محﻼ ت کارگر ی در ایرا ن

محﻼت كارگرى ،چنان كه از اسمش هم
پيداست ،با تشكيل طبقه ى كارگر و پيامد آن
در جامعه در پيوند است .و شرايط زندگى
اعضاى اين طبقه ،يعنى سازنده گان ثروت
اجتماعى ،را نشان مى دهد .وقتى به اين
شرايط در كشورهاى مختلف سرمايه دارى
نگاه مى كنيم ،مى بينيم كه روند مشابهى در
همه ى آن ها طى شده است؛ در حالى كه
با توجه به زمان و استاندارد زندگى امروز،
نبايد آغاز مشابهى داشته باشند .زندگى اين
طبقه با فقر و فﻼكت آغاز شد و تغييراتى كه
امروزه در بعضى از كشورها شاهد آن هستيم،
نتيجه ى مبارزات كارگران است و نه انسان
دوستى سرمايه داران يا دموكراسى بورژوايى.
در حقيقت ،خود نظام سرمايه دارى عامل فقر
و فاقه ى كارگران است و تغييراتى هم كه با
مبارزات كارگران حاصل شده است با توجه
به شرايط امروزى توليد ،يعنى بارآورى كار
فوق العاده باﻻ و ضريب استثمار وحشت ناك،
توليد توده اى و پايين آمدن چشم گير زمان
كار ﻻزم ،چونان قطره اى در درياست.
براى درك بهتر شرايط اين محﻼت در ايران،
ابتدا چند نمونه از اين محﻼت در اوايل رونق
توليد سرمايه دارى در كشورهاى پيش رفته ى
سرمايه دارى را مورد توجه قرار مى دهيم.
انگليس ،نمونه ى كﻼسيك گُ سترش
سرمايه دارى
در انگليس ،قبل از سرمايه دارى ،قدرت
اقتصادى  -سياسى زير سُ لطه ى شاه ،مالكان
بزرگ و روحانيون بود .شاه زمين را در مقابل
خدماتى ،چون گرفتن ماليات و تامين سرباز،
به اشراف مى داد .هر فئودالى در منطقه ى خود
يك قدرت سياسى بود و هر چه مى خواست
با مردم مى كرد .دهقانان به زمين وابسته
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بودند .بخشى از آن ها تكه زمينى كوچك،
آلونكى به نام خانه ،با چند مرغ و خروس يا
گوسفند داشتند و به فئودال ها بهره ى مالكانه
مى پرداختند ،كه در حقيقت برابر با كُل مازاد
محصول آن ها مى شد .يعنى هر دهقانى
حقى به اندازه ى يك زندگى بخور و نمير از
كار خود در زمين داشت .دهقانان بى زمين
بايد زمين را از فئودال اجاره مى كردند ،كه
عﻼوه بر بهره ى مالكانه مذكور ،مبلغى بابت
اجاره ى زمين هم به آن اضافه مى شد؛ بخشى
هم حق سهم زمين در محصول را داشتند،
كه وضع شان بدتر از گروه اول بود .عﻼوه بر
اين دو گروه ،سرف ها ،يعنى مردم كشاورز و
رعيت ،هم بودند كه حُ كم كارگر كشاورزى را
داشتند ،چيزى شبيه خوش نشين ها در ايران.
فشار بى حد و مرز فئودال ها بر مردم روستا
و قحطى بزرگ در سال  ١٣٨١ميﻼديف سبب
شورش دهقانان شد و دهقانان  ١٥٠٠روستا،
خانه و روستاى خود را ترك كردند و به
شهرها  -كه با رونق تجارت در حال گُسترش
بودند -روى آوردند .قرن پانزدهم در انگليس،
ويژگى چندگانه اى داشت .ابداعات جديد در
استخراج معادن و كاربرد پمپ هاى بُخار در
معادن ،كه سبب باﻻ رفتن توليد شد ،ذوب
فلزات و ايجاد اولين كوره ى بلند ،پيش رفت
كار توليد ظروف سفالى ل ُعاب دار ،تقويت
ناوگان دريايى و رونق تجارت ،كارب ُرد دستگاه
چاپ ،و بحران افتصادى  ١٤٥٠انگليس ،كه
با جنگ هاى داخلى  ،١٤٥٥-٨٥معروف به
انقﻼبات دهقانى ،دنبال شد كه در يك سمت
آن فئودال ها با روحانيون و در سمت ديگر
بــورژوازى در حال پاگيرى انگليس قرار
داشت ،از جمله ويژگى هاى اين قرن در
انگليس بودند.
در آغاز قرن هفدهم هنوز اقتصاد انگليس بر
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كشاورزى متكى بود و اكثريت جمعيت كشور
در روستاها زندگى مى كردند .اما به مرور
تغييراتى ايجاد شد ،كه اقتصاد را از ويژگى
محلى  -منطقه اى به بازار ملى گُسترش داد؛
با وجودى كه اين مازاد محصول دهقانان
به شكل اجــاره و خدمات از دست شان
خارج مى شد و آن ها به سختى روزگار
مى گذراندند .دهقانان ،ثروت زمين داران و
روحانيون را هر چه انبوه تر مى كردند ،اما
خود صاحب ثروتى نبودند و نصيب شان
از رنج كار ،گرسنگى بود .باﻻخره دهقانان
به جان آمدند و بر عليه نيروهاى مُسلط در
جامعه ى فئودالى ،يعنى زمين داران بزرگ و
روحانيون ،به پا خاستند .كليسا با شم آينده نگر
خود ،براى اين كه كامﻼ به دور انداخته نشود
و بازى را به كُل نبازد ،دست به رفرم هايى
زد و كوشيد از دل ايدئولوژى فئودالى ،كه
بانى اش كليسا بود ،ايدئولوژى اى در خور
نيروى بالنده ى آن زمان ،يعنى بورژوازى،
مطرح كند؛ چيزى كه خواست بورژوازى آن
زمان نيز بود ،زيرا از تاثير مذهب بر توده ها
به خوبى آگاه بود .با نهضت اصﻼح مذهب
در انگليس ،زمين هاى كليسا كه در اختيار
راهبه خانه ها بود ،به پول داران شهرى فروخته
شد .بسيارى از دهقانان اجاره دار و صاحب
زمين هاى كوچك مجبور به ترك اجاره كارى
و فروش قطعه زمين كوچك خود به آن ها
شدند .آن ها يا به شهرها كوچ كردند ،تا شايد
به عنوان كارگر در مراكز صنعتى يى كه در
حال رشد بود كارى پيدا كنند ،و يا در روستا
مانده به كارگر مزدور كشاورزى صاحبان
جديد زمين تبديل شدند .بخشى نيز از فقر
و گرسنگى به گدايى روى آوردند ،كه قانونى
هم در اين زمينه تصويب شد .مامورين دولت،
گدايان را جمع آورى كرده و ضمن ضرب و
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جرح و شكنجه ،آن ها را مجبور به بيگارى
در كارگاه هاى كارفرمايان مى كردند .زنان
بسيارى براى تامين نان شب كودكان خود
و حتا سير كردن خود به تن فروشى روى
آوردند .اينان بخش عمده ى طبقه ى كارگر
انگليس را تشكيل دادند .بخش ديگر طبقه ى
كارگر از صنعت گران سنتى انگليس ،به ويژه
در نساجى و سفال گرى ،پشم ريسى و پنبه
و نخ ريسى ،پرداخت ابريشم ،ذوب فلزات
و غيره بودند .اين جمع كارگر در مقابل كار
ماشينى از دور فعاليت هاى پيشين خود خارج
شده و به كارگران مزدور صنايع ماشينى تبديل
گشتند .شهرها بزرگ و بزرگ تر مى شدند و
با هجوم كارگران و جويندگان كار ،جمعيت
آن ها تا دو و سه برابر افزايش مى يافت.
