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 کارگران و شهرهای اقماری تهران
 های برآمدن شهرهای اقماری تهران و شیوۀ زیست کارگراننگاهی مختصر به ریشه 

آمیز از فقر و شوند، با تصویری اغراقهای  تهران تهیه میهای سینمایی بچرخانیم که از حاشیهها، مستندها و فیلماگر سری در گزارش
یافته، تولید مواد مخدر و در یک کالم سقوط انسان از انسانیت خویش و تبدیل شدنش به حیوانی تنگدستی، خشونت و جرم سازمان

ها، ساکنان این مناطق، مستمندان و نیازمندانی تصویر تر از آن، در تمامی این تصاویر و گزارششویم. مهمجه میخو موادرنده و گرگ
گر مسئولین و خیرین و نیکوکاران هستند تا ایشان را از های یاریشوند که در نهایت خضوع و فروتنی، ملتمسانه منتظر دستمی

 ،زدهمغزهای کوچک زنگ، ابد و یک روز، ونیممتری شیشهایی همچون به فیلم توانمنجالب نجات دهند. در این خصوص می
ها تولید مواد مخدر و اعتیاد است. همچنین آن قریب به اتفاقو غیره اشاره کرد که محور  بدون تاریخ بدون  امضا، شنای پروانه ،خورشید

سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، منوتو و بیای از قبیل بیهای ماهوارهو یا مستندهای شبکه ثریاو  شوکتوان به مستندهایی چون می
تدبیری و ناکارآمدی این یا آن دولت معرفی محصول بیمعمول و نشینی در تهران را امری غیرحاشیهد فقر و غیره اشاره کرد که وجو

 سازند. میو خیرین نیازمنِد توجه مسئولین  وپا ودستچیز، بیبی کنند و از کارگران، موجوداتیمی

یعنی آید،های تهران تمامی این مسائل و معضالت وجود دارند، اما مضمونی که با استفاده از این تصاویر به بیان درمیاگرچه در حاشیه
به تمامی ساخته و پرداختۀ ذهن  د،مستمندانی ناتوان از چرخاندن زندگی خویش که نیازمند کمک و امداد مسئولین و نیکوکاران هستن

دار و ها به نفع جریانی سیاسی یا طبقۀ سرمایهکوشند از این قبیل گزارشمدارانی است که مینگاران، هنرمندان و البته سیاستروزنامه
 برداری نمایند. طبقات متوسط بهره

نشینان نه دارانه در ایران است و حاشیهسرمایه تدبیری و ناکارآمدی، بلکه محصول رشد و توسعۀنشینی نه محصول بیحاشیه
بلکه کارگرانی هستند که در نواحی گستردۀ صنعتی در و اعضای باندهای جرم و جنایت یا مستمندانی ناتوان، تولیدکنندگان مواد مخ

 .کنندرا تولید می ترین محصوالت مصرفی و صادراتی این کشورمهم

 

 نشینیآمدن حاشیهداری در ایران و پدید رشد سرمایه

ای که  در شرق، کمربند صنعتی تهران قرار گرفته است. ناحیهدر حدفاصل مالرد در غرب شهر تهران تا اسالمشهر در جنوب و پاکدشت 
 معادنو های برق نیروگاه های سیمان،نهها، کارخااز جمله صنایع خودروسازی، پاالیشگاهترین صنایع سنگین ایران ی از مهمبرخ

ها و است. شرکت های کوچک و متوسطها و کارخانهها، کارگاهمیزبان انبوهی از شرکت همچنیندر خود جای داده و را مختلف 
 5جمعیتی این ناحیه همچنین محل سکونت  اند.این منطقه جا خوش کردهحاضر در  صنعتی شهرک 02قریب به هایی که در کارخانه

 . ین مراکز صنعتی مشغول به کار هستندکه غالبًا در هم میلیون نفری است
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 عامل مرتبط با هم است. عامل، ناشی از سه شهرهای ایران()و دیگر کالنگیری این کمربند و شهرهای اقماری اطراف تهران شکل
های سو در دستور کار دولتبه این 0432های توسعۀ صنعتی مرتبط با این فرایند است که از دهۀ سازی و طرح، فرایند صنعتینخست

ها، خارج ساختن صنایع از مراکز شهرهای بزرگ و ایجاد مختلف ایران قرار داشته است. یکی از محورهای اساسی تمامی این طرح
، دولت پهلوی، اقدام به 0451شهرها است. در همین راستا پیش از انقالب از کالن ای مشخصههای صنعتی در فاصلشهرکشهرها و 

ای برای تأسیس کارگاه و کارخانه در تأسیس چندین شهرک بزرگ صنعتی در ساوه، کرمانشاه، قزوین و تهران نمود و قوانین محدود کننده
کرد. این قوانین در دولت جمهوری اسالمی نیز همچنان پابرجا هستند. ها و شهرهای بزرگ وضع کیلومتری مراکز استان 42فاصلۀ 

شرکت ومشی با تأسیس نیز، همین خط 51ها هستند. پس از انقالب شهرک صنعتی قزوین و شهر صنعتی کاوه محصول همین طرح
 در دولت سازندگی تداوم یافت. های صنعتی ایرانصنایع کوچک و شهرک

ای بود که در اوایل قرن بیستم در بریتانیا آزموده شد و از شهرهای بزرگ و تأسیس شهرهای صنعتی، تجربه انتقال صنایع به خارج از 
های المللی به دولت)یونیدو(، از جانب این نهاد بین سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحدمیالدی به این سو، با تأسیس  0692های سال

شمسی تا کنون همواره با دولت ایران در زمینۀ توسعۀ  0452ن مذکور از ابتدای دهۀ شد. سازماداری در حال رشد توصیه میسرمایه
صنایع همکاری داشته است. ایجاد چنین شهرهایی از دو جنبه برای سرمایه اهمیت دارد. اواًل با تمرکز صنایع در یک ناحیۀ مشخص، 

اندازی واحد صنعتی کاهش یافته و دسترسی مربوط به راه های حقوقیها و نیز هزینههای مختلف مربوط به ایجاد زیرساختهزینه
شود. درثانی سرکوب اعتراضات و اعتصابات احتمالی کارگران نیز برای نیروهای نظامی تر میتر و ارزانداران به نیروی کار سریعسرمایه

 1شود.تر میتر و راحتساده

دارانه همواره شهرها است. نظم سرمایهشهرهای کوچک به حاشیۀ کالنمهاجرت از روستاها و  ،گیری این نواحیدر شکل دومعامل 
های شخصی در رقابت سهمگین بازار سرمایه غالبًا قافیه را به گرایش به ایجاد انحصار و تمرکز دارد. مشاغل کوچک و خوداشتغالی

ن مشاغل کوچک دست آخر ناگزیرند به خیل عظیم مالکان ورشکستۀ ایروند. خردهبازند و از بین میتر میهای بزرگها و بنگاهشرکت
های محدودتر در شهرهای کوچک به مهاجرت کارگران به سمت گذاریتر و سرمایههمچنین دستمزدهای پایین 2کارگران بپیوندند.

 شود. شهرها منجر میکالن

سو ه امروز ادامه دارد. این طرح قرار بود از یکبا اجرای طرح اصالحات ارضی در رژیم شاه آغاز شده و تا بمهاجرت از روستا به شهر، 
داران سابق را به جرگۀ تبدیل کرده و زمین« کشاورزی مکانیزه و صنعتی»کشاورزی سنتی را که فاقد توان رقابت با بازارهای جهانی بود به 

یروی کار ارزان و در دسترس صنایِع در حال رشد کشاورزان و دهقانان به ننیاز بود  از سوی دیگر داران بخش کشاورزی درآورد.مایهسر
میلیون نفر از روستانشینان، آوارۀ  0طی یک دهۀ بعدی، بیش از  کرد.طرح اصالحات ارضی این اهداف را دنبال میبدل شوند. 

