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 گردان:هاوزبالهتعاونی

 گردانکمککنند؟توانندبهزبالههاچگونهمیتعاونی

 مقدمه

گرایی، افزایش جمعیت شهرها، حساسیت مردم به  مصرف
حفظ محیط زیست و الزام به نظافت شهر از جمله 

گردی را رایج کرده  عواملی است که تولید زباله و زباله
است. امروزه زباله به ویژه در شکل خشک آن، ثروتی 

آوری و تفکیک، به ارمغان  بزرگ برای انحصارگران جمع
گردی، تنها یک شغل برای  آورده است. در واقع، زباله

پذیر اجتماع نیست، بلکه با وجود عرضه و  اقشار آسیب
تقاضای ثابت، در عمل، یک صنعت پایدار محسوب 

 شود.  می

یافته و در حال  گردی در سراسر جهان اعم از توسعه زباله
توسعه، در دو بخش رسمی و غیر رسمی شکل گرفته 

دستمزد بودن آن، شرایط زندگی را  است. سختی کار و کم
نماید، اما مساله اصلی  برای شاغالن این بخش دشوار می

این است که سهم بخش غیررسمی همواره در حال 
های غیرقانونی و بعضا  افزایش است. در این بخش، شبکه

شوند که مبتنی بر رانت بوده و با بکار  پنهانی ایجاد می
های  گماردن کودکان و مهاجران، درصدد کاهش هزینه

 کار هستند. 

شود که به  آوری زباله اغلب توسط کسانی انجام می جمع
لحاظ اقتصادی در طبقه فقیر و به لحاظ اجتماعی در قشر 

گیرند. بر این اساس دور از انتظار  پذیر قرار می آسیب
نیست که زیست روزمره انسان با زباله همواره با ریسک 

سالمتی مواجه باشد. مواجهه مداوم با مواد دور ریخته 

های  تواند منجر به آلودگی و ابتالء به بیماری شده، می
جسمی و روحی شود. این مخاطرات پیرو شیوع ویروس 

افزایش یافته و ریسک ابتالء به کرونا و انواع  91کووید 
 دهد. گردها را افزایش می های تنفسی برای زباله بیماری

گردها اغلب در مجاورت محل کار خود در مناطق  زباله 
هایی  کنند. محله ای و فقیرنشین شهرها زندگی می حاشیه

که بعضا انگ مجرمانگی دارند، فرهنگی خشن و افرادی 
افسرده دارند. گرفتار شدن در تله فقر مبنی بر رفت و 

حاصل میان فقر اقتصادی و فرهنگی منجر به  برگشتی بی
شود.  استمرار مداوم سبک زندگی محرومانه آنها می

عالوه بر این نگاه دیگر افراد در جامعه، عالوه بر طرد 
نشینی، طرد اجتماعی و خشونت را  جغرافیایی و حاشیه

های  کنند. یک نمونه اعمال خشونت علیه محله تجربه می
پاکسازی ”گردان در کلمبیا، کمپینی با عنوان  اسکان زباله

است که توسط برخی از شبه نظامیان طراحی “  اجتماعی

گردان انجام دادند. یکی  شده و حمالتی را مکررا به زباله
گرد در سال  نفر زباله 04از اقدمات این کمپین کشتار 

بود که اعضاء بدن آنها را برای اهداء جدا شدند و  9111
های علوم پزشکی انتقال  باقی مانده اجساد به دانشگاه
نفر  1444، حدود 9110یافت. این کمپین تا سال 

 گرد در نتیجه عملیات این کمپین کشته شدند.  زباله

 

 »یغمای کودکی«با ارجاع به کتاب 

  مورد معاادل  0044گرد هستند که  هزار زباله 90در تهران
 یک سوم، کودک و نوجوان هستند. 

 91گردهای چرخی و کتافای حادود  متوسط درآمد زباله 
میالایاون  9.1میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها 

 تومان است.