شهرها قطبى شدند .در هر شهرى محﻼت
خاصى به وجود آمد .به عنوان نمونه ،در
منچستر بدترين خانه ها در بدترين نقاط شهر
به محل ا ُسكان كارگران تبديل شد .مردم ساير
نقاط شهر از آن ها به عنوان محﻼت »بد«
نام مى بردند .خانه ها يك يا دو طبقه ،و سه
يا چهار اتاق و يك آشپزخانه ،داشت و در
رديف هاى طوﻻنى در كنار هم قرار گرفته
بود .زيرزمين هاى نمور هم مملو از كارگران
فقير بود .خيابان ها گلى ،كثيف و پُر از تپه
چاله بود .فاضﻼب خانه ها در جوى خيابان ها
جارى مى شد و بوى تعفن ،تنفس را مشكل
مى كرد .در اين خانه ها نه يك خانواده ،بلكه
افراد زيادى زندگى مى كردند .در بازار محله،
سبزى و ميوه هاى مانده و خراب شده ى ساير
محﻼت شهر فروخته مى شد .كوچه ها تنگ
و متعفن و پُر از بچه بود .پنجره ى خانه ها
شكسته و با پارچه يا پﻼستيك پوشيده شده
بود .چهارچوب هاى بدون در و پنجره هم
كسى را تعجب زده نمى كرد .حياط خانه ها به
قصابان اجاره داده مى شد ،تا خوك هاى آماده
براى سﻼخى را در آن نگه دارند .زباله هاى
انباشته در اين كوچه هاى تنگ و خيابان هاى
كثيف و پُر از تپه چاله ،گنداب ساز بودند.
در اين فضاهاى آلوده ،كارگران روزمزد و
بى كاران در جُ ست وجوى كار ،و تن فروشان
براى تهيه ى لقمه اى نان در كنار دزدان و
شيادان ،زندگى مى كردند .حتا در كنار مناطق
ثروت مندنشين ،هر جا كه زمينى باير وجود
داشت ،آلونك هاى كارگران ديده مى شد.
خانواده هاى كارگرى از بزرگ و كوچك،
مرد و زن ،در يك اتاق زندگى مى كردند.
اين خانه ها ،تراكم فقر و رنج و درد كارگران
بودند .لباس كارگران مندرس بود ،لحاف و
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تشكى هم در كار نبود .لباس هاى كُهنه ى
جمع آورى شده از خيابان هاى شهر ،لباس
و لحاف و تشك آن ها بود .تازه اين افراد
نسبت به آواره گان خيابان ها ،كه در پارك ها
يا كنار مغازه ها و ...بدون پوشش روى زمين
مى خوابيدند ،جمع خوش بختان بودند؛
خوش بختانى كه سقفى باﻻى سر داشتند.
نوان خانه هايى بودند ،كه شب ها تا  ٣٠٠آواره
در آن ها مى خوابيدند .خانه ها لوله كشى آب
نداشت و آب از تلمبه هايى كه در خيابان بود
به خانه ها حمل مى شد.
در گﻼسكو ،طبقه ى زحمت كش  ٧٨درصد
جمعيت را تشكيل مى داد .خانه ها مملو
از جمعيت بود .گاه در هر اتاق ١٥ ،تا ٢٠
نفر مى خوابيدند .زيرا آن ها كه اتاقى اجاره
كرده بودند ،از عُهده ى مخارج زندگى بر
نمى آمدند و جاى خواب را به ديگران اجازه
مى دادند .خانه ها كثيف ،مرطوب و ويرانه
بود و كف اتاق براى خوابيدن با كاه پوشانده
مى شد .محﻼت فاضﻼب نداشتند و فاضﻼب
خانه ها در خيابان ها جارى مى شد .بيمارى
و مرگ و مير در اين شهر بيداد مى كرد .اين
خﻼصه اى از وضعيت زندگى كارگران در
انتهاى فئوداليسم و آغاز صنعتى شدن ،يعنى
در قرن شانزده و هفده ميﻼدى ،در انگليس
بود»).وضع طبقه ى كارگر در انگلستان«،
فريدريش انگلس(
نمونه ى آلمان
رفرم در مذهب ،در آلمان ،توسط مارتين لوتر
در سال  ١٥١٧با دفاع از نظريه ى »يك انسان
آزاد مسيحى« در مقابل كليساى كاتوليك رُم
آغاز شد .آلترناتيو او در مقابل كليساى رُم،
مذهب پروتستانيزم بود كه مورد پذيرش
بورژوازى در حال رشد قرار گرفت .دهقانان
آلمانى» ،انسان آزاد« مطرح شده در بيانيه ى
لوتر را به اشتباه آزادى دهقانان از جور و ستم
فئودال ها مى پنداشتند؛ در حالى كه آن انسان
آزاد ،انسان ديگرى بود كه آزادى اش مى بايد
عامل رنج اش مى شد .در اين شرايط ،دهقانان
براى رهايى از ظلم و ستم فئودال ها با هم
هماهنگ شدند و در بيانيه اى خواست خود را
در  ١٢ماده اعﻼم كردند .آن ها در سال ١٥٢٥
براى آزادى به پا خاستند ،كه منجر به كُشتارى
عظيم شد و  ٧٠هزار دهقان كُشته شدند.
تغييرات اجتماعى اساسى از فئوداليسم به
سرمايه دارى ،در آلمان از سال  ١٨٠٠شروع
شد .در اين زمان ٨٠ ،درصد جمعيت ٢٥
ميليونى آلمان را دهقانانى كه وابسته به

٦٢

زمين و در تملك اربابان بودند ،تشكيل
مى دادند .آن ها داراى هيچ گونه حق و
حقوق اجتماعى  -سياسى نبودند و اربابان
بر كُل زندگى آن ها حاكم بودند ٢٠ .درصد
مابقى جمعيت را پيشه وران و شاگردان
آن ها )سيستم كارآموزى استاد -شاگردى(،
كارمندان ،دكان داران ،روحانيون و اشراف
تشكيل مى دادند .در آغاز قرن نوزدهم،
كارگاه هاى پيشه ورى ،كه با شيوه هاى قديمى
كار مى كردند و تنها با بازار محلى ارتباط
داشتند ،دچار بحران بودند .فعاليت بخش هاى
اقتصادى ،فعاليتى منطقه اى بود .مثﻼ در بعضى
نقاط بسته به شرايط طبيعى آن ها ،كار روى
فلزات رايج بود و در بعضى ديگر كار پنبه
و پنبه دانه؛ اما بين آن ها مراودات كشورى
وجود نداشت .به همين سبب ،بر خﻼف
انگليس ،در آلمان عناصر فئودال قوى تر
بودند .با قدرت گيرى بورژوازى در حال
رشد ،تغييرات اجتماعى  -اقتصادى در آلمان
آغاز شد .تغييراتى كه پايه هاى فئوداليسم را
سُ ست كرد .با رفرم ارضى پروسى ،دهقانان
وابسته به زمين آزاد شدند تا به نيروى كار
سيستم جديدى كه در راه بود تبديل شوند.
بخشى از دهقانان به مناطقى كوچ كردند ،كه
خطوط راه آهن و جاده ها به عنوان زيرساخت
مورد نياز حمل كاﻻهاى آتى در حال ساخت
بود و در وهله ى اول ،مثل انگليس ،البته با
ديركردى دو قرنى ،وابستگى اقتصاد را از
بازارهاى محلى مى ب ُريد و يك بازار ملى و
فرامحلى ايجاد مى كرد .اينان پايه هاى طبقه ى
كارگر آلمان را تشكيل دادند .بخش ديگرى
از دهقانان آزاد شده ،به صورت پرولتارياى
روستا در آمدند .عده اى هم موفق به فروش
نيروى كار خود نشدند و مانند اسﻼف
انگليسى خود به گدايان پيوستند .با مهاجرت
مداوم روستائيان به شهرها براى كار ،درصد
جمعيت روستانشين مرتب كاهش مى يافت
و در مقابل به جمعيت شهرها افزوده مى شد.
شهرهاى بزرگ پُر جمعيت به وجود آمد.
گذشته از دهقانان ،مالكان خُ رد هم كه توان
رقابت با مالكان جديد ،كه از تكنيك هاى
بهتر در زمين هاى بزرگ تر استفاده مى كردند،
را نداشتند در جُ ست وجوى كار مزدى به
شهرها روى آوردند .همين وضعيت براى
صنعت گران و شاگردان شان و صاحبان حرف
و صنعت در مقابل كارخانه ها پيش آمد؛ به
نحوى كه در سال  ،١٨٤٨يك ميليون كارگر
مزدبگير و تعداد زيادى كارگر بى كار در آلمان
وجود داشت ،يعنى در آغاز صنعتى شدن .با
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تشكيل طبقه ى كارگر ،ارتش بى كاران ،و
رقابت بين نيروى كار هم به وجود آمد و
سطح دست مزدها را تا چنان مرزى به پايين
كشاند ،كه كُل خانواده هاى مهاجرت كرده از
مردان و زنان و كودكان مجبور به كار شدند.