ه بعدها به ای سکونت گزید کویژه تهران شدند. این جمعیت مهاجر در روستاها و نواحیهای شهرهای بزرگ ایران و بهحاشیه

                                                           
سودآور است به همان اندازه نیز امکان تشکل و  هایی برای سرمایهآفریند. به همان اندازه که چنین طرحالبته توجه داریم که سرمایه همواره گورکنان خود را می1 

 سویه دید. ا یکتوان تنهدهد. بنابراین قضیه را نمیارتباط و اتحاد کارگران را افزایش می
هایی از قبیل رفاه، اتکا، جانبو، افق کوروش و غیره فروشی در ایران است. فروشگاهای به بازار خردههای زنجیرهیک نمونۀ ملموس این فرایند ورود فروشگاه2 

 اند.اند که بسیاری از آنان ناگزیر به تغییر شغل شدهداران تنگ کردهچنان عرصه را بر سوپرمارکت
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کرد که اکثرًا در َاَبر و نامتشکلی را تأمین می آبادهای اطراف تهران بدل شدند. جمعیتی که نیروی کار بسیار ارزان، سرکوب شدهحلبی
ها ادآبهای تازه تأسیس اطراف و اکناف همین نواحی به کار مشغول بودند. این حلبیها و کارخانههای عمرانی شهر تهران و کارگاهپروژه
 اند. گرفتهای است که امروز در اطراف تهران شکلهای اقماریبنای شهرها و شهرکسنگ

نشینی طی دو دهۀ های اجارهرا باید در طبقاتی ساختن سیمای شهری جست. افزایش قیمت مسکن و رشد تصاعدی هزینه سومعامل 
این مهاجرت تنها معلول قهر  3ها منجر شده است.اخیر، به مهاجرت اجباری کارگران و فرودستان از نواحی مرکزی شهر تهران به حاشیه

های مناسبی برای نوسازی و تبدیل ها و محالت قدیمی و سنتی را به محدودهشهرها، بافتعۀ کالنو اجبار دست پنهان بازار نیست. توس
های گوناگون، از جمله تطمیع و یا سازد. جمعیت ساکن این قبیل نواحی به روشاین مناطق به مراکز مالی، اداری و تفریحی بدل می

های ناچیز شده و کنند، وادار به فروش زمین و مسکن خود به قیمتپادویی می هایی که برای شهرداریارعاب و تهدیِد دالالن و واسطه
ونک، فرحزاد، شوند. در شهر تهران ساکنان محالتی همچون خاک سفید )گلشن(، نواب، دههای شهر رانده میاز این مناطق به حاشیه

 اند. تر تهران شدهایناگزیر به مهاجرت به نواحی حاشیه های بازسازی شده وفارس، قربانی پروژهاسالم آباد و همچنین دریاچۀ خلیج

گرا و داران )چه اصولخواِر این یا آن حزب و دسته و جریان سیاسِی سرمایهنگاران جیرهالبته چنان که معمول است، اقتصاددانان و روزنامه
ب کارگران و جلب و جذب ایشان به سمت جناح و طلب و چه وابسته به جریانات خارج از کشور(، برای فریخواه و چه اصالحعدالت

مدیریتی یا ناکارآمدی جناح و دستۀ رقیب یا کل دولت جمهوری اسالمی نظری، بیهایی را محصول تنگجریان متبوع خود، چنین طرح
محصول مدیریت و کارآمدی  مدیریتی دولت، بلکه دقیقاً ها نه ناشی از ناکارآمدی یا بیکنند. باید دانست که این قبیل پروژهمعرفی می

داران است. شاهد ما آن های متمرکز صنعتی برای سرمایهدولت در تأمین نیروی کار ارزان و در دسترس و همچنین ایجاد زیرساخت
توان در شان را میاند. مثال مشخص و برجستههایی را به اجرا درآوردهدارانۀ جهان چنین طرحهای سرمایهاست که اغلب دولت

چنین بازسازی را تجربه  0612های متأخر نیز بسیارند. نیویورک در دهۀ میالدی یافت. نمونه 0552های نوسازی پاریس دردهۀ رحط
های مرکز شهر سئول تخریب های صدهاهزار فرودست در تپهمیالدی، زاغه 0652های کرد. در سئول، پایتخت کرۀ جنوبی نیز در سال

داران بگیرد. جایی که امروز به مرکز تجاری سئول های تجاری سرمایهشهر رانده شدند تا جای آن را برج هایشد و کارگران به حاشیه
 تبدیل شده  است.

شهرها و دارانه، مهاجرت نیروهای کار از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیۀ کالنسازی و رشد و توسعۀ سرمایهبه این ترتیب صنعتی
تجاری، به رشد شهرهای اقماری در اطراف تهران و دیگر -شهرها به مناطق اداریدر مراکز کالن تبدیل محالت مسکونی کارگری

 شهرهای ایران منجر شده است. کالن

داری شان نبوده و پیش از هرچیز محصول نظم سرمایههایداران و دولتگیری این شهرهای اقماری فقط محصول ارادۀ سرمایهشکل
های خود را برای گسترش هرچه بیشتر این شهرها و راندن کارگران از مراکز شهرها ها و پروژهداری برنامهمایهاست. با این همه دولت سر

حضور انبوه کارگران در یک  آنکه اولشان دارد. داران و دولتها دارد. این مسئله منافع مشخص اقتصادی و سیاسی برای سرمایهبه حاشیه
                                                           

ها تر. این آخرینشین بودم با همین شغل. سال به سال آمدم پایینسال پیش سیدخندان اجاره 11»گوید: برای مثال یک کارگر ساختمانی به همشهری می 3 
 23، همشهری آنالین، نان بخور و نمیر در سفره کارگری« میدان خراسان خانه اجاره کردم. اما باز نتوانستم امسال تمدیدش کنم. حاال رفتم به حاشیه شهر.

 توان یافت.اند زیاد میهای شهر رانده شدهها که کارگران طی یک دهه  از مناطق مرکزی و بعضًا باالشهر تهران به حاشیه. از این دست گزارش1331شهریور 
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بر سر آن به توافق دار روی کار را بسیار آسان کرده و قیمت نیروی کار، یعنی مزدی که کارگر و سرمایهدار به نیمنطقه، دسترسی سرمایه
اند. رقابت برای دهد. چرا که خیل عظیمی از کارگراِن جویای کار در درب ورودی کارگاه و کارخانه صف کشیدهکاهش میرسند را می

های مستقل کارگری، اعتماد کارگران دهد، بلکه، در غیاب تشکلن کارگرانی با مزد کمتر را میدار امکان یافتیافتن کار، نه تنها به سرمایه
. چرا که کارگری که درگیر دهدو میزان اتحاد و همبستگی میان کارگران را در برابر کارفرمایان کاهش می دهدبه همدیگر را نیز کاهش می

دست آوردن کار ای فردی است، برای بههدار، مواجهودستگاه اداری یک سرمایهاش با دموجویی فردی برای کار است و مواجههجست
شود. کافی است در میان انبوه بعضًا ناگزیر به رفتارهایی چون خیانت، همکاری با کارفرما، جاسوسی از دیگر کارگران و غیره می

 یان برود. کارگران، معدود نفراتی به چنین اعمالی دست بزنند تا اعتماد عمومی از م

تر است. دهد. در اینجا مسکن ارزانهای معیشتی کارگران را کاهش میای، غالبًا هزینهآنکه سکونت کارگران در نواحی حاشیه دوم
های کمتر در بازار عرضه شوند، با هزینههای کشاورزی اطراف تولید میای که در روستاها و زمینبخشی از محصوالت کشاورزی

های معیشتی به یابد. کاهش هزینهعلت نزدیکی محل سکونت و محل کار کاهش میکارگران بهونقل های حملشوند. هزینهمی
های صنعتی، روابط گستردۀ خانوادگی دهد تا مزد کارگر را به آسانی کاهش دهد. البته بدیهی است که وجود مجتمعدار امکان میسرمایه

گاهی بیشتر نسبت به قوانین و مقررات و نیز وجود بوروکراسِی دولتی قدرتمندتر در شهری چون تهران،  و محلی کارگران با همدیگر و آ
کوچک بیشتر رعایت کنند. با این حال این مورد را  هایهای قانون کار را نسبت به شهرکند تا حداقلداران را وادار میاغلِب سرمایه

شود و ها و شهرهای صنعتی پرداخت میتأسیس شرکت در شهرکهای مربوط به انرژی که برای های مالیاتی و یارانهها و معافیتحمایت
 کند. همچنین دسترسی سریع به مسیرهای ارتباطی جبران می

سیاسی نیز اهمیت بسیار دارد. راندن کارگران به  یجنبهشان، داران و دولتصرفۀ اقتصادی تنها جنبۀ ماجرا نیست. برای سرمایه
گرایی، خودنمایی و داران را که مبتنی بر مصرفزیست طبقه متوسطی و همچنین شیوۀ زیست سرمایهشهرها، اواًل شیوۀ های کالنحاشیه

