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 گفتار پراکسیسپیش

 های اجتماعی پیدارانی و حفظ نظم موجود نیازی حیاتی به پژوهشبریم که حکمای به سر میدر زمانه

ل روابط اجتماعیِ موجود های کالن در راستای مدیریت و کنترگذاریکرده است، تا جایی که سیاست

ت شناسانه ناممکن شده است. عقالنیهای پژوهشی جامعهسیاسی و یافته-های اقتصادیبدون یاریِ تحلیل

ی سیاسی را در خود جذب کرده است که مهار و دفعِ حاکم در این دوره بیش از هر زمانی این آموزه

تواند صرفاً از طریق سرکوب قهرآمیز موجود نمی زدنِ نظمهای اقشار ناراضیِ جامعه برای برهمبالقوگی

ها حاصل شود، بلکه در این راستا باید تا جای ممکن سرکوب و و مستقیم اعتراضات پس از وقوع آن

شده برای جلوگیری از بروز اعتراضات اجتماعی به کار بسته شود. به بیان گیرانه و مهندسیمدیریتِ پیش

های مقاومت شود که امکانها و اشکالی اجرا میحاکم ضرورتاً به شیوههای نظام دیگر، امروزه سیاست

شان در تضاد قرار دارد را از میان برداشته یا به حداقل برساند. ها با منافعاقشاری که اجرای این سیاست

رانی بر جامعه ضرورتاً های حکمگرانه حین اجرای سیاستدرنظرگرفتنِ تمهیدات پیشینیِ سرکوب

ون های گوناگپردازیها و دادههای اجتماعی و تحلیلطلبد که حاوی نتایج پژوهشاتی شناختی میملزوم

ه ها برود که در پیامد اجرای آن سیاستی جوانب مختلف زیست اقشاری باشد که بیم آن میدرباره

گیری طیف وسیعی از خدمتاعتراض دست ببرند. در همین راستا، حاکمیت در پی جذب و به

رانی و مدیریت بر ی علوم اجتماعی در راستای اهداف حکمگران در حوزهآموختگان و پژوهشنشدا

م گران علوگیرد که حتی شاید پژوهشهایی پی میجامعه است، و این هدف را بعضاً با تعریف پروژه

 .های پژوهشی خود چندان آگاه نباشندها از ابعاد کارکردهای فعالیتاجتماعیِ درگیر در آن

های اجتماعی نیست. عقالنیت جریان ی پژوهشی بخش عمدهدرباره امیدکننده-ی روایت نااما این همه

دارانه است. ی منطق سرمایهاصلی و منطق چیره بر نظم مسلطِ جهانی بیش از هر چیز تحت سیطره

رِ ادواری ین پویاییْ تغییی اداری است، و الزمهی تولید سرمایهدانیم که تغییر و پویاییْ ضروریِ شیوهمی

ی حاکمْ دارانهسرمایه اجتماعی است. به بیان دیگر، تحت نظام-های کالن اقتصادیگذاریسیاست

نِ شدشوند، و اجراییهای گذشته میطور ادواری جایگزین سیاستهای کالن دائماً و بهگذاریسیاست

های حاضر ذاریگهای سیاستها و نابسندگیاستیناپذیر با به میان کشیدن کطور اجتناباین جایگزینی به
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 ی این حد از پویاییْاالجرا همراه است. در نتیجهی بدیلِ الزممثابههای نوین بهگذاریو معرفیِ سیاست

 ی عقالنیتتوانند بدون تناقض در آن بخشی از بدنههای پژوهشیِ انتقادی میای از پروژهبخش عمده

هایی که در واقع کنند، جناحهای پویاترِ حاکمیت آن را نمایندگی میکه جناحجریان اصلی ادغام شوند 

ی ها در راستاگزاریای در دفاع از تغییرات الزم در سیاستنحو شایستههای انتقادی را بهاین پژوهش

 یی ادغام مطالعات انتقادی در حوزهگیرند. این رویهحفظ نظم مسلط و مناسبات حاکم به خدمت می

و پس  5119داری، از جمله بحران جهانیِ پدیداریافته در سال های سرمایهلوم اجتماعی پس از بحرانع

ا در این گیرند. زیرتری در دستور کار قرار میتری یافته و با گستره و شدت بیشاز آن، ضرورتِ بیش

ه روابط ورزیِ انتقادی نسبت بتری برای اندیشهها میزان نارضایتیِ عمومی افزون شده و بالقوگیِ بیشدوره

 آید، همچنان که ضرورتِ پویاییاقتصادیِ مسلط پدید می-های( سیاسیسیاسیِ حاکم و منطق)-اجتماعی

تر یابد. از این نظر، هم لزوم مدیریت و ادغام هرچه بیشهای کالن نیز افزایش میگذاریدر سیاست

بد. یامسلط در کلیتِ آن برای این امر افزایش میهای انتقادی و هم گنجایش نظم نظرها و پژوهشنقطه

های قاطعی در ها از باال در عمل هم کرانو تعریفِ آن های انتقادیها و پژوهشاما مدیریت فعالیت

چه کند، چنانها را تعیین میکند و هم محتوا و هدف آنها تحمیل میورزی انتقادی بر آنی اندیشهگستره

وجه با هیچشوند که بهدست داده میهایی برای مسائل بهحلی انتقادی راههادست پژوهشدر این

 هایی که اینحلی انتقادی جدی ندارند. در نتیجه تغییر و تحوالتِ ناشی از راههای مسأله مواجههریشه

 ،راستی مشکالت اقشار اجتماعیِ فرودست را برطرف سازدکنند، بیش از آن که بهها پیشنهاد میپژوهش

تر، این رساند. از آن مهمدست حاکمیت یاری میتر وضعیت بهدر عمل به مدیریت و کنترلِ بهینه

دهی خود در راستای تنها توانمندسازیِ فرودستان جامعه برای سازمانهای انتقادیِ محدود نهپژوهش

هار و کنترل لیل نهایی مهایشان را در پی ندارد، بلکه کارکردشان در تحپیشبرد اعتراضات و بیان نارضایتی

 دست این یا آن جناح سیاسیِ درگیرهای نوینِ مدیریتی است که بهها و توجیه سیاستهای آننارضایتی

 ها برای کسب قدرت سیاسی باید اجرایی شوند.در رقابت

های علوم اجتماعی در هایی از حاکمیت از بالقوگیی استبدادی همچون ایران، که بخشادر جامعه

رسانی علیه ایدئولوژی و عقالنیت حاکمْ وحشت و واهمه دارند، ترش شناخت انتقادی و آگاهیگس

تواند کمی متفاوت به نظر برسد. چنان که در فضای اختناق و تحت سرکوب عریانِ وضعیت می

ارج  رهای حداقلیِ انتقادی، فارغ از ارزیابی جامعیت و عمق انتقادات، بسیاورزی انتقادی، فعالیتاندیشه

ی محدودِ موجود برای پیشبرد شوند. در نتیجه، عرصهاصطالح غنیمت شمرده میگذاشته شده و به

 ها وشده بر آنهای مهیبِ تحمیلرغم کرانی علوم اجتماعی، بههای پژوهشی در حوزهها و فعالیتپروژه

رای مند بعنوان فرصتی ارزشای از منتقدان بههای عمدهخطرشان، در نگاه بخشی بیهای نقادانهظرفیت
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نسبت روزآمدتری از هایی از حاکمیت که گفتمان بهشوند. بنابراین، جناحمداخله و فعالیت دیده می

گران نشهایی از کتوانند بخشسادگی میکنند، بهعقالنیت جریان اصلیِ نظم مسلط جهانی را نمایندگی می

قادی های انتاز باال به خدمت بگیرند و ظرفیت شدهتعریفهایی گران منتقد جامعه را در پروژهو پژوهش

مدنظرشان در « نوینِ»های بخشی به سیاستسازی و مشروعیتها را محدود کرده و برای مستدلآن

ه گرایان و فعالین سوسیالیست هم بگفتمان خود ادغام نمایند. در چنین بستری است که بخشی از چپ

اند روی نوعی از باال تعریف شدههای مختلف اجتماعی که بهه عرصههای مربوط بمشارکت در پروژه

ها فعالیت شغلی نیز محسوب شوند، که در این صورت چنین به نظر ویژه اگر این مشارکتآورند؛ بهمی

اش سیاسی-های اجتماعیمندیی دغدغهگر با حوزهگر یا پژوهشرسد که فعالیت شغلیِ کنشمی

ای مشابه شود. نمونهمندی برای مشارکت در آن افزوده میو از این نظر نیز بر انگیزه پوشانی پیدا کردههم

اش رکتی مشاخوانیم که با اشاره به تجربهمی« ی مقدمهمثابهبه»ی این کتاب در بخش را از زبان نگارنده

برای انجام مطالعاتی [ …« ]شهرداری تهران بزرگ»ای که از سوی پروژهنویسد: می« اتا»ی در پروژه

شهرداری تهران »ی شهری که از سوی های فرسودهکالبدی و اجتماعی و با محوریت نوسازی بافت

 التحصیالنای برای تعداد زیادی از فارغسابقهی عملی کمتعریف شده بود، ]...[ به تجربه« بزرگ

ند، محور داشتبنیاد و مشارکتمی تحقق شهری مردطور درونی دغدغهشناسی و خاصه کسانی که بهجامعه

ای یانهگراها که بینش چپویژه آنگران علوم اجتماعی، بهنگارنده رویکرد این پژوهشتبدیل شده بود.

به انباشت شناخت ها در آن پروژه ؛ زیرا به باور او مشارکت آنتناقضی بزرگدارند، را حاوی 

 نگاهرساندپشت خارج از محدوده یاری میتی از ذهنیت پسهای اقتصادی و امنیترِ مجموعهعمیق

میدانیِ  هایها و پیمایشی برداشتو نتیجهی ما مطلقاً تاثیری در وضعیت این محالت نداردگرایانهچپ

تخریب و نوسازی محالتی « گریتسهیل»گوید، در نهایت همانا که خود شهرداری تهران می نما، چنا

 .دتاً خود ساکنان از آن نفعی نخواهند برداست که عم

ی های مختلف حاکم تفاوتهای جناحزدن به این بحث نیست که گفتمانجا پرداختن یا دامنمسأله در این

ی علوم انتقادی در حوزه-ترهای محدودشده و کمدیگر دارند یا ندارند، یا این که وجود پژوهشبا یک

 انداختن به ماهیت و کارکرد متناقضتر روشنیبیش ست، بلکه مسألهاجتماعی بهتر از هیچ هست یا نی

ی با هایاصطالح بدیل، و آشکارساختنِ تفاوت چنین پروژههای بهی پژوهشمثابهها بهدست پروژهاین

ها و مطالعات رادیکالْ متناقض و رادیکال است. منظور از پژوهش-ها و مطالعات بدیلِ غیرپژوهش

ای ی مسائل فرودستان، برای فرودستان و در رابطهدرباره ها تحقیق و مطالعهت که در آنهایی اسپروژه

م شان کمک به تغییر روابط و شرایط حاکشوند، و هدفبرده می تعاملی با فرودستان تعریف شده و پیش

 تی توضیحاشان از طریق ارائهبر زندگی اقشار و طبقات فرودست جامعه و بهبود وضعیت زیست
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زدایی از وضعیت اجتماعی و روابط حاکم بر -ها و رازی دالیل و خاستگاه مسائلِ آنبخش دربارهروشنی

ایین شده از منظر فرودستان و از پهایی تعریفهای انتقادیِ رادیکال پروژهآن است. به بیانی دیگر، پژوهش

و  بخشیها در خدمت آگاهیماحصل آنــ هستند و نتیجه و شده از باالهای تعریفدر تقابل با پروژهــ

ست که خود را در کنار ستمدیدگان در ی اقشار و نیروهای اجتماعیتوانمندسازیِ خود فرودستان و همه