  میلیارد  1104های خشک  ، ارزش کل زباله9910در سال
میلیارد تاوماان و در  044تومان بوده. در بخش رسمی 

 میلیارد تومان برآورد شده است. 1104بخش غیررسمی 

 درصاد بارای  9.1هاا   آوری زباالاه سهم عوامل جمع
درصد اربااب یاا  40.0درصد پیمانکاران،  19شهرداری، 

 0درصد واناتای،  1.1گرد،  درصد زباله 94.1کار،  صاحب
 درصد کودکان اعالم شده است. 1.0درصد چرخی، 

 گردی چیست؟ زباله

آوری و تفکیک دستی  جمع«(   1440المللی کار ) سازمان بین
های مخلوط در  مواد قابل بازیافت یا قابل استفاده مجدد از زباله

ها و مخازن خیابانی، مراکز انتقال و  مراکز دفع زباله، از سطل

 »آوری زباله های جمع همچنین کامیون
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گردی هست و نه  در این شرایط که نه گریزی از زباله
های مردم نهاد و نهادهای نیمه مستقل و  گزیری، سازمان

کننده شرایط  توانند تعدیل ها می خودگردانی چون تعاونی
گردان باشند. این نهادها  برای جمعیت رو به افزایش زباله

ها درآمد بیشتری را  توانند با حذف واسطه در وهله اول می
توانند  ها می برای اعضاء خود تامین کنند. پس از آن تعاونی

الزم به پردازش و نظافت   با فراهم آوردن ابزار و فناوری
ها بپردازند. این اقدام عالوه بر کارآفرینی برای  زباله

واسطه با صنعت را نیز  های ارتباط بی کارگران جدید، زمینه
توانند با ایجاد  ها می کند. همچنین تعاونی فراهم می
ها و اجتماع برای اعضاء، به مطالبه شرایط  گردهمایی

استاندارد کار پرداخته و  دسترسی به تسهیالت در 
هایی چون  بهداشت، آموزش و تغذیه امکان بهبود  زمینه

 ها فراهم نمایند.  گرد زندگی را برای زباله
در این گزارش برآنیم تا به مرور برخی از تجربیات 

گردها  ها در سطح جهانی در ارتقاء زندگی زباله تعاونی
 بپردازیم.  

 مروری بر تجربیات موفق

 برزیل

اشتغال غیررسمی که روایتگر بخش بزرگی از روابط کاری 
در برزیل است، در کنار 

خانمانی و فقر  بی
گسترده، زمینه را برای 
تجمع در مشاغل کاذب 
و استثمار نیروی کار 
فراهم کرده است. بر 
این اساس، در این 
کشور ضروری است که 

هایی جهت  سیاست
دهی بازار کار تدوین شده و اجرا شوند. در این  سازمان

خانمان  گردان و افراد بی هایی متشکل از زباله شرایط تعاونی
 شوند.  سابق به عنوان بدیلی برای بازار غیررسمی ایجاد می

های برزیل است که در  ترین تعاونی آسماره، یکی از موفق
در شهر بلو هوریزونته به معنی غروب زیبا قرار  9114سال 

دارد. منشا اصلی این نهاد مستقیما در ارتباط با مساله 
خانمانی در ایالت میناز جرایس بود، که با هدف ادغام  بی

اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد و امروز به مدلی برای 
 ها در سراسر برزیل تبدیل شده است.  تعاونی

های مشارکتی  بودجه 1444تا  9114های  در فاصله سال
ها قرار  افزایش یافت و روزافزون مورد استفاده دولت

ها و دیگر  ترتیب امکان فعالیت تعاونی گرفت. بدین
ها در جامعه مدنی به طور فعال فراهم گردید. در  سازمان

این شرایط تعاونی آسمار با جذب افکار دولت و 
گذاران توانست که بودجه قابل توجهی جذب کرده  سیاست

 و فعالیت خود را توسعه دهد.