آفریند از داری برای کارگران میکه سرمایه محرومیتیسو کند. از یکنمایِش تجمل است، از شیوۀ زیست ساده و سخت کارگران جدا می
سوی دیگر  از درد نیاید. دیدِن آن بهتا وجدان طبقات مرفه جامعه از  شودزدوده میداران و دیگر اقشار مرفه جامعه مقابل چشمان سرمایه

اند، کمتر به چشم کارگر و داران به قیمت نابود کردن زندگی کارگران برای خود ساختهتر از آن تجمل و اشرافیتی که سرمایهو مهم
داری به سادگی آشکار شود. از هم جدا هستند و دو کراهت نظم سرمایهآید. دیگر کاخ و کوخ در کنار همدیگر نیستند تا اش میخانواده

شود و هرچه کمتر کینۀ داران مواجه میهای نمایش زیست سرمایهترتیب کارگر کمتر و کمتر با صحنهسازند. به اینجهان متفاوت را می
های ۀ گوشی همراه و یا در تبلیغات و سریالاش تنها از پشت صفحکشد. چرا که چنین دنیایی برایطبقاتی در وجودش شعله می

اش رقم زده داری برایباری که نظم سرمایهمشمئزکنندۀ تلویزیونی وجود دارد. در چنین شرایطی کارگر خشم خود را از زندگی فالکت
 کند.هایش تخلیه میایطبقهبیشتر به شکل رفتارهای عصبی بر سر هم

نشینانی دوخته شده که درآروزی بازگشت به ایران و از این جداسازی و تفکیک طبقاتی در سیمای شهر، نمدی هم برای خارج مهم آنکه
طلبی که امروز سر از سرخورده از جنبش اصالح فعالین سیاسیامثال خاندان پهلوی،  ؛کشی از کارگران هستندسهیم شدن در بهره

کنند. کار می منوتویا  آمریکا صدای، اینترنشنالایرانهایی چون روزخورهایی که در شبکهنرخبهچنین ناناند و همآمریکا و اروپا در آورده
ای های ماهوارههای مجازی و تلویزیونداران، شبکهاز آنجا که شیوۀ عمدۀ آشنایی کارگران با شیوۀ زیست تجملی و اشرافِی سرمایه
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کنند، چند آقازاده و آخوندزاده معرفی کرد و همه چیز را رانی را که از شیرۀ جان کارگران ارتزاق میداتوان انبوه سرمایهسادگی میاست، به
اند غسل تعمید داد. این کاری است دارانی را که دمار از روزگار کارگران کشیدهنوشت و مابقِی سرمایهآخوندها به پای دولت ایران و  صرفاً 

کارگران با جمهوری اسالمی بجنگند و هم به خیال  دسترنجمند شدن از تا هم بر سر چگونگی بهرهدهند خواران انجام میکه این جیره
 خود نظم سرمایه را از گزند کارگران مصون بدارند.

داران و اقشار مرفه نیز بخشد، بلکه برای سرمایهبه هر روی، این تفکیک و جداسازی نه تنها به کل جامعه امنیت روانی و روحی می
ماند. داران از گزند فرودستان در امان میهای فرودستان، محل زیست سرمایهآفریند. چرا که در صورت وقوع شورشیت اجتماعی میامن

      نشین شهر تهرانشاهد بودیم، در حالی که مناطق حاشیه 0465های بنزین در آبان ترتیب همچنان که در وقایعی چون شورشبه این
نشین شهرهای بزرگ نام کشور( به محل جنگ تمام عیار بدل شده بود، زندگی آرام و عادی در مناطق مرفه)و البته شهرهای کوچک و گم

 در جریان بود.

 از ایشان ساختن محروم و کارگران بر سرمایه جور و ظلم از برآمده هرچند هایی،شورش چنین بدانیم که است مهم بسیار البته
 این میان. ندارد دارانسرمایه سرکوب دستگاه توپ دم گوشت به کارگران تبدیل جز دستاوردی هیچ همه این با ،است معیشت هایحداقل
 تنها هست. کارگران بزرگی تفاوت کارگری اعتصابات آوردی( باآوردهای اندک )و بعضًا بی هیچ دستبا دست خودانگیخته هایشورش

 سرمایه سود پای به شانفرزندان و خود زیست شدن قربانی از توانندمی دارانسرمایه برابر در مستقل صف ایجاد و یابیتشکل طریق از
 فرودستان برای هم دیرآودست آخر دست و کند جمع دتوانمی خون و گلوله زور به را اعتراضات آن دولت سرمایه. کنند جلوگیری

 نیز کارگران به بلکه کند،می تولیدی واحد آن حقوقی و اقتصادی مسائل درگیر را دولت هامدت تا تنها نه کوچک، اعتصاب یک اما. ندارد
های های شهر و متمرکز ساختن تولید در شهرها و شهرکهمین است که راندن کارگران به حاشیه .آموزدمی همبستگی و اتحاد درس

  ر برخورد با اعتصابات کارگری است.آورد بسیار مهمی دارد و آن سهولت بیشتر دصنعتی، برای دولت سرمایه دست

دهی خیل عظیم کارگران در حاشیۀ شهرها به اجرا در آورده های متنوعی را برای ساماندهۀ اخیر، طرح 5دولت سرمایه در ایران طی 
همراه بوده   ایجاد شهرهای جدیدی چون پرند، پرندک و  پردیس و های صنعتی تأسیس شهرک ها در شهر تهران بااجرای این طرح است. 

ترین صنایع تولیدی ایران را در خود جای شهرک صنعتی در اطراف تهران قرار دارند که برخی  از مهم 02اکنون نزدیک به است. هم
م  برای نیروی کار مورد نیاز صنایع را در تالش کرده تا مسکن الز همچنین دولت سرمایه در ایران، با اجرای طرح مسکن مهراند. داده

  کمربند صنعتی تهران فراهم کند.

داران نشینی انجامیده و چگونه سرمایهداران، به پدید آمدن حاشیهداری و نیازهای سرمایهپس تا اینجا شاهد بودیم که چگونه رشد سرمایه
تدبیری و شهرها وجود دارد، نه محصول بیهای کالنکتی که در حاشیهبرند. فقر و فالنشینی میشان بیشترین نفع را از حاشیهو دولت

رو چه پیش و داران است. از همینداری است و خود یکی از شروط سود بیشتر سرمایهعدم توجه مسئولین، بلکه دقیقًا زائیدۀ نظم سرمایه
اند تا آنچه را که نظام داران، کوشیدهایه و سرمایهنشینی برای سرمها ضمن فهم مزایای رشد حاشیه، دولت0451چه پس از انقالب 

 کند، زیر نظم و سیطره درآورند.  داری به شکلی ناهماهنگ و نامنظم ایجاد میسرمایه
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 یاری یا چهرۀ کوشش و نبرد؟ نشینان: فقر و التماِس زیست حاشیه

این مجموعه از شهریار و مالرد در غرب تهران آغاز  اند.سوتر از کمربندی آزادگان جا خوش کردهشهرهای اقماری تهران، کمی آن
رسد که همگی در مسیر جاده غرب میشهر و پرند در جنوبکریم، اسالمخان، رباطحسنشود، به شهرهای گلستان، نصیرآباد، قلعهمی

-قدیم تهراناد فشافویه بر مسیر جادۀ آبسوتر در جنوب، شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسنقدیم ساوه یا آزادراه ساوه قرار دارند. کمی آن
میلیون نفر در این شهرها  5و در نهایت در شرق، شهرهای قرچک، ورامین و پاکدشت قرار دارند. جمعیتی قریب به  اندتوسعه یافتهقم 

اند و اصالحات  ارضی بودهگان اراند که یا پیش از انقالب میزبان کارگران مهاجر و آوکنند. اغلب این شهرها روستاهایی بودهزندگی می
اند. تعدادی از این شهرها همچون پرند و شهر آفتاب تبدیل شدههای صنعتی به شهر ایجاد شهرک یا پس از انقالب و با توسعۀ صنایع و

اری، اگرچه در اند، کشاورزی و دامدالتأسیس هستند. از آنجا که این شهرها، غالبًا روستاهایی هستند که اخیرًا توسعه یافتهنیز جدید
دارانه، در این مناطق رونق فراوان دارد. صنعتی شدن کشاورزی و دامداری در این مناطق، یا روستاهای اطراف را قالب صنعتی و سرمایه

