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جستارهایی در پالسCو/ به کوشش محمدرضا جوادی ی9انه، جبار رحمان5، سعیده زادقناد، عبدال.ه عنوان و نام پدیدآور
بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 

فیپاوضعیت فهرست نویس5تهران: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٩۵.مشخصات نشر

٣۴٧/٣۶٣رده بندی دیویی۵٢١ص.مشخصات ظاهری

بالها ‑‑ جنبه های جامعه شناخت5.موضوع

رسانه ها و افکار عموم5.موضوع

مسائل اجتماع5 – ایران – تهران.موضوع

مدیریت بحران—ایران – تهران.موضوع

بالها ‑‑ آینده نگری.موضوع
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ناشر: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به کوشش: محمدرضا جوادی ی9انه، جبار 

رحمان5،  سعیده زادقناد، عبداال.ه بیچرانلو.
امیری، وزیر  با مقدمه: سید رضا صالح5 

فرهنگ و ارشاد اسالم5
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.

همه حقوق این اثر برای پژوهش<اه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پی<رد قانونG دارد.

نشانG: تهران، پایین تر از میدان ول5 عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات

Email:nashr@ric.ir  ٨٨٨٩٣٠٧۶ :۶٢٧۴‑ ١۴١۵۵.تلفن: ٨٨٩٠٢٢١٣ . دورنگار :Gصندوق پست
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در میان خبرهای فراوان منتشر شده در مورد فاجعه فروریختن ساختمان 
پالس?و، این گمانه در رسانه های اجتماع: مطرح شد که برخ: کارگران 
افغانستان: غیرقانون: هم در میان قربانیان زیر آوار مانده وجود دارند، اما 
خانواده هایشان از ترس شناسایی شدن و اخراج، گمشده شان را گزارش 
نم: کنند. تاکنون شواهد قابل اعتمادی به دست نیامده که صحت این 
ایران، کارگران  آن جا که در صنعت پوشاک  از  اما  را نشان دهد  ادعا 
تخریب  با  داشت  انتظار  م: توان  بسیاری جذب  شده اند،  افغانستان: 
کارگاه های تولیدی پوشاک واقع در ساختمان پالس?و، اتباع افغانستان: 
هم در میان آسیب دیدگان و بی?ارشدگان وجود داشته باشند. به سبب 
غیرقانون: بودن حضور کارگران افغانستان: در این فعالیت اقتصادی، 
 Xآمار رسم: و ثبت شده ای از آن ها وجود ندارد و کارفرمایان نیز معموال
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از ترس مجازات قانون:، تمایل: به تأیید استفاده از این کارگران نشان 
نم: دهند. درنتیجه، عجیب نیست که در فضای عموم: و رسانه ای 
کشور که پر از قدرشناس: و احترام به آتش نشان های فداکار و همچنین 
هم دل: عموم: در مورد لزوم حمایت از کسبه و کارگران متضرر و بی?ار 
شده است، کارگران افغانستان: که احتماالX از آسیب دیدگان این حادثه 
به شمار م: آیند، یb سره از توجه افکار عموم: به دور مانده اند. حادثه 
پالس?و از این  جهت، شاید مجال: است برای برانگیختن حساسیت 
ایران که  جامعه در مورد وضعیت فرودست ترین الیه طبقه کارگر در 
در  بل?ه  است،  محروم  شهروندی  متعارف  حقوق  بسیاری  از  نه تنها 

فاجعه ای با این ابعاد حت: حضورش به رسمیت شناخته نم: شود.
از آغاز مهاجرت گسترده مهاجران و پناهندگان افغانستان: به ایران، 
حدود ٣٧ سال م: گذرد و در ط: این سال ها، شرایط زندگ: شان فراز و 
فرودهای فراوان: داشته است. لی?ن در نگاه: کل: در طول این سال ها، 
وضعیت زندگ: این مهاجران نه  تنها رو به بهبود اساس: نبوده، بل?ه 
در موارد متعددی سخت تر و خدمات دریافت: شان محدودتر هم شده 
ایران، عمدتاً از مشاغل ساده کارگری  بازار کار  است. ورود آن ها به 
فعالیت های  و  دام داری  و  ساختمان، کشاورزی  صنعت  بخش  در 
زمان  با گذشت  شد.  آغاز  در کوره پزخانه ها  چون کار  طاقت فرسایی 
و به ویژه با شروع دستگیری و اخراج اتباع افغانستان: از ابتدای دهه 
١٣٧٠، بخش: از این کارگران به سمت مشاغل: تمایل پیدا کردند که 
تردد کمتر در محیط عموم: شهرها و کاهش  آن ها  مشخصه اصل: 
خطر دستگیری شان توسط پلیس بود. از این زمان، بسیاری از کارگران 
افغانستان: به کارگاه های تولید پوشاک و محصوالت چرم: مانند کیف 
و کفش وارد شدند که هم به لحاظ بدن: فشار کار کمتری نسبت به 
هم  و  داشت  در کوره پزخانه  یا کار  مشاغل: چون کارگری ساختمان 
این که مجبور نبودند روزانه خطر دستگیری در «افغان: بqیر» را به جان 
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بخرند و برای یافتن کار ساختمان: در میدان های شهری بایستند. 
در نتیجه، «خیاط:» به ی?: از حرفه های اصل: کارگران زن و مرد 
افغانستان: در ایران بدل شد. شاید امروز بسیاری از ایرانیان که کارگران 
افغانستان: را بیشتر به عنوان کارگر ساختمان:، نگهبان یا نیروی خدمات: 
دیده اند، ندانند که بسیاری از پوشاک زنانه و مردانه ای که استفاده م: کنند 
توسط این نیروی کار تولید شده است. کارگران: که ساعت های طوالن: 
(معموالX از هفت صبح تا نه شب) در نامناسب ترین شرایط کاری در 
واحدهای تولیدی کارگاه: با کمترین دست مزد برای کارفرمایان ایران: 
این کارگران در مناطق حاشیه ای  از  افغانستان: کار م: کنند. برخ:  و 
شهر با خانواده شان زندگ: م: کنند، اما به جهت فاصله زیاد تا محل کار 
و لزوم اجتناب از تردد در شهر، شب ها نیز در کارگاه م: مانند و آخر 