درصد آتها زن  44امروز این تعاونی با اعضایی که حدود 
تن زباله را از مدارس، مشاغل  944هستند، به طور ماهانه 

آوری و بازیافت کرده و به صنایع  ها جمع و سکونتگاه
توانند با  فروشد. مادران شاغل در این تعاونی می می

مندی از خدمات مراقبت از کودکان ساعات کاری  بهره
بیشتری و پربارتری داشته باشند و مجبور به استقرار فرزند 

 خود در محل کار ندارند. 

 کلمبیا

کنندگان زباله در جهان در  پویاترین جنبش تعاونی جمع 
کلمبیا قرار دارد. یک سازمان غیردولتی با عنوان بنیاد 

گردها  به زیاله  در تشکیل تعاونی 9191اجتماعی از سال 
این بنیاد برنامه ملی بازیافت  9119کند. در سال  کمک می

کارخانه  944را آغاز کرد که تاکنون نیز در بیش از 
 شود. آوری زباله در سراسر این کشور اجرا می جمع

این بنیاد برای تامین بودجه خود از حمایت موسسات اداری 
مند شده و حق عضویت را از اعضاء نیز  و تجاری بهره

کند. این نهاد به پشتوانه تنظیم این گردش  دریافت می
بهره به  های کم مالی قادر به پرداخت تسهیالت مالی و وام

به بیش از  9119شود. بنیاد اجتماعی در سال   اعضاء می
هزار دالر آمریکا کمک مالی اهداء کرد. در این  944

ساختار، در صورتی که هر تعاونی جدید تصمیم بگیرد به 
تر  برنامه بازیافت ملی بپیوندند، ساختاری بزرگتر و پیچیده

 کند.  ای و محلی پیدا می های ملی، منطقه شامل  انجمن
آوری زباله  های جمع ترین تعاونی کوپرار یکی از موفق ری

در کلمبیا و آمریکای التین است. این تعاونی در سال 
کننده زباله  عضو جمع 9444ایجاد شد و تاکنون  9199

درصد از آنها نیز زن هستند. نخستین موفقیت  14دارد که 
برابر بیش  9.4این تعاونی، آن است که اعضاء این انجمن 

از حداقل میانگین دستمزد رایج را دارند و از سیستم 
 شوند.  مند می پزشکی اجتماعی نیز بهره

 دهد که عبارتند از  این تعاونی سه نوع فعالیت انجام می

ی  جامد کوچک:  . خدمات زباله9  عاون ت ن  ی ا

قراردادی با شهر گوارن امضاء کرده که به موجب آن مواد 
کند. در سال  آوری و دفع می جامد تولید شده را جمع

 عایدی ایجاد کرد.  میلیون پزو 94، این فعالیت 9111

ه  . خدمات پاکبانی و باغبانی:3 ت ب دما خ ن  ی ا

های محلی،  صورت ویژه در اماکنی چون  اتوبوس
های  های خصوصی، فضاهای عمومی، نمایشگاه شرکت

 شود. ها ارائه می محلی و همایش

ء  . معرفی کارگران موقت:9 ضا ی اع عاون ت ن  ی ا

کند که  خود را عنوان به نیروی کار موقت معرفی می
های دولتی و خصوصی  توانند به استخدام شرکت می

 درآیند.

 آرژانتین

ساله در آرژانتین، در چند  944گردی با وجود قدمت   زباله 

سال گذشته به طور چشمگیری افزایش داشته است. 