دل ویژه روستاهای اطراف اسالمشهر، شهریار و ورامین را به کارگران کشاورزی بمتروکه ساخته و یا جمعیت حاضر در این روستاها را، به
و کند و جرم و جنایت وجود دارد، با این همه  تالش و کار امکاناتی بیداد میاگرچه فقر و بیساخته است. در این شهرهای اقماری، 

آغشته به  داران، گیریم در شکلی انفرادی و بسیار ابتدایی، بر تمامی تصاویرجریان دارد و مبارزۀ کارگران با سرمایهستیز برای زندگی 
  غلبه دارد. هانهغرِض رسا

 های شهری:امکانات و زیرساخت

بار است. اغلب شهرهای اطراف تهران، ها نهاد، فاجعهوضعیت امکانات شهری در شهرهای کوچک، تازه اگر بتوان نام امکانات بر آن
وشو قابل برای شست صرفاً ها به علت امالح باال غیر قابل شرب است و کشی خانهجز اسالمشهر و پرند، آب شرب ندارند. آب لوله

ترتیب ساکنان به این شود.ویژه در فصل گرما، بارها در طول روز قطع و یا دچار افت فشار میهمین آب غیرقابل شرب بهاستفاده است.
شود و یا از های عمیق تهیه میکشی این مناطق یا از چاهآب لولهناگزیر به استفاده از پمپ و مخازن برای دخیره و ایجاد فشار آب هستند. 

 اند. های اطراف تهران بسته شدهبیابانهای فصلِی یکی دو دریاچۀ مصنوعی که بر روی رودخانه

وش زنند به فردر هر یک از این شهرها چند کارگاه تصفیۀ آب دایر است. آب شرب توسط تانکرهای سیاری که در محالت گشت می
های تهران، برای داشتن یک لیوان آب توان به آب آشامیدنی دست یافت، هنوز در حاشیهای که با باز کردن شیر آب، میرسد. در زمانهمی

سازی آب شرب غالبًا از تومان است. ساکنان برای دریافت و ذخیره 022باید منتظر تانکر حمل آب ماند. قیمت هر لیتر آب شرب 
 کنند.ری پالستیکی استفاده میلیت 02های بشکه

ند. فاضالب واحدهای مسکونی در شهرهای کوچکی چون پاکدشت و حسن آباد، فاضالب زیرزمینی و یا حتی چاه فاضالب ندار 
ای کثیف به محل زندگی که نه تنها چهره ایمسئلهشود. های فصلی میمسیل رودخانه واردها تخلیه شده و سپس های کناری کوچهجوی

های این شهرها بزنیم پس کوچهدهد. اگر  گشتی در کوچههای عفونی قرار میبخشد، بلکه ایشان را در معرض انواع بیماریکنان میسا
 اند.های آلوده به بازی مشغولیشویم که در این جووسالی مواجه میسنبارها با کودکان کم



7 
 

و چند  یا مرکز بهداشت . در برخی از شهرها تنها یکی دو درمانگاهامکانات بهداشتی در شهرهای اطراف تهران بسیار محدود است
ها تنها یک پزشِک کشیک آن هم دو یا سه روز در هفته حضور دارد. از همین رو همیشه در این داروخانه وجود دارد. در این درمانگاه

کریم، عنوان نمونه شهر حسن آباد هیچ بیمارستانی ندارد و بیماران ناگزیرند به شهرهای رباطها شاهد ازدحام بیماران هستیم. بهدرمانگاه
کریم نیز مجموعًا سه بیمارستان دارند. به این ترتیب جمعیتی قریب به رامین و یا پاکدشت مراجعه کنند. شهرهای پاکدشت و رباطو

 هزار نفر ساکن در این سه شهرستان، تنها به سه بیمارستان دسترسی دارند! دیگر شهرهای کوچک نیز وضعیتی مشابه دارند.  522

وضعیت دو پارک در ورودی شهر قرار دارد.  شدت محدود است. در هر شهر یک یاز در این شهرها بهفضای سبز و محیط تفریحی نی
های های شرق و جنوب تهران، غالبًا در مسیر راهها نیز چندان تعریفی ندارد. شهرها و شهرکها و خیابانآسفالت و روسازی کوچه

اند. ها شدههای تازه تأسیس جایگزین آنها و بزرگراههای قدیمی هستند که آزادراهادههای ترانزیتی جزو جاند. این راهترانزیتی قرار گرفته
های باری و سازی جایی ندارد. به علت تردد مداوم کامیون و ماشینهای راهها چندان در برنامهسازی و ترمیم این جادهبه همین علت به

کنند، وضعیتی نامساعد لبًا نیز از مرکز شهرهای کوچک اطراف تهران عبور میهمچنین عدم لزوم ترمیم و بازسازی، این مسیرها که غا
ها روسازی نامناسب داشته و های این شهرها نیز حال و روز مشابهی دارند. بسیاری از کوچهها و خیاباندارند. از سوی دیگر کوچه

ها و رانندگانی است که در این مسیرها میشگی تاکسیهای هها یکی از شکایتبرخی نیز همچنان خاکی هستند. وضعیت نامساعد راه
مشغول به مسافرکشی هستند. این وضعیت نامساعد و همچنین تردد مداوم وسایل نقلیۀ باری از درون شهر نه تنها اسباب مزاحمت برای 

 4شود.کند بلکه همواره به حوادث جانی برای ایشان منجر میساکنان ایجاد می

ها در این شهرها اصواًل شعبه ندارند. به این ترتیب ها است. برخی از بانکص این شهرها حضور محدود بانکدر خصوی دیگر مسئله
شان شعبه هایی هستند که در شهر محل سکونتکارگرانی که بنا به اجباِر کارفرما، برای دریافت دستمزد ناگزیر به افتتاح حساب در بانک

آباد، پاکدشت، ویژه در شهرهای حسنها، بهانکی به شهرهای مجاور مسافرت کنند. مابقی بانکندارد، مجبورند برای دریافت خدمات ب
ورامین و کهریزک تنها یک شعبه دارند. امری که در ساعات پایانی روِز کاری و بازگشت کارگران از محیط کار، به ازدحام و تشکیل 

های د. این را مقایسه کنید با محالت مرفِه تهران که حتی سوپرمارکتشوهای عابربانک منجر میهای طوالنی در مقابل دستگاهصف
های ها نه درون شهر، بلکه در شهرکتر آنکه در برخی نقاط، شعب بانکشان نیز به دستگاه عابربانک مجهز هستند. جالبکوچک

 ت واحدهای تولیدی قرار گرفته است.صنعتی و در مجاور

 :شهری بافت وضعیت
 در گرفتن قرار دلیل به چه روستاها این. اندبوده کوچکی روستاهای پیشتر تهران، اطراف شهرهای اغلب شد، گفته پیشتر که همچنان

 نحوی به گسترش این. اندیافته گسترش کارگران، مهاجرت و صنعتی هایشهرک تأسیس دلیل به چه و ترانزیتی و مواصالتی مسیرهای
 کریمرباط و آبادحسن قرچک، ورامین، پاکدشت، جمله از. اندکرده حفظ همچنان را خود روستایی چهرۀ شهرها این اغلب که بوده

 دودانگه و آبادسلطان ،نصیرآباد خان،حسنقلعه قبیل از شهر،اسالم اطراف کوچک روستاهای همچنین. دارند روستایی بافتی همچنان
                                                           

ی از تصادف با کامیون تریلر رخ داده است. بنگرید قم، ظرف چند ماه گذشته، چندین حادثۀ فوتی ناش-برای مثال تنها در شهرهای واقع بر محور قدیم تهران4 
خودرو  6ای مرگبار تریلی و تصادف زنجیره، همچنین: 0466، خبرگزاری مهر، بهمن مصدوم 5یک کشته و «/فشافویه»خودرو دیگر در  4تصادف تریلی با به: 

 .0322تیر  02، ایسنا، در جنوب تهران
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 نامرتبی و کثیف دورنماِی  و چهره اقماری و کوچک شهرهای این. اندشده بدل شهراسالم اطراف در اقماری شهرهایی به خود اینک
 پیروی شهرسازی نوین الگوی و استاندارد هیچ از سازیساختمان دارند، تودرتو و تنیدهدرهم شکلی نظمی، هیچ بدون هاکوچه. دارند
 زیربنایی هاساختمان اغلب. دارند قرار خرابه و قدیمی هایخانه از انبوهی کنار در آنجا و اینجا سازتازه هایساختمان البته. کندنمی

