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چکيده
پژوهش حاضر به بررسي وضعيت زندگي كارگران فصلي مهاجر و گونهشناسي آنان بر
حسب رفتارهاي پرخطر در شهر تهران ميپردازد .روش تحقيق ،كيفي ميباشد كه دادههاي
مورد نياز از طريق مشاهده و مصاحبه با كارگران فصلي احصا شد .نتايج تحقيق نشان
ميدهد كه كارگران فصلي از وضعيت نامناسبي به لحاظ وضعيت خواب و استراحت،
تغذيه و درامد برخوردارند .همچنين نتايج بيانگر آن است كه بر اساس رفتارهاي پرخطر،
ميتوان كارگران فصلي را به سه گروه مستعد آسيب ،آسيب پذير و آسيب زا ،گونه شناسي
كرد.
واژهها:كارگر مهاجر فصلي ،رفتارهاي پرخطر ،مستعد آسيب ،آسيب پذير و آسيبزا
كليد 
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طرحمسئله
همهساله تعداد زيادي از كارگران فصلي مهاجر ،از استانهاي كمترتوسعهيافتۀ كشور ،عمدتاً
استانهاي غربي ،در جستوجوي معيشت و كسب درآمد ،بهصورت موقت و چرخشي ،به شهر
تهران مهاجرت ميكنند .كارگران فصلي از گروههاي حاشيهاي عمده در متن شهر تهران هستند
كه از حداقل حقوق انساني و شهروندي بيبهرهاند .وضعيت زندگي پرمسئلۀ آنها نشان ميدهد
كه درمعرض انواع آسيبهاي اجتماعي و جرائم و رفتارهاي پرخطر هستند .مطالعات بسياري
نشان ميدهد كه وضعيت زندگي كارگري و مهاجرت از عوامل زمينهساز در بروز آسيبهاي
اجتماعي شهري و گرايش به رفتارهاي پرخطر است (مشفق و احمدي 13۸۶؛ صادقي 13۸۵؛
عالءالديني و همكاران 13۸9؛ پوراحمد و كالنتري 13۸۰؛ Shukai 2000؛ Ozen et al 2005؛
Kawachi et al 1999؛ Ma 2001؛ Yang et al 2009؛ Chen et al 2004؛ Puri and Cleland

.)2006
گروههاي كارگري معموالً بهصورت گروههاي پرجمعيت زندگي ميكنند و اغلب ،در محل
كار خود ،سكونتگاههاي خوابگاهي (بيشتر اتاقكي براي خواب در محل كار) دارند .از مصاديق
اين گروهها ،ميتوان به كارگران ساختماني ،كارگران كارگاهها ،ميدانهاي ميوه و ترهبار،
رستورانها ،نانواييها ،فضاهاي سبز ،پارکها و گروههايي كه براي پيداكردن كار در ميدانهاي
اصلي و بر سر چهار راهها تجمع ميكنند ،اشاره كرد .برخي مطالعات دربارۀ اين گروهها ،نشان
ميدهد كه اين گروهها ازلحاظ اجتماعي و اقتصادي آسيبپذيرند و درمقايسهبا كارگران بومي،
بهرغم ساعات كاري بيشتر و انجامدادن كارهاي سخت و خطرناک ،دستمزدهاي كمتري دريافت
ميكنند و امنيت شغلي ندارند .همچنين شرايط ناپايدار فعاليت موجب ميشود كه آنان بهمنظور
كسب درآمد بيشتر و تالش درجهت فراهمآوردن حداقل پسانداز براي خانوادۀ خود كه معموالً
در مبدأ زندگي ميكنند ،به كارهاي بسيار خطرناک و سخت تن بدهند .اينان بهلحاظ برخوردار
نبودن از تغذيه و بهداشت و مسكن مناسب ،ازنظر جسمي و رواني بسيار آسيبپذيرند.
بههميندليل و بهدليل بروز بيماريهاي مزمن در آنان و درماننشدن بهموقع ،ضريب سالمت
بسيار پاييني دارند (مشفق و احمدي  .)13۸۶بهعالوه ،تعلقنداشتن به محيط شهري و هنجارهاي
آن ،احساس محروميت نسبي ،مواجههبا برخوردهاي تحقيرآميز ،احساس حاشيهايبودن و
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فشارهاي روحي و جسمي ،از ديگر ويژگيهاي اين گروههاست كه پس از حضور در محيطهاي
شهري ،بر آنها مستولي ميشود.
در مطالعۀ حاضر ،تالش ميشود به بررسي زندگي حاشيهاي كارگران فصلي و همچنين
سنخشناسي و گونهشناسي آنان برحسب رفتارهاي پرخطر در شهر تهران پرداخته شود.

ادبياتتحقيق
فرض نظري تحقيق اين است كه سه مفهوم نظري فشار اجتماعي و بازدارندگي اجتماعي و
تأثيرات منفي شهرنشيني ميتواند در چرايي گرايش كارگران فصلي به رفتارهاي پرخطر و
آسيبهاي اجتماعي و همچنين در گونهشناسي آنان مطمح نظر قرار گيرد.
الف.نظريۀفشاراجتماعي
جرمشناساني كه جرم را پيامد مستقيم محروميت و خشم طبقۀ پايين درنظر ميگيرند ،دارندگان
نظريههاي فشار شناخته ميشوند .آنها بر اين عقيدهاند كه اغلب مردم ،اهداف و ارزشهاي
مشابهي دارند؛ اما توانايي دسترسي به اهداف مشخص بهوسيلۀ طبقۀ اقتصادي و اجتماعي
طبقهبندي ميشود ( .)Siegel 2003, 192ايدۀ اصلي نظريۀ فشار اين است كه اهداف عامي كه
هر جامعه براي اعضايش ايجاد ميكند ،ممكن است براي عدهاي در دسترس نباشد