)»اتحاديه از توهم تا واقعيت« ،فريده ثابتى(
وضعيت مسكن كارگران در اين برهه ى
زمانى چندان تفاوتى با دو قرن قبل از آن
در انگليس نداشت .در آغاز ،كارگران كه
به جايى براى خواب در شب نياز داشتند،
به صورت گله اى كنار هم در مكان هاى
اجاره اى مى خوابيدند .بخشى از بورژوازى
به عرصه ى ساختمان سازى وارد شد و در اين
موقعيت به ساخت خانه هاى ساده ى كارگرى
اقدام كرد .در آرشيو شهر يلبرون ،مربوط به
سال  ،١٨٥٦آمده كه شهر در پروسه ى رشد
صنعتى شدن با موج عظيم مهاجرين مواجه
شد .فقيرترين ها در قسمت قديمى شهر
سُ كنى گرفتند .يعنى از همان آغاز ،شهرها
قطبى شدند و محﻼت كارگرى و مهاجرنشين
از ساير مناطق جدا شد .اولين ساخت و سازها
براى خانواده هاى كارگرى در سال  ،١٨٥٦در
شهر ووتمبرگ ،توسط كارخانه ى كاغذسازى
آغاز شد .خانه هاى كارگرى يا خانه هاى
فقيرترين طبقات اجتماعى شامل يك اتاق
بود ،گاه يك انبارى هم وجود داشت .اتاق ها
به يك راهروى همگانى باز مى شد و انتهاى
راهرو نزديك در خروجى آشپزخانه عمومى
قرار داشت .در اين جا ٢٠ ،دستگاه آپارتمان يا
اتاق به يك در ورودى راه داشت و آشپزخانه
هم به همه ى آن ها .بعدها هر آپارتمانى در
خروجى مستقل پيدا كرد و آشپزخانه هم با
امكانات بهتر ،مثل آب ،مجهز شد .در آلمان،
نبض بخش مسكن در دست كُنسرن هاى
بزرگ ساختمانى است ،كه به طور متوسط
بيش از  ٥٠درصد و در بعضى از شهرها مثل
برلين تا  ٨٣درصد ساختمان هاى مسكونى را
در اختيار دارند.
محﻼت كارگرى در ايران ،تشكيل طبقه
كارگر ايران
با آشنايى با وضعيت زندگى و مسكن كارگران
در آغاز رشد سرمايه دارى در دو كشور مهم
سرمايه دارى امروز ،انگليس و آلمان ،به
ايران برمى گرديم و همين موضوع را پى
مى گيريم .اولين كوشش بورژوازى ايران
براى تغيير شرايط اجتماعى و باﻻ كشيدن
سياسى  -اقتصادى خود ،به عنوان يك طبقه ،و
باز كردن راه پيش رفت سرمايه دارى به جنبش
نگاه _ دفتر سى و ششم

مشروطيت برمى گردد .در نهضت مشروطه
در ايران ،بورژوازى نوظهور ،مانند انگليس
و آلمان ،از بورژوازى تجارى منشا گرفت
كه از حمايت بخشى از روحانيت برخوردار
بود؛ بخشى كه نسبت به بقيه آينده نگرتر
بود و چون لوتر كُل مذهب را در خطر
نابودى مى ديد و مى خواست با رفرم آن را
نجات دهد و خود را با نيروى در حال رشد
بورژوازى هم آهنگ سازد .اما بخش ديگر
روحانيت ،مانند كليساى كاتوليك ،حاضر به
از دست دادن حتا اندكى از امتيازاتى كه در
اختيار داشت ،نبود و شرايط موجود را ايده آل
خود مى ديد .آن ها مشروعه را در مقابل
مشروطه قرار دادند .در ا ُفت و خيزهاى بين
مشروعه و مشروطه و دخالت هاى دولت هاى
خارجى ،يعنى روسيه و انگليس ،و درگيرى ها
و آشفتگى هاى موجود ،راه دوباره براى
سلطنت مطلقه باز شد و قزاقى به نام رضا خان
زمام امور را به دست گرفت و از پشتيبانى
بخش مهمى از روحانيت برخوردار گشت.
ايجاد ساختارهاى مدرن توسعه ى اقتصادى،
نوسازى جامعه ،و دموكراسى ،بخشا توسط
روشن فكران بورژوا مطرح شده بود .در اواخر
دوران قاجاريه ،اين مسايل به موضوع مهم
روشن فكرى در جامعه تبديل شده بود ،ولى
از نظر عملى كماكان مسكوت مانده بود .رضا
شاه با كنار زدن دموكراسى ،بخش هاى ديگر
را به سطح آورد و تغييراتى در سيستم ادارى
و اجتماعى ايجاد كرد.
در زمان سلطنت قاجار ،حكومت مركزى
ضعيف بــود .اكثريت جمعيت ايــران را
دهقانان تشكيل مى دادند ،كه با وجود كار
سخت ،با رنج و مشقت زندگى مى كردند.
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روستائيان اغلب زمين نداشتند و در اراضى
مالكان كار مى كردند .شيوه ى سهم برى،
يعنى سهم زمين ،آب ،بذر ،گاو و كار ،برقرار
بود ،كه چهار سهم آن متعلق به ارباب بود
و از يك سهم كار  -گذشته از انواع باج و
خراج ها ،از جمله پيشكش هاى نوروزى
شاه ،پيشكش هاى فوق العاده و سيورسات،
كه تامين خوار و بار و علوفه ى لشگر يا گُذر
خان بود ،وجوه شرعى كه توسط روحانيون
گرفته مى شد -باقى مانده ى اضافه محصول
دهقان درو مى شد و در واقع چيزى براى
خودش باقى نمى ماند .در اين دوران ،نوعى
حكومت فئودالى حاكم بود .شاه در قبال
خدمات و يا به عنوان دست مزد به افراد
نظامى ،زمين را براى مدت معينى واگذار
مى كرد .به اين نوع واگذارى زمين ،اقطاع
مى گفتند .عﻼوه بر نظاميان باﻻرتبه ،اقطاع به
امراى بزرگ هم داده مى شد ،تا آن ها را از
پايتخت دور نگه دارند .هم چنين اقطاعاتى
به زنان و خويشاوندان شاه براى امرار معاش
اعطا مى گشت .گذشته از اقطاع ،تيول دارى
هم رايج بود .شاه اراضى يى را به اين و آن
واگذار مى كرد و تيول دار موظف به فراهم
كردن قواى نظامى براى حكومت و وصول
ماليات براى خزانه بود .با تشكيل مجلس
اول ،در  ١٢٩٠شمسى ،مورگان شوستر براى
اصﻼح امور ماليه ى كشور به استخدام دولت
در آمد .عﻼوه بر او ،يك فرانسوى براى سر
و سامان دادن دادگسترى و چند سوئدى
براى سر و سامان دادن ژاندارمرى استخدام
شدند .جلوتر از آن ،در زمان صفويه ،مربيان
و كارشناسان نظامى اروپايى براى سازمان
دادن تشكيﻼت لشگرى منظم به استخدام در
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آمده بودند .همه ى اين موارد ،پيش درآمدهاى
تغيير سيستم اقتصادى  -اجتماعى حاكم
فئودالى در ايران بود.
در شهرها ،اما مثل اروپــا ،شيوه ى خُ رد
كاﻻيى وجــود داشــت و در كارگاه هاى
كوچك توليدى ،صنعت گران به شيوه ى
استاد -شاگردى به كار و تربيت نيروى كار
مشغول بودند .توليد منسوجات ابريشمى،
پشمى ،شال ،مخمل ،زرى بافى ،چيت سازى،
رنگ رزى ،و صنعت مُنبت كارى ،قلم كارى،
خاتم كارى ،كار با چوب ،قالى و گليم و
جاجيم بافى ،حصيربافى ،نمدمالى ،توليد پنبه
و تنباكو و برنج ،و توليد اسلحه ى سرد و
گرم به اين شيوه ى خُ رد و روستايى انجام
مى گرفت و جمعيت قابل توجهى در آن
رشته ها مشغول فعاليت بودند .وجود بازار در
شهرها هم به نوعى بخشى از كارگران خدمات
تجارى را ايجاد كرده بود ،ولى نمى شود از
آن ها به عنوان پيش گامان طبقه ى كارگر
ايران نام برد؛ زيرا اوﻻ با ايجاد رابطه با اروپا
و ورود كاﻻهاى اروپايى ،اكثر آن ها به دليل
نداشتن قدرت رقابت يا از بين رفتند و يا از
رونق افتادند .صنعت گران و صاحبان حرف
و صنايع نيز با پيش رفت سرمايه دارى مانند
همگنان اروپايى خود در صنعت ماشينى حل
شدند .از نظر فرهنگى ،اغلب آن ها كم سواد
يا بى سواد بودند .مذهب نقش عمده اى در
زندگى شان بازى مى كرد .آينده نگر نبودند؛
به دنيا مى آمدند ،كار مى كردند و مى مُردند.