های دانند. در واقع، باید تصریح کرد که تنها مطالعات و پژوهشپیکار با طبقات و اقشار و نظام حاکم می

م بدون تناقض برای تغییر نظا های شناختی و پژوهشیِفعالیتی بهمثاتوانند بهعیِ رادیکال میاجتما

ف نهاییِ هایی که هدی حاکم و بهبود وضعیت زیستیِ ستمدیدگان قلمداد شوند، تالشگرانهاجتماعی ستم

مبارزات برای تغییر وضعیت زیستی ستمدیدگان، و به پیروی از  دهیخود را مشارکت در فرایند سازمان

 کنند.ه، تعریف میآن تغییر مناسبات حاکم بر جامع

 بخش راهکننده در مبارزات رهاییای تعیینعنوان جنبههای رادیکال بهشرح اهمیت مطالعات و پژوهش

برد، امری که پرداختن به آن مجال دیگری به جایگاه و اهمیت شناخت و آگاهی در فرایند مبارزه می

فقدانِ  کنیم و ازها و مطالعاتی بسنده میهشجا به تأکید بر ضرورت چنین پژوطلبد. از این رو، در اینمی

بودنِ -وجه به نوهیچتوجه این است که دلیل این فقدان بهی قابلگوییم. نکتهی حاضر میآن در زمانه

زدنی از آن را مند و مثالهای ارزشهای رادیکال مربوط نیست، چرا که از قضا نمونهمطالعات و پژوهش

 29های پیش و پس از انقالب گرا در ایران در دورههای چپلین و سازمانتوان در برخی آثار فعامی

توان دسترس است، اما میمانده و قابل جایافت. اگرچه متأسفانه تنها بخش اندکی از این آثار برای ما به

ی از جهشدن به ورفته در حالِ بدلاند، بلکه رفتههایی مواردی نادر یا تصادفی نبودهگفت چنین پژوهش

در  تنها این سنتگرا و کمونیستی در ایران بودند. اینک اما نهسنتِ مبارزاتی نزد بخشی از جنش چپ

نونی حتی گرای کگران چپبسا اغلب کنشمشاهده نیست، بلکه چهگرا و کمونیست قابلمیان فعالین چپ

 اطالعی از وجود چنین سنتی در تاریخ مبارزات کمونیستی ندارند.

های رادیکال بیان شد، روشن است که ی مطالعات و پژوهشه توضیح مختصری که دربارهبا توجه ب

توان از فعالین سوسیالیست انتظار داشت. در نتیجه، یافتن پاسخ برای فعالیتی در این راستا را تنها می

در جامعه  یستیی سیاسیِ سوسیالبودن مداخلهرنگترِ فقدان یا کمی عامفقدان آن را باید در پرتو مسأله

ای هی شصت و سرکوب شدید جنبشگران سوسیالیست در دههدید، و دالیلی همچون کشتار کنش

یل بردن به دالفرودستان جامعه، از جمله اعتراضات مستمر جنبش کارگری، را در نظر آورد. اما برای پی

در  ین سوسیالیستهای مختلف فعالبندی رویکردهای طیفتر، دستهفقدان برشمرده در سطحی خاص

بندی عام و تواند سودمند باشد. در یک دستههای اجتماعی رادیکال میارتباط با مطالعات و پژوهش

های اجتماعی در توان دو طیف عمده را برشمرد: طیف نخست به اهمیت مطالعات و پژوهشنادقیق می
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دست خورد که بهرقم می هاییپروژههایش در این حوزه در سطح اکتوئل و انضمامی باور دارد، اما فعالیت

 اند.هایی از حاکمیت یا ان.جی.او.های وابسته به نهادهای حاکم تعریف شدهنهادهای محلی یا ملیِ جناح

د ی کنش انتقادی یا حتی مبارزاتی خومثابهشده از باال را بههای تعریفها مشارکت در پروژهدر نتیجه، آن

فت توان گکنند. میتی را تنها امکان واقعاً موجود در این راستا معرفی میکنند و چنین مشارکقلمداد می

برای  ی امری ممکنمثابهی فرودستان اجتماعی بهیافتهیک دسته از این طیف اساساً به مبارزات سازمان

د یسیاسی موجود باور ندارند، و در عوض نگاه و ام-طلبانه در نظام اجتماعیدستیابی به تغییرات رهایی

ی دیگری از این طیف اگرچه به امکان اند. اما دستهتر ارتجاعیِ حاکم دوختههای کمخویش را به جناح

ی فرودستان اجتماعی باور دارند و توهمی نسبت به این یا آن جناح یافتهو ضرورت مبارزات سازمان

شده از باال، های تعریفسیاسی حاکم ندارند، اما طی توجیه لزوم و اهمیت مشارکت و مداخله در عرصه

عمل  کنند، بلکه دراندازی برای فراتررفتن از آن را در پیش روی خود و دیگران ترسیم نمیتنها چشمنه

کنند؛ در غیر ای نامعلوم( امری ناممکن معرفی میهای رادیکال را )حداقل تا آیندهمطالعات و پژوهش

ریت، کنترل و حمایت نهادهای حاکم، برای خلق هایی با مدیشدن در پروژهجای جذبصورت، بهاین

کردند. طیف دوم کسانی های پژوهش اجتماعی رادیکال تالش میهایی هرچند حداقلی برای پروژهامکان

رغم باور به اهمیت مسائل و مباحث نظری و شناختی، و تخصیص رسد بهگیرد که به نظر میرا دربرمی

های پژوهشی و شناختی در سطح جامعه که ی برای فعالیتهای خود در این حوزه، جایگاهفعالیت

ای ی ساختارها و روابط اجتماعی حاکم بر وضعیت انضمامی جامعه باشد قائل نیستند. دستهدهندهتوضیح

طح های مختلف در سی سیاسی و نظریهی مباحث فلسفی و فلسفهها به فعالیت پژوهشی در حوزهاز آن

ی روابط و های تجربی دربارهی دادههای دربردارندهبرای مطالعات و پژوهش اند، ومجرد یا عام مشغول

های اند، یا حداقل از مضمون فعالیتشرایط حاکم بر زیست ستمدیدگان در ایران چندان اهمیتی قائل نبوده

 رهای اجتماعی دانداز و دورنمایی برای مطالعات و پژوهشرسد که چشمشان چنین به نظر نمیپژوهشی

ی دیگر از این طیف، از سویی برای مطالعات و جامعه در پیش روی خود در نظر داشته باشند. دسته

 های اجتماعی اهمیتی قائل نیستند و فعالیتهای متأخر مربوط به نظریههای تئوریک و بحثجستجوگری

نظریِ کالسیک و  هایدهند، و از سوی دیگر خود بخشاً به بحثدر این حوزه را مورد انتقاد قرار می

ی این مباحث را ضروری اند و مطالعههای انقالبی در تاریخ مشغولمباحث تاریخیِ مربوط به دوره

توان اشاره کرد: گروهی که هرگز برای ها هم میی دیگر از سوسیالیستدانند. در این بین، به دو دستهمی

ینه اهمیتی قائل نیستند، و گروه دیگری شناخت روابط اجتماعی و فعالیت پژوهشی و مطالعه در این زم

ی وضعیت انضمامی جامعه در ایران هستند ولی های مختلف دربارهی تحلیلکه همواره در حال ارائه

 وجه عجیب نیستهیچکنند. در مجموع بر مبنای چنین برآوردی بههرگز نیازی به پژوهش احساس نمی
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دشواری سیاسیِ ایران بسیار کمیاب است و به-هر اجتماعیها و مطالعات رادیکال و بدیل در سپکه پژوهش

 های متأخری از آن را نام برد.بتوان نمونه

کم، کند: یهم را در کلیتِ خود دنبال می-با-دو کارکرد اصلیِ مرتبط« ی خارج از محدودهتأمالتی درباره»

شناسانه و های جامعهشی پژوههای کمونیستی در حوزهنگارنده از طریق بررسی آثار برخی سازمان

های هشدگان و محذوفان و ساکنانِ خارج از محدودرانده-حاشیه-سیاسیِ وضعیت حاکم بر به-اقتصادی

بخش و کمونیستی شهری، تالش کرده است تا هم بر اهمیت چنین مطالعاتی در بطن مبارزات رهایی

نبش بخش و جتاریخ مبارزات رهایی ساز مسلط نسبت بهدستگرا و یکتأکید نماید، و هم درک تقلیل

وفی از شده و محذگرفتهکمونیستی در ایران را به چالش بکشد، و در همین راستا، بر وجوه و ابعاد نادیده

گرا و کمونیست روشنی بیافکند. غزنویان با بررسی آثاری از مبارزات تاریخیِ جریانات و نیروهای چپ

، «ی کارگرسازمان پیکار برای رهایی طبقه»و « ن مجاهدین خلقسازما»، «های فدایی خلقسازمان چریک»

و اقشار « خارج از محدوده»ی شده در حوزههای انجامکه حاوی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش

دهد که هدف از دست میهایی از پژوهش اجتماعی را بههای شهرهاست، نمونهشده به حاشیهرانده

گر ها، همگی نمایانآن و محتوای شان، موضوعا، شیوه و شکل اجرایهسازیِ آنتعریف و اجرایی

های رادیکال هستند. آثاری که تمرکز بررسی غزنویان را به خود اختصاص های مطالعات و پژوهشویژگی

عنوان تحت هایی از شهر و مبارزات شهریهایی از جنبش انقالبی با ساحتاند، حاصل آشنایی بخشداده

ی در یک دوره است، این آشنایی که برآمده از بطن مبارزات روزمره« خارج از محدوده مبارزات»

ــ انبه بیان غزنویانجامد و ــی مهمی از تکوین فکر و نظری جنبش انقالبی میست، به مرحلهتاریخی

بطه همین را توجه دری قابلشوند. یک نکتهگذاری میطی آن اشکالی از مطالعات اجتماعی رادیکال پایه

های مبارزاتی و درک های پژوهشی موجود در سازماناین است که از تصویری که غزنویان از فعالیت

ها توان خطوطی از پویایی و سیالیت را در بینش تئوریک آندهد، میدست میها بهفعالین در این پروژه

ها یها و کاستــ عاری از نابسندگیهمچون هر گرایش فکری و نظریای که اگرچه ــردیابی کرد، پویایی

های شناختی و هم مشارکت در مبارزات اجتماعی جویینبود، اما در صورت تداومِ توأمان هم در راه

های موجود در جنبش سازی در سنتهای تاریخرویممکن بود مسیر دیگری را رقم بزند و به پیش

 کمونیستی در ایران بیانجامد.

