesis. Loughborough University. 
Aljaradin, M.; Persson, K.M.; Sood, E. (2015). The role of informal sector in waste management, a case 
study; Tafila-Jordan. Resources and Environment, 5(1), 9–14. 
Batool, Z.; Akram, M.; Anjum, F.; Faiz, S.; Ibrahim, M. (2015). Occupational hazards and health status of 
trash picker children in Faisalabad city, Punjab, Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), 
590-595. 
Centeno, M.A.; and Portes, A. (2006). The Informal Economy in the Shadow of the State in Fernández-
Kelly P. and Shefner J. (Eds.), Out of the Shadow, Pennsylvania University Press, Pennsylvania, pp. 23-49. 
Child Labour. 
Cohen, L.E.; M. Felson (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. 
American Sociological Review, 44(3), 588-605 
Corsaro, William A. (2005). The Sociology of Childhood. 2nded 
Cuadra, S. (2005). Child labour and health hazards: Chemical exposure and occupational injuries in 
Nicaraguan children working in a waste disposal site. Lund University. 
Cunningham, Hugh; Pier Paolo Viazzo. Child Labour in Historical Perspective 1800-1985: Case Studies 
from Europe, Japan and Colombia. No. hisper96/1. UNICEF Innocenti Research Centre, 1996 
Diallo,. Yacouba; Etienne, Alex; Mehra, Farhad. (2013). Global child labour trends 2008 to 2012. 
International Labour Organization 
Dias, Sonia. (2012). Not to be taken for granted: what informal waste pickers offer the urban economy. in 
The Global Urbanist, http://globalurbanist.com/2012/11/27/waste-pickers. 
Diego Coletto D.; Bisschop, L. (2017). Waste pickers in the informal economy of the Global South: included 
or excluded? International Journal of Sociology and Social Policy, 37 (5/6), 1-26. 
Eck, John. (2003). Police problems: The complexity of problem theory, research and evaluation. Crime 
Prevention Studies. 15: 79-113. 
Emerson, Patrick M. (2009). The Economic View of Child Labor. In Hindman, Hugh D. The World of Child 
Labor. M.E. Sharpe press 

http://globalurbanist.com/2012/11/27/waste-pickers


 یغمـای کودکـی  929
 

Emerson, Patrick M.; André Portela Souza. (2003). Is There a Child Labor Trap? Inter-Generational 
Persistence of Child Labor in Brazil. Economic Development and Cultural Change, 51(2): 375–98. 
Freedman, Russell (1994). Kids at Work: Lewis Hine and the Crusade against Child Labor. New York: 
Clarion Books. 
Furedy, C. (1987). Social considerations in the recycling of organic wastes. Resources and Conservation, 
13, 103-108. 
Garet, Bernard. (2000). Apprenticeship in France: A Parallel Case in Industrialized Society. In The 
Exploited Child, ed. Bernard Schlemmer, 248–60. London: Zed Books. 
Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016) 
Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2017 
Godfrey, Pc. (2015). Management, Society, and the Informal Economy, Routledge, London 
Harsch, E. (2001). African cities under strain: Initiatives to improve housing, services, security and 
governance. in Africa Recovery. 15 (1-2): 30-44. 
Hoornweg, D.; Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste. A Global Review of Solid Waste Management. Urban 
Development Series Knowledge Papers, World Bank, Washington. 
Howieson, Cathy; Jim McKechnie; Sheila Semple. (2006). The Nature and Implications of the Part-time 
Employment of Secondary School Pupils. Edinburgh: Scottish Executive Social Research. 
Hunt, C. (1996). Child waste pickers in India: the occupation and its health risks. Environment and 
Urbanization, 8 (2), 111-118. 
Hunt, C. (2001). A review of the health hazards associated with the occupation of waste picking for children. 
Int J Adolesc Med Health, 13(3), 177-189. 
ILO. (2004). Addressing the Exploitation of Children in Scavenging (Waste Picking): a Thematic 
Evaluation on Action on Child Labour. 
ILO. (2017). Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016. Geneva: International 
Labour Organization Geneva. 
International Labour Organization (2004). Addressing the Exploitation of Children in Scavenging (Waste 
Picking): a Thematic Evaluation of Action on  
Iversen, Vegard. (2000). Autonomy in Child Labour Migrants. World Development, (30) 5: 817–34. 