وضع زندگى استادكاران از شاگردان بهتر بود.
هيچ كدام از اين دو گروه افراد در صنوف و
حرف ،به معناى امروزى پرولتر نبودند.
شكل گيرى طبقه ى كارگر ايران از دو وجه
قابل بررسى است .از يك وجه ،تشكيل
طبقه ى كارگر ايرانى در خارج از مرزها و
وجه دوم ،در داخل كشور .از اواخر قرن
شانزدهم بسيارى از روستائيان و اهالى
شهرها از نواحى مركزى و شمالى ايران در
جُ ست وجوى كار به روسيه رفتند و در صنايع
معدنى و نفتى باكو مشغول به كار شدند.
بخشى هم كه به قسمت جنوب روسيه رفتند،
در قفقاز و آسياى مركزى در فعاليت هاى
زيرساختى روسيه ،يعنى كشيدن جاده و
راه آهن ،به كار گرفته شدند .اين كارگران
وقتى به ايران برگشتند ،با خود تجربيات
گران قدر كارگرى در رابطه با مبارزات و
تشكل كارگرى را به ارمغان آوردند.
در اوايــل قرن بيستم ،با كشف نفت در
مسجد سليمان در سال  (١٩٠٨) ١٢٨٧و
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ايجاد شهرهاى نفتى وضعيت جمعيتى منطقه
تغيير كرد و سيل كارگران ساده و نيروهاى
متخصص به اين منطقه روانه گشت و ساختار
اجتماعى  -فرهنگى منطقه از وضعيت ايﻼت
عشايرى دچار تغيير شد .ابتدا نيروى كار
متخصص از اروپا ،هند ،و بعدتر آمريكا،
تامين مى شد .تامين نيروى كار ساده از
طريق مراوده و احتماﻻ معامله با خوانين
عشاير تامين مى گشت ،كه به كار راه سازى،
كمك به حفارى شامل حمل لوازم حفارى
و تاسيسات نفتى و نگهبانى و كُﻼ كارهاى
سخت و سنگين غيرتخصصى اشتغال داشتند.
بعدتر مهاجرانى از ساير نقاط كشور هم به
آن ها پيوستند .اينان اولين گروه كارگران نفت
در ايران بودند .با ساخت پاﻻيش گاه آبادان و
شروع به كار آن ،آموزش نسل جديد كارگران
آغاز شد و تغييراتى در سيستم كار به وجود
آمد .استخدام كارگران به صورت دائمى در
آمد .بعد از جنگ اول جهانى ،مساله ى مسكن
كاركنان ،با توجه به درآمد نفت ،با ساخت
خانه به پيش برده شد كه در آن مساله ى
هيرارشى و اصل تفاوت طبقاتى مورد توجه
قرار گرفت .خانه هاى مديران ،كارگران هندى
و كارگران ايرانى با هم متفاوت بود .ايجاد
امكانات بهداشتى و خدمات درمانى رايگان ،و
بعدها حتا امكانات تفريحى رايگان ،البته نه از
دل سوزى مسئوﻻن ،بلكه با مبارزات كارگرى
براى حذف امتيازات ،به دست آمد .البته در
اين مورد هم تفاوت هاى هيرارشيك وجود
داشت و امكانات متفاوت بود.
كارگران صنعت چاپ بخش ديگرى از
نيروهاى طبقه ى كارگر بودند ،كه از اواسط
قرن هفدهم با ورود صنعت چاپ در
زمان صفويه به ايران شكل گرفتند .اولين
چاپ خانه ،به منظور مذهبى ،در جلفاى
اصفهان توسط كليساى ارمنى ايجاد شد .اما
نخستين چاپ خانه ى رسمى دولتى ،به منظور
نظامى ،زمان فتحعلى شاه قاجار در  ١٨١٦با
چاپ سُ ربى شروع به كار كرد .كارگران چاپ،
مثل مورد اروپا و آلمان ،اولين تشكل كارگرى
را در ايران ايجاد كردند و اولين نشريه ى
كارگرى به نام »اتفاق كارگران« را انتشار
دادند ،كه سه شماره از آن منتشر شد .آن ها
به عنوان بخش آگاه تر طبقه ى كارگر ،اولين
اعتصاب يك هفته اى موفق كارگرى را به
خاطر توقيف روزنامه ى »حبل المتين« ترتيب
دادند .در مبارزات خود مساله ى هشت ساعت
كار روزانه ،عقد قرارداد جمعى كار ،پرداخت
دستئمزد براى اضافه كارى ،ارايه ى خدمات

٦٤

پزشكى و متوقف ساختن اخراج كارگران را
مطالبه كردند و بر تعطيلى و جشن در روز
يازدهم ارديبهشت ،يا روز جهانى كارگر،
تاكيد نمودند .آن ها هر سال در اين روز با
دادن بيانيه و اجتماع و خواندن سرودهاى
كارگرى ،جشن مى گرفتند .كارگران نساجى
بخش ديگرى از طبقه ى كارگر ايران
بودند ،كه از اوايل قرن بيستم شكل گرفتند.
كارخانه ى ابريشم گيﻼن در اواسط دهه ى
 (١٨٨٠) ١٢٥٩و نخ ريسى سمنان در ١٢٨١
) (١٩٠٢ايجاد شدند .در فاصله ى سال هاى
 (١٩٣١) ١٣١٠تا  (١٩٣٨) ١٣١٧تعداد ٢٩
كارخانه ى بزرگ نساجى در ايران تاسيس
شد ،كه اصفهان با هشت كارگاه تعداد ٥,٣٧٢
كارگر و سارى با يك كارگاه تعداد ٣,٣٩٦
كارگر داشت(www.nasaji.com).
كارگران راه آهن بخش ديگرى از كارگران
ايران بودند ،كه پيش از غلبه ى سرمايه دارى
در ايران ايجاد شدند .توسعه ى راه آهن
به عنوان يكى از زيرساخت هاى مهم
سرمايه دارى در ايران همواره توسط اهداف
كشورهاى روس و انگليس و ساير كشورها
با مشكل مواجه شد .خط راه آهن محمودآباد
به آمل در سال  (١٨٨٦) ١٢٦٥كه قرار بود
تا تهران امتداد يابد و از نظر اقتصادى بسيار
مهم بود ،با كارشكنى و عدم توافق بين دولت
و پيمان كار بلژيكى متوقف و ريل ها جمع
شد .در سال  (١٨٩٠) ١٢٦٩در معاهده ى
بين ناصرالدين شاه و روسيه تزارى ساخت
راه آهن در ايران به مدت ده سال ممنوع
شد و سپس توسط مطفرالدين شاه در سال
 (١٨٩٩) ١٢٧٨اين ممنوعيت تا ده سال ديگر
هم تمديد گشت .در سال (١٩١٦) ١٢٩٥
روسيه خط راه آهن تبريز -جلفا را براى
تسهيل حركت قشون خود در جنگ جهانى
اول به طول  ١٤٩كيلومتر كشيد .در زمان
جنگ جهانى دوم ،دولت آلمان نازى هم راه
آهن شمال را براى حمله به روسيه احداث
كرد .انگليس هم با اهداف نظامى  -تجارى
و دست رسى به نفت شمال ،و هم چنين
دست رسى راحت به هند ،با احداث راه
آهن بدون اين كه از شهرهاى مهم جز تهران
عبور كند ،يعنى بدون اين كه در توسعه ى
ايران نقشى بازى كند ،موافق بود .ﻻيحه ى
تاسيس راه آهن سراسرى ايران در سال ١٣٠٥
) (١٩٢٦در مجلس تصويب شد و در سال
 (١٩٣٨) ١٣١٧شروع به كار كرد .در آن دوره،
 ٣٠هزار كارگر در راه آهن و صنايع جنبى آن
كار مى كردند.
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صنعت اتوموبيل سازى با ساخت بدنه ى
اتوبوس و كاميون در سال  ١٣١٩آغاز به كار
كرد .سپس در سال  ١٣٣٢با توليد فيات ١١٠
گُسترش يافت .در سال  ،١٣٣٩شركت جيپ
ايران يا پارس خودرو فعلى )تاسيس در سال
 (١٣٣٦فعال شد و شركت خودرو ايران در
سال  ١٣٣٨آغاز به كار كرد ،كه اولين توليد
آن جيپ لندروور در اسفند  ١٣٤٢به بازار
آمد .در مهر  ،١٣٤١شركت ايران ناسيونال
)ايران خودرو فعلى( با توليد اتوبوس فعال
شد ،كه عﻼوه بر نيروى كار شهرى بخشى
از روستائيان مهاجرت كرده در آن به كار
گرفته شدند .امروزه بخش بزرگى از نيروى
كار و سهم باﻻيى از ارزش اضافى توليدى
در ايران به صنايع اتومبيل سازى هم راه با
صنايع كنارى و زيرمجموعه هايش تعلق دارد.