هفته ها به خانواده خود سر م: زنند. 
عالوه بر این شرایط سخت کاری، نکته بسیار مهم در مورد این 
کارگاه ها، شیوع مصرف مواد مخدر و خطر اعتیاد است. این مسئله، 
با  که  م: گیرند  یاد  برخ: کارگران  این که  اول  دارد:  اصل:  دلیل  دو 
مصرف مواد مخدر م: توانند ساعت های بیشتری کار کنند و در نتیجه 
در مدت کمتری پس انداز بیشتری داشته باشند. دومین دلیل، احساس 
سرخوردگ: مفرط از شرایط زندگ: در ایران و تجربه ناخوشایند از نحوه 
برخورد مردم در فضاهای عموم: در تعامالت روزمره است. توهین، 
افغانستان:  روزه یb جوان  از تجربه هر  بدرفتاری، بخش:  و  تحقیر 
است که در تلفیق با ناامیدی و احساس بی قدرت:، پناه بردن به مواد 
مخدر، آسان ترین راه التیام آن محسوب م: شود؛ آن چه در این کارگاه ها 
معموالX به سادگ: و به وفور در دسترس است. درنتیجه اگر کس: مایل به 
شناخت شرایط زندگ: اتباع افغانستان: در ایران باشد، کارگاه های تولید 
 bپوشاک ی?: از گویاترین عرصه های بازنمایی تلخ: زندگ: به مثابه ی

«افغان:» در جامعه ایران است.  
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وضعیت کارگران افغانستان: در سایر مشاغل کارگری در مواردی 
حت: بدتر از کارگاه های تولیدی پوشاک است. امروز در کشور، اغلب 
بدنه اصل: نیروی کار در مشاغل سخت در حوزه های مختلف اقتصاد را 
نیروی کار افغانستان: تش?یل م: دهد. حفر تونل های مترو، جمع آوری، 
در کارخانه های  یا کار  بزرگ  شهرهای  در  زباله  بازیافت  و   bتفکی
به  که  افغانستان: اند  فعالیت های کارگران  از  نمونه هایی  سنگ بری، 
سخت: کار  سبب  به  ایران:  کارفرمایان، کارگران  از  بسیاری  شهادت 
و دستمزد پایین تمایل: به آن ندارند. در کنار این فعالیت ها م: توان 
و  دام داری  بخش  در  دیqر  مشاغل سخت  از  به مجموعه ای گسترده  
خطرناک  صنایع  باربری،  دباغ:،  صنعت  و  کشاورزی، کشتارگاه ها 
شیمیایی مانند رنگ سازی اشاره کرد که به نحوی گسترده  از کارگران 
افغانستان: استفاده م: کنند. اگر این شرایط کاری با حقوق و مزایای 
شغل: ناچیز و فقدان حمایت های قانون: از این نیروی کار، در کنار 
هم گذاشته شود، آنگاه کامالz آش?ار است که اتباع افغانستان:، قربان: 
شدیدترین ش?ل استثمار و بهره کش: از نیروی کار به سبب جایqاه شان 
در نظام اجتماع: ایران هستند. این موضوع، هم در مورد نیروی کار 
افغانستان: که به طور قانون: ام?ان اشتغال در برخ: مشاغل تعریف شده 
از سوی وزارت کار را دارد و عموماً با قراردادهای شفاه: و به دور از 
نظارت قانون: به کار گمارده م: شود و هم در مورد نیروی کار غیرقانون: 
افغانستان: که در بخش های مختلف شاغل اند، صدق م: کند. غیر از 
این که پوشش بیمه درمان:، بیمه بازنشستگ: یا بیمه بی?اری در مورد 
کارگران افغانستان: عمالz موضوعیت ندارد، در مواردی که فرد دچار 
صدمات جسم: به سبب سانحه کاری م: شود، دریافت خسارت یا 
هزینه درمان تنها و تنها به اراده کارفرما بستگ: دارد و در بسیاری موارد 
به سبب فقدان حمایت قانون:، دست فرد سانحه دیده از همه جا کوتاه 
است، اما حادترین ش?ل سوءاستفاده در مورد کارگران غیرقانون: است 
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که در برخ: موارد کارفرمایان در موعد پرداخت حقوق با خبر دادن 
حضور وی به پلیس و در نتیجه دستگیری و اخراج او حت: از پرداخت 
حقوق وی هم سر باز م: زنند. لذا موقعیت قانون: و حقوق: کارگران 
افغانستان:، دست کارفرما را برای استثمار حداکثری آن ها باز م: گذارد 
پذیرش سخت ترین  استیصال کارگران سبب م: شود چاره ای جز  و  
شرایط کاری با حداقل دستمزد بدون برخورداری از مزایایی فراتر از 