  .شوندنمی پیدا شهرها این در نیز مرتفع هایساختمان و دارند متر 022 از کمتر

 که چرا. ندارند شهرپایین و باالشهر محلۀ شهرها، این که یعنی. کندنمی پیروی طبقاتی تفکیک از شهری بافت شهرها، این اغلب در
 را کوچکی و ساختخوش ویالیی هایخانه ُگلهبهُگله ها،محله برخی در بعضاً . است نیافته تمرکز شهرها این در چندانی سرمایۀ اساساً 

 اهالی به یا و هستند کارخانه و کارگاه مالک صنعتی هایشهرک در که است دارانیسرمایه موقت مسکن یا که هاییخانه. دید توانمی
 کهریزک، کریم،رباط ورامین، پاکدشت، چون شهرهایی در. دارند پردرآمدی نسبتاً  شغل شهرها این در که دارند تعلق مرفهی بعضاً 
 گردش محل نه که متعددی هایفروشگاه و هامغازه: است بازار به شبیه بیشتر شهر، اصلی خیابان، شهریار و خانحسنقلعه آباد،حسن

  .هستند ساکنان مایحتاج تأمین محل صرفاً  بلکه مانند شهرهای بزرگ، بازار، در

 در شهرها این اطراف بایر هایزمین. اندکرده پیروی شهرسازی اصول از هاساختمان دیگر از بیش شهرها این در مهر مسکن هایمجتمع
 هایزمین پاکدشت، و ورامین تا پرند از و پرند تا شهریار از. بود مهر مسکن هایپروژه اصلی هایکارگاه از یکی ،0452 دهۀ میانۀ

 هایمجتمع برای نیاز مورد کار نیروی اسکان منظور به بیشتر که طرحی. یافت اختصاص مهر مسکن طرح به شهرها این اطراف گستردۀ
 حجم کل درصد 05 به قریب)  مهر مسکن واحد هزار 452 حدود .شد اجرایی بزرگ شهرهای دیگر و تهران اطراف صنعتی عظیم

 آنکه رغمعلی.  است پرند شهر به متعلق هاآن بیشترین که شده ایجاد تهران شهرکالن کمربندی شهرهای در( طرح این سازیساختمان
 این با است، شده رعایت آن در سازیساختمان اصول هایحداقل و است منظم الگوی و طرح مبنای بر مهر مسکن هایمجتمع ساخت

 محسوب ایران مهر مسکن هایمجتمع ترینبزرگ از یکی که پرند، شهر مهر مسکن. دارند ایعدیده معضالت هامجتمع این همه
 در( متری 92 واحد 3 طبقه هر در) طبقه 05 ساختمانی بلوک 022 به قریب طرح، این 3 فاز در. است شده تأسیس فاز 5 در شود،می

 شبیه بتونی هایآلونک از جنگلی به بیشتر منطقه این که نحویبه ؛اندگرفته قرار هم کنج متراکم صورتبه و هکتاری، 52 ایمنطقه
 دو یکی تنها مسکونی، واحد هزار02 به قریب برای. است خاکی همچنان مجتمع این فرعی هایخیابان نیز و هاکوچه از بسیاری. است
سازی مسکن، منجر همچنین سیاست انبوه .ندارد وجود منطقه این در سبزی فضای هیچ. است موجود ابتدایی امکانات با بازی زمین

های ناگزیر برای همدیگر ایجاد کنند. امری که شده تا جمعیتی زیاد در واحدهای کوچک و تنگ، کنار یکدیگر قرار گرفته و مزاحمت
وششی برای استفادۀ مجرمان بدل ها به پوآمدی در این مجتمعشود. همچنین شلوغی و پر رفتها منجر میبعضًا به درگیری میان همسایه

  برند. کاری از این واحدها برای استفادۀ خود سود مینحوی که برخی از باندهای بزهگردد. بهمی

 وضعیت کارگران و دیگر کارکنان:
ها، کردها و پناهندگان افغانستانی شهرهای اقماری تهران میزبان جمعیت کثیری از کارگران مهاجر هستند. بیشتر این مهاجران را ترک

های صنعتی شهرهای مجاور مشغول به کار ها صنعتی محل سکونت خود و یا شهرکدهند. اغلب کارگران یا در شهرکتشکیل می
آباد اند؛ شهرک صنعتی شمسشهر واقع شدهمیر و واوان که در اسالمهای صنعتی آدران، قلعهد از: شهرکانها عبارتهستند. این شهرک

هایی که در نواحی ها و کارخانهشهر واقع در ورامین. همچنین کارگاهواقع در فشافویه، شهرک صنعتی قرچک و شهرک صنعتی چرم
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گرمسار قرار دارند، عمدۀ نیروی کار خود را از کارگران همین شهرها -هرانصنعتی جاده مخصوص کرج، جادۀ قدیم قم و نیز جادۀ ت
 کنند. تأمین می

داند )و بگذریم که برای استخراج های نفت و معادن میای که ثروت موجود در ایران را صرفًا برآمده از چاهات عامیانهربرخالف تصو
، در نواحی صنعتی ایران صنایع پیشرفته و نیازمند تخصص باالیی وجود های نفت و معادن به صنایع پیشرفته نیاز است(همین چاه

داران ایران هایی که برای سرمایهدستان و ذهن شود.هاشان تنها به مدد دستان و ذهن پرتوان طبقۀ کارگر ممکن میدارند، که گردش چرخ
 اند.به چنگ نیاورده نشینی و فقراند و خود از این ثروت چیزی جز حاشیهبدیل آفریدهثروتی بی

کافی است اشاره  کنیم که جز چندین نیروگاه ، کمربند صنعتی تهران داشته باشیماین صنایع تولیدی واقع در یری کلی از برای آنکه تصو
سازی تهران واگنسیمان، صنایع بزرگ خودروسازی، شرکت های ایران قرار دارند،چندین کارخانۀ بزرگ برق که در زمرۀ بزرگترین نیروگاه

های هرکها از جمله ششهرک صنعتی در این ناحیه قرار دارند که برخی از آن 02و پاالیشگاه و صنایع نفت واقع در شهرری، قریب به 
قع های واهای صنعتی خاورمیانه قرار دارند. اغلب کارخانهآباد و اشتهارد )واقع در استان البرز(، در زمرۀ بزرگترین شهرکصنعتی شمس
نفر کارکن  0222های بزرگی، گاه تا نفر کارکن( قرار دارند. اما همواره کارگاه 522تا  52های متوسط )با ها، در زمرۀ کارگاهدر این شهرک

توان به صنایعی چون شرکت موتورسیکلت تالش، صنایع ترین این صنایع میاز جملۀ مهماند. های صنعتی سر برآوردهنیز در این مجتمع
های های تولید قطعات خودرو، شرکتشرکتگر، صنایع گلرنگ، شرکت میرآب )بزرگترین تولید کنندۀ شیرآالت صنعتی ایران(، دارو

صنایع تولید نایلون و پالستیک های کوچک، گریفلزات و ریخته تک مرتبط با صنایع نفت و صنایع الکترونیک، ذوب-بنیان و هایدانش
 شه و نیز صنایع سنگ اشاره کرد. بندی، صنایع تولید شیو بسته

 5تا  1بعد از ظهر و ساعت  4صبح،   5تا   1های صنعتی در ساعات تعویض شیفت )ورودی شهرک صنعتی: ها و نواحیشهرک. 0
شرکت در اینجا امکان آشنایی، گفتگو و انتقال تجارب میان کارگرانی که منتظر سرویس شود. غروب(، به محل ازدحام کارگران بدل می

ای که در هایی از کارگران را مشاهده کرد که از چند دقیقهتوان اینجا و آنجا جمعتر، میهای بزرگدر ورودی کارخانه هستند وجود دارد.
داران پای سخنان همدیگر کارفرما، سرپرستان و دیگر پادوهای سرمایه جستجوگر نگاهبرند تا به دور از انتظار سرویس هستند بهره می