)براى اطﻼعات جامع تر در اين باره به »تاريخ
جنبش كارگرى ايران« ،جلد اول ،ناصر پايدار،
رجوع شود(.
با اين مرور كوتاه بر وضعيت كارگرى و
صنايع ايران مى بينيم ،اين گونه نبود كه قبل
از دهه ى  ١٣٤٠شمسى كُل شيوه ى توليد
در جامعه ى ايران ،فئودالى و تنها دهقانان
و روستائيان يا رعايا و خان ها و ارباب ها
وجود داشتند.
غلبه ى سرمايه دارى و تشكيل طبقه ى كارگر
صنعتى به طور عام و به صورت برنامه ريزى
شده اگر در انگليس با كشف ماشين بُخار
هم راه بود ،در ايران با باﻻ رفتن قيمت نفت
در دهه ى  ١٣٤٠شمسى شروع شد ،اما به
شيوه ى انگليس به پيش نرفت .صنايع دستى،
مثل نساجى سنتى ،در مسير تكامل قرار
نگرفت و اشتغال به آن كه در روستاها وجود
داشت ،به اشتغال صنعتى تبديل نگشت .به
طور مثال ،نمدمالى و حصيربافى ،كه توليدات
آن ها در شمال ايران مصرف عموم داشت،
يك باره ناپديد شد و اثرى از نمدهاى خوش
نقش و حصيرهاى زيبا ،كه به صورت فصلى
در زمستان و تابستان خانه ها با آن مفروش
مى شد و نقش مهمى در مبارزه با سرما و گرما
داشت ،باقى نماند .كارگران شاغل در آن ها
نيز ناپديد شدند و صاحبان كارگاه هاى آن ها
به فروشندگان موكت يا توليدات ديگر تبديل
گشتند .كارگران نساجى سنتى هم سرنوشتى
بهتر از كارگران نمدمال و ...نداشتند .در اين
رشته بيش تر زنان مشغول به كار بودند ،كه
درآمد آن ها حتا اگر تنها منبع درآمد خانواده
بود ،كمك به خانواده محسوب مى شد.
اين زنان كارگر بعدها به كارگران صنعت
نگاه _ دفتر سى و ششم

نساجى تبديل نشدند .صنعت شيشه گرى و
سفال گرى هم به صورت منفرد باقى ماندند.
يادآورى اين مطالب ،بدين جهت است كه
بدانيم گام هاى اوليه گرچه كُند براى تغيير
شرايط در جهت سرمايه دارى در ايران
برداشته شده بود ،اما هنوز اين شيوه ى توليد
به شيوه ى غالب تبديل نشده بود.
ايجاد صنايع در سطح گُسترده به نيروى
كار آزاد نياز داشت و اين نيرو مثل بقيه ى
كشورها مى بايست از روستاها تامين مى شد؛
زيرا آن ها اكثريت جمعيت ايران را تشكيل
مى دادند .اصﻼحات ارضى هيچ گاه براى
دولت مردان ايران عﻼقه اى ايجاد نمى كرد؛
زيرا خود آن ها ،از جمله بخشى از رهبران
انقﻼب مشروطه ،از بزرگ مالكان بودند و به
حل مشكﻼت زندگى دهقانان توجه نداشتند.
رضا خان ،كه از يك خانواده ى فقير روستايى
آمده بود ،در سال  ١٢٩٩با خلع يد از مالكان،
 ٢١٠٠روستا را به نام خود كرد و از بزرگ
مالكان ايران شد .محمدرضا پهلوى ،يا پهلوى
دوم ،در ضمنى كه مى خواست به مساله ى
توسعه توجه كند ،مايل به تغيير وضعيت
مالكيت اراضى نبود .اما تحت فشار آمريكا،
كه ايران را آبستن شورش هاى دهقانى رايج
آن زمان مى ديد ،مجبور به انجام آن شد .اما
ﻻيجه ى اصﻼحات ارضى چنان تنظيم شد،
كه منافع مالكان حفظ شود .به نحوى كه هر
مالك مى توانست  ٤٠٠هكتار زمين آبى و
 ٨٠٠هكتار زمين ديم را براى خود داشته
باشد»).دنياى اقتصاد« ،شماره ى  ،٥١٠٤بهمن
 (٩٩در ضمنى كه زمين داران بزرگ براى
شاه مشكل بزرگى بودند و در مسايلى چون
انتخابات مجالس و غيره نفوذ داشتند و براى
روستائيان تعيين مى كردند ،كه به چه كسانى
راى بدهند .در اين زمان ٤٠ ،درصد روستائيان
زارع يا رعيت ٣٥ ،درصد خوش نشين و بقيه
دهقانانى با مقادير كم زمين بودند ٥٠ .درصد
زمين ها به مالكان ٢٠ ،درصد به اوقاف يا
روحانيت ١٠ ،درصد به دولت يا شاه تعلق
داشت و كُل كشاورزان تنها مالك  ٢٠درصد
زمين ها بودند.
اصﻼحات ارضى كه در نهم بهمن ١٣٤١
عملى شد ١٩ ،درصد دهقانان با  ٣١درصد
زمين هاى زراعى را شامل گشت ،به نحوى كه
 ٨٠٠هزار روستايى به صورت خُ رده مالك در
آمدند .اصﻼحات اما سبب نارضايتى خوانين
و مالكان و روحانيون شد ،كه در مورد آخر
به شورش پانزدهم خرداد منجر شد .روال كار
كشاورزى در ايران بر مبناى سهم برى بود ،به
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اين طريق كه زمين و آب و بذر و گاه گاو به
مالك تعلق داشت و كار يا كار و گاو به زارع.
با اصﻼحات ارضى ،گرچه زمين به بخشى از
دهقانان تعلق گرفت ،اما مشكل تامين سرمايه
براى توليدات كشاورزى را حل نكرد .چيزى
كه بدون آن زارع قادر به كار نبود و از اين جا
پاى نزول خواران و سپس بانك اعتبارات و
توسعه ى كشاورزى به روستا باز شد .گذشته
از اين كه مقدار زمين براى بسيارى از دهقانان
كوچك بود و كفاف مخارج خانواده ى بزرگ
روستايى را نمى داد ،كسب وام از بانك بسيار
دشوارتر بود .در نتيجه ،كشاورزان به اجبار به
نزول خواران مراجعه مى كردند و مجبور به
قبول پيشنهاد آن ها بودند .هنوز محصوﻻت
كشاورزى آماده ى چيده شدن نبودند ،كه
فشار نزول خواران براى دريافت پول ،و بانك
براى قسط هايش ،پاى سلف خرها را به روستا
كشاند .آن ها محصول را از از چنگ كشاورزان
بيرون مى آورند .بدين ترتيب ،بسيارى از
روستاييان ورشكست شدند و زمين ها را
ارزان به طلب كاران يا براى دادن بدهى هاى
خود فروختند و به شهرها در جُ ست وجوى
كار رفتند .شركت هاى سهامى زراعى كه
مالكيت دهقان را از او مى گرفت و به او چند
سهم با توجه به مقدار زمين اش مى داد ،در
حالى كه در تعيين سياست ها نقشى برايش
قايل نبود ،عده اى ديگر را بى كار كرد و به
شهرها راند .ايجاد مزارع كشت و صنعت
با هدف توليد براى صادرات هم بسيارى
از كشاورزان را بى زمين نموده و به ارتش
بى كاران گُسيل كرد .عﻼوه بر اين موارد،
هم چنان كه آمد ،يك قطعه زمين كوچك
نمى توانست همه ى پسران دهقان و زارع
را به كار بگيرد .در نتيجه ،تعدادى از آن ها
مى بايست در جُ ست وجوى كار به شهرها
بروند يا به كارگران كشاورزى تبديل شوند.
ايجاد صنايع جديد هم با گرفتن زمين هاى
خُ رده مالكان ،عده ى ديگرى را به اين جمع
اضافه مى كرد ،به طور مثال ،ذوب آهن
اصفهان .بخشى از اين خُ رده مالكان به
كارگران مزدور همين صنعت تبديل شدند.