ی محذوفان از کند مسألهست که به سهم خود تالش میاثری« ی خارج از محدودهتأمالتی درباره»دوم، 

کردنِ این درک است که کشیدن و برجستهمیاننمای آن بهشهر را از حاشیه به متن بیاورد. اما سرشت

رد و شبی پیها، ملزوماتی را در نحوهشدگان از منظر منافعِ خود آنرانده-حاشیه-ی بهپرداختن به مسأله

رف کند، و صِطلبد که در مجموع ماهیت و کارکرد فعالیت پژوهشی را تعیین میی عمل پژوهش میشیوه
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-طور غیرتواند بهشان نمیکاربستننشینان بدون باور به این ملزومات و بهپرداختن به موضوع حاشیه

های و پرورش اشکالی از پژوهش ها باشد. بنابراین، این اثر ضرورت احیاءمتناقضی در خدمت به منافع آن

ط تناقضی وضعیت زیستی ستمدیدگان و روابط و شراینحو مطلوب و بیکشد که بهاجتماعی را به میان می

 ها را به محتوای خود بدل کنند.سیاسیِ حاکم بر آن-اقتصادی-اجتماعی

کنیم، و به همت ی میمند رفیق محمد غزنویان قدردانهای ارزشدر پایان این متن، از زحمات و تالش

های اجتماعی رادیکال تالش ی مبارزانی که در راه پرورش، تداوم، و احیای مطالعات و پژوهشهمه

ی یافته برای فعالیت مبارزاتهای جمعی و سازمانگیری ارادهفرستیم، و به شکلکنند درود میاند/میکرده

 کردن اهمیت و جایگاه مطالعاتآوردن و برجستهمیانبندیم. ما به سهم خود، برای بهدر این راستا امید می

های خواهیم کرد، و در برخی فعالیت بخش تالشی رهاییهای رادیکال در فرایند مبارزهو پژوهش

ی اجتماعی در ایران مشارکت خواهیم داشت. در همین رابطه، از هاپژوهشی رادیکال در برخی حوزه

ن در وبسایت پراکسیس منتشر خواهند شد که در واقع در امتداد جمله، آثار دیگری از محمد غزنویا

 ای است که با اثر حاضر آغاز شده است.پروژه

 پراکسیس

0372شهریور 
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 ی مقدمهمثابهبه

ی انهمبارزات دلیرچیز از زمانی آغاز شد که در خالل مطالعاتی پیرامون جنبش چریکی ایران به کتاب همه
شودــ محسوب می« های فدایی خلقسازمان چریک»ی آثار پژوهشی که در زمرهــ مردم خارج از محدوده

 هایگری و اهتمام یک سازمان با مشی مسلحانه به برداشت دادهی این سطح از مداخلهبرخوردم. مشاهده

محور من در ی نگاه رزمندهآماری، توصیفی و تحلیلی در شهر و روستا تلنگری جدی بود بر نحوه

مدت بر رزمندگی و قهرمانی، همراه با های چریکی ایران. درنگ طوالنیها و سازمانی گروههتاریخچ

ی شهری و روستایی با قوای نظامی و امنیتی های مسلحانهخاطر عمیق با لحظات درگیریاحساس تعلق

نگاری جنبش چپ توسط ام بر تاریخرژیم پهلوی، سبب شده بود تا با وجود انتقادات جدی

های آکادمیک مؤسسات و نهادهای دست راستی تبدیل که اکنون به چهرههای سابق ــکسیستمار

فراتر نروم. اگرچه از مسیری  ی مسلحانه؛ هم استراتژی، هم تاکتیکمبارزهاز سطح تجلیلِ اندــ شده

سیستی ارکهای نادم پهن شده بود تا کلیت جنبش ممتفاوت، ولی در همان دامی افتاده بودم که توسط چپ

 شورشیِ»بند سازی برخی لحظات کلیدی آن در ساحت امر واقع، به ترجیعرا با توجه به برجسته

 تقلیل دهم.« خواهآرمان

شماری از آثار ی عطفی بود تا تعداد انگشتدر این میان، آشنایی با مبارزات خارج از محدوده نقطه

ری ای استوار بود، گردآوکه مشخصاً بر چنین درونمایه مانده از دو سازمان فداییان خلق و پیکار را،برجای

نموده و با وجود کاستیِ شدید دسترسی به منابع، خطوطی در قبل و بعد از انتشار این آثار ردیابی کنم. 

شناختی و اقتصادی در های جامعهخطوطی که تالشی ابتدایی و خام در جهت بازنمایی اهمیت پژوهش

ها بار هم که شده، در یک دفتر گردآوری و آناهم این مطالعات را، برای یک های مذکور باشد وسازمان

 انگاری خارج کند.ی سنگین حذف و نادیدهرا از زیر سایه

 یگرید و انتزاعی سطح در یکی تازه، اتفاق دو که بودم ایپروژه چنین انجام به تأمل یمرحله در تازه اما

 ایپروژه حسط به نگارانهتاریخ تالش یک صرف از دفترها این با درگیری تا شد باعث انضمامی، سطح در

انتزاعی،  طحس در بود تلنگری بیات آصف از خیابانی هایسیاست کتاب ییابد. مطالعه سیاسی)تر( ارتقا
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 درون اساساً بلکه داشت،وجود  محدوده از خارج مبارزات به متعددی ارجاعات تنهانه آن در کتابی که

 یواسطهبه و ،تلنگر این با بود. مقارن گرفته جای شهری دستانتهی مرکزیت با مشخصی تحقیقی فرایند

 از بود تیمد که شدم آشنا هاییپروژه با دوستان از یکی پیشنهاد به بودم، شغل پی در بود مدتی این که

 هایبافت نوسازی محوریت با و اجتماعی و کالبدی مطالعاتی انجام برای «بزرگ تهران شهرداری» سوی

 شد،یم اجتماعی( نامیده تأثیرات ارزیابی« ) اتا» اختصاراً که هاپروژه بود. این شده آغاز شهری یفرسوده

 که یکسان خاصه و شناسیجامعه التحصیالنفارغ از زیادی تعداد برای ایسابقهکم عملی یتجربه به

 نم بود. همکاری شده تبدیل داشتند محورمشارکت و بنیادمردم شهری تحقق یدغدغه درونی طوربه

 امیاقبالخوش لحظات معدود از یکی بپردازد، داده آوریجمع به محالت سطح در که کاری نیروی عنوانبه

 ،بیات آصف یپروژه و چریکی هایسازمان اقتصادی و اجتماعی هایپروژه با ذهنی درگیری بود! ظاهراً

 اشیهح محالت در که هاییسال داشت. تمام کم عملی یتجربه برای را تهران نشیندستتهی محالت تنها

 ومهح نسبت» و« کودکان حقوق» بودم، مشغول اجتماعی هاییفعالیت به قزوین و تهران در شهر جنوب و

 ذررهگ از بود. ولی کارم نظری مبنای که شدمی محسوب ایتجربی یمایهدستآن  تمام ،«کودکی حق و

 واهدخ دقیق و منظم شکل بهترین به مشخص موضوع یک پیرامون امذهنیت که کردممی احساس« اتا»

 اعتس صدها و کردم کار تهران نشیندستتهی یمحله ده در کمدست هاپروژه این شد. طی مشغولیت با

 و میدانی مشاهدات و هاشنیده نگذشت دیری نمودم. اما سپری محالت این ساکنین با وگوگفت به

 چهآن هر رسیدمی نظرشد. به بزرگ تناقضی دچار شهرداری هایپروژه اهداف با هاآن نسبت کردنلحاظ

 نهات کنند،می طرح ما دلسوزبودن فرض با و چیغیرشهرداری ی«ما» به اعتماد سر از حاشیه و حومه مردم

 اریی محدوده از خارج پشتپس ذهنیت از امنیتی و اقتصادی هایمجموعه ترعمیق شناخت انباشت به

 کارگر یطبقه با بالواسطه همکاری و همراهی از همکاران سایر و من این که وجود با واقع، رساند. درمی

 وضعیت رد تأثیری مطلقاً ما یگرایانهچپ نگاه که گرفتیممی نظر در راامر  این کمتر ولی بودیم، شادمان

 د،گویمی تهران شهرداری خود چنان که ما، میدانیِ هایپیمایش و هابرداشت ینتیجه و ندارد محالت این

 فعین آن از ساکنان خود عمدتاً که است محالتی نوسازی و تخریب« گریتسهیل» یمثابهبه نهایت در

 دالالن از محالت شورایاری اعضای موارد از بسیاری در قایقی همچون این کهح یبرد. مشاهده نخواهند

 اجتماعی معاونین این که است، شده تشکیل ایحرفه کارانکاسب و تجربی معماران و مستغالت

 عنوانبه چیزی عمالً و نیستند خود خدمت محل با ایبالواسطه شناخت کمترین واجد هاشهرداری

 بارییبتمص نتایج به عموماً پیشینی هایطرح نتایج این که شناسند،نمی رسمیت به را اجتماعی یسوژه

 کمترین ما خود همکاران بین در این که بود، شده منجر« بختخوب یمحله شهری منظر طرح» مانند

 نداشت وجود شهر رادیکال شناخت برای هاتحلیل از استفاده و موازی آرشیو نوعی ایجاد برای ایاراده
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 اتابک یمحله در« رضا امام مسکونی مجتمع» یهپروژ مانند شدهارزیابی هایپروژه برخی در این که و

 همه بود، نگرفته صورت کاری امنیتی عمیقاً ولی مترقی ظاهربه طرحی در فاجعه دهیسامان جز چیزی

 دبازتولی به امرادیکال خدمات رهگذر از من آلترناتیو بعدازظهرهای که دادمی نشان مشاهدات این یهمه و

 شود!می حاصل لیبرال-نو شهری

مندی در این حوزه رسیدم و با پیشنهاد دو کار بزرگ ای از تجربهنهایت، زمانی که به درجهاین شد که در 

ای برای تحلیل نتایج و نیز یکی در همکاری برای تولید بانک اطالعاتی شهر تهران و دومی پروژهــ

 دیگری ــ روبرو شدم، جز عدم همکاری، تصمیمی بیست و یکهای تمام منطقهمدیریت گردآوری داده

نظر شناسی و برخی از نخبگانی که بهدیدم که اساتید جامعهمدت، میبرایم باقی نمانده بود. در تمام این

های نوسازی تهران اهمیت قائل هستند، عمالً درگیر پروژه« حق به شهر»رسید قویاً برای گفتمان می

ها به مردم؟ پاسخ، خیانت به هر دوی این کنیم یااند. برایم سؤال بود که آیا ما به نظریه خیانت میشده

ای هآمد حلقهبود. برایم سؤال بود که چطور رفقای حاضر در جنبش چریکی ایران توانستند، خالف

 مطالعات اجتماعی»عنوان چیزی را بگذارند که من در این دفتر از آن بهبنای آنرسمی و آکادمیک، سنگ

اند، هها را داشتی همکاری در آن پروژهبرخی از رفقایی که تجربهیاد خواهم کرد. طی گفتگو با « رادیکال

ه و وقفوگریزهای بیها، تعقیبترین عامل نابودی آرشیوهای حاصل از این برداشتدریافتم که عمده

عضاً کرد که بعنوان نمونه، یکی از این رفقا نقل میها بوده است. بهاولویت نابودی اسناد بر نگهداری آن

ازی یا سهای ایمن و احتمالی نسبت به پیادهها را به خاطر بسپارند و بعداً در فرصتاند دادهبوده مجبور

 ها اقدام کنند.ها به سایر نیروهای سازمان چریکانتقال شفاهی آن

ی کرده و پاسخبا این وجود و با اذعان به این مهم که آن سبک از مبارزه، از اقتضائات زمانه تبعیت می

و  دار فهمای که داعیهی مبارزههای آن روزگار، ولی فقدان هرگونه وفاداری به سوژهاست به پرسشبوده 

همراهی با آن هستیم، از ناپیگیری جدی ما برای دادن پاسخی متناسب با روزگار خویش نشان دارد. در 

گذاری به اشتراکترین تالشی برای ــ کمتر اشاره شدچنان که پیشخصوص ــی بهمورد این تجربه

های روزآمد از وضعیت آرایش طبقاتی تهران به چشم ها در تولید تحلیلاز آن ها و یا استفادهداده

ها ذیل عنوان اسامی یکی از بایست منتظر زمانی بود که هر یک از این برداشتخورد و احتماالً مینمی

تی انگیز نخواهد بود وقنین وضعیتی شگفتی کاری منتشر گردد. در چعنوان کارنامهگران و بهپژوهش

گردانند و ببینیم کسانی در مقام مترجمْ متون مارکسیستی را در ستایش شهرهای شورشی به فارسی برمی

روهایی که مترجمان متون آیند؛ راستگراترین جریانات سیاسی درمیزمان به خدمت راستهم

نویسی ی شرح، ایضاح و حاشیهبسنده نکرده و وظیفه گرایانه هستند و از بد روزگار حتی به ترجمهچپ
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شخصه بر عهده گرفته و از قِبَل زایش برخی مؤسسات ظاهراً موازی با آکادمی این متون را نیز خود به

 گردند.رسمیْ صاحب کرسی استادی نیز می

 موجود تجارب هککسی  عنوانبه تنها بلکه گر،تحلیل مقام در نه گرفتم تصمیم که بود وضعیتی چنین در