 920   منابع   
 

Krugman, Paul; Robin Wells (2009). Macroeconomics. 2, New York City: Worth Publishers. 
Lacy, Peter; Rutqvist, Jakob (2015). Waste to Wealth. The Circular Economy Advantage. UK, Palgrave 
Macmillan. 
Liebel, Manfred (2004). A Will of Their Own: Cross-cultural Perspectives on Working Children. London: 
Zed Books. 
Malik, B.; Lyndon, N.; Wong, V. (2018). Accounts of Discrimination: A Phenomenological Study of 
Afghan Refugees in Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 
8 (13), 113-121. 
McKechnie, Jim; Sandy Hobbs (2001). Work and Education: Are They Compatible for Children and 
Adolescents? In Hidden Hands: International Perspectives on Children’s Work and Labour, ed. P. Mizen, C. 
Pole, and A. Bolton, 9–23. London: Routledge 
Medina, M. (2007). The World’s Scavengers: Salvaging for Sustainable Consumption and Production. 
AltaMira Press, Lanham, MD. 
Moore, Karen (2000). Supporting Children in Their Working Lives: Obstacles and Opportunities Within 
the International Policy Environment. Journal of International Development, 12 (5),31–48. 
Mortimer, Jeylan T. (2003). Working and Growing Up in America. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 
mouzelis, nicos p. (2008). Modern and Postmodern Social Theorizing. loandan. cambridge university press. 
Myers, William E. (2001). Can Children’s Education and Work Be Reconciled. International Journal of 
Education Policy, Research, and Practice 2:3 (2001a): 307–30. 
Newbold, K. Bruce (2010). Population Geography. New York. Rowman & Littlefield Publishers. 
Nieuwenhuys, Olga (1996). The Paradox of Child Labor and Anthropology. Annual Review of 
Anthropology, 25 (2), 37–51. 
O’Connell Davidson, Julia (2005). Children in the Global Sex Trade. Cambridge: Polity Press. 
Pandey, R. (2004). Sweepers and scavengers in third world cities: a study on occupational health problems 
of sweepers and scavengers of Kathmandu, Nepal. 



 یغمـای کودکـی  928
 

Patwary Masum A.; O’Hare, William Thomas; Sarker Mosharraf H. (2011). Assessment of occupational 
and environmental safety associated with medical waste disposal in developing countries: a qualitative 
approach. In Safety Science, 49 (8), 1200-1207. 
Portes, Alejandro; Castells, Manuel; Benton, A. Lauren (Eds.) (1989). The Informal Economy: Studies in 
Advanced and Less Developed Countries, The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 
Prugl, Elisabeth (1999). The Global Construction of Gender - Home based work in Political Economy of 
20th Century. Columbia University Press. 
Qvortrup, Jens. (2001). School-work, Paid Work and the Changing Obligations of Childhood. In Hidden 
Hands: International Perspectives on Children’s Work and Labour, ed. P. Mizen, C. Pole, and A. Bolton, 
91–107. London: Routledge. 
Rogers, Carol Ann; Kenneth A. Swinnerton (2004). Does Child Labor Decrease When Parental Incomes 
Rise? Journal of Political Economy, 112 (4), 939–946. 
Rogerson, c. (2001). The waste sector and informal entrepreneurship in developing world cities. Urban 
Forum, 12 (2), 247-259. 
Samson, Melanie (2008). Refusing to be Cast Aside: Waste Pickers Organising Around the World. WIEGO 
press. 
Scott, A.J. (2012). A World in Emergence: Cities and Regions in the 21st Century, Edward Elgar, 
Cheltenham. 
Stearns, Peter. Childhood in World History. New York: Routledge, 2006. 
Thieme, T. (2013). The “hustle” amongst youth entrepreneurs in Mathare's informal waste economy. 
Journal of Eastern African Studies, 7 (3), 389-412. 
Thorsen, Dorte. (2006). Child Migrants in Transit: Strategies to Assert New Identities in Rural Burkina 
Faso. In Navigating Youth, Generating Adulthood: Social Becoming in an African Context, ed. C. 
Christiansen, M. Utas, and H. E. Vigh, 88–114. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.  
UNFPA report (2016). State of the World’s Children 2016: A fair chance for every child. UNICEF press. 
Unicef (2015). Child Poverty: Indicators to measure progress for the sdgs: 1-4. 