یابد، چرا که از آن رقابت و فشار نشینند. نکتۀ مهمی است که با بیرون آمدن از کارخانه، صمیمیت و رفاقت میان کارگران افزایش میب
تواند به ابتکار یک یا دو کارگر پیشرو محیط کار دیگر خبری  نیست. در همین لحظات کوتاه است که غرغرهای روزمره میان کارگران، می

های ضدکارگری کارفرمایان بدل شود. در دیگر ساعات روز درب اقدام علیه تصمیمات و برنامه لی و با برنامه برایه تصمیمی اصوب
ها برای جلوگیری از ورود و یا خروج بدون مجوز کارگران و اجناس از کارخانه بسته است و خبری از ها و کارگاهورودی اغلب کارخانه

 . شدتوان متوجه اشتغال کارگران به کار آالت میسهمگین ماشینحضور کارگران نیست. تنها از صدای 

تر کارگری، از تجارب های بزرگ و روابط گستردهها و کارخانهکنند، به علت حضور در کارگاههای صنعتی کار میکارگرانی که در شهرک 
گدار به کارتر هستند و به قولی بیتر و محافظهمحتاط بیشتری برخوردارند و البته به همان اندازه نیز نسبت به مسائل و حرکات اعتراضی

اند. به هر شکنی دیگر کارگران و شکست را نیز چشیدهاند، بلکه طعم پیمانتنها شاهد روابط گسترده نبودهنه زنند. چرا که آب نمی
مانند، کمتر محل کار خود را ک کارخانه میکنند، غالبًا مدت زمان بیشتری را در یتر کار میهای بزرگصورت کارگرانی که در کارخانه
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تر و این مسئله به ایجاد روابط عمیقکنند. کنند و حتی در صورت تعویض محل کار، روابط خود را با همکاران سابق حفظ میعوض می
 انجامد.پیوندهای مستحکم میان کارگران یک بنگاه تولیدی می

نفع سرمایه عمل کرده  است، اما همین امر امکانی در یک نقطه، به کارگرانداری با متمرکز کردن صنایع و بنابراین اگرچه نظم سرمایه
شکند، اما الزم با عوامل گوناگونی در هم می اغلببرای اتحاد و روابط پایدار میان کارگران آفریده است. اگرچه این اتحاد و روابط پایدار 

که مبنا و اساسی مستحکم برای اتحاد میان کارگران در این نواحی وجود دارد و آن چیزی نیست جز حضور مستمر خیل  کنیمتوجه است 
 عظیم کارگران در یک محل کار معلوم و مشخص. 

در برابر شخص شود، صرفًا خود را چه صورت است؟ کارگری که وارد یک کارخانه میها بهباری، وضعیت کارگران در این کارخانه
سازند: تشکیالت اداری ها یک دستگاه و تشکیالت را میبیند. مجموعۀ اینکارفرما، شخص سرپرست یا نگهبان و حسابدار نمی

دار تنها بنابراین کارگر منفرد خود را در مقابل تشکیالت عریض و طویل کارخانه دار رهبر این تشکیالت است.رمایهکارخانه. شخص س
گیری برای امورات فرما است. وی همچون قادری مطلق از توان تصمیمدار حکمیابد. درون کارخانه، استبداد سرمایهاور مییار و یو بی

شود و شخصیت و . با کارگر منفرد همچون یک قطعه و وسیله برخورد میکارگیری نیروها برخوردار استکارخانه، تولید و چگونگی به
ی این تمهیدات از آن جهت است تا کارگر بپذیرد که در اینجا نه اختیاری از خود دارد و نه حقی برای گردد. تمامشعور وی پایمال می

 اعتراض و مخالفت با کارفرما.

ها کوشند تا با توهین، تحقیر و تهدید کارگران، هرچه بیشتر ایشان را به کار وادارند. از سرپرستطرف میاش، از یککارفرما و پادوهای
وری کارگران را در ساعات کاری افزایش دهند. برای گیرند، بهرهمی حق سرپرستیرود تا در ازای اضافه حقوقی که تحت عنوان انتظار می

ها غالبًا با برخوردهای تند و زننده، حجم کار بیشتری را از هر اشتباه کسر از پاداش و کسر از حقوق تدارک دیده شده است. سرپرست
شوند و با شگردهای دوستانه از برند، از در دوستی وارد میکار میگری بیشتری بهها حیلهد. برخی از سرپرستکننکارگران مطالبه می

کنند. از جمله با وعدۀ اعطای پاداش بیشتر از جانب کارفرما در صورت افزایش تولید، لحاظ کردن عملکرد کارگران کار بیشتر مطالبه می
گیری و )از قبیل اعطای مرخصی، عدم سخت های دیگرماه و حتی وعدۀ جبران مافات در وضعیت کارگران در تعیین نمرۀ پاداش آخر

کوشند تا کارگران هرچه کمتر از لوازم و امکانات کارخانه دارند. از طرف دیگر این پادوهای سرمایه می، کارگران را به کار وامیغیره(
زند و توجیهاتی از قبیل شرایط کاری های گوناگون قوانین کار را دور میرفرما به روش)همچون لوازم ایمنی و لوازم کار( استفاده کنند. کا

دار ها بسیار پایین است و ایمنی کارگران فدای سود سرمایهدهد. به جز این،  وضعیت ایمنی در کارخانهخورد کارگر میویژۀ کارخانه را به
 5شود.می

                                                           
شان، لوازم کار و وسایل ایمنی نو در اختیار کارگران سایت و دفاتر مرکزیشان، برای تهیۀ تصویر الزم برای وببسیاریاند که شرمداران چنان بیاین سرمایه5 

کارخانه، گودال مرگ  دهد، بنگرید بهگیرند! درخصوص حوادث جانی که برای کارگران رخ میدهند و در فردای روز عکاسی همان لوازم را بازپس میقرار می
سایت کارخانه، وب بلعد؟داران: رشد اقتصادی چگونه جان کارگران را میجان کارگران در جیب سرمایه، همچنین 0466آبان  03سایت کارخانه، وب ،کارگران

 .0466اسفند  4
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، اغلب غیرتهاجمیو البته  ی مواجهه با این اقدامات دارند. نخست و در حیطۀ اقدامات فردیدر مقابل کارگران نیز شگردهای خود را برا
توانند قدرت خود را بر کارفرما و ظاهر شوند، میعیب و نقص و بیتخصص که در کار خود ماهر، مدانند که در صورتی کارگران می

اند هم نقطۀ ضعف است. خواهیم دید که چگونه. دوم، کارگران آموختهاش تحمیل کنند. این مسئله هم نقطۀ قوت کارگران و نمایندگان
دور ها انجام ندادن وظایف بهترین آنشود. سادهکه چگونه از تحمیل فشار کار بر خود شانه خالی کنند. این امر به چند روش انجام می
انجام ندادن وظایف است. واضح است که این  از چشم سرپرست، دور ماندن از سرپرست به منظور عدم محول کردن وظایف و درست

ای جز تضعیف کارگر در برابر کارفرما و نمایندگانش ندارد چراکه در نهایت سرپرست فرد خاطی را یافته و مورد ها نتیجهروش
و رضایت سرپرست ها غالبًا موقعیت کارگر تضعیف شده و کارگر ناچار به جلب ترحم دهد. در این قبیل بازخواستبازخواست قرار می

کارگر حضور دارند، در نیمی از  0عنوان مثال اگر در یک بخش تر و بهتر انجام و تقسیم وظایف است. بهشود. روش جالبیا کارفرما می
شود. این روش پردازد و سپس جای این دو عوض میگیرد و دیگری به استراحت میعهده میزمان کاری یک کارگر وظایف هر دو را به

گیرد و نه تنها تبعاتی برای کارگر نیز در پی ندارد بلکه های کارخانه مورد توافق کارگران و سرپرستان نیز قرار میویژه در برخی از بخشبه
  دهد.دوستی و همیاری را میان کارگران آن بخش افزایش می

داران،در اغلب سرمایهگری از مواجهه وجود دارند. های دیشوند، شکلدر سطحی دیگر و آنگاه که کارفرما و کارگر مستقیمًا درگیر می
آورند تا بتوانند نیروهای تحت امر در قرارداد به استخدام در می کارگرصورتی که با کارگران قرارداد کار عقد کنند، ایشان را با قید عنوان 