 ییرتغ یایده نکردنفراموش بدون تحقیق یسوژه به وفاداری دهم نشان کند،می گردآوری را مطرود ولی

منجر  بودم دیده تدارک که ایجزوه انشوخ اپسینو که بود نقطه همین الزم. در هم و است ممکن هم

اثر  انیخیاب هایسیاست کتاب به امجدی انتقاد و سویی از هاداده چینش ینحوه در تردید توأمان به بروز

 یحوزه در فعال هایخیریه یگونهقارچ رشد شاهد که بود زمانی شد. ایناز سوی دیگر  بیات آصف

 از کمتر چیزی به گذاریهدف سطح در کمدست که بودیم هاییانجمن جای به کودکان حقوق از دفاع

 لیم هایرسانه حمایت از برخورداری ضمن اندتوانسته که هاییدادند. خیریهنمی رضایت کودک کار لغو

 و شدهکژدیسه هایگزارش روزانه صورتبه و نموده نفوذ محالت تریننشیندستتهی به المللیبین و

 از تمجید سطح از مطلقاً که هاییکنند. گزارش عرضه مخاطبان به خود مشاهدات از را ناقصی عمیقاً

 بازخوانی ند. بارونمی فراتر خیر افراد و فقیر افراد سطح به نابرابری و تضاد ساختار تقلیل و« حسنه عمل»

 انگیزیهیجان شکلبه که ،«فرودستان آرام رویپیش» یایده بر تربیش هرچه تأمل و بیات آصف کتاب

 هیچ مالًع که گرفت خواهیم نتیجه است، شده تبدیل «شهر به حق» فعاالن گراترینآرمان مانیفست به

 طرح نظرنقطه از بیات آصف است. کتاب نشده لحاظ موجود شرایط کردنواژگون برای سازوکاری

 هایازمانس ناقص نسبتاً تحقیقات جزبه که دستانتهی زندگی از سطوحی بر گذاشتندست و پرسش

 و دانشجویان از است. بسیاری فراوان یجاذبه و اهمیت واجد ندارد، دیگری فارسی معادل هیچ چریکی

 دارانکهد فروشان،دست نشین،دستتهی محالت متوجه که است بوده اثر این یمطالعه از پس تنها محققان

 شدگیرمانیتزه به جز سطحی در بیات تالش گفت توانمی همه، این اند. باشده تصرفی هایزمین یا و

 نجرم چریکی هایسازمان اقتصادی و اجتماعی مطالعات کردندموکراتیزه نیز و بقا برای تالش و فقر

 رودینم فراتر قولنقل سطح از جز چریکی هایسازمان تحقیق آثار بابیات  یمواجهه واقع گردد. درنمی

 اتفاقات ملهج از روستایی و شهری هایاشتبرد با نسبت در اثر دو یکیگویا  که شودمی بازنمایی چنین و

 بیات، یرویه برخالف تا شدم آن بر که روست همین از آید. دقیقاًمی شماربه هاسازمان این زودگذر

 تحقیقاتی کارهای که دهم نشان و بکشانم متن به حاشیه از را ایران چریکی هایسازمان هایبرداشت

 تفاوت این با و عمیق محتوا و شکل منظر از است بوده ایهپروژ حوزه، این در چریکی هایسازمان

 گذارانپایه زمع تناسبهب که است. پژوهشی شده تولید کتابخانه در نه و مبارزه بطن در درست که بنیادین

 یجمهور حاکمیت جانب از هم دوسویه، تالشی در بلکه است، مانده گمنام تنهانه گمنامی رعایت بر آن
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 آن ابقس سنگرانهم گیریانتقام هم و آلترناتیو، نگاریتاریخ از شکلی هر نابودسازی راستای در اسالمی

 است. گشته مضاعف سرکوب دچار کارشناسانه، مطلقاً سانسورهای انجام طریق از رفقا

 نوعی یهمثاببه همچنین است، گانرزمنده/پژوهنده اعتبار از دفاع برای ممکن تالش کمترین که دفتر این

 اعتماد از حاصل کلمات تکتک قراردادنِ با ارتباط در انتقادی-خود شود؛می محسوب انتقادی-خود

 نظامی،شبه و نظامی هایدستگاه و مستغالت بورژوازی شهرداری، نامعتمدان یکاسه در که نشینانحاشیه

 ولدوزرب هایتیغه بر زدنصیقل برای انسانی علوم گرفتنِخدمتبه جز نبود چیزی که ریختیم. کاری

دستان.تهی خانمان بازتخریب و تخریب
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 حاشیه گیریشکل بر گذری

 که ودب گرفته شکل تهران پیرامون جمعیتی هایکانون و فضاها از بزرگ ایمجموعه انقالب یآستانه در

 در مامیاهت کمترین آن کهبی  بود، شده تبدیل ایگسترده عمرانی هایفعالیت و جمعیت اسکان محل به

 باشد. شده بینیپیش آن یآینده و ریزیبرنامه جهت

های ها به مسکن، به زایشِ کانونصدهاهزار نفر از روستاها در جستجوی شغل و الجرم نیاز آنمهاجرت 

خان و باقرشهر منجر گردید. مناطقی که شهر، قلعه حسندشت، اسالمگرد، پاکجمعیتی نظیر مرتضی

ریع از سعلت تحوالت اقتصادی دیری نپایید که خود پذیرای بخشی از فرودستان تهران گردیدند که به

های خارجی شهر تر به سمت الیهی اصلی شهر تهران محروم شده و هر چه بیشامکان سکونت در بدنه

 کردند.حرکت می

 را ینهزم وارداتْ جایگزینی الگوی با ایران شدنصنعتی از ایتازه یمرحله آغاز و ارضی اصالحات نتایج

 شدند. تقارن متمرکز تهران در صنایع این یبخش عمده که آورد، فراهم مونتاژ صنایع استقرار برای

 مراحل آخرین با ساختمانی آسایغول هایپروژه گرفتنرونق و صنعتی عظیم هایمجموعه احداث

 احبص تنها دهقانی تولید یگانهپنج عوامل میان از که را روستاییان از بزرگی جمعیت ارضی، اصالحات

 .0بود کرده سرازیر مناطق این به ها(،نشین)خوش بودند انسانی کار نیروی

 -5اش آید، بنشیند و اقامت گزیند. آن که در هر جا خوش -0نشین آمده است: در تعریف خوش معین فارسیفرهنگ در  0

نشین به مستأجر نیز اصطالحاً خوش -3حساب آیند و نه زارع. در اصطالح کشاورزی آن عده از اهالی ده که نه مالک به

 گویند.می

 که هستند ده یسکنه از عده آن نشینخوش که است آمده ( نیز0399 لمبتون،« ) زارع و مالک» کتاب اصطالحات فهرست در

 دهآور شماربه« زارع و مالک حدفاصل در» ایالیه را نشینانخوش نیز هوگالند بر. اریکسهم زارعِ نه و روندمی شماربه مالک نه

 کشت زیر را زمینی نه که آنهایی شدمی گفته که بود گرفته صورت واقعیت این مبانی بر گذارینام» هوگالند یگفته است. به

 با «.باشند کشاورزی کار معمول هایدشواری نگران نیست الزم زیرا دارند؛ تریآسوده زندگی هستند، آن مالک نه و برندمی

 از شکلمت ممتاز اقلیت یک قشر این راس در»کند: می تقسیم متمایزی یدسته یا قشر به را نشینانخوش هوگالند حال این
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ند بهره ماندن از تملک درصدی هرچانتفاع مستقیم از مزایای اصالحات ارضی، و بی سبب عدماین افراد به

جایی باالیی بودند و در راستای تکمیل اصالحاتْ فرایند شده، واجد قابلیت جابههای تقسیمناچیز از زمین

غلب بند زمین و مالکیت نبودند، ایکردند. این قشر روستایی که پاتحول به کارگران روستایی را طی می

بود، آنان نیز کردند، و در واقع هر جا هر کاری میبرای امرار معاش بین روستاهای مختلف حرکت می

وی کار از تر نیری بالفصل اصالحات ارضی به جدایی هرچه بیشکردند. بنابراین نتیجهحضور پیدا می

سیم زمین نیز تنها در میان دهقانان صاحب زمین انجام های کشاورزی و روستایی انجامید و تقفعالیت

زمین یا به کارگرانی برای مالکان زمین تبدیل شدند و یا این که برای امرار معاش گردید. روستاییان بی

 .  5ی شهرها گشتندروانه

زمین را به مزدهای باالتر در شهرها، صدها هزار از روستاییان بی 0311در اواخر دهه ”

آبادها و ها اغلب در حلبیوسوسه مهاجرت به شهرهای بزرگ انداخت. جایی که آن

انگیز مهاجران کردند. تضاد آشکار بین فقر رقتمناطق خارج از محدوده زندگی می

رای هایی را بهای مرفه شهری گرفتاریملی برخی خانوادهی زندگی تجروستایی و شیوه

ویژه تالش شهرداری تهران برای اخراج افراد از مناطق خارج از دولت ایجاد کرد. به

دست با نیروهای امنیتی منجر شد. همچنین نابرابری محدوده به رویارویی مهاجران تهی

درمانی و خدمات عمومی در مسکن، آموزش و پرورش، تغذیه و دستیابی به خدمات 

 .3“دیگر، باقی مانده بود

 دوره» عنوانبه آن از که یابدمی وسعت چنان مهاجرت موج 0329 سال اوایل تا 0317 سال اواخر از

 افزایش با 0329 تا 0323 هایسال . طی1شودمی برده نام ایران در جاییجابه و مهاجرت« انفجاری

 ،دوم یگرفت. دستهمی بر در را نشینانخوش جمعیت درصد 7 تنها احتماال که داشت سوداگر( قرار و )کاسب متوسط مردان

 و ددادنمی ارائه متنوعی خدمات که بود غیرکشاورزی کارگران از متشکل شد،می شامل را نشینانخوش جمعیت درصد 01 که

 یا شاورزک کارگران توانمی را بودند، هاآن توجهقابل اکثریت که سوم، یساختند. دستهمی را روستاییان نیاز مورد مصنوعات

 هوگالند،)«. بودند متکی مزارع در فصلی کار به خود معاش امرار تأمین برای اما نداشتند، منظمی اشتغال هیچ هاآن نامید؛ برزگر

15) 

 .71صفحه  0373شهرنشینی در ایران، فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمد رضا حائری .تهران، آگاه،  5

 .0399علی بنوعزیزی، ترجمه سهیال ترابی فارسانی، تهران، نیلوفر، -طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران؛ احمد اشرف 3

 .91و  93شماره  ؛0397نشینی در ایران؛ نقدی، اسداهلل؛ مجله: جمعیت؛ پاییز و زمستان مهاجرت و حاشیه 1

 که است ارضی اصالحات از قبل به مربوط اول کـرد: دوره تقسـیم دوره سه به را ایران شهر در به روستا از مهاجرت توانمی”

 مشکالتی و زمین تقسیم به مربوط هایبرنامه آغاز با تدریج به 0311 دهه اوایل از دوم شود. دورهمی انجام کندی به هاجرتم
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 طوربه روستایی مهاجرت نرخ شهری، هایبخش به اضافی درآمد سرازیرشدن و نفت درآمد گیرچشم

 ومد یبرنامه است. طی سابقهبی ایران در مهاجرت یصدساله تاریخ در که رسید درصد 5 رقم به جهشی

 نیروی تأمین لزوم و یافت اختصاص زیربنایی تأسیسات و صنایع احداث به بودجه از درصد 17 عمرانی

 یجنتا استناد داد. به افزایش قبل یدوره برابر 01 از بیش به را روستایی مهاجرت امورْ این اجرای برای کار

 ته،گرف صورت تهران دانشگاه اجتماعی تحقیقات و مطالعات یمؤسسه توسط 0320 سال در که تحقیقی