( Einstadter

 .)et al 2006, 151ازنظر مرتون ،ساختار اجتماعي ،نه تغيير اجتماعي ،ريشۀ مسئلۀ جرم و ساير
آسيبها و مسائل اجتماعي است .ازنظر وي ،افراد ،مطيع قانون هستند؛ اما زماني كه تحتتأثير
فشار زياد باشند ،به جرم رجوع ميكنند .شكاف ميان اهداف و وسايل فراهمكنندۀ اين اهداف،
منبع فشار است ( .)Adler et al 2001, 125يكي از موضوعات مهم مرتون ،ايجاد رفتارهاي
جايگزيني است كه ممكن است از اختالف ميان اهداف و ابزارها ناشي شود؛ آنچه مرتون آنها
را شيوههاي 1سازگاري فردي مينامد ( .)Mccaghy et al 2006, 51اين شيوههاي سازگارانه
عبارتاند از :همنوايي 2،نوآوري 3،مناسکگرايي 4،كنارهگيري ۵و شورش.۶

1. modes
2. conformity
3. innovation
4. Ritualism
5. retreatism
6. rebellion
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رابرت اگنيو در تئوري نظريۀ عمومي جرم ،معتقد است كه افراد به اين دليل در جرم و
كجروي اجتماعي درگير ميشوند كه فشارها و استرسها را تجربه ميكنند؛ براي مثال ،آنها نياز
شديد به پول دارند يا معتقدند كه بهوسيلۀ اعضاي خانواده ،معلمان ،هماالن ،كارفرمايان و
ديگران تحتفشار هستند .اين افراد ناراحت ميشوند و مجموعهاي از احساسات منفي مانند
عصبانيت و محروميت و افسردگي را تجربه ميكنند و ازطريق جرم ،بر اين فشارها و هيجانات
منفي غلبه ميكنند .جرم ممكن است راهي براي كاهش يا فرار از فشار باشد (.)Agnew 2009

ب.بازدارندگياجتماعي
تئوري بازدارندگي اجتماعي دو بعد كنترل و خودكنترلي اجتماعي دارد .در اين نظريه ،افراد به
اين دليل از قانون پيروي ميكنند كه رفتار و احساسات آنها بهوسيلۀ نيروهاي دروني و بيروني
كنترل ميشود .هيرشي ،عناصر كنترل و پيوند اجتماعي را شامل وابستگي ،تعهد ،مشغوليت و
ايمان درنظر ميگيرد .ازطرفديگر ،برخي افراد داراي خودكنترلي 1هستند كه ازطريق يک حس
اخالقي قوي نمايان است .اين حس افراد را در صدمهزدن به ديگران يا تخطي از هنجارهاي
اجتماعي برحذر ميدارد (.)Siegel 2003, 228

ج.اكولوژيشهريوتأثيراتمنفيشهرنشيني
نظريهپردازان اكولوژي شهري ،مكتب شيكاگو ،موضوعات مهاجرت را با بزرگي و ناهمگوني
شهر و بروز آسيبهاي متعدد اجتماعي در شهرها و بهخصوص كالنشهرها مرتبط ميدانند .در
اين مكتب ،بهدنبال مهاجرت ،بسياري از اخالقيات و نُرمهاي اجتماعي كه تنظيمكنندۀ شيرازۀ
روابط اجتماعي است ،ازبين ميرود يا تأثيرات آنها كمرنگ ميشود (.)Marsh et al 2006, 99
رابرت پارک معتقد است كه مهاجرت و تحركات جمعيتي ،نظم اجتماعي را بههم ميزند.
بهعالوه ،زوال پيوندهاي محلي و توانايي ضعيف گروههاي اوليه ،مانند خانواده و محله ،براي
اِعمال مكانيسمهاي غيررسمي كنترل اجتماعي در محيط شهري ،از عوامل مستقيم جرم و
بزهكاري جوانان و فساد است (.)Caves et al 2005, 504

. self-control

1
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روشتحقيق
روش تحقيق مطالعۀ حاضر ،كيفي است كه اطالعات تحقيق ،ازطريق مصاحبههاي كيفي و
مشاهده بهدست آمده است .جامعۀ موردمطالعه در اين تحقيق ،شامل همۀ كارگراني است كه
بهصورت چرخشي و موقتي ،در ماهها و فصلهاي خاصي از سال ،به شهر تهران مهاجرت
ميكنند .اين گروه معموالً يا بيكارند يا در بخش غيررسمي اقتصاد شهري مشغول بهكار
ميشوند .نمونهگيري برمبناي اشباع نظري صورت گرفت كه درنهايت ،با سي نفر از كارگران
فصلي مصاحبه شد .مصاحبهها عمدتاً در ميدانها و چهارراههاي اصلي شهر تهران انجام شد كه
محل تجمع كارگران فصلي است .بهجهت اطالعات شخصي مندرج در مصاحبهها و رعايت
مسائل اخالقي ،از ذكر نام مصاحبهشوندگان خودداري شده است.