بحران اقتصادی اخیر که همراه با افزایش نرخ ارز، کاهش 

ارزش پول ملی، تعطیلی تولید داخلی و گرانی واردات بود، 

باعث بیکاری گسترده در این کشور شد و از آنجایی که 

های زیادی در  مهارتی بودند، گزینه بیکاران اغلب افراد کم

بازار رسمی اشتغال نداشتند. پیرو این روند تولید نیز به 

کند و در نتیجه بخشی از این افراد  سمت بازیافت میل می

ها مشغول  راهی بازار کار غیررسمی شده و در خیابان

 گردی شدند.  زباله

تعاونی در بوینس آیرس وجود  90در حال حاضر بیش از  

سیبو  ترین آنها، ال دارد که یکی از مهمترین و معروف

شود  است. این تعاونی توسط زنان تشکیل شده و اداره می

های جامد کرده  و توجه خود را معطوف به مدیریت زباله

عضو دارد که بیشتر آنها زن هستند.  941است. این تعاونی 

 19ای که  ای برای ارائه خدمات به منطقه آنها توافقنامه

اند.  دهد، با دولت امضاء کرده بلوک شهر را پوشش می

اعضاء این تعاونی مواد قابل بازیافت را تفکیک کرده و 

ها جدا کرده و با  خطری را از زباله مواد نسبتا تمیز و کم

 دهند. قیمت باالتر ارائه می
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 مکزیک

مکزیک یکی از تجربیات موفق جهانی در تشکیل تعاونی 

بندی   گردان است. اعضاء انجمن تعاونی طبقه برای زباله

تن 944های شهری شامل   درصد از زباله 4مواد تقریبا 

کاغذ، مقوا، شیشه، الستیک، پالستیک، استخوان حیوانات، 

کنند. ماجرای  مواد آلی و فلزات را در یک روز بازیافت می

با اعتراض علیه انحصار یک  9104این موفقیت از سال 

واسطه با حمایت یکی از کسبه محلی و همراهی 

 شهرداری دلسوز اغاز شد.  

های مهم فعالیت این تعاونی، دریافت مواد  یکی از زمینه

های  قابل بازیافتی چون کاغذ و ضایعات فلز از کارخانه

مونتاژ است. اعضاء این تعاونی پس از دریافت این مواد به 

پردازند. آنها از درآمد باالتری برخودار  پاکسازی آنها می

های رسمی که  های آموزشی و برنامه هستند و در دوره

کنند و از  شود، شرکت می  توسط این تعاونی برگزار می

شوند. در سوی  مند می خدمات بهداشتی و قانونی نیز بهره

دیگر، صنعت در مکزیک نیز نیازمند مواد بازیافتی بوده و از 

کنند. آوازه این موفقیت تا جایی  ها خریداری می تعاونی

است که دیگر کشورها در این منطقه از جمله  ونزوئال، 

پرو، اکوادور، گواتماال و کاستاریکا نیز به تاسیس 

 اند.  کنندگان زباله روی آورده هایی برای جمع تعاونی

 

 هایی از آسیا نمونه

 فیلیپین

کنندگان زباله  های جمع های اخیر، تشکیل تعاونی در سال 
در آسیا روند افزایشی داشته است. در شهر مانیل در کشور 

ای را  فیلیپین، گروه غیر دولتی انجمن زنان بالیکاتان برنامه
تدارک دید. این برنامه که در ابتدا به عنوان یک سیستم 

آوری زباله و خریداران سیار بازیافت برای یک  رسمی جمع
کار  9199خوان در سال  واسطه مشخص در شهر سن

های مختلف  کرد، اکنون ساختاری متشکل از تعاونی می
 است. 

شهر  90هایی در هر کدام از  امروز در کشور فیلیپین تعاونی

شود. در این  بزرگ فعال هستند، که مترو مانیل خوانده می

ها در یک مسیر ثابت و  برنامه هر یک از اعضاء این تعاونی

های قابل بازیافت  آوری زباله تعریف شده، به خرید و جمع

 پردازد.  می

واسطه است که  910در حال حاضر این برنامه متشکل از 

همیار محیط زیست سازمان  9444تعاونی و تقریبا  90در 

 0444اند. اعضاء با ارجاع به برنامه ماهانه اعالمی،  یافته

ها از  کنند. این تعاونی تن مواد قابل بازیافت را بازیافت می

توانند از اداره تجارت و صنایع  تسهیالتی برخوردارند و می

 بهره و وثیقه دریافت کنند.  های کم فیلیپین وام

 هندوستان

آوری  غیردولتی اکسنورا در هندوستان، برنامه جمع  سازمان
کنندگان  درآمد اجرا نمود. جمع های کم زباله را در محله

زباله که از آنها به عنوان زیباکننده خیابان نیز نامبرده 
شوند. این  شود، طی فرآیندی برای فعالیت انتخاب می می

ها را قبل از دفن، تفکیک  افراد موظف هستند که زباله
 نموده و موارد قابل بازیابی را تمیز نمایند. 