 95 میان آن از و اندبوده روستایی تهران در نشینحاشیه هایخانواده سرپرستان از درصد 70 که بینیممی

 نشان 0312 سال در مشابه پژوهشی اند. همچنینبوده مالکخرده نیز درصد 27 و دهقان ترپیش درصد

 کارگر درصد 01 و ماهرنیمه کارگر درصد 05 ساده، کارگر تهران نشینانحاشیه از درصد 75 که دهدمی

 .2اندبوده ماهر

 آنان شده،صنعتی-تازه مراکز و شهرها در اشتغال برای هتاز امیدی درخشیدن با که است طبیعی بنابراین

 وجوجست را تازه ایآینده جدیدْ صنعتی-تولیدی و شهری مراکز در و ادغام مهاجرتی هایموج در نیز

 این تمام استخدام و جذب به قادر معموالً تولیدی جدید مراکزاز یک طرف  که آنجا از کردند. امامی

 تاروس محیط اندک امکانات و کار نیروی این مهاجرت یاولیه هایانگیزه دیگر طرف از و نبودند نیروها

 یبکهش کار بازار ی«ذخیره ارتش» همچون هاآن کند،می سلب آنان از نیز را« بازگشتن درازتر پا از دست»

 امتم با و نموده ایجاد را آن مانند و فروشیدست روزمزدی، کار مانند غیررسمی و خرد مشاغل از وسیعی

 کنند. پیدا تازه وضعیت در خود بقای و گیریجای برای موقعیتی کنندمی سعی توان

 ضی،ار اصالحات وقوع از پس و پیش ایران یجامعه وضعیت از ماندهجایبه تحقیقات بهترین از یکی

 ایران، در مستقیم حضور هاسال یواسطهبه هوگالند. هوگالند اریک آمریکایی محقق از است اثری

 زکیا،ا مصطفی نژاد،صفی جواد چون نظرانیصاحب با گفتگو و بحث و میدانی هایبرداشت و مشاهدات

 تواندمی همچنان که است کرده تولید را اهمیت-با و مستند پژوهشی خسروی، خسرو و کشاورز هوشنگ

 گیرد. قرار مطالعه مورد و شده محسوب حوزه این در تحقیقاتی منابع معتبرترین از یکی

درصدی جمعیت روستایی  0ی پنجاه و در مقابل رشد کمتر از بر اساس پژوهش هوگالند، در طول دهه

درصد بوده است و بخش بزرگی از  7تا  1طور میانگین در سال بین در هر سال، رشد جمعیت شهری به

 خوانند، که ازمی انفجاری دوره نـام بـا را سـوم شود. دورهمی آغاز آمد، پدید روستاها سنتی نظام شدندگرگون اثـر بر که

 .“یافت ادامه 0329 سال اوایل و 0372 سال اواخر تا و شده آغاز 0317 سال اواخر

 http://is.gd/AkstNVحل رفع تعارض با اصول شهرسازی: نشینی و راهامید یوسفی، حامد عبدالرزاقی، بررسی علل حاشیه 2

http://is.gd/AkstNV
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قواره ای و بیهسرعت در محالت حاشیاین جمعیت، که همان روستاییان فاقد زمین و تخصص بودند، به

 .7ساکن شدند

 ،0321 دهه طول شد. درمی محسوب روستاییان برای شهرها یجاذبه ترینبزرگ کارْ به دسترسی امکان

 تجربه ار ایناگهانی اقتصادی رونق ایران شهری نواحی بود، رکود حال در روستایی اقتصاد وقتی یعنی

 صرف ار درآمد این اعظم قسمت بود. دولت نفتی درآمدهای ثابت و پیوسته افزایش از ناشی که کردمی

 صنعت اساس این کرد. بر کشور سراسر در سازیساختمان شماربی هایپروژهبر  گذاریسرمایه

 0327 و 0320 هایسال یفاصله در درصد 7/9 متوسط میزانبه اشتغالی افزایش با سازیساختمان

 یافت. توجهی قابل گستردگی

شود تنها در همین صنعت ساختمان اکثر کارگران این بخش نیز مهاجران روستایی بودند، که گزارش می

حدود دو   27ن دهه و تا سال اند. همچنین در طول ایها مشغول به کار بودهتعداد یک میلیون نفر از آنبه

های یشینیهاند. این کارگران اغلب با پو نیم میلیون کارگر نیز در مؤسسات تولیدی به فعالیت اشتغال داشته

های کوچک و یا صنایعی مانند بافندگی و های الزم و تخصصی در کارگاهروستایی و در فقدان مهارت

گردی و داری، آبدارچی، دورهشدند. کار در منازل، سرایهسازی و مواد غذایی استخدام مینساجی و چرم

 دادند.ها را به خود اختصاص میی اشتغال آنترین دامنهفروشندگی، از جمله گسترده

 براهامیانآ ارواند اثر« انقالب دو بین ایران» در توانمی را هوگالند تحقیق از بخش این با مشابهی ارزیابی

 کرد: مشاهده

های های مدرن، مزایای برنامههایی که به آپارتمانتر خانوادهسطح زندگی بیشگمان بی”

شدن در سود مؤسسات صنعتی و های سهیماجتماعیِ دولت مانند بیمه بیکاری، و طرح

ویژه یخچال، تلویزیون، موتورسیکلت و حتی خودروهای همچنین کاالهای مصرفی به

ین مسأله نیز واقعیت داشت که با گسترش شخصی دسترسی داشتند، بهبود یافت. اما ا

گی ها، کیفیت زندی خیابانآبادها، افزایش آلودگی هوا و افزایش ترافیک آزاردهندهحلبی

های شهری که در ، درصد خانواده0322تا  0312ها نیز پایین آمد. از سال تر خانوداهبیش

های درصد از خانواده 13ب، رسید. در آستانه انقال 13به  37کردند از یک اتاق زندگی می

رغم درآمدهای میلیون جمعیت، علی 1تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از 

ونقل عمومی درستی نداشت. ]...[ قشر پایین زیاد نفتی، هنوز نظام فاضالب، مترو و حمل

و  کوچک هایها، کارکنان کارخانهویژه کارگران ساختمانی، دستفروشبهطبقه کارگر ــ

 .512؛ صفحه 0390زمین و انقالب در ایران، اریک جیمز هوگالند، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر پژوهش و شیرازه،  7
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های مشارکت در سود نبودند، از های بیمه و برنامهــ که مشمول طرحکارگران موقت

د از حشدند. به بیان دیگر، درآمدهای بیش مند نمیههای رفاه اجتماعی بهرمزایای برنامه

ن ترشان از روستا به شهر رانده شده بودند پایاهای میلیونی که بیشنفت به فقر این توده

 .9“، بلکه شکل آن را مدرن کردنداد

 331به رقم  0301ی هزار در دهه 31بر اساس برخی آمارها روند مهاجرت روستاییان به شهرها از سالی 

 رسید. 22تا  17های در سالهزار 

جمعیتی در حدود سه میلیون مهاجر روستایی در شهرها به سر  0321ی در اواخر دهه”

ی ساختمانی مشغول به کار شد )و بنابراین صورت عملهبرد. یک میلیون از این تعداد بهمی

صد در 01هزار نفر، یعنی  711صورت کارگر ناماهرْ بخشی از طبقه کارگر بود( و به

صورت ای هم بهکار بودند. عدهبی 0329-0327های جمعیت کارگری ایران، نیز در سال

ی ههای حاشیخدمت، به طبقهفروش، کارگر موقت، باربر، آبدارچی، پیشگرد، دستدوره

ی موادمخدر و ناچار به حواشی جامعه )روسپی، ولگرد، فروشندهشهری پیوستند یا به

 .9“ملحق شدندبر و گدا( معتاد، جیب

 برای ژهویبه و فقر با روزمره کردنِنرمپنجهودست جهت به شهری دستتهی جمعیت این از بزرگی بخش

 نساخت با تا شدند سرازیر تهران مانند بزرگ شهرهای یحومه هایمینز به مطلق فقر از نسبی رهایی

 بکاهند. خانوار سبد یروزانه هایهزینه از قدری حداقلی سرپناهِ

 هری،ش سکونت قابلیت با هایشود. زمینمی تبدیل« مسأله» به ناگهان« اسکان» که است مرحله این در

 از را کار نیروی این اند،شده العادهفوق یافزوده ارزش دارای مدرن شهر سازمان تجدید فرایند در که

؛ 0391محمدی، محمد ابراهیم فتاحی ولیالیی. تهران؛ نشر نشیایران بین دو انقالب، ایرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل 9

 .220تا  221صفحات 

های پس از انقالب اسالمی(، ترجمه: احمد جان فوران، مقاومت شکننده )تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال 9

 .210صفحه  0399تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 

م، لوع، تهران، انتشارات علهمچنین رجوع کنید به: ایران دیکتاتوری و توسعه؛ فرد هالیدی، ترجمه محسن یلفانی و علی ط

 .092و  091. صفحه 0329

 11اند، تر از دیگران بودهدرصد از خانوارهای شهرنشین که مرفه 01، 0320همچین بر اساس طرح پژوهشی دیگری در سال 

 درصد دیگری 01(؛ در حالی که 0319درصد در سال  39درصد کل مصرف خانوارهای شهری را در دست داشتند )در مقابل 

)یک و شش دهم( درصد کل مخارج خانوارهای شهری را در اختیار  7/0اند، فقط ترین خانوارهای شهرنشین بودهمکه محرو

ی جزئیات بیشتر مراجعه کنید به: مطالعه استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین که توسط شرکت داشتند. برای مطالعه

 .5232ودجه انجام شده است. ستیران مهندسین مشاور ستیران برای سازمان برنامه و ب
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 «غیرقانونی وسازهایساخت» و« تصرف» فکر به را آنان و داردبازمی شهری مراکز در سکونت در تأمل

 اندازد.می« محدوده از خارج» یا شهری هایحومه در

ها به طرف تهران بوده است؛ جاییبهترین میزان مهاجرت از تعداد کل جاپس از اصالحات ارضی بیش

 23لیون نفر و تا سال می 7/0حدود  12میلیون نفر و تا سال  0/0حدود  0313ترتیب که تا سال بدین

ی این هجوم گسترده پیدایش درصد کل مهاجرین کشور جذب تهران بزرگ شده بودند. نتیجه 21حدود 

تر نشینی در اطراف تهران، کمبود و فقدان تأسیسات و تجهیزات زیرساختی، کمبود مسکن و مهمحاشیه

 اطراف شهر تهران بود.ی آن اشغال اراضی بازی بر روی زمین بود که نتیجهاز همه بورس

مرور توسط سودجویان به مهاجرین های شهری بهدر حومه های زراعیِ غیرقابل استفادهبرخی زمین

وسازهای وسیع با مصالح نامرغوب ها ساختسرعت در آنهایی فاقد سند که بهشود. زمینفروخته می

ها ها و مسیلی رودخانهسکونت کنارههای قابل های دولتی اطراف شهرها، زمینپذیرد. زمینانجام می

ا هها به همسایگی در این زمینشهریها و هموالیتیزودی جمعی تازه از همشوند و بهی سکونت میآماده

 شوند.دعوت می

شدن طرحِ اصالحات ارضی رقم خورد، موجی از روستاییان را به و با اجرایی 11ی آنچه در ایران دهه

گرانِ تاریخ معاصر ایران آن را عاملی بزرگ روان کرد، که کماکان برخی از تحلیلسوی شهرهای بزرگ 

را برانداخت. احمد کنند که در نهایت دودمان طراحان و مجریان آنای ارزیابی میدر ایجاد لشگر خیابانی

 نویسد:اشرف در این باره می

اجرا شد. نه دهقانان و نه ریزی و تحت فشار دولت کِندی از باال برنامه« انقالب سفید”»