يافتههايتحقيق

يهايعمومي
الف.ويژگ 
كارگر فصلي مهاجر ،توصيف مردي است آواره و سرگردان كه در جستوجوي راه تأمين
حداقل نيازها ،زادگاه و محل زندگي خود را بهصورت موقت رها كرده و به شهر تهران آمده
است .اين مرد آواره در دو دنياي متفاوت و گاه متضاد زندگي ميكند؛ ازطرفي به زادگاه خود
ميانديشد و به آنجا احساس تعلق خاطر دارد و ازطرفديگر ،بهناچار زندگي حاشيهاي تهران را
برگزيده است؛ شهري كه صرفاً بهبهانۀ معيشت به آنجا مهاجرت كرده و تعلقي بدانجا ندارد.
كارگر فصلي در فصلهاي خاصي از سال به تهران ميآيد؛ ولي اين مهاجرت بيشتر ،در تابستان
و اواخر پاييز و زمستان نمود دارد.
كارگر فصلي بيشتر از غرب كشور و از استانهاي محروم به تهران ميآيد ،فشارهاي جسمي
و روحي بسياري را تجربه و تحمل ميكند ،وضع ظاهرياش نشان ميدهد كه ظاهر براي او مهم
نيست .بيشتر ،لباسهاي كارگري و كثيف بهتن دارد و موهايش نامرتب و ژوليده است .او مرد
سخت زمستان است و با تمام وجود ،سرماي ناجوانمردانۀ زمستان را به اميد كسب درآمد و
معيشت تحمل ميكند و آن را بهجان ميخرد .صبحها براي كار به سر چهارراهها و ميدانهاي
اصلي شهر ميآيد ،به اميد آنكه كاري پيدا كند .بر قدرت بدني ،بيشتر از هوش و ذكاوت تكيه
دارد و بيشتر ،كارهاي يدي و بدني و فيزيكي سنگين انجام ميدهد .مهارت شغلي چنداني ندارد
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و اغلب ،كارهاي در زمرۀ فعاليتهاي كارگر ساده ،مانند باربري و حمل اجسام سنگين ،كارهاي
ساختماني سنگين و ...را انجام ميدهد.
كارگر فصلي اغلب ،بيحوصله است .او احساس محروميت نسبي زيادي دارد و از
ازخودبيگانگي اجتماعي رنج ميبرد .ميزان احساس بيسازماني اجتماعي و احساس آنومي در او
زياد است .اين ويژگيها در محيط شهر تهران تشديد ميشود رضايت او از زندگي پايين است.
يكي از كارگران در توصيف فشارهاي اجتماعي و حضور ازخودبيگانگي در بين كارگران فصلي
معتقد است:
ما هيچ قدرتي در زندگي نداريم؛ اگر پول داشته باشيم قدرت داريم .هيچ آيندهاي
نداريم و آينده هم بسيار تيره و تار است .توان تغيير زندگي و سرنوشت خودمان را
نداريم و هميشه احساس نااميدي ميكنيم .هيچ آرزويي هم نداريم .من حداقل هفت
سال است كه اينجام و فقط پول بخور و نميرم را درميآرم .كار ما هم خيلي سنگين
است ،اآلن زانوم آب آورده .باز ،بهتر از بيكاري و بيپولي هست .كار ما هم
خستهكننده و تكراري است؛ ولي باز چارهاي نداريم والّا از گرسنگي ميميريم .هميشه
از اين زندگي نااميدم و احساس تنفر از خودم دارم .اگر كاري باشه به زندگي كمي
اميدوار ميشويم .بميريم ،بهتره والّا .اين زندگي نيست كه ما داريم( ...كارگر جوان
فصلي در پايينتر از چهارراه اميرآباد).

بخشي از فشارهاي او از سمت خانواده است .اگر مجرد باشد ،پدر و مادر فقير و گاه برادر
و خواهرش از او انتظار پول دارند .اگر هم متأهل باشد ،زن و بچۀ خود را در شهر و روستاي
خود تنها گذاشته و به انتظار فرستادن پول ،هر از چند گاهي به آنها سر ميزند .كارگران فصلي
اغلب ،خانوادههاي محروم و فقيري دارند ،بهطوريكه ماهانه از آنها انتظار فرستادن پول دارند.
يكي از آنها در اين زمينه ميگويد:
ازطرف خانواده هم در شهرستان ،خيلي به ما براي پول فشار ميآورن .شب زنگ ميزنن
و ميگن براي ما خرجي بفرستيد .اآلن هم باران نميآد و كشاورزي هم وضعش خرابه.
خانوادههاي ما هم وابستهبه كشاورزياند .پدران ما هم همش كارگر بودن .ما هم اينجا
درآمدي نداريم .انتظار خانوادهها هم باالست و انتظار دارن ما هر ماه برايشان پول
بفرستيم؛ ولي ما كار و پول ثابتي نداريم .گاهي هم خرجي خودمان را درنميآوريم و
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مجبوريم از همديگه قرض بگيريم ،چه برسه به اينكه براي خانواده بفرستيم (كارگر
جوان فصلي در پايينتر از چهارراه اميرآباد).

كارگر ديگر در اين زمينه معتقد است:
خيلي سال است كه ما اينجا هستيم .حتي پدراي ما اينجا بودن و با كارگري به جايي
نرسيدن .بيشتر ،پول كارگري بخور و نمير است .ديپلم داريم ،ولي پول نداريم بريم
دانشگاه .با اين شرايط ،هر روز اگر كار بكنيم ،سير هستيم .اگر هم كار نكنيم،
گرسنهايم .براي قشر كارگر ،راه قانوني براي آينده نيست .بيمه هم نباشه ،مهم نيست،
فقط روزانه كار باشه تا خرج خودمان و خانوادهمان را دربياوريم براي ما كافيه (كارگر
جوان فصلي در بازار تهران).