ش، چه به منظور جبران کمبود نیرو، چه به منظور اکارفرما و نمایندگان خود را در هر زمان و در هر بخشی که بخواهند به کار بگیرند.
سازی و غیره( و حتی به جایی بار، تعمیرات، ساختمانکارهای جزیی شرکت )از قبیل نظافت، جابهجویی در انجام برخی از صرفه

شکل از عقد این  کنند.های مختلف میجایی نیروها در بخشاقدام به جابه منظور تنبیه کارگر )به کار گماردن کارگر به کارهای سخت(
اما  برد.های مختلف کارخانه، از میان میرسمی را از کارگران، در صورت جابجایی در قسمتامکان اعتراض حقوقی و  الاقل قرارداد،

به جز این قبیل موارد، کارگران با تمرد از انجام دهند. شان میهای غالبًا فردی نکارگران نیز همواره در برابر چنین اقداماتی، ایستادگی
اگزیر به حضور در میان گاه کارفرما )یا نمایندگان وی از قبیل مدیرعامل یا سرپرستان( را نتوانند گاهدستورها و تصمیمات کارفرما، می

ران به کارفرما و نمایندگان وی است. کارگران با جمعی کارگسازند. این قبیل دیدارها فرصت مناسبی برای اعتراض دستهکارگران 
 اش تحمیل سازند.کارفرما و نمایندگانخواسته و مطالبۀ موردنظر خود را به توانند هایی غالبًا میبرداری از چنین فرصتبهره

ای شوند و برای چند لحظههرجا کارد اقدامات کارفرما به استخوان کارگران برسد، صداها و غرولندهای روزمره یکی می در نهایت 
شود و چند صباحی گاه اقدامات کارگران به حرکات هماهنگ بدل میشود. در این لحظات گاهآرامش کارفرما و استبداد وی مختل می

 گسلد. گردد. اما این اتحاد و همدلی دوباره از هم مینشینی میکارفرما ناگزیر به عقب

شخصی که  .یابددار تنها میودستگاه سرمایهانجامد؟ دیدیم که کارگر خود را در برابر دممی چه عواملی است که به گسست این اتحاد
دهد. شکنی میگویی و پیمانراحتی تن به دروغبیند، بهیاور میدار و خطرات بیکاری تنها و بیهای سرمایهخود را در برابر شقاوت

دم داشتن مهارت و حتی ضعف شخصیتی، به و یک علت، از جمله ضعف مالی، ع که به هزار همیشه و در هر کارگاهی کارگرانی هستند
دار هستند و متاسفانه از جانب ودستگاه سرمایه. این کارگران بیش از هرچیز قربانی دمپردازندچینی و جاسوسی برای کارفرما میسخن
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دار اعتمادی را میان کارگران غالب سازد، و سرمایهیشوند. وجود همین کارگران کافی است تا فضای بدیگر کارگران نیز تحقیر می
 . ببردشکستن اتحاد بهره اعتمادی میان کارگران برای درهمچگونه از بیکه خوبی آموخته است به

های فردی و زنیمسئلۀ تخصص و توانایی کار است. کارگری که از توان و دقت یا تخصص بیشتر برخوردار است، در چانه دیگرعامل 
کند. اما همین تخصص و دقت کاری شود و منافع خود را به کارفرما تحمیل میدار بسیار موفق ظاهر میمقاومت فردی در برابر سرمایه
های فردی به ابزار عمل جمعی بهره صورتی که کارگران از تشکل مستقلی برای تبدیل این تواناییشود. در نقطۀ ضعف نیز محسوب می

شود تا با تطمیع کارگر ماهر وی را از صف دیگر کارگران جدا سازد. در بهترین نبرند، همین توانایی به ابزاری در دست کارفرما بدل می
کند. چرا که راه دار همراهی نمیهاشان به سرمایهگران برای تحمیل خواستههای جمعی کارحالت، کارگر متخصص، چندان با تالش

مبنای وجوی کار با درآمد بیشتر. سیالیت نیروی کار و امکان تغییر شغل که البته تنها بر اساس توهم بیدردسرتری سراغ دارد: جستبی
 ت کارگران برای اقدام مشترک علیه کارفرما است. بهتر است، عامل مهمی در از بین بردن وحد محل کاری با شرایطیافتن 

بندی و اش به ایجاد دستهها حتی بدون مداخلۀ کارفرما و پادوهایهای قومی و مذهبی است. این تفاوتمهم دیگر تفاوتعامل 
ها و همه باهم علیه ها با ترکگیرند، ترکشود. کردها بیشتر با کردها خو میبندی در میان کارگران یک کارخانه منجر میگروه

ساز باشد. بدترین حالت زمانی است که تواند مشکلگاه و اگرچه کمتر، میگیرند. درگیری شیعه و سنی نیز گاهها موضع میافغانستانی
مجموعۀ این عوامل  کنند.بخشی از کارگران بر حسب قومیت و مذهب از اقدامات کارفرما علیه بخش دیگری از کارگران حمایت می

 شکند.مواره اتحاد  و همبستگی میان کارگران را در هم میه

دهی کارگران روزمزد تهیه شده و یا در هایی که به منظور ساماناین کارگران اغلب در ایستگاه .کارگران ساختمانی، فصلی و روزکار:0
ای از این کارگران در چند صد نفره جمعویژه در ساعات آغازین روز کاری، مانند. هر روز و بههای صنعتی منتظر میورودی شهرک

برند. اغلب  این کارگران پناهندگان افغانستانی هستند. کارگران روزمزد غالبًا یا های تعیین شده در انتظار صاحب کاران به سر میایستگاه
نظافتی و خدماتی به کار گرفته  شوند و یا برای کارهای ساختمانی و کارهایبری مشغول به کار میهای سنگها و کارخانهدر کارگاه

ها حتی در وضوح وضعیت معیشتی بسیار نازلی دارند. تفاوت میان این کارگران و کارگران شاغل در کارخانهشوند. این کارگران بهمی
نیز مشهود است. رقابت در میان این کارگران برای یافتن کار شدیدتر است. چراکه مهارت و تخصص چندانی  هاآن وضعیت پوشش

دوند. قیمت میندارند. صحنۀ ناخوشایندی است هنگامی که این کارگران برای برگزیده شدن توسط کارفرما، به دنبال ماشینی گران
های کشاورزی مشغول به کار ویژه در مناطقی چون ورامین و شهریار، در زمینبهایشان اند. ی از این کارگران نیز کارگران کشاورزیبخش

گونه امنیت شغلی ترین اقشار طبقۀ کارگر قرار دارند. این کارگران هیچطور کلی کارگران فصلی و روزمزد در زمرۀ سرکوب شدههستند. به
همچنین از آنجا  معنی است.است. ایمنی، بیمه و لوازم کار برای این کارگران بی ندارند و کارفرما تنها متعهد به پرداخت مزد ناچیز روزانه

ای نیز نداشته و بیشتر مواجههکار و مقاومت جمعی در برابر صاحب همقابل چندانی برای که این کارگران محل کار ثابتی ندارند امکان
 کارها دارند.صاحبفردی با 

جامعۀ کارگری  اند به بخشی ازیران پناه آوردههایی که به علت جنگ و یا نبود کار طی سه دهۀ اخیر به اافغانستانی . کارگران افغانستانی:4
زدگی، هیچ از نیروی کاری که بر اثر ورود غیرقانونی و جنگاند که چگونه داران ایران به خوبی آموختهاند. سرمایهتبدیل شدهایران 
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ترین کارها را به ایشان محول ترین و سختترین، کثیفکشی کنند و پستبهترین وجه بهره مستمسکی برای محافظت از خود ندارد، به
شوند. تر به کار گرفته میهای کاری طوالنیسازند. کارگران افغانستانی غالبًا با دستمزدهایی بسیار کمتر از کارگران ایرانی و در شیفت

ها را دهند تا نیروی انتظامی آنران، پس از مدتی ایشان را به کالنتری محل لو میبسیاری از کارفرمایان با معوق ساختن مزد این کارگ
های نظافت عنوان رفتگر برای شرکت. این کارگران یا بهنیستبه بردگی کشاندن انسان چیزی جز بازداشت و از کشور اخراج کند. این 

عنوان کارگر ساده، روزمزد هستند و یا بهها ی طرف قرارداد شهرداریکارکه به صورت پیمانی و مقاطعه هایی، شرکتکنندشهری کار می
زا اند. حضور این کارگران در میان کارگران ایرانی عاملی حساسیتهای کشاورزی مشغولها و زمینو کشاورزی به بیگاری در کارخانه

نگرند. چرا که کارگران کارگران افغانستانی می های شغلی بهگران موقعیتکارگران ایرانی به چشم رقیب و اشغالبخشی از است و 
. این وضعیت به دشمنی و کینۀ متقابل میان کارگران ایرانی و افغانستانی انجامیده اندافغانستانی غالبًا حاضر به کار کردن با مزدهای کمتر

  انجامد.داران میکارفرمایان و سرمایه بردنای که تنها به نفعمسئلهاست. 