کدام در شروع آن مشارکت نداشتند. آغاز انقالب سفید یک انتخاب ی متوسط، هیچطبقه

گرفت و فرآیندی بدون طرح و برنامه سیاسی بود که عمدتاً از خارج حکومت نشأت می

تأثیر بازیگران داخلی و داشت. در نتیحه مسیر و پیامدهای آن عالوه بر این که تحت

ی اجتماعی نیز قرار گرفت. تأثیر منافع مادی و غیرمادی نیروهای عمدهرجی بود، تحتخا

 وزیر، حسن ارسنجانیبازیگران سیاسی اصلی عبارت بودند از: شاه، علی امینی نخست

وزیر کشاورزی، و دولت کندی از ایاالت متحد آمریکا ]...[. نیروی محرک و پرتوانی که 

گرفت؛ این دو راند، از دو امر موهوم نشأت میبه جلو می ی اصالحات ارضی رابرنامه

دلیل ناپذیری اصالحات ارضی بهاجتناب»و « الوقوعانقالب دهقانی قریب»امر موهوم 

 .7“بود« داریتوسعه سرمایه

 اشرف، همان. 7
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 رایاج از پس اما گرفت، صورت ارضی اصالحات انجام برای هاییتالش گسترده تبلیغات با اگرچه

 موجود داریزمین نظام کردمی سعی تربیش بلکه نبود، اصالحات فکر در دیگر حکومت نخست یمرحله

 هک شماردبرمی را عامل سه دیدگاهی تغییر چنین بروز تحلیل در هوگالند درآورد. اریک قاعدهتحت را

 حامی دارانزمین از ایطبقه به بود ممکن اگرچه که روستایی، نواحی در ثباتیبی از شاه از: ترس عبارتند

 یدایره از بیرون و شده تبدیل او برای تهدیدی به طبقه همین داشت امکان حال عین در اما شود، منتهی او

 درتق خالء داشت نیاز او نخست، عامل اساس بر و بگیرد. دوم، قرار مالکان یعنی سنتی قدرت کنترل

 سائلم از شناختی هیچ شاه این که آخر در کند. و پر روستاها به مرکزی حکومت بسط با را وجودآمدهبه

 یبرنامه موفقیت برای تضمین دادن به تعهدی رو همین از و نداشت روستاها اجتماعی و اقتصادی

 نویسنده: همین یگفته . به01کردنمی احساس درازمدت در ارضی اصالحات

 یارضی و با وجود ادعای شاه مبنی به این که همه ی اصالحاتگانهدر پایان مراحل سه”

شین که نی روستاییان خوشاند، عمالً بخش عمدهروستاییان به صاحبان زمین تبدیل شده

 ی اصالحات ارضی، گرچه بهفاقد زمین بودند، از این دایره بیرون ماندند. تأثیرات برنامه

دن شداران غیرکشاورز، امکان مالکشکلی اساساً محدود، تأیید مالکیت زمین برای زمین

کشاورزان  یمثابهن بهبر، تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا برزگرازارعانِ سهم

فاقد زمین بود. اصالحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که 

غییر برد، تدر آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می

 .00“نداد

 نباشتا یپیچیده شود. فرایندمی تبدیل اجتماعی طبقات رویارویی یعرصه به« شهر» که است چنین

 جودو با که کندمی بدل فرودستانی و دارنسرمایه نزاع محل به را شهر تمرکزْ به آن گرایش و سرمایه

 بدنی یروین بازتولید حد در مواجبی از تولید فرایند در فشار میزان ترینبیش تحمل و جمعیتی برتری

 هایبحران و محیطیزیست هایبحران شهری، ونقلحمل مدیریت تقاضا، و عرضه برند. نظاممی سهم

 دولت یشوند. مداخلهمی نمایان شهر در که هستند هاییچالش و تضادها جمله از مسکن به مربوط

 و زایی-باز مسبب بلکه کند،نمی کمک هابحران این مهار به تنهانه نیز بورژوازی ینماینده عنوانبه

 گردد.می شهری منازعات شدنحجیم

 .050هوگالند، همان، صفحه  01

 .099همان، صفحه  00



 گیری حاشیهگذری بر شکل        محدوده   ی خارج ازتأمالتی درباره

52 

 ظیمع جمعیت زایشِ روستاییان، شدنِشهری صنعتی،-پسا داریِسرمایه تکوین فرایند در منازعات این

 شدنصنعتی بطئیِ و آرام نسبتاً یچرخه که اروپایی-غیر کشورهای در شهری حواشی رشد و کار جویای

 گردد.می آمیزترفاجعه مراتببه ابعادی واجد اند،نکرده طی را شهر

 نویسد:ی قدیمی تولید و نیز فرایند سلب مالکیت میمارکس در رابطه با انحالل یک شیوه

لید توکه قسمتی از اضافهداران بزرگ انگلیسی گماشتگان خود را ــوقتی که زمین”

نشینان ها کلبهکاران آنــ اخراج کردند؛ وقتی که کشتنمودندشان را مصرف میزمین

ی نیروی کار زنده به ی از دو جانب آزاد شدهکوچک را بیرون کردند و غیره، یک توده

بازار کار سرازیر شد: آزاد از مناسبات قدیمی کلیانتی، مناسبات بندگی دوران فئودالیسم 

زاد از تمام اجناس و اموال، از هر شکل زندگی واقعی و عینی طور آیا خدمت، و همین

ای یا به فروش نیروی کارش یا به گدائی، ولگردی ها. چنین تودهی تملکو آزاد از همه

د که دهنماید. تاریخ این حقیقت را نشان میعنوان تنها منبع درآمد تنزل میو یا دزدی به

ی دار و وسیلهایت پرداخت، ولی از این مسیر و بهاین توده ابتدا به گدائی، ولگردی و جن

ل شد رانده گشت. برعکس وسائی تنگی که به بازار کار منتهی میقاپوق و شالق به جاده

شد، اکنون در دسترس ها مصرف میی اربابان و گماشتگان آنوسیلهمعاشی که قبالً به

بل ها خود قنه انباشته بود. آن خرید با پول بودند. پول نه این وسائل معاش را آفریده و

 شدند واز آن که با دخالت پولْ مصرف و تجدیدتولید شوند وجود داشتند، مصرف می

شدند. تنها تغییر این بود که این وسائلِ تولید اکنون به بازار مبادله ریخته تجدیدتولید می

ند غیره کنده شده بودشان با دهان گماشتگان و ها اکنون از اتصال بالواسطهشده بودند. آن

 طریق تحت حکومت وو از ارزش استفاده به ارزش مبادله تبدیل گشته بودند، و بدین

 .05“حاکمیت ثروت پولی درآمده بودند

 نویسد:نشینی میبازتولید حاشیه ای پیرامون رشد وپرویز پیران در مقاله

در جهان پیشرفته ترکیب سه عامل؛ الف: انقالب سبز و یا تشدید استثمار دهقانان برای ”

ی محصوالت کشاورزی، ب: غارت جهان سوم با تحمیل غرامت جنگی تولید سوداگرانه

گذاری ایهی الزم برای سرمهای دور، انباشت اولیهداری تجاری در راهو ج: رونق سرمایه

شدن به تانی یا شروع از صنایع سبک و تبدیل تدریجی صنعتی را فراهم آورد و صنعتی

زار آالت و ابکارگاه به کارخانه صورت پذیرفت. هجوم دهقانان به شهرها با رفتن ماشین

 .93ی خسرو پارسا، نشر دیگر، صفحه داری، کارل مارکس، ترجمههای اقتصاد پیشاسرمایهبندیصورت 05
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داری سوداگرانه، که طالب بازار جهانی های روستایی به مزرعهبه روستا و تبدیل فعالیت

گام با رشد ه گشت؛ لذا تعادلی بین نیروی کار و ماشین برقرار گردید و همبود، همرا

ی محصوالت کشاورزی نیز رواج یافت. لذا تعادلی بین صنعت، تولید، تولید سوداگرانه

سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات برقرار گشت و فقط بعدها ظرفیت تولیدی 

های ملی جهان سوم را در خود جذب داری، که اقتصادالعاده باالی جوامع سرمایهفوق

عکس، در جهان کرده بودند، بخش سوم یا خدمات را رشدی در خور بخشید. اما به

گری که از فرایند ادغام اقتصاد ملی صورت اداری و واسطهتمرکزگرایی شدید خاصه به

اه ویژه پایتخت را به ایستگگیرد، چند شهر اصلی و بهداری نشأت میدر اقتصاد سرمایه

ی کاال بدل کرد، بخش سوم اقتصاد یا خدمات را بدون رشد اقتصادی مطلوب و مبادله

العاده سریع و بادکنکی توسعه صورتی فوقبدون رشد هماهنگ صنعت و کشاورزی به

گردی، فروشی، دورهدهد و به قول مانوئل کاستلز مشاغل پارازیت چون خردهمی

تخصصی و موقتی یا -جزء اداری، کارهای غیر خدمتی و نوکری و پادویی، کارمندیپیش

 .03“بخشدسزا میکاری پنهان و آشکار را رونقی بهطور خالصه بیبه

 هایکوره سابق هایویرانه در و تهران شهرجنوب در 0352 تا 0351 هایسال در هازاغه نخستین اگرچه

 هم کردند،می زندگی گودها و هازاغه این در کهکسانی  اگرچه و آمدند وجود به شهرجنوب آجرپزی

 تا 0312 سال از ولی بودند، ساختمانی یساده کارگران و روستایی مهاجران هم و شهری دستانتهی

 این از و گرفت تریبیش شتاب پایتخت و بزرگ شهرهای به مختلف مناطق از رویهبی مهاجرت 0321

کرد.  خودنمایی ساختاری و شهری اجتماعی شکل یک عنوانبه شهری نشینیحاشیه شکل زمان

 گوناگون هایصورت پیدایش به شهرها جمعیت سریع افزایش و داخلی هایمهاجرت گرفتنشتاب

 ینفقیرنش و یافتهانحطاط هایبافت در نیز و شهری یمحدوده از خارج و محدوده داخل در نشینیحاشیه

 هایزمین تصرف مأوا و یافتن و مسکن بحران طرف یک از که روست این انجامید. از بزرگ شهرهای

 از مالکیت سلب یافسارگسیخته یپروژه دیگر طرف از و دستان،تهی توسط شهری یبالاستفاده

 عام فرایند اب مرتبط مسائل برانگیزترینچالش از یکی مستغالت بورژوازی از ایطبقه ظهور و فرودستان

 است. مدرن ایران تاریخ در شهر شدنصنعتی و داریسرمایه تکوین

 گفته بود:« نشینانخندق»موسوم به  جعفر شهری زمانی در ترسیم سیمای جماعتی

 gd/5Y5QCe.http://isای اجتماعی با اثرات اقتصادی؛ پرویز پیران: نشینی در تهران، پدیدهآلونک 03

http://is.gd/5Y5QCe
http://is.gd/5Y5QCe
http://is.gd/5Y5QCe
http://is.gd/5Y5QCe
http://is.gd/5Y5QCe
http://is.gd/5Y5QCe
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ها و ها محل اجتماع و سکونت روز و شب الواط و اراذل و فقرا و غربا و کولیخندق”

شترداران و دزدان و فواحش و دراویش و قلندران و امثال آن بود که بدون مزاحمت 

 چادرهایها و شتردارانی که در آن سیاهتوانستند در آن تردد و زندگی بکنند. کولیمی

را محل نگهداری احشام آن را مأمن و گوسفنددارانی کهخود را افراشته و قاطرچیانی که آن

ساختند و وجود آورده منزل میهایی در آن بههایی که غار و دخمهخانمانساخته و بی

ها را مأوای خویش کرده کارگزاری قاطرچیان و شترداران گونه دخمهفواحشی که این

ای از وجود عدهای از لشوش و محل عرض. ایضاً هر قسمت آن طفیل دستهکردندمی

 .01“داشتندرا محل درآمد خویش میکن و مزاحم و شریر که آناجامر و قمارباز و آدم لخت

 از گریروایت جز نیست چیزی آزاردهنده، و زشت تصویری تداعی وجود با خندق از روایت شهری