در تهران ،احساس ميكند كسي به او توجهي ندارد و اغلب ،فكر ميكند صاحبكار با او با
تحقير رفتار ميكند و حق او را ميخورد .يكي از كارگران فصلي در اين باره معتقد است:
برخورد صاحبكارها با ما خيلي بده .در بينشان آدم خوب هم پيدا ميشه ،ولي معموالً
حق و حساب ما را نميدن .يارو  2۵۰ميليون ماشين زير پاشه ،به ما كه ميرسه ،حق
ما را نميده .اگر هم بده ،با بياحترامي پول كار را ميده .وقتي به ...مراجعه ميكنيم ،به
گربه بيشتر از ما احترام ميذارن و بيشتر ،طرف صاحبكار را ميگيرند؛ چونكه اونا
پول دارند . ...ما را خيلي اذيت ميكنند .ما را ميبرند ...فكر ميكنند ما خالفكاريم.
برخوردشان خيلي تند است و ميخوان توي گوش ما بزنند .همش از ...طرفداري
ميكنند ،ما هم نبايد چيزي بگيم .دوسه ساعت گيرمان ميدهند تو ...انگار كه ما قاتليم.
ما را ميبرند زيرزميني ،عكس ميگيرند و تعهد ميگيرند .بدون هيچ مدركي ما را
ميگيرند .اگر كاري هم تو ...باشه ،مثل شستن دستشويي ،به ما ميدن ،بدون اينكه
پول از اين كارا به ما بدهند .بعد ،با بياحترامي و با لگد ما را مياندازن بيرون.

كارگر فصلي قانع است و ممكن است براي كار سالها به تهران بيايد؛ ولي وضع او تغييري
نكند .و ابايد بههمين وضع قانع باشد.

ب.وضعيتتغذيهوخوابواستراحت
وضعيت تغذيه و استراحت كارگر فصلي ،بسيار نامناسب است .روز خود را با صبحانۀ ناچيز و
مشترک آغاز ميكند .گاه ،چندنفري يک خامه يا پنير ميخرند و با دوستان و همخانهايها
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ميخورند .ناهارها را اغلب ،در ميدانها و خيابانها ميخورد و با دوستانش يک يا چند قرص
نان با يک كنسرو صرف ميكند و به انتظار كار ،روز را ادامه ميدهد تا به عصر برسد .شب را
هم با دوستانش ،بهصورت جمعي سپري ميكند .جاي خواب و استراحت نامناسبي دارد .جاي
خواب او در زمستانها ،بسيار سرد و طاقتفرسا و در تابستانها ،گرم است .درآمد ناچيز او،
اجازۀ اجاره و كرايۀ منزل را در پايينشهر هم نميدهد و بيشتر ،در كنار دوستان خود يا منازل
كارگري روز و شب را طي ميكند .منزل او بسيار متراكم و پرجمعيت است و در يک اتاق
2در ،3حدود ده نفر و بيشتر ،بهصورت جمعي زندگي ميكنند .سر صبح هم بهدور از چشم
كساني كه نبايد ببينند ،منزل را ترک ميگويد و شبهنگام به آنجا مراجعه ميكند.
يكي از كارگران ،دربارۀ وضعيت تغذيۀ كارگران معتقد است:
وضعيت تغذيۀ ما خيلي بده .صبحانه يک خامه ميخريم و ششنفري ميخوريم .ناهار
را هم سر چهارراهها و در خيابان ميخوريم .ناهار هم يا كنسرو بادمجان يا لوبيا يا
الويه است .گاهي هم سيبزميني ميخوريم .تخممرغ هم اآلن كه خيلي گران است.
ناهار ميريم گوشهاي و با هم يک كنسرو ميخوريم .وضعيت غذاي ما از گربههاي
تهران هم بدتره .بعضيها به سگها و گربههايشان در تهران ،كيلوكيلو گوشت ميدن،
ولي ما سالي يکبار هم نميخوريم .ما يک غذا ميگيريم براي پنج نفر ،ولي در تهران،
پنج غذا براي يک نفر ميآرن.

كارگر ديگري معتقد است:
غذاي ما بيشتر ،سيبزميني و كنسرو است .االنم تخممرغ كه گران شده ،حدود
چارپنجهزار خرج روزانۀ ماست؛ تازه اگر چيزي هم نخوريم .جاي استراحت ما كه
خيلي سرده ،ولي ناچاريم .اسم منزل ما به هتل كارتن معروف است .جا خيلي كوچيكه.
همه كنار هم ميخوابيم.

كارگران فصلي اغلب ،بهصورت دستهجمعي و در خانههاي كارگري زندگي ميكنند .محل
استراحت آنها امكانات اوليه را هم ندارد و بهدليل نبود وسايل كافي گرمايش ،شرايط زندگي
آنها در زمستان بسيار سختتر است .يكي از آنها دربارۀ وضع استراحت و خواب خود و
دوستان كارگرش معتقد است:
محل خواب و استراحت ما خيلي بده .محل استراحت ،بازار مولوي است .حدود ده
نفر در يک منزل 2در 3زندگي ميكنيم .منزل هم سرايهداري است؛ بهخاطر اينكه
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كرايهخانه ندهيم .جا نيست .همه كنار هم ميخوابند .نه فرش مناسب و نه پتوي كافي
داريم .منزلمان خيلي سرده؛ نه گاز داره و نه چيزي .عالءالدين داريم؛ ولي پول نفت
نداريم .نفت هم كه گران هست و هميشه خاموشه .از شدت سرما ،اآلن كليههايمان
درد ميكند .اآلن يک ناهار معمولي دوهزار تومان ،صبحانه  1۵۰۰تومان و شام دوهزار
تومان است .نان هم كه گران شده .پول يارانه هم كه به خرج ما نميرسه .كسي به ما
توجهي نداره .براي وام مراجعه ميكنيم ،به ما نميدن .هركي پاي بخاريه ،گرم است؛
ولي ما تو اين زمستان ،بايد از سرما بلرزيم .حدود  2۵نفريم كه هر روز ،اينجا جمع
ميشيم .خونهمون هم پر از حشره و سوسكه.