های خرد داران، صاحبان تولیدیای از مغازهبخش عمده کاسبان محلی:تولیدگران خرد و  داران،خرده سرمایهدولتی،  اداری ومناصب . 3
دهند. اگرچه در میان این طبقۀ اجتماعی، اشخاص ساکنان قدیمی و بومی آن منطقه تشکیل میو بازاریان شهرهای اطراف تهران را 

نیز  دار(عنوان مغازه)صرفًا به انستانیغاتباع اف معدود و حتی اندای اندوخته و تغییر شغل دادهسرمایه ، کارگرانی که به هر حالمهاجر
دار همان شهر است. همچنین این ورسم. مناصب اداری و دولتی در این شهرها غالبًا در اختیار یک یا دو خانوادۀ اسمحضور دارند

ها در بازار کوچک شهر نیز از نفوذ و اعتبار برخوردارند. صنایع این خانوادهای مذهبی دارند. هها و هیأتها نفوذی هم در تکیهخانواده
در مسیر ترانزیت و وجود انبوه  اند. حضوروانفرا بسیارنیز ی در شهرهای اطراف تهران های خوداشتغالو کارگاهتولیدی کوچک 

های کوچک )از قبیل مکانیکی خودرو، تراشکاری، های متوسط و بزرگ، امکانی مناسب برای فعالیت کارگاهها و کارگاهکارخانه
 آفریده است.  (فروشی و غیره، قطعهبرشکاری، خدمات برقی، ضایعات

سکونت موقت بخش توان به این علل میترین مهماز جملۀ  ر باال است.نشینی در شهرهای اطراف تهران به علل متعددی بسیااجاره
 و همچنین تعویض مداوم محل سکونت از یک شهر به شهر دیگر به علت تغییر شغل، ای از نیروی کار مهاجر در این ناحیهعمده

ک و مسکن در این منطقه منجر شده است. اشاره کرد. این مسئله به رونق بازار معامالت امالکارگران در خریداری ملک مالی ناتوانی 
وجود دارد. بسیاری از مالکین و مؤجرین در خود این  نحوی که در هر کوچه و خیابان از این شهرها یکی دو بنگاه معامالت امالکبه

به این ترتیب  دهند.کنند، بلکه با خریداری چندین یا چند ده واحد مسکونی، این واحدها را به کارگران اجاره میشهرها زندگی نمی
و با جهش قیمت زمین و ملک و  ویژه در یکی دو سال اخیری ملک و زمین در این منطقه به تجارتی پر سود بدل شده است. بهدالل
های مالی سرمایه را در بازار مستغالت نیز بایست بار سوداگریبها، فشار مضاعفی بر گردۀ کارگرانی وارد آمده که اینک میایش اجارهافز

 آیند.افسارگسیخته ناچیز به حساب می هم با مزدهایی که در برابر تورمبر دوش بکشند. آن 

ای توسعههای ها در طرحمینقرار گرفتن این ز های صنعتی وشهرها و شهرکرت وجود هزاران هکتار زمین کشاورزی یا بیابانی در مجاو
توان با تصویب چند طرح و ا را میهاین زمینکاربری کشاورزی داران و دالالن آفریده است. وتاز زمینای سودآور برای تاختآتی عرصه

ها و خرید و فروش برابر ساخت. از این رو بر سر تصاحب این زمینها را یک شبه چندین در شورای شهر تغییر داده و قیمت آنتبصره 
ن مالکان و دالالن در جریان است. پای این رقابت به انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا نیز کشیده آمیز میاها رقابتی جنونآن
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های لاجمهوری حسابی کساد بود، بنرها و کارناودر حالی که بازار تبلیغات انتخابات ریاست ، 0322شود. تا آنجا که در انتخابات می
های امالک به های این شهرها را اشغال کردند. جالب آنکه اغلب بنگاهشورای اسالمی شهر و روستا، دیوارها و خیاباننامزدان انتخاباتی 

که چگونه شوراهای اسالمی شهر و روستا  دهدامری که خود به خوبی نشان می اباتی بدل شده بودند.نامزد انتخ ستاد انتخاباتی این یا آن
داران در سطح سیاسی است. آنچه برای کارگران  سرمایههای اقتصادی دالالن و خردهدر شهرهای اطراف تهران، عرصۀ ادامۀ رقابت

 شود.مسکن و سرپناه است برای این جماعت به ابزار سودآوری بدل می

*** 

های پنهان این یا آن دولت را گردد که دستنشینی نامیده شده و همچون معضلی تصویر مییهداران حاشسرمایههای آنچه که در رسانه
اش مشاهده کرد، در حقیقت چیزی نیست جز نیاز اقتصادی و سیاسی سرمایه به متمرکز ساختن صنایع و نیروهای گیریباید در شکل

داری ، حال به اشکال و تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای سرمایه شهرها. این فرایندی است که نهکار در جایی خارج از مراکز کالن
های و از حاشیه شهرهای اقتصاد قدرتمندی چون برزیل گرفته تا هندآبادهای کالنبا شدت و حدت متفاوت شاهدش هستیم. از حلبی

علت نیاز شهرهای ایران، این طبقۀ کارگر است که بهآور شهری چون نیویورک گرفته تا کمربند صنعتی تهران و دیگر کالنمخوف و هراس
  6.شوداین شهرهای بدون امکانات اقماری میسرمایه به سود آفرینی از طریق استثمار و فقیرسازی کارگران، ناگزیر به مهاجرت به 

و  چیزها نه نیازمندانی بیکه ساکنان این حاشیهبینیم شود، مینشینی منتشر میها از مقولۀ حاشیهصویری که در رسانهبرخالف تباز، 
همچنان که  اند.بهره، بلکه تولیدکنندگان ثروتی هستند که از محصول رنج و کار خود بیو خیرین لینمستمندانی در انتظار معجزۀ مسئو

رنجی گیری هرچه بیشتر دستشود، در اینجا آنچه وجود دارد، تالش و تکاپو برای بازپسدیدیم، برخالف تصویری که نشان داده  می
 شود. ت که از سوی سرمایه غارت میاس

آیند. اینجا است که یز گرد هم میکارگران بیشتری نیابند، آفریند. هرچه این نواحی صنعتی توسعه میسرمایه همواره گورکنان خود را می
چکانی مزد و افزایش تصاعدی و بعضًا عامدانۀ )همچون افزایش قطره علیه کارگران داراندر برابر اقدامات مشترک و متحد سرمایه

اهای مستقل ها و سندیک، فرصتی برای اقدام مشترک، هماهنگ و متحد کارگران یعنی تشکیل اتحادیهها به نام تورم و نقدینگی(قیمت
گاهی نسبت به علیه اقدامات سرمایهکارگری  داران وجود دارد. فرصتی که تنها با غلبه بر تفرقه و عدم اعتماد میان  کارگران و با یافتن آ

  شود.جایگاه اجتماعی کارگران ممکن می

                                                           
، ت معیشتی بهتر این کارگرانآمریکا، بدون توضیح مفصل چرایی وضعی البته واقفیم که مقایسه و یکی کردن وضعیت کارگران ایران با کارگران کشوری چون6 

وضعیت بسیار مشابه کارگران ایران با کارگران دیگر کشورهای جهان، از جمله کارگران یونان، برزیل، هند، شیلی و غیره، حال،  با اینچندان کار درستی نیست. 
کارگران کمی بهتر از وضعیت دهد تا همین امر به ما اجازه می کالن طبقۀ کارگر در سطح جهانی. منافع گواهی است بر یکی بودن جایگاه اجتماعی و همچنین

اردیبهشت  05، وبسایت کارخانه، هایی در لباس میشی گرگه مقالهبنگرید ببرای شرح این موضوع ب چشم پوشی کنیم.کشورهای به اصطالح پیشرفتۀ غربی 
0322. 