دستمزد روزانه نداشته باشد.
از واقعیت های تلخ  با فروریختن ساختمان پالس?و بخش هایی   
شهر با انقطاع در امر روزمره، خود را به عریان ترین ش?ل به نگاه های 
تا  شد  سبب  رویداد  این  شوک  عرضه کردند.  شهروندان  بهت زده 
ایمن نبودن بخش بزرگ: از ساختمان های شهر، شرایط سخت کاری 
افکار  توجه  مورد  کشور،  در  بحران  مدیریت  ضعف  یا  آتش نشان ها 
 bعموم: قرار گیرد و خواست عموم: برای اقدام جدی درباره هر ی
این موارد، حادثه  بر  اما عالوه  به نیرومندترین ش?ل مطرح شود.  از 
به شرایط  توجه  برای  ایران  به جامعه  دیqری  تلنگر  پالس?و م: تواند 
زندگ: سه میلیون نفر از ساکنان این سرزمین باشد که عل: رغم حضور 
بیش از سه دهه در ایران و کمb های غیرقابل انکار به تولید و آبادان: 
کشور، هنوز به عنوان شهروندان درجه دو از بسیاری خدمات و ام?انات 
و  بیqانه سازی  رسانه های جمع:، سوژه  در  مداوم  به طور  محروم اند، 
شرانگاری اند و روزانه در کوچه ها و خیابان های شهر مورد تحقیر و 

تبعیض بخش: از ساکنان محل: قرار م: گیرند. 
دهه های  ط:  در  ایران  اقتصادی  مناسبات  در  داشت،  توجه  باید 
رأی  به  سیاست مداران  نیاز  و  منافع کارفرمایان  هم راستایی  گذشته، 
اقشار فرودست ایران: در بستر کل: رکود تولید، عمالz کارگران ایران: و 
افغانستان: را در برابر هم قرار داده و زمینه بهره کش: ظالمانه از نیروی 
کار افغانستان: را فراهم کرده است. تجربه سال های اخیر گواه: م: دهد 
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که به سبب درهم تنیدگ: این منافع، در غیاب فعالیت مؤثر نهادهای 
مدن: و مردم:، عمالz گسست از این وضعیت ناعادالنه نامم?ن شده 
است. رویداد فروریختن پالس?و این مجال را برای جامعه مدن: ایران و 
رسانه های مستقل فراهم م: کند تا با برجسته کردن نوع مواجهه دولت 
با کارگران افغانستان: در این حادثه، بی اعتنایی غیرانسان: به وضعیت 
آنان را در فضای عموم: جامعه به مسئله تبدیل کنند. نقش تعیین کننده 
این  تلخ:  از  برآمده  همدل:  مرزهای  تالش کنند  است که  این  آنان 
ایران  از جامعه  یابد که طردشده ترین بخش  به نحوی گسترش  فاجعه 
نیز در برگیرد. در شرایط:  را  افغانستان:  پناهندگان  یعن: مهاجران و 
که نمایندگان مجلس و دولت ها به سبب نگران: از دست دادن رأی 
فقرای شهری معموالX برای ارتقای شرایط زندگ: کارگران افغانستان: 
اقدام مؤثری انجام نم: دهند، ایجاد حساسیت در جامعه، آگاه: بخش: 
اهرم  عموم:  افکار  فشار  ش?ل گیری  درنهایت  و  ایران:  به کارگران 
قدرتمندی است که م: تواند به تغییرات جدی در قوانین مهاجرت و 
به کارگیری نیروی کار خارج: بر اساس اصول و قواعد منصفانه کار 

منجر شود. 