ج.وضعيتكارودرآمد
كارگر فصلي خيلي خوشبين به آينده نيست و بيشتر ،به درآمد و كار روزانهاش خوشبين است
و از آن خوشحال ميشود .در روزي كه كار بهسراغ او بيايد ،خوشحال است و در روزي كه
درآمدي نداشته باشد ،ناراحت و عصباني .در طول يک روز كاري ،فشارهاي جسمي و رواني
بسياري را تجربه ميكند؛ ولي به آنها بياعتناست و به روزهاي آينده خوشبين است .براي او
سردي و گرمي ،شب و روز فرقي ندارد .مهم ،كار است و كار .اغلب ،بهخاطر كارهاي سنگين،
كمردرد و زانودرد دارد؛ ولي بهناچار آنها را تحمل ميكند .اين دردها همراه هميشگي او
هستند .گاهي هم آسيبهاي جسمي سنگين به او وارد ميشود كه شايد تا آخر عمر تاوان آنها
را پس دهد.
كارگر فصلي به هيچيک از حقوق كارگر آگاه نيست؛ حتي به حق بيمه .صبحها به سر
چهارراهها و ميدانهاي اصلي تهران ،به اميد كار ،ميآيد و تا شب ،به انتظار كار ميماند .براي او
بيكاري و نداشتن درآمد بدترين درد است و كار سخت يدي را به آن ترجيح ميدهد .هنگامي
كه صاحبكاري براي كار به آنها مراجعه ميكند ،با هم بهسمت او ميروند و هركس زودتر
برسد ،برندۀ اين ماجراست و كار سهم او ميشود .نوع كار و سختي آن مهم نيست؛ آنچه اهميت
دارد ،توافق بر سر پول ازطرف صاحبكار است .كارگر فصلي جديترين رقيبش را كارگران
افغاني ميداند ،چراكه معتقد است كارگر افغاني ،ارزان است و به قيمت ناچيزي كار ميكند و
بازار كار را قبضه كرده است.
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كارگران فصلي به مشاغل سنگين و طاقتفرسا تن ميدهند و حتي اينگونه كارها را به
بيكاري ترجيح ميدهند .يكي از آنها دربارۀ وضعيت شغلي خود ميگويد:
اگر كار هم باشه ،كار ما خيلي سنگين است؛ ولي كار سنگين و سخت را به بيكاري
سر چهارراه ترجيح ميديم .زمستانها وضعيت كار ،خيلي خراب است و بيشتر
بيكاريم؛ ولي تابستانها كار ،كمي بهتر است .كار هم باشه ،خسته و كوفته ميريم خانه
و منزل ...فشار كار زياده .من اآلن بيستسالمه ،ولي كمردرد دارم و پول ندارم برم
دكتر .گاهي تا ده طبقه ،يخچال باال و پايين ميبريم .وضعيت كار هم بهخاطر افغانيها
خيلي خرابه .صاحبكارها بيشتر از كارگران افغاني استفاده ميكنند ،افغانيها با دههزار
تومان هم كار ميكنند .خيليها با چرخي در بازار ،براي روزي ده تومان كار ميكنند
كه اونم شهرداري نميذاره .من خودم دو بار شهرداري چرخم را از من گرفت؛ اينم از
وضع كار ما.

كارگران فصلي بهدليل مشاغل سنگيني كه انجام ميدهند ،اغلب ،دردهاي جسمي بسياري را
تجربه ميكنند .يكي از آنها دربارۀ اين وضع ميگويد:
اعصاب همۀ ما خراب است .كسي ما را آدم حساب نميكند .شب كه به خانه ميرويم،
يکكم غذا ميخوريم ،بعدش ميخوابيم تا صبح حدود ساعت شش .بعد هم ميآييم
اينجا و تا ساعت پنج عصر سر چهارراه هستيم .خستگي و كوفتگي را هميشه داريم .از
بس سر پا هستيم ،كمر و زانومان درد ميكند .از شدت سرما ،كليۀ ما درد ميكند .كار
هم از صبح كه ميآييم ،همش انتظاره .حركت ميكنيم ،ولي بركتي نداريم .احساس
ميكنم همۀ درهاي زندگي به رويم بسته است .بچهام قصد خودكشي دارد ،هيچچيز
نداريم ،امكانات زندگي نداريم .االنم بهخاطر جنگ ،اعصابم بههمريخته است .گوشام
خوب نميشنوند ،چشامم مشكل دارند .من كمردرد دارم ،زانودرد هم دارم .تازگي دو تا
آمپول زدم .پولي هم كه براي دوا و دكتر نداريم.

نهشناسيكارگرانفصليمهاجر
د.گو 
يكي از اهداف مهم در مطالعات اجتماعي ،بهويژه در مطالعات كيفي ،گونهشناسي و تيپولوژي
موضوعات موردمطالعه است .د ر تحقيق حاضر نيز تالش شد تا به اين مهم پرداخته شود.
براساس محورهاي مختلف ،مانند استان محل سكونت ،سن ،نوع شغل و ...ميتوان كارگران
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فصلي را طبقهبندي كرد؛ ولي ازآنجاكه اين تحقيق به بررسي آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي
پرخطر در بين كارگران فصلي مهاجر در شهر تهران ميپردازد ،لذا برمبناي اين موضوع ،تالش
ميشود تا گونهشناسي كارگران فصلي انجام پذيرد.
بهطوركلي ،ميتوان برمبناي رفتارهاي پرخطر و ميزان گرايش كارگران فصلي و همچنين نوع
اين رفتارها ،كارگران فصلي را به سه گونه تقسيمبندي كرد:

.۱گونۀاول:كارگرانمستعدآسيب
گونۀ اول كه اغلب ،كارگران فصلي را شامل ميشود ،كارگراني هستند كه به رفتارهاي پرخطر
بهشكل عملي اقدام نكردهاند؛ ولي با توجه به مشاهدهها و مصاحبههاي صورتگرفته ،مستعد
آسيبپذيري درمقابل رفتارهاي پرخطر هستند .از شايعترين رفتارهاي پرخطري كه در اينگونه
از كارگران وجود دارد ،استعمال سيگار و گاهي قليان است كه غالب افراد اين گونه ،اقدام به
مصرف آنها ميكنند .كارگران فصلي در اين گونه ،ميزان خودكنترلي و كنترل اجتماعي بااليي
دارند و بهدليل مواردي مانند وجدان ،خانواده ،ترس از قانون ،پليس يا مجازات ،اقدام به
رفتارهاي خالف قانون نميكنند و به درآمد بخور و نمير كارگري قانع هستند .يكي از كارگران
در تأييد اين موضوع ،معتقد است:
اصالً دنبال كار خالف نيستم؛ اگر دنبالش بودم اينجا نميآمدم .كار خالف گناه داره،
وجدانم قبول نميكنه ،آخرعاقبت نداره .وقتي به عاقبتش فكر ميكنم ،باعث ميشه
زندگي آدم ازهم پاشيده بشه .كسايي كه خالف ميكنند ،به فكر زنوبچههايشان نيستند،
قيد همهچيز را زدن و از زندگي سير شدن .حاضرم اين زندگي سخت كارگري را تحمل
كنم؛ ولي گير پليس و زندان نيفتم.

كارگران اين طبقه ،ويژگيهاي مشتركي با دو گونۀ ديگر دارند؛ ازجمله اينكه بهطور روزمره،
فشارهاي اجتماعي در سطح خرد را تجربه ميكنند .بهطوريكه اغلب آنها آسيبهاي جسمي و
رواني روزمره را تجربه ميكنند ،درآمد پايين دارند ،وضعيت تغذيه و استراحت آنها مناسب
نيست و مدام از وضع خود شاكي هستند .مهمترين ويژگي اين گونه ،مستعدبودن آن درمقابل
رفتارهاي پرخطر و گاه ،خالف قانون است .بخشي از افراد اين گونۀ كارگري ،به دستفروشي
كاالهايي مانند جوراب ،چتر و ...در سطح شهر اقدام ميكنند .اين گونه به رفتارهاي پرخطر،
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مانند خودكشي ،استعمال سيگار و مصرف مواد مخدر بيشتر از ساير آسيبها و رفتارهاي
پرخطر گرايش دارد؛ دليل اين موضوع هم وجود فشارهاي اجتماعي روزانه و تأثيرات منفي
زندگي حاشيهاي در شهر تهران است كه كارگران فصلي بهصورت مداوم تجربه ميكنند .اين
گونه بيشترين تعداد كارگران فصلي مهاجر را به خود اختصاص داده است.

.گونۀدوم:كارگرانآسيبپذير

۲
گونۀ دوم از كارگران فصلي ،كارگران آسيبپذير هستند .اين گونه بهدليل وجود شرايط سخت
زندگي كارگري و فشارهاي متعدد ناشي از آن ،در آسيبها و رفتارهاي پرخطر درگير ميشوند.
عمدهترين آسيبهايي كه در اين گونه شايع است ،اعتياد و مصرف مواد مخدر ،خودكشي،
بيخانماني و استعمال سيگار و قليان است .ويژگي اصلي رفتارهاي پرخطر درميان اين گونۀ
كارگري اين است كه اين رفتارها و آسيبها ،قرباني ندارد و بهواقع خود فرد ،قرباني اصلي آن
است ،بهطوريكه شرايط سخت زندگي كارگري باعث شده كه كارگر فصلي ازطريق اين
آسيبها ،دست به تخريب خود بزند .بنابراين ميتوان اين نوع از آسيبها و رفتارهاي پرخطر را
«بدون قرباني» ناميد.
اعتياد به انواع مواد مخدر سنتي و صنعتي مانند ترياک و كراک و شيشه ،يكي از شايعترين
آسيبهاي اجتماعي در بين اين گونه است .بنابه گفتۀ يكي از كارگران:
دوتا فاميل داريم اآلن معتاد شدن ،توي آرياشهر كارتنخوابي ميكنند .افتادن گوشهاي،
حدود 23سال سن دارن .كمكم ترياک كشيدن ،االنم ول هستن .آمدن كارگري بكنن،
ولي سر از اعتياد درآوردن .بعضيهام خالفهايي مثل سرقت و قاچاق مواد مخدر
ميكنند.

كارگر ديگر ميگويد:
يه نفر از دوستام معتاده .بيكار بود ،اعصابش خيلي خراب بود ،رفت و ترياكي شد .االنم
نميتونه كار بكنه .همش تو خانهمجردي ميخوابه ،تازه متأهل هم هست .كارگري
آخرش اينه .فقط ميتواند پول موادشو دربياره و چيزي نميتونه براي زن و بچهاش تو
شهرستان بفرسته.

گفتۀ پايين نشان ميدهد كه همنشينيهاي شبانه از عوامل تأثيرگذار در تشديد مصرف مواد
مخدر مختلف در بين كارگران فصلي است:
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باور كن بيشتر از نصفي از كارگراي اينجا معتادن .همهجوره ،از ترياک گرفته تا حشيش
و كراک و شيشه ميكشن .بيشتر شبها كه خانهمجردي دارن ،دور هم جمع ميشن
پنجششنفري با هم تا نصف شب مشغول ميشن .روزها هم كه ميآن اينجا عالفاند.

خودكشي يكي ديگر از آسيبهاي اجتماعي شايع در بين اين گونه از كارگران فصلي است:
تو ستارخان ،جواني بود كه حدود  23سال سن داشت .گفت كه فشار زندگي براش
خيلي سنگينه و حوصلۀ كار ندارد .گفت نميتوانم اين زندگي را تحمل كنم .تو
خيابان ستارخان خودشو دار زد بعدش جنازهشو بردن. ...