در كُل ٥٩ ،درصد شاغلين صنعت در آغاز
پيشينه ى روستايى داشتند ،كه گذشته از خود
اصفهان از فارس نيز كوچ كرده و به اين جا
آمده بودند .به اين طريق ،جامعه اى كه از نظر
كشاورزى خودكفا بود ،تدريجا به واردات
كشاورزى وابسته شد ٣٥ .درصد جمعيت
خوش نشين روستايى كه صاحب نسق نبودند،
زمينى را مالك نشدند ،بخشى به كارگران
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كشاورزى تبديل و بخشى ديگر روانه ى
شهرها شدند .به اين طريق ،اصﻼحات ارضى
با اين شيوه نه تنها كشاورزى را تخريب كرد،
ميليون ها نيروى كار آزاد براى صنايع را هم
فراهم آورد .از اين جا و به تدريج ،سيستم
سرمايه دارى به شيوه ى غالب توليد در ايران
تبديل مى شود ،گرچه بقاياى سيستم فئودالى
هم در گوشه و كنار به زندگى بطئى ادامه
مى دهد تا كامﻼ محو گردد.
گُسترش سرمايه دارى ،مثل همه جاى ديگر،
نياز به زيرساخت هاى ﻻزم يعنى جاده،
بندر ،فرودگاه ،و وسايل حمل و نقل شهرى،
داشت .در ابتدا نياز به كارگران ساده براى اين
ساخت و سازها و سپس كارگران نيمه ماهر
و ماهر براى كار در صنايع و خدمات ايجاد
شده دارد .نياز به كارگر نيمه ماهر و ماهر
خود نيازمند بهبود سيستم آموزشى است،
تا نيروى كار توانايى ﻻزم براى آموزش را
پيدا كند .نياز به نيروى كار سالم هم مستلزم
بهبود شرايط بهداشتى است .بنابراين،
براى رفع اين نيازها به گُسترش آموزش
يعنى ساخت مدارس در اقصا نقاط كشور،
تربيت معلم و ساير كادرهاى ﻻزم  -مدير،
دفتردار ،كارمندان ادارى ،مراكز تربيت معلم
از ابتدايى تا دبيرستان و بعدها پيش دبستانى
و كودكستان و مهدكودك -نياز است .براى
بهبود شرايط بهداشتى ،نياز به تربيت نيروى
بهداشتى از پزشك و پرستار و بهيار و
كمك بهيار ،ساخت بيمارستان و درمان گاه
و كلينيك ،تكنيك بهداشتى ﻻزم ،سيستم
جديد نظافت شهرى در جمع آورى زباله و
بازيافت آن هاست .همه ى اين موارد ،اوﻻ نياز
به كارگر ساده ى ساختمانى و سپس كارگر
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آموزش ديده را ايجاد مى كند .نياز به كارگر
ساده را در وهله ى اول كارگران بى كار مهاجر
يا كشاورزان سابق ،خوش نشين هاى بى كار
شده ،زارعان بدون حق نسق كه زمينى به
آن ها تعلق نگرفت ،و فرزندان ذكور دهقانان
كه وجودشان براى كشاورزى در زمين هاى
كوچك ديگر ضرورى نبود و روستائيان
زندگى از دست داده و فقراى شهرى تشكيل
دادند .آن ها بدون آگاهى از وضعيت زندگى
به ويژه در شهرهاى بزرك ،كه مكان رشد
اوليه صنايع بود ،راهى شهرها شدند .پول
اندك شان براى رفتن به مسافرخانه يا اجاره ى
يك اتاق حتا به صورت جمعى پاسخ گو
نبود يا اصوﻻ پولى در جيب نداشتند .نياز به
سرپناه آن ها را به حاشيه ى شهرها كشاند؛
جايى كه زمين هاى باير دولتى يا خصوصى
وجود داشت .يا به حلبى آبادها ،كه قبﻼ ماواى
فقراى شهرى شده بود ،پناه بردند .روزها به
مكان هايى مثل بعضى از ميدان هاى شهر يا
روستا ،كه احتماﻻ مى شد در معرض ديد
جويندگان نيروى كار قرار گرفت ،مى رفتند
و خود را در معرض انتخاب مى گذاشتند؛
چيزى شبيه مراكز فروش برده ها ،كه در
فيلم ها ديده ايم .خريداران برده گان مزدى در
اين جمع بى شمار به انتخاب مى پرداختند.
قوى ترها ،جوان ترها و با دل و جرات ترها
طبعا شانس انتخاب بيش تر داشتند .اينان
كارگرهاى ساده ى مورد نياز براى راه سازى،
ساختمان سازى و همين طور براى سرايدارى
و آبدارچى گرى بودند .براى سير كردن شكم
هم هر كار موقتى يا كارهاى روزمزدى از
باربرى ،شب پايى بازار و مغازه و كوچه،
دست فروشى تا گدايى و دزدى را تجربه
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مى كردند .تدريجا پاى مافياى موادمخدر
هم به اين مكان ها باز شد و بخشى از اين
فقراى بى كار يا در جُ ست وجوى كار را
با تكيه بر ناچارى آن ها براى تهيه ى يك
لقمه نان به سمت خود كشيد .به تدريج،
آلونك هايى با استفاده از هر چه كه در
خيابان هاى شهرها پيدا مى شد در اين مناطق
ساخته شد .از حلبى هاى روغن ،سايبان هاى
حصيرى به دور انداخته شده ،يونوليت هاى
كهنه و اسقاطى ،پارچه و پﻼستيك ،كارتن
و غيره ...آلونك هايى براى زندگى ساختند؛
آلونك هايى كه نه مصالح داشت نه نقشه و
نه امكانات ﻻزم و بهداشتى .البته اين ها اولين
آلونك ها نبود .تاريخ ساخت آلونك و زاغه
به سال هاى بين  ١٣٢٠تا  ١٣٢٥در اطراف
تهران مى رسد.
با مهاجرت پى در پى و تقريبا مداوم از روستا
به شهر ،تركيب جمعيت شهرى و روستايى
دگرگون شد .در فاصله ى نيمه ى دوم دهه ى
چهل تا اواخر دهه ى  ١٣٥٠مهاجرت به
شهرها گُسترده تر گشت و هم زمان ارتش
ذخيره ى بى كاران نيز گُسترش يافت ،كه
نقشى عمده در رقابت بين جويندگان كار و
پايين نگه داشتن دست مزدهاى داشت .كاهش
رشد جمعيت روستايى در دو دهه ى  ٥٠و ٦٠
شمسى كامﻼ قابل رويت بود ،به نحوى كه در
اواخر دهه ى  ٥٠شمسى سه ميليون مهاجر
روستايى وجود داشت .بعدها به ويژه از
دهه ى  ٦٠به بعد ،مهاجرين افغانستانى ،عراقى
و پاكستانى هم به آن ها اضافه شدند .نياز به
اُسكان اين جمعيت از محدوده ى زمين هاى
باير و دولتى به مسيل هاى رودخانه ها هم
رسيد ،كه تاثير ناگوار محيط زيستى اش را
در سيل فروردين  ١٣٩٨شيراز ديديم .با باﻻ
رفتن جمعيت مهاجر در جُ ست وجوى كار
در مناطق حاشيه اى ،پاى دفاتر امﻼك هم در
اين مناطق باز شد و زمين ها در بورس قرار
گرفت .آلونك ها خريد و فروش مى شد و
قيمت آن ها و قيمت اجاره ى به اصطﻼح
اتاق يا محل خواب هم رشد مى كرد .در
نتيجه ،عده اى از تامين زندگى در اين مناطق
هم ناتوان مى شدند و به مناطق حاشيه اى تر
پناه مى بردند .به اين طريق ،به وسعت مناطق
حاشيه اى در مقابل شهرى افزوده مى شد.