 این گرفت. با سراغ تواندیکنز میچارلز  هایداستان در را آن کالسیک هاینمونه که جامعه مطرودان

 اجدو تهران، خاصه و مدرن شهر پیکر در و دارانهسرمایه مناسبات یتوسعه فرایند در تصویر همین حال،

 و اگوده ها،زاغه که جاست این است. از متفاوت معنایی واجد سیاسی اقتصاد منظر از که شد خصایلی

 توسعه حال در شهرهایکالن در افتاده-جدا هایبخش دیگر با وضوحبه ایران در شهری هایحاشیه

 است. قیاسقابل

 دیلتب سود انباشت و گذاریسرمایه یسوژه سودآورترین و جدیدترین به زمین که است پس این از

 نویسد:می بارهاین در شود. هارویمی

گسترش به سوی مناطق شهری فشار زیادی بر زمین و های روبهحرکت عظیم جمعیت”

بهای کاربرد آن وارد نموده، و به این ترتیب نقشی کلیدی در افزایش ارزش زمین و اجاره

ها روشبسازوبفدار و دارنِ زمینآن بازی کرده است، افزایشی که مستقیم به جیب سرمایه

 “.سرازیر شده است

 ی هاروی:به گفته 

ازاری گردد و هم بصورت توأمان هم به نیروی کار بالقوه تبدیل میاین جمعیت عظیم به” 

گردانند و از طرفی ی تولید را میها در عین حالی که چرخهشود. آنبالقوه را موجب می

گی لی تا بناگوش به زیر بدهکاری و بردهای بانکی و اعتبارات مای بهرهوسیلهدیگر به

ند. شوروند، اما اغلب از داشتن حداقلی از مالکیت بر زمین محروم نگاه داشته میفرو می

حتی  های شهری بگریزند و ماوا گزینند؛ اماشوند به حاشیهها ناگزیر میبرخی از آن

 .52، صفحه 0390جعفر شهری، طهران قدیم، جلد اول، تهران، انتشارات معین،  01
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ر ساخت های برزنتی که دبندی و پارچههای بستهکارتن ،های آهنیکرکره

 عنوانروند، همگی در ابتدا بهآبادها به کار میی حلبیهای خودساختهگاهسکونت

 .02“اندنوعی کاال تولید شده

 هک شهری ایم؛بوده مدرن شهر بطن در اجتماعی انقالب نوعی شاهد شد، گفته ترپیش چهآن اساس بر

 سرشارشدن با وابسته دارنسرمایه و . شاهپرواندسر می در را 07«پهلوی شهستان» خلق رویای آن« شهریارِ»

 .552، صفحه 0373داری، ترجمه مجید امینی، تهران، نشر کالغ، های سرمایهدیوید هاروی، معمای سرمایه و بحران 02

ی شد، ول شَهستان پهلوی نام یک مجموعه بزرگ شهری بود که طرح اجرای آن در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی ریخته”  07

طرح که برج مخابراتی آن بود، دو دهه بعد از انقالب  گاه اجرا نشد. ساخت بخشی از ایناین طرح هیچ 29دادن انقالب با رخ

آباد تهران ساخته های عباسبه پایان رسید. شهستان پهلوی قرار بود در تپه 0399با نام جدید برج میالد آغاز شد و در سال 

 یل شود. اینترین در آسیا تبدتوانست به نخستین مجموعه در نوع خود در خاورمیانه و بزرگشود، و پس از ساخت می

های متعدد سیاسی، اداری، خدماتی، فرهنگی، تاالرهای موسیقی، ، کاربری«شاه و ملت»مجموعه شامل میدان بزرگ 

ی ها و دستاوردهاای برای نمایش تواناییهای مترو، قرار بود پروژهها و ایستگاهها، مرکز تجارت جهانی، فروشگاهتماشاخانه

ی جدیدی برای امور اداری، ایجاد محله 0319انی از پایتخت باشد. در طرح جامع سال ای جهنوین کشور و ساختن چهره

با ترقی قیمت نفت امکان تأمین منابع مالی  0323بینی شده بود و در اواخر سال آباد پیشهای عباسالمللی در تپهسیاسی و بین

های های اداری کشوری، شهرداری، فعالیتیی برای دستگاهبینی شده بود که بناهاهای عمرانی برای دولت فراهم شد. پیشپروژه

فرهنگی، تجاری و پذیرایی اختصاص یابد. میدان مرکزی وسیع شاه و ملت از میدان شاه در اصفهان و میدان سرخ در مسکو 

ن ارتباطی ای هایها و راهها و باغتر بود و به برگزاری مراسم بزرگ ملی اختصاص داشت. فضاهای عمومی باز، پارکوسیع

خورشیدی ساختمان اولین تونل متروی تهران نیز در منطقه  0329دادند. در سال فضای باشکوه را به خود اختصاص می

شهستان پهلوی آغاز و انجام شد. این بخش از خط یک قرار بود دارای چهار ایستگاه در منطقه شهستان پهلوی باشد که 

فرح، ایستگاه دوم در زیر میدان انقالب، ایستگاه سوم در زیر بلوار داریوش بزرگ و ایستگاه اول آن در زیر بلوار شهبانو 

ها که از جنوب به خیابان ای از این زمینشد. پس از انقالب بخش عمدهایستگاه چهارم در زیر بلوار محمدرضاشاه احداث می

ای شد، به فضــ ختم میحقانیمال به میرداماد ــراه مدرس، از شرق به جلفا و داودیه و از ششهید بهشتی، از غرب به بزرگ

 سبز و قسمتی نیز به مصلی تبدیل شد.

ها اختصاص یافته است: ای و بزرگ )که متأسفانه اجرا نشد( به این کاربریی افسانههای این پروژهدر حال حاضر زمین

راه ر زاده فعلی، از غرب به خ پاکستان فعلی و بزرگآباد یا بهشتی فعلی، از شرق به خ قنبسمصالی تهران )از جنوب به خ عبا

های راه داریوش کبیر یا رسالت فعلی( سازمان ارتباطات اسالمی و قسمتی از زمینشاهنشاهی یا مدرس فعلی، از شمال به بزرگ

علی، از یا حقانی ف راه جهان کودکراه داریوش کبیر یا رسالت فعلی، از شرق به بزرگاستفاده )از جنوب به بزرگخالی و بی

آباد یا شمال شهستان یا همت فعلی( متری شمال عباس 97راه راه شاهنشاهی یا مدرس فعلی، از شمال به بزرگغرب به بزرگ

آباد یا شمال شهستان یا همت متری شمال عباس 97راه های منطقه جلفا، از شمال به بزرگپارک بهشت مادران ) واقع در زمین

راه جهان راه داریوش کبیر یا رسالت فعلی، از غرب به بزرگنیلگون فعلی و خ چلچله، از جنوب به بزرگ فعلی، از شرق خ

)از جنوب به  001کودک یا حقانی فعلی( پارک طالقانی، ایستگاه متروی حقانی، کتابخانه ملی و فرماندهی نیروی انتظامی 

راه جهان کودک ت فعلی، از شرق، شمال شرقی و شمال به بزرگآباد یا شمال شهستان یا هممتری شمال عباس 97راه بزرگ
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 . طرحشود ساخته آبادعباس هایتپه در بود بنا که بودند طرحی کردنعملیاتی پی در نفتی درآمدهای

 فرهنگی، و هنری تاالرهای تجاری، مراکز مسکو، سرخ میدان از ترفراخ میدانی مخابرات، برج ساخت

 ،تهران مترو اولین نیز و سیاسی هایدستگاه و هاخانهوزارت احداث برای ویژه یمنطقه سبز، فضای

 زا ممکن درک ترینرادیکال به او بودند. گویی پهلوی محمدرضا یگرایانهآرمان یپروژه از هاییبخش

 کتاب رد هاروی بود. دیوید رسیده فرودستان و فرادستان قطعی جداسازی و مالکیت سلب فضا، تملک

 نویسد:می سرمایه شدنشهری

های طبقه کارگر قرار دارد. وضوح در صدر فهرست اولویتتقاضای سرپناهِ مناسب به”

های که فرصتخود به تولید کاالیی وجوه مصرف، مشروط بر آن ینوبهسرمایه نیز به

ی طبقاتی پیرامون مند است. محورهای مبارزهکافی برای انباشت را فراهم سازد، عالقه

 .09“گیری بر فرایند شهری داشته استر چشمی مسکن تأثیمسأله

 مابین سنت دیرپای دیوارکشیتوان نوعی امتزاج فیی شهری را میبا این حال، درک شاه از منطق توسعه

در  دستانجایی که با حصر تهیو شهر نولیبرال دانست؛  پیرامون دارالخالفه با دهات و نواحی پست

متری شمال عباس  97راه راه شاهنشاهی یا مدرس فعلی( پارک آب و آتش )از جنوب بزرگیا حقانی فعلی، از غرب به بزرگ

ه علی، از شمال براه شاهنشاهی یا مدرس فعلی، از غرب به خ دیدار فآباد یا شمال شهستان یا همت فعلی، از شرق به بزرگ

وب استفاده )از جنهای خالی و بیراه جهان کودک یا حقانی فعلی( باغ پرندگان، وزارت راه و ترابری و قسمتی از زمینبزرگ

راه جردن یا آفریقای فعلی، از جنوب غربی به تونل رسالت فعلی، راه داریوش کبیر یا رسالت فعلی، از غرب به بزرگبه بزرگ

متری شمال  97راه راه شاهنشاهی یا مدرس فعلی، از شمال شرقی به پل های فجر فعلی، از شمال به بزرگاز شرق به بزرگ

عباس آباد یا شمال شهستان یا همت فعلی( پارکینگ بیهقی و فروشگاه شهروند مرکزی و مرکز بازیافت زباله )از جنوب به خ 

راه راه جردن یا آفریقای فعلی، از شرق به بزرگه م آرژانتین و بزرگاقاقیای فعلی، از جنوب غربی به خ بیهقی فعلی، از غرب ب

راه داریوش کبیر یا رسالت فعلی، از شمال غربی به تونل رسالت فعلی( وزارت شاهنشاهی یا مدرس فعلی، از شمال به بزرگ

از غرب به خ روزولت یا تعاون و قسمتی دیگر )از جنوب به خ تخت طاووس یا مطهری فعلی، از شرق به خ اکبری فعلی، 

ال های این مجموعه که در حمفتح فعلی، از شمال به خ عباس آباد یا بهشتی فعلی(. در ضمن برج میالد که قرار بود در زمین

ای نصر ساخته شد که از شمال به حاضر جزو مجموعه سازمان ارتباطات اسالمی است، ساخته شود، در محلی دیگر بنام تپه

ی، از اهلل فعلراه ایوبی یا شیخ فضلی شمال عباس آباد یا شمال شهستان یا همت فعلی، از غرب به بزرگمتر 97راه بزرگ

راه پارک وی یا چمران فعلی و بیمارستان میالد فعلی راه داریوش کبیر یا رسالت فعلی و از شرق به بزرگجنوب به بزرگ

 “.شوندمنتهی می

 http://is.gd/kpOFXfد: آبای نوسازی عباسقانون اجرای برنامه

 http://is.gd/O6jB6rهای شهستان: جانمای، نقشه و ماکت

 http://is.gd/uHdBVWآباد تهران: مونوگرافی محله عباس

 .29، صفحه 0399مقدم، تهران، اختران، شدن سرمایه، ترجمه عارف اقوامیدیوید هاروی، شهری 09

http://is.gd/kpOFXf
http://is.gd/O6jB6r
http://is.gd/uHdBVW
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ی های چندملیتگذاری بنیادها و شرکتترین فضای حیاتی را برای سرمایهگتوهای خارج از محدودهْ امن

 آورد.فراهم می

 بخش در سرمایه تربیش انباشت به منجر نفتی درآمد گیرچشم افزایش 0321 و 0311 هایدهه در