های  آوری زباله در محله واحد جمع 144امروزه حدود 

فقیرنشین و در مناطق متوسط وجود دارند. این برنامه 

آوری زباله است،  های متمایز جمع همچنین دارای فعالیت

ها را کاهش و میزان  دهد، زباله درآمد آنها را افزایش می

دهد و به ایجاد یک محیط  آوری آنها را افزایش می جمع

 کند.  شهری تمیزتر کمک می

کننده پارچه، یک شرکت  هزار جمع 1در شهر پونا تقریبا 

درصد  14حدود  9114اند که در سال  تعاونی تاسیس نموده

های تولید شده توسط یک میلیون نفر از ساکنان  از زباله

 شهر را بازیافت کرد. 

 اندونزی

بر خالف دیگر کشورهای آسیایی، در اندونزی به جای 

نهاد، دولت قوانین ملی را   های غیر دولتی و مردم سازمان

 کنندگان زباله وضع کرده است.  برای حمایت از جمع

رییس جمهور وقت، سوهارتو، اعالم کرد  9111در سال 

آوری زباله برای اقتصاد و محیط زیست این کشور  که جمع

های  مفید است. اکنون دولت مرکزی از تشکیل تعاونی

های  کند. بانک های خیابانی حمایت می آوری زباله جمع

کنند و  ها وام اعطاء می خصوصی هم به این تعاونی

کنندگان زباله  گذاران نیز برای افزایش درآمد جمع سیاست

 اند. هایی را اعالم و اجرا نموده برنامه

 

 کنندگان زباله: اتحادیه جهانی جمع 

کنندگان زباله یک شبکه جهانی است  المللی جمع اتحادیه بین
کنندگان زباله در بوگوتا  که پس از اولین کنفرانس جهانی جمع

شکل گرفت. این سازمان از سوی  1449در کلمبیا در سال 
های آفریقا، آمریکای التین و آسیا در چندین  اتحادیه 

کنوانسیون از طرح سازمان ملل متحدد در زمینه تغییرات 
سوز حمایت کرده است.  های زباله هوایی، با استقرار دستگا و آب

این اتحادیه در حال حاضر بر تبادل اطالعات وتجربیات هزاران 
 آوری زباله در جهان متمرکز شده است.  سازمان مسئول جمع

در این ساختار، شبکه آمریکای التین سازمانی است که کلیه 
های کارگری  آوری زباله و جنبش های مسئول در جمع سازمان

در سراسر این منطقه را متحد کرده است. آمریکای التین یکی 
گردان است و ماموریت آن  گذاران اتحاد جهانی زباله از بنیان

گو بین  و باشد. آغاز گفت کنندگان زباله می بهبود شرایط کار جمع
کشورها به منظور اشتراک تجربیات، سازماندهی و اقدام است. 

کشور این منطقه است  94گرد در  این شبکه نماینده افراد زباله
، هر دو سال یکبار کنفرانس یا نشست 1444و از سال 

گیری  کند. الزم به ذکر است که روند شکل ای برگزار می منطقه
 این شبکه در ابتدا از کشورهایی چون کلمبیا و برزیل آغاز شد.

ای برای شناسایی و تماس  در آفریقا، فرآیند سازماندهی با برنامه
کننده زباله در سراسر آفریقا توسط سازمان  های جمع با گروه

انجام شده است. مهمترین   زنان در اشتغال غیررسمی
های زیر مجموعه این اتحادیه عبارت از انجمن  سازمان

کنندگان زباله درآفریقای جنوبی، انجمن کتاب در سنگال،  جمع
 اتحادیه کنیا و شبکه جمهوری دموکراتیک کنگو هستند.
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