به طور مثال ،بيش از  ٧٠درصد ساكنين
مجموعه ى شهرى تهران ،حاشيه نشين هستند
و از استانهاى مختلف مثل لرستان ،ايﻼم،
كرمانشاه و خوزستان به اين نقطه مهاجرت
كردهاند»).اقتصاد آنﻼين«(
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مساله ى حاشيه نشينى از ابتداى ايجاد تاكنون،
كه بنا به آمارهاى دولتى با  ١٩ميليون نفر،
نزديك  ٢٣درصد جمعيت  ٨٥ميليون نفرى
ايران را شامل است ،همواره با نگاه منفى
مسئوﻻن مواجه بوده است .پژوهش كده ى
تحقيقات راه ب ُردى مجمع تشخيص مصلحت
در اين باره چنين اظهارنظر كرده است:
)اول

مهر (١٣٩٩
همواره چنين بوده ،كه به جاى چاره انديشى
اجتماعى با حربه ى سركوب به چنين مسايلى
پرداخته شده است .شهردارى ها هميشه به
جاى دادن امكانات و خدمات ،با خراب كردن
آلونك ها و خانه ها به يك معضل اجتماعى
پاسخ داده اند .خاك سفيد در دوره ى پهلوى
يك نمونه است .همواره حاشيه نشينى را
معضل جوامع شهرى و آسيب رسان به زندگى
شهرى و مردم شهرنشين قلمداد كرده اند ،تا
با ايجاد دودستگى بين بخش هاى مختلف
جامعه با استفاده از اختﻼفات طبقاتى و
نگاه ناشى از آن به مساله ،امكان سركوب
حاشيه نشينان را بيش تر فراهم كنند .هر گاه
صحبت از حاشيه نشينى به ميان مى آيد ،اين
محﻼت زندگى ميليون ها كارگرى ،كه اكثريت
آن ها به صورت روزمزدى يا با قراردادهاى
موقت و با دست مزدهاى به شدت كم به
كارهاى سخت و طاقت فرسا اشتغال دارند،
را پناهگاه مُجرمين مى بينند .هيچ گاه از خود
نمى پرسند ،كه حتا اگر هم جُ رم و مُجرمى در
اين محﻼت وجود دارد ،چرا شكل مى گيرد؟
چگونه توليد مى شود؟ و منبع تغذيه ى آن ها
از كجاست؟ آن هم در حالى كه كارى به
مجرمين بزرگ ،گردانندگان شبكه ى ورود و
توزيع موادمخدر ندارند.
امان اﷲ قرايى ،جامعه شناس ،در مصاحبه
با »خبرگزارى مهر« پديده ى اعتياد در
حاشيه نشينى را ناشى از برهم خوردن تجانس
فرهنگى فرد مى بيند؛

ادامه مى دهد كه:

او

در واقع ،اما
اين طور نيست .در مناطق باﻻى شهر ،جُ رم
سازمان دهى مى شود .جرايم بزرگى ُر خ
نگاه _ دفتر سى و ششم

مى دهد ،كه از ديد جامعه ى طبقاتى جُ رم ساز
ﻻپوشانى مى شود .در اين جوامع ،آفتابه دزدها
مُجرم هستند ،نه واردكنندگان موادمخدر
و سازمان دهندگان توزيع آن در محﻼت
فقرنشين و حاشيه ى شهرها .در اين جوامع،
معموﻻ گروه هاى اجتماعى داراى قدرت ،اعم
از سياسى و اقتصادى ،هم ديگر را محافظت
مى كنند .پليس با آن ها هم آهنگ مى شود.
مثالى مى آورم از واقعه اى كه خود شاهد
آن بودم .پاسدار جديد پليس راه ،اتومبيل
آخوندى كه  ٥٠٠كيلو ترياك را حمل مى كرد،
ضبط و او را بازداشت كرد .خبر مثل بمب در
شهر پيچيد .بعد معلوم شد ،كه پاسدار كشيك
آن شب به دليل بيمارى ناگهانى نتوانست
سر پُست خود باشد و پاسدار تازه واردى
جانشين او شده بود ،كه به موضوع اشراف
نداشت و نمى دانست كه نبايد مانعى بر سر
راه اتوموبيل آن آخوند ايجاد كند .بعد مساله
ماست مالى مى شود ،گويى كه اتفاقى نيفتاده
است .محموله ى ترياك هم توزيع مى گردد.
در رابطه با اختﻼط فرهنگى هم برداشت
جامع شناس مزبور درســت نيست .اگر
جامعه اى سالم باشد ،اختﻼط فرهنگ ها بايد
سبب شكوفايى و اعتﻼى فرهنگى شود و
نه جُ رم زايى .متاسفانه در همه جاى دنياى
سرمايه دارى به مساله ى فقر همين گونه نگاه
مى شود؛ زيرا اين خود سرمايه دارى است ،كه
عامل فقر و پيامدهاى آن است .در همه ى اين
كشورها ،بودجه هاى هنگفتى را براى ساختن
زندان و مراكز تنبيهى اختصاص مى دهند .و
با اجاره دادن زندانيان به سرمايه داران براى
كار در صنايع زندان ،با دست مزدهاى ناچيز،
هم به سرمايه داران كمك مى كنند و هم براى
خود كسب درآمد مى نمايند .به جاى اين كه
مسكن مناسب براى ميليون ها مردم محروم
بسازند ،بودجه هاى آموزشى و پرورشى را
افزايش دهند ،براى بى كاران كارآفرينى كنند
و يا با دادن بيمه ى بيكارى مُكفى و مناسب،
راه سوء استفاده از آن ها توسط سرمايه داران
جُ رم زا را بگيرند ،تمام مشكﻼتى كه زاييده ى
خود نظام سرمايه دارى است را بر سر اين
جمعيت چند ميليونى آوار مى كنند.
مساله ى حاشيه نشينى امروزه در ايران چنان
گُسترده شده است ،كه ديگر محدود به بعضى
از شهرهاى بزرگ نيست ،بلكه در همه ى
استان ها و شهرهاى كﻼن و متوسط و حتا
كوچك ديده مى شود .محﻼت فقيرنشين هم
ديگر محدود به حاشيه نيست و نبوده است.
اختﻼف طبقاتى در جامعه ى طبقاتى همواره
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در محل و نوع مسكن ،وضعيت زندگى و
آسيب هاى اجتماعى ،تعيين كننده بوده است.
محﻼت كارگرنشين در ايران با توجه به
قشربندى درون طبقه ،در ضمن متفاوت بودن
از هم ،با محﻼت غير آن همواره از زمين تا
آسمان متفاوت بوده است .در زمان حكومت
پهلوى ،محﻼت كارگرنشين در مناطق مختلف
تهران در خيابان هاى خراسان ،شوش ،دروازه
غار ،افسريه ،نازى آباد ،نارمك ،دماوند،
سرچشمه ،اطراف چيذر ،شميران ،غرب
تهران ،مسگرآباد و ...تمركز داشتند ،كه حلبى
آبادها و آلونك ها و خاك سفيد به آن اضافه
مى شد .اكثر اين محﻼت صرفا كارگرنشين
نبودند ،بلكه اقشار مختلف طبقاتى در آن
زندگى مى كردند و هنوز تفكيك طبقاتى
مسكن رونق نگرفته بود .به طور مثال در
شميران و چيذر در كنار خانه هاى قديمى
و جديد اشرافى ،خانه هاى كوچك كارگرى
قرار داشت و دليل اش هم اين بود ،كه
اين مناطق نقش ييﻼق را داشت و حاشيه
محسوب مى شد .مناطق ديگر هم ملقمه اى
از كارگران بخش هاى مختلف و بازاريان
قديمى بودند .در خيابان هاى مناطق غرب
و مركز تهران ،بيش تر كارگران صنعتى نسل
اول و دوم زندگى مى كردند؛ زيرا به منطقه ى
صنعتى ،كه در جاده ى كرج ساخته شده بود،
نزديك تر از ساير مناطق بود .بعضى از صنايع
هم خود به ساختن خانه هاى كارگرى در
حوالى كارخانه ى خود يا نزديك به آن اقدام
مى كردند و يا وام براى ساخت يا خريد خانه
به كارگران شاغل در صنايع خود مى دادند.
كارگران روستايى آمده از منطقه ى شمال
ايران ،بيش تر در مناطق شرق نارمك و دماوند
اُسكان داشتند .و كارگران ساده ى مهاجر از
آذربايجان و كردستان اكثرا در اطراف ميدان
خراسان ،شوش ،و جاده ى مسگرآباد سُ كنى
مى گرفتند .بخشى از مهاجرين به تهران در
كوره پزخانه هاى جاده ى ورامين مشغول
به كار مى شدند .محل زندگى خانواده هاى
آن ها ،اتاق هاى گلى اى بود كه سوراخى
كوچك نزديك به سقف گلى داشت و درى
كه از پتو يا پارچه ى كهنه اى درست مى شد.
در اين اتاق ها ،كُل خانواده از بزرگ و كوچك
با هم زندگى مى كردند .بچه ها از سن سه
چهار سالگى وارد كار مى شدند و به خانواده
در كار گل و توليد خشت كمك مى كردند .يا
در فضاى خاكى اطراف كوره پزخانه ها بازى
مى كردند .نه آب در خانه ها بود و نه توالت،
اما همين خانه هاى غيربهداشتى و بدون هيچ
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امكانى بخشى از درآمد ناچيز كارگران را
مى بلعيد و به جيب سرمايه دار صاحب كوره
برمى گرداند .به طور خﻼصه ،محل ا ُسكان
كارگران صنعتى نسل اول و دوم بيش تر در
بخش غربى و شمال شرقى تهران بود.