كارگر ديگر دربارۀ تجربۀ خودكشي دوستانش ميگويد:
كارگراني را ميشناسم كه به تهران آمدند؛ ولي بهخاطر بيپولي ،دست به خودكشي
زدند .نميتوانستند خرج خود و خانوادهشان را دربياورند ،خيلي اذيت ميشدند و
مجبور شدند دست به خودكشي بزنند .بعضي از كارگران با تفنگ ،بعضيها با زدن
شاهرگ و بعضيها با سوزن خالي خودكشي ميكنند .همش هم بهخاطر بيپولي
است .كارگر به خرج خودش نميرسه ،چه برسه به خرج خانوادش.

بيخانماني و كارتنخوابي كه پيوند نزديكي با مصرف مواد مخدر و خودكشي در بين
كارگران فصلي دارد ،يكي ديگر از آسيبهاي اجتماعي است كه در بين گونۀ دوم كارگران
فصلي وجود دارد كه البته ،معموالً بعد از اعتياد به مواد مخدر صورت ميگيرد .يكي از كارگران
فصلي كه در بازار تهران ساكن است و روزها براي كار به خيابان كارگر شمالي ،باالتر از خيابان
فاطمي ،مراجعه ميكند ،در تجربۀ خود ميگويد:
اآلن در بازار تهران ،كارگراني هستند كه معتاد و كارتنخواب شدهاند و شبها در
خيابانها ميخوابند .بيشتر هم لر و لک و كرد هستند .آخرسر هم گوشهاي ميميرند و به
خانوادهشان زنگ ميزنند تا بيان جنازهشان را ببرند شهرستان .دليلش هم بيپولي و
احساس غريبي و بيكسي است.

اين گونه از كارگران ،بهدليل ضعفهاي جسمي و روحي ناشي از اينگونه آسيبها و
رفتارهاي پرخطر ،درنهايت ،توان كاركردن را از دست ميدهند و كمتر به جستوجوي كار
ميروند .بهتعبير مرتون اين دسته از كارگران را «گوشهگيران» و «كنارهگيران» ميتوان ناميد.
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.۳گونۀسوم:كارگرانآسيبزا
گونۀ سوم كارگران فصلي را ميتوان كارگران «آسيبزاي شهري» ناميد .اين دسته از كارگران
فصلي بيشتر توليدكنندۀ آسيب در شهر تهران هستند و برعكس دو گونۀ اول ،بهصورت فعال،
اينگونه رفتارها را مرتكب ميشوند .بيشتر اين رفتارها ،خالف قانون است و بنابراين ،از آنها با
عنوان «جرم» ميتوان ياد كرد .اين گونه از كارگران ،بيشتر ،به رفتارهايي مانند سرقت (بهصورت
فردي و گاهي جمعي) ،قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر اقدام ميكنند.
يكي از عمدهترين داليلي كه ازنظر كارگران باعث ميشود بهسمت خريد و فروش مواد
بروند ،وجود و حضور فشار اجتماعي در سطح خرد ،مانند بيكاري و بيپولي است .يكي از
كارگران كه در يكي از ميدانهاي غرب تهران ،به خريد و فروش مواد مخدر ،مانند ترياک و
كراک اقدام ميكند ،معتقد است:
االن هيجدهساله تهرانم .فقط حدود دو ماه كار كردم و كار گچكاري ميكردم .ديدم فايده
نداره .كار خاصي هم بلد نبودم و بهخاطر فشار زندگي ،به اين سمت آمدم .االنم ماهي
صد تومان اجاره ميدم و دوازدهميليون پول پيش دادم .تو ...ساكنم .نه راه پس دارم و نه
راه پيش .دوتا بچه دارم و با اين سن ،كارت پايانخدمت هم ندارم.

وي در ادامه ،دربارۀ نحوۀ خريد و فروش و ميزان درآمد ميگويد:
بيشتر مواد را افغانيها ميآورند و ما هم از دوستان و رفقا تهيه ميكنيم .افغانيها مواد را
ميآورند و به سرشاخهها ميدن .اين مواد بايد ريزفروش بشن .االنم بيشتر ،كراک خريد
و فروش ميشه .تازگيها هم يه چيزي به اسم گل آمده كه هنوز جا نيفتاده و نسبتبه
مواد قبلي قويتره .فروش ما هم بيشتر شانسي است ،پولش هم هيچ بركتي نداره .بهطور
ميانگين ،تو ماه حدود  ۸۰۰تا 9۰۰هزار تومان درآمد دارم.

اين گونه از كارگران ،بيشتر از دو گروه قبلي ،به محيط شهري آسيب ميزنند و جرائمي هم
كه مرتكب ميشوند ،در برخي موارد ،داراي قرباني است و به ديگران صدمه ميزند.
از ويژگيهاي ديگر اين تيپ از كارگران ،خودكنترلي و كنترل اجتماعي پايين درمقابل
گرايش به آسيبهاي اجتماعي است.
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يكي از كارگران كه درحالحاضر ،به خريد و فروش مواد مخدر اقدام ميكند و بههميندليل،
سابقۀ حبس هم دارد و از اين راه به درآمد مناسبي دست يافته ،در توضيح شرايط خودش
اينگونه اظهارنظر كرده است:
درحالحاضر ،اقدام به خريد و فروش مواد مخدر ،مانند كراک و شيشه ميكنم .وضع
مالي خوبي هم دارم .كار من معموالً 24ساعته است .من حدود هفت سال هست كه
به اين كار مشغولم و بيرونآمدن از اين وضع برام ممكن نيست .كارم هميشه با ترس
همراه هست كه نكنه به زندان بيفتم ...اين كار من خطرناک هست .اگر هم الزم باشه،
درگير ميشم.
بهاياجتماعيورفتارهايپرخطر
ونهشناسيكارگرانفصليبرحسبآسي 
جدول.۱گ 
گونۀ
رديف