 امو تجاری برگزیدگان به مطلوب هاینرخ با دولت آن که شد: نخست شیوه دو به کمدست خصوصی

 طریق از بادآورده سودهای پیدایش به منجر واقعی درآمدهای افزایش و تورم آن که دوم کرد؛می اعطا

 التمحصو جایگزینی منظوربه دولت هایتشویق آن، بر عالوه شد؛ سازیساختمان و زمین خریدوفروش

 داخل در را هاییکارخانه صنعتیْ کاالهای واردکنندگان از بسیاری که شد موجب واردات جایبه داخلی

 صنعت رد سرمایه تشکیل در خصوصی بخش سهم افزایش به منجر عوامل این یکنند. همه تأسیس کشور

 افزایش 0327 سال در دالر میلیارد 7/9 به 0339 سال در دالر میلیون 921 از که شد، سازیساختمان و

 صدهزاریک تقریباً با 0337 سال در کارخانه 0111 از تربیش یا کارگر 01 با هایکارخانه یافت. تعداد

 اختیار در آن درصد 77 که رسید کارگر چهارصدهزار تقریباً با 0337 سال در کارخانه 2111 به کارگر

 یتجمع سریع رشد داخلی، بازارهای گسترش دولت، ساختمانی عظیم هایبود. پروژه خصوصی بخش

 و مشاور مهندسان کران،پیمان واردکنندگان، صنایع، صاحبان تجار، از تن صدها به شهرنشینی گسترش و

 ثروت انباشت برای مناسب وضعیت این دیگر سوی در . اما09بیاندوزند ثروت که داد فرصت هاگروه دیگر

 و ینشینزاغه آلونکی، کپرنشینی، اجتماعات در زندگی ساختنپیشه با دستانتهی داری،یهسرما و

 مینز باالی نرخ به واکنشی ماننددخمه و نمور هایزمین در زیستن هایمرارت پذیرش با و گودنشینی،

 از یبخش المقدورحتی تا کردند سعی و داده نشان مستغالت بورژوازی سود حداکثری منطق و مسکن و

 گیرند. بازپس را شدهغصب فضاهای از خود حق

 یتفریح شیک هایساختمآن خرید، مراکز ها،برج صاحب باال سرعتی با که قدر هر هاسال آن در تهران

ت. داش کم خود در چیزی ورزیسیاست برای حیاتی فضای فقدان در شد،می وبرقزرق پر هایکلوب و

 بسرکو نیروی کمک با مستغالت بورژوازی و آمددرمی دارنهسرمایه یتوسعه هاینظریه اشغال به شهر

 و بسل شهر ساکنین از مشارکت قسم بود. هر هاایده این کردنعملیاتی اندرکارِدست امنیتی و نظامی

 در هاییطرح چنان او اطرافیان و شاه حالی که شد. درمی خالصه شهریار فردی خالقیت در چیزهمه

 یستز کیفیت لحظهبهلحظه و شدمی افزوده نشینیحاشیه وسعت به روزروزبه ولی کردند،می اجرا شهر

 میافت. تقلیل تربیش شهری دستانتهی

 .90ی اشرف و بنوعزیزی، همان، صفحه 09
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 گروه برای تهران براون ادوارد خیابان هاینشینآلونک یباره در را اینگاریتک که بنوعزیزی علی

 که شده یادآور خود یمقاله یمقدمه در است، کرده تهیه 0323 سال در تهران دانشگاه شهری مطالعات

 یوشتهن بود. به ناشناخته و تازه هنوز نشینیآلونک یپدیده ظهور و شهر به روستا از مهاجرت زمان آن در

 زمتمای شهری دستانتهی دیگر از ، را«نشینانحاشیه» دوره آن اصطالحِبه یا نشینان،آلونک چهآن وی

 استفاده با ار خود حصیری هایآلونک اغلب که بود آنان پرتراکم و نابسامان سکونت وضع تربیش کرد،می

 دتیم در نایلون و حصیر و چادر و حلبی پیت و جعبه و گل و خشت چون دوامبی ساختمانی مصالح از

 رد گاه متصرفی، هایزمین در یا و شهر یمتروکه هایمکان شبه( دریک حتی لزوم صورت در )و کوتاه

 تند. باگرفمی سر از را خود پرتالطم و دوشبهخانه زندگی و ساختندمی برپا شهر، بطن در گاه و حاشیه

 یهاسال در یعنی پژوهش، این زمان در نشینیحاشیه یمسأله که شودمی یادآور بنوعزیزی وجود، این

 نشینانحاشیه بهداشتی و رفاهی و اجتماعی و اقتصادی مبرم نیازهای و وضع نظر از ، تنها0321 یدهه اول

 فرین چندمیلیون بعدها و نفری چندصدهزار گروهِ این بالقوه سیاسی نیروی به کسی هنوز و بود مطرح

 .07بود نبرده پی خوبیبه ایران شهری یجامعه در

تر های سیاسی و خاصه جریانات مارکسیستی، که مشخصگونه بوده است؟! آیا گروهاینراستی اما آیا به

ترین اهداف مبارزات خود را در تغییر مناسبات اجتماعی و از هر جریان و گروه سیاسی یکی از بنیادین

عاجز  یگذارند، از درک چنین تضاد مهیبی ثروت میهای طبقاتی و بازتوزیع عادالنهاز بین بردن فاصله

 بودند؟

 

 

 

 .23نشینان خیابان ادوارد براون، صفحه ی چهارم. آلونکمجله الفبا، شماره 07
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 حاشیه در جنبش چریکی

اصالحات، و با تشدید فقر نسبی و مطلق در سویی از شهر و روند صعودی انباشت ثروت -در دوران پسا

در سوی دیگرِ آن، و نیز با سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی و انسداد هر رهیافتی برای مشارکت 

انان به دشمنی علنی با شخص شاه و نظام استبدادی و توجهی از روشنفکران و جواجتماعی، جمع قابل

شمسی و با درک  11ی کسانی بودند که در اواخر دهه داری برخاستند. بخشی از این جوانان همانسرمایه

ی مسلحانه با رژیم این که حکومت مجال ابراز وجودی را به مخالفان خود نخواهد داد، مقدمات مبارزه

 ترین عملیات خود اقدام به تصرف ژاندارمری سیاهکل نمودند.نریزی و در نمادیرا طرح

 پیرمردِ همچون نیز هاییبخش و شده جدید وبرقزرق در غرق جامعه از هاییبخش که شرایط این در

 که بودند عظیمی تحوالت شاهد بازنیمه دهانی با ثالث شهید سهراب اثر جانبی طبیعت فیل در بانسوزن

 پویان پرویز امیر شناختند،نمی آن کردنخطاب برای نامی حتی بلکه نداشتند، آن منطق از درکی تنهانه

 نوشت: ایجزوه در چریکی، جنبش جوان فرماندهان از یکی

ی نارضایی خویش از وضعی که در آن به سر کارگران، حتی کارگران جوان، با همه”

های این امر دهند. علتمیهای سیاسی از خود نشان نبرند، رغبت چندانی به آموزشمی

لمس سیاسی و ناآگاهی آنان موجب شده توانیم پیدا کنیم: فقدان هر نوع جریان قابلرا می

ویژه کارگران جوان، است تا به پذیرش فرهنگ مسلط جامعه تا حدی تمکین یابند. به

های حقیر خود را صرف تفریحات مبتذل کاری و اندوختهحتی ساعات محدود بی

اند. هنگام کار اگر مجال ها خصائل لومپن پیدا کردهکنند. غالب آنورژوایی میبخرده

کوشند تا با مکالمات مبتذل ساعات کار را کوتاه سازند. گروه گفتگو داشته باشند، می

 .51“ترین آثار ارتجاعی معاصر هستندترین و کثیفخوان کارگران مشتری منحطکتاب

ا گلوی خواندن بزه مسلحانه و رد تئوری بقا، برگرفته از مجموعه آثار پویان تحت عنوان امیر پرویز پویان، ضرورت مبار 51

 .0370از نشر الکترونیک آلترناتیو،  خونین
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 و ریاناتج سوی از برد، نام اجتماعی نیهیلیسم انکشاف یلحظه یمثابهبه آن از توانمی که وضعیت این

 پشتِپس نیهیلیسم متوجه روشنفکری هایگرفت. محفلمی قرار تأمل مورد روز روشنفکریِ هایحلقه

 این الِکردند. اقبمی یاد فلسفی بستبن نوعی یمثابهبه آن از اغلب اما بودند، تازه مناسبات اجتماعی

 هایرورزینظ برخی یا الهوری، اقبال اثر خویشتن به بازگشت یونگر، ارنست اثر خط از عبور به هاحلقه

 .50کرد درک راستا این در توانمی را شایگان داریوش یشناسانهشرق

جز شکستن این امتناع نیهیلیستی راهی بهاند که برای درهمپویان و رفقای او اما جزو معدود روشنفکرانی

 جویند:تأمالت محض فلسفی می

ا ی مستقیم و استوار بقد هرگونه رابطهکه روشنفکران انقالبی خلق فاتحت شرایطی”

های چون ماهیچون ماهی در دریای حمایتِ مردم بلکه هماند، ما نه همی خویشتوده

بریم. وحشت و سر میخوار بهها و مرغان ماهیی تمساحکوچک و پراکنده در محاصره

سیار دشوار ی ما را با مردمِ خویش بخفقان و فقدان هر نوع شرایط دموکراتیک رابطه

های ارتباط نیز ثمرترین شیوهترین و در نتیجه کمساخته است. حتی استفاده از غیرمستقیم

های خویش ی کوشش دشمن برای حفظ همین وضع است. تا با تودهآسان نیست. همه

که پایدار بمانیم، رشد کنیم و ارتباطیم، کشف و سرکوبی ما آسان است. برای اینبی

قه کارگر را به وجود آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنیم، باید با سازمان سیاسی طب

 .55“ی خویش ارتباط مستقیم و استوار به وجود آوریمتوده

 به وابسته نیروهای و گارد با محدوده از خارج ساکنین نبرد و مقاومت به اشاره ضمن زرندی عباس

 گوید:می مالکیت سلب و تخریب برابر در تهران شهرداری

ترین عامل در تسریع و گسترش نقد مشی چریکی در داخل کشور تأثیر به نظرم مهم”

سال پس از ضربات تابستان ، یعنی یک0327در تابستان « مبارزات خارج از محدوده»

ای دو دگم اصلی مشی چریکی را عمالً زیر سؤال برد، یکی بود. این مبارزاتِ توده 0322

 گیرند،می رارق ارتجاعی و مبتذل تفریحات بندیِدسته زیر در پویان به بیان که سینمایی، آثار از بزرگی یمجموعه از گذشته

 ارگردانیک به« کافر»جمله:  این اند. ازپرداخته وضعیت این بازنمایی به انتقادی نگاهی با که داد ارجاع آثار برخی به توانمی

 هاشمی. زکریا کارگردانی به« قاپ سه» (،0325) نادری امیر کارگردانی به« تنگنا» (،0325) گله فریدون

 غرب؛ و یرانیا روشنفکران» کتاب به کنید رجوع روشنفکران از دسته این بر حاکم فکری فضای پیرامون بیشتر مطالعه برای 50

 م،پنج روز. چاپ فرزان پژوهش و نشر شیرازی. تهران، جمشید یترجمه بروجردی، مهرزاد ،«گراییبومی نافرجام سرگذشت

0399. 
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ی مسلحانه در شرایط دیکتاتوری شاه ممکن نیست، و ای جز مبارزهین که هیچ مبارزها

 .53ای حتماً باید با عمل مسلحانه همراه باشدی تودهدوم این که نقش پیشاهنگ در مبارزه

 پوچ و ردس فضای شکستن برای و کارگر طبقه با ارتباط برای ایران جوان هایچریک و مسلحانه جنبش

 ه،احمدزاد مسعود چهآن