بعدها ،زمين هاى محل خانه ها و آلونك ها
را تحت عنوان خانه سازى براى اقشار كم
درآمد ،در اختيار سرمايه داران ساختمانى
قرار دادند .امروزه بسيارى از نقاط حاشيه اى
به شهرك ها تبديل شده اند و از اين تغيير
و تبديل ،سرمايه داران حوزه ى امﻼك و
مستغﻼت سودهاى كﻼن مى برند .عامل تامين
اين منافع شهردارى ها هستند .پروژه هاى
متعدد شهردارى ها در خدمت كمك به سلب
مالكيت اشغال كنندگان زمين يا همين كارگران
فقير مهاجر قرار مى گيرد و با اخراج آن ها از
طريق ضرب و شتم و خراب كردن خانه هاى
محقر آنان ،امكان ساخت و ساز آپارتمان را
براى سرمايه داران فراهم مى آورند .و اين
كارگران مجبور به كوچ به نقطه ى ديگرى
و ساخت دوباره ى آلونكى ديگر براى خود
مى شوند .از اين مناطق حاشيه اى در تمام
ايران وجود دارد .از معروف ترين آن ها
شهرك هاى اسﻼم شهر ،شهريار و صالحيه
در محدوده ى استان تهران است .بعضى
از اين شهرك ها ،به مرور و با گسُ ترش
خود ،به شهر تبديل شده اند .اسﻼم شهر با
بزرگ تر شدن شهر تهران از شروع دهه ى
 ٥٠و ساخت كارخانه ها و مراكز صنعتى در
اطراف آن به يك باره رشد بسيار كرد و با
پايان جنگ و شروع دهه ى  ٧٠شمسى شاهد
گُسترش جمعيت بسيار زياد مهاجران كرد ،لر
و آذرى يى شد كه براى كار راهى تهران شده
بودند .اسﻼم شهر به دليل وجود كارخانه هاى
مهمى مثل بوتان ،كيان تاير ،سينجرگاز،
ميهن ،ايران خودرو ديزل ،كاله و بسيارى
از كارخانه ها و كارگاه هاى صنعتى ديگر به
عنوان يكى از مناطق مهم صنعتى حاشيه ى
شهر تهران محسوب مى شود .شهريار ،هم
مثل اسﻼم شهر ،محدوده اى كارگرنشين در
حاشيه ى شهر تهران محسوب مى شود .طبق
آمارهاى رسمى تنها بين سال هاى  ١٣٦٥تا
سال  ١٣٧٥حدود  ٣٠٠هزار نفر مهاجر در
شهريار و اطراف آن ساكن شده اند ٩٠ .درصد
مردم اين منطقه كارگر هستند و  ١٠درصد
هم كارمندهاى ادارات و معلم هاى مدارس
اطراف هستند ،كه اين جا زندگى مى كنند.
از جمعيت دو ميليون نفرى اصفهان نيز
قريب به  ٤٠٠هزار نفر حاشيه نشين هستند.
نگاه _ دفتر سى و ششم

در محﻼت حاشيه نشين اصفهان ،حضور
مهاجران سورى و عراقى چشم گير است،
كه به ويژه در منطقه ى »حصه« ى اصفهان
سُ كنى داده شده اند .گفته مى شود كه بيش
از  ٥٠درصد ساكنين چهار استان ايﻼم،
كرمانشاه ،كردستان و آذربايجان غربى در
مناطق حاشيه اى زندگى مى كنند .بنا به
آمار نهادهاى دولتى ٥٥ ،درصد از مردم
شهر سنندج در سكونت گاه هاى غيررسمى،
فايد استانداردهاى شهرى ،به سر مى برند.
شهر سنندج به تنهايى داراى  ٨محله ى
حاشيه نشين و  ١٢سكونت گاه غيررسمى
است .در مهاباد هم  ١٠منطقه ى حاشيه نشين
وجود دارد ،كه بيش از  ٣٥درصد جمعيت
اين شهر را در برمى گيرد.
كرمانشان يك ميليون نفر جمعيت دارد كه
 ٤٠٠هزار نفر از آن ها در حاشيه ى شهر
زندگى مى كنند .در مازندران  ١٢٠هزار
نفر حاشيه نشين هستند .فرماندار قائم شهر
تخريب خانه هاى حاشيه نشينان را پاك سازى
مى نامد ،اما نمى گويد چه بر سر ساكنان آن
آمده است؟! آن ها صورت مساله را پاك
مى كنند ،اما به خود مساله كارى ندارند.
***
نظام سرمايه دارى و بحران اقتصادى و
مصائب ناشى از آن ،مانند بى كارى و فقر و
فﻼكت ،يا درآمدهاى به شدت كم ،با مساله ى
حاشيه نشينى رابطه اى تنگاتنگ و درهم تنيده
دارد .در شرايطى كه اقتصاد سرمايه دارى
ايران در بحرانى عميق دست و پا مى زند
و بار اين بحران را بر دوش طبقه ى كارگر
آوار مى كند؛ هزينه هاى زندگى هر روز به
طرز سرسام آورى بيش تر مى شود ،اجاره
بهاى مسكن به طرز بى سابقه اى افزايش
مى يابد ،هزارها كارخانه و كارگاه تعطيل
مى گردد ،شدت و فشار كار كمر كارگران را
خُ رد مى كند ،ميليون ها كارگر بى كار و دچار
فقر و فﻼكت مى شوند ،و كارگرانى كه كار
مى كنند هم با دست مزدهاى به شدت كم
از پس مخارج يك زندگى ساده برنمى آيند
و ...روشن است كه ديگر اجاره نشينى براى
كارگران و مردم كم درآمد حتا در محﻼت
پايين شهرهاى بزرگ نيز مُيسر نيست .و در
چنين شرايطى ،چاره اى براى خانواده هاى
كارگرى و كم درآمد باقى نمى ماند كه از
شهرها دور شده و هر چه بيش تر به حاشيه ى
شهرها پناه ببرند .بدين ترتيب است ،كه
حاشيه نشينى و مردم حاشيه نشين روز به روز
متداول تر و بيش تر مى شود و بنا به برخى
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از آمارها به بيست ميليون نفر مى رسد ،يعنى
تقريبا يك نفر از هر چهار نفر ساكن ايران!
حاشيه نشين ها به اعتبار موقعيت عينى خود،
جزيى از موجوديت طبقه ى كارگر هستند.
آن ها مُسبب وضعيت نابسامان و ناهنجارى
كه در آن گرفتار شده اند ،نيستند .برعكس،
آن ها قربانيان اصلى نظام سرمايه دارى هستند.
اكثريت عظيم اين جمعيت چند ميليونى كار
مى كنند و يا در جُ ست وجوى كار به هر درى
مى زنند .آن ها استثمار مى شوند و ارزش
اضافه توليد مى نمايند .مشكﻼت زندگى در
حاشيه ى شهرها ،بى كارى و بزه كارى و،...
مشكﻼتى است كه نظام گنديده و متعفن
سرمايه دارى بر اين بخش از طبقه ى كارگر
تحميل كرده است .اگر كار ،بيمه ى بى كارى
مُكفى و مناسب ،آموزش هاى تخصصى ﻻزم
براى اشتغال ،بيمه هاى اجتماعى و بهداشتى،
امكانات تحصيلى و تفريحى و ورزشى ،و در
مجموع همه ى آن چه كه براى يك زندگى
سالم و شايسته ى انسانى ﻻزم است در جامعه
وجود مى داشت ،نه حاشيه نشينى شكل
مى گرفت و نه مردمى كه به علت بى كارى و
فقر و فﻼكت عمومى ،يا درآمدهاى به شدت
كم ،و محروميت از همه چيز ،ناچار باشند به
كارهاى روزمزدى و موقت ،دست فروشى،
قاچاق كاﻻ ،جُ رم و ساير ناهنجارى هاى
اجتماعى سوق داده شوند .پايان دادن به
سرنوشت عذاب آور اين كارگران ،تنها و تنها،
در گرو مبارزه ى ضدسرمايه دارى طبقه ى
كارگر است .به اندازه اى كه اين مبارزه به
شكل شورايى سازمان يابد ،گُسترده شود،
به افق لغو كار مزدى مُجهز گردد ،اتحاد و
هم بستگى وسيع ترين توده ى طبقه ى كارگر
بر عليه ستم و استثمار سرمايه دارى تامين
شود ،به همان اندازه هم اين بخش از طبقه ى
كارگر در كنار همه ى برادران و خوهران
هم زنجير و هم سرنوشت خود از نكبتى كه
نظام سرمايه دارى بر آن ها تحميل كرده است،
آزاد خواهند شد.
مه ٢٠٢١
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