كارگران
فصلي

1

كارگران
مستعد
آسيب

2

كارگران
آسيبپذير

3

كارگران
آسيبزا

بهاورفتارهاي
آسي 
پرخطرشايع
ـ استعمال سيگار و قليان
ـ گاهي مصرف مواد مخدر
بهصورت تفنني در خانههاي
كارگري و در بين دوستان
ـ اعتياد به مواد مخدر
مختلف
ـ خودكشي
ـ كارتنخوابي و بيخانماني
ـ استعمال سيگار و قليان

ـ قاچاق مواد مخدر
بهصورت انفرادي و عمدتاً
شبكهاي
ـ جيببري
ـ سرقت انفرادي و گاهي
شبكهاي
ـ زورگيري و نزاع

يهايگونه
ويژگ 
ـ ميزان باالي احساس فشار اجتماعي در سطح
كالن و خرد
ـ ميزان باالي خودكنترلي اجتماعي درمقابل
برخي آسيبها و رفتارهاي پرخطر
ـ ميزان باالي احساس فشار اجتماعي در سطح
كالن و خرد
ـ ميزان نسبتاً متوسط و باالي خودكنترلي
اجتماعي درمقابل گرايش به برخي آسيبها و
رفتارهاي پرخطر
ـ ميزان نسبتاً باالي كنترل اجتماعي كه مانع
گرايش آنان در ارتكاب آسيبها و رفتارهاي
پرخطر ميشود.
ـ ميزان باالي احساس فشار اجتماعي در سطح
كالن و خرد
ـ ميزان پايين خودكنترلي اجتماعي درمقابل
برخي آسيبها و رفتارهاي پرخطري كه معموالً
به ديگران يا اموال آنها صدمه ميزند .اين
رفتارها عموماً داراي قرباني است.
ـ ميزان پايين كنترل اجتماعي
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فرد ديگري دربارۀ وضعيت خود اينگونه معتقد است:
تا اآلن پنج بار به زندان رفتم و علت حبس هم بيشتر ،خريد و فروش مواد و مشروبات
الكلي ،دعواهاي خياباني و سرقت هست .من فرزند طالقم و درحالحاضر ،بهتنهايي
زندگي ميكنم و مشغول خريد و فروش شيشه و حشيش و كراک هستم و در ماه ،بيشتر
از دو ميليون درآمد دارم كه كالً ،هزينۀ خورد و خوراک و مصرف مواد ميشه .من آدم
كمحوصلهاي هستم و تنها نيمساعت تحمل بيكاري دارم و بعد ،دست به هر كاري
ميزنم .در زندگي ،چيزي براي ازدستدادن ندارم و هيچ باكي از مرگ هم ندارم .شب و
روز برام تكراري شده .اصالً برام چيزي ديگه تو اين زندگي سگي مهم نيست.

موادفروشي يكي از شايعترين رفتارهاي آسيبزايي است كه از جانب اين دسته از كارگران
صورت ميگيرد .خريد و فروش مواد ،اغلب در ميدانهاي اصلي شهر تهران صورت ميگيرد.
يكي از كارگران دربارۀ اين وضعيت ميگويد:
يهسري بزن به خيابان ...خيلي از كارگرا هستن كه از اون پايين تا باال خالف ميكنن.
اكثراً هم موادفروشن و خالفهايي مثل دزدي و جيببري انجام ميدن .زير پل ...هم
زياد جمع ميشن ،خالفشون هم با موتور انجام ميدن تا اگه پليس اومد ،بتونن در برن.

نتيجهگيري

كارگران مهاجر فصلي يكي از گروههاي حاشيهاي و آسيبپذير در شهر تهران است .اين مقاله
تالش كرد تا زندگي حاشيهاي اين گروه آسيبپذير شهري را ،هرچند بهصورت ناچيز ،به رشتۀ
تحرير درآورد .يافتهها نشان داد كه وضعيت نامناسب زندگي كارگران فصلي و عدم برخورداري
از حداقلترين نيازها در شهر تهران ،از عوامل زمينهساز گرايش كارگران فصلي در شهر تهران به
رفتارهاي پرخطر و آسيبهاي اجتماعي است .از مصاحبههاي انجامشده ميتوان استنباط كرد كه
رفتارهاي پرخطري مانند استعمال سيگار و مصرف مواد مخدر ،از شايعترين آسيبهاي
اجتماعي و رفتارهاي پرخطر در بين كارگران فصلي است.
ديگر نتايج نشان ميدهد كه وضعيت عمومي كارگران مانند درآمد ،خواب و استراحت و
تغذيه ،شرايط نامطلوب و نامناسبي دارد .مطالعات اندرسون ،يانگ و همكاران ،ونگ و همكاران،
روبرتس ،ونگ و وانگ ،ونگ و همكاران نتايج فوق را تأييد ميكند (Yang et al 2009؛
Anderson 2006؛ Wen and Wang 2009؛ Wong et al 2007؛ Roberts 2001؛

Wong et al
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 .)2008درنهايت ،گونهشناسي كارگران فصلي برمبناي رفتارهاي پرخطر ،نشان داد كه ميتوان
كارگران فصلي را به سه گونه تقسيم بندي كرد .گونۀ اول ،مستعد آسيب هستند كه اين گونه به
گروهي از كارگران فصلي اطالق ميشود كه با توجه به شرايط سخت زندگي در شهر تهران ،به
رفتار پرخطري اقدام نميكنند ،ولي در معرض اينگونه رفتارها قرار دارند .بيشترين تعداد
كارگران در اين گونه قرار دارد .گونۀ دوم ،آسيبپذيرند؛ بدينمعنا كه پذيراي رفتارهاي
پرخطري مانند اعتياد و بيخانماني و خودكشي هستند .گونۀ سوم ،گونۀ آسيبزا هستند .اين
گونه به رفتارهايي اقدام ميكنند كه معموالً داراي قرباني است؛ مانند زورگيري و سرقت.
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