 924   منابع   
 

Vameghi, M.; Roshanfekr, P.; Ali, D.; Noroozi, M.; Madani, S.; McFarland, W.; Mirzazadeh, A. (1019). 
Population Size Estimates of Street Children in Iran: Synthesis of Multiple Methods. Journal of Urban 
Health, 1-9. 
White, Ben (2009). Social Science Views on Working Children In Hindman. Hugh D. The World of Child 
Labor. M.E. Sharpe press.  
Williams, C.C.; Horodnic, I.A; Windebank, J. (2015). Explaining participation in the informal economy: An 
institutional incongruence perspective. International Sociology, 30 (3), 294-313. 
Williams, C.C.; Kedir, A.; Nadin, S.; Vorley, T. (2013). Evaluating the extent and nature of the 
informalization of employment relations in South-East Europe. European Journal of Industrial Relations, 
19 (2), 91-107. 
Wilson, D.C.; Rodic, L.; Scheinberg, A.; Velis C.A.; Alabaster, G. (2012). Comparative analysis of solid 
waste management in 20 citie in Waste Management & Research, 30 (3), 237-254. 
Woodhead, Martin (2001). The Value of Work and School: A Study of Working Children’s Perspectives. In 
Child Labour: Policy Options, ed. Kristoffel Lieten and Ben White, 103–16. Amsterdam: Aksant. 
Yacouba Diallo; Frank Hagemann; Alex Etienne; Yonca Gurbuzer; Farhad Mehran (2010). Global child 
labour developments: Measuring trends from 2004 to 2008. ILO.  

 سایت ها
 .http://www.Atlas.tehran.ir، از 8027بهمن  84اطلس شهرداری تهران. بازبینی در 

 ./http://rc.majlis.ir/fa/law/show، از 8021اردیبهشت  83در  . بازبینی8018ساماندهی کودکان خیابانی مصوب  ۀنامآیین
-http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/poverty، از 8027بهمن  8(. بازبینی 9382بانک جهانی )

reduction-in-afghanistan-despite-economic-growth-widening-inequality. 
 .https://www.ourworldindata.or، از 8027بهمن  84(. بازبینی 9382پرتال آمار )

 .https://www.unicef.org/sowc05/english/childhooddefined.html، از 8027بهمن  8پرتال یونیسف. بازبینی 
 .https://www.irna.ir/82510530، از 83/9/8028خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران. بازبینی در 

 .https://www.mashreghnews.ir/889597، از 88/2/27خبرگزاری مشرق نیوز. بازبینی در 
 ./https://www.mehrnews.com، 98/89/8027بازبینی در ، 8422838خبرگزاری مهر. 
 ./https://www.mehrnews.com، 1/9/8021بازبینی در ، 8239488خبرگزاری مهر. 

 .http://shahrvand-newspaper.ir/1578، از 4/0/8021روزنامه شهروند. بازبینی در 

http://www.atlas.tehran.ir/
http://www.atlas.tehran.ir/
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124218
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/poverty-reduction-in-afghanistan-despite-economic-growth-widening-inequality
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/poverty-reduction-in-afghanistan-despite-economic-growth-widening-inequality
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/poverty-reduction-in-afghanistan-despite-economic-growth-widening-inequality
https://www.unicef.org/sowc05/english/childhooddefined.html
http://shahrvand-newspaper.ir/1578


 یغمـای کودکـی  922
 

 .http://www.ghanoondaily.ir/fa/1112، از 87/83/8022روزنامه قانون. بازبینی در 
 .https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm، از 8027بهمن  8لی کار. بازبینی لسازمان بینالم

-https://www.statista.com/statistics/262034/fertility، از 8021فروردین  8بازبینی سایت آمار. نرخ باروری در افغانستان.
rate-in-afghanista. 

 .http://www.salamatnews.com/257451، از 89/0/8027سالمت نیوز. بازبینی در 
 .http://www.rc.majlis.ir/fa/report/show/1090439، از 8027بهمن  4(. بازبینی 8027شهبازیان، آرین و همکاران)

 (http://www.fardanews.com/fa/news/145118)، از 8027بهمن  84بازبینی  .باله در ایرانزفیلسوفی، کامیار. میزان تولید 
 .http://rc.majlis.ir/fa، از 8027بهمن  84قانون مدیریت پسماند. 

، از 8021اردیبهشت  1لیست مشاغل چهارگانه مجاز اشتغال اتباع خارجی در استان تهران. بازبینی 
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../129303_orig.pdf. 

 .http://map.tehran.ir، از 8021خرداد  8بازبینی  تهران. ۀنقش
 . 8021فروردین  98بازبینی  (. چکیده گزارش نحلیل وضعیت فقر.9380د جمهوری اسالمی افغانستان )وزارت اقتصا

 

 
 

 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.salamatnews.com/257451
http://www.rc.majlis.ir/fa/report/show/1090439
http://www.fardanews.com/fa/news/145118
http://rc.majlis.ir/fa
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2017/06/129303_orig.pdf
http://map.tehran.ir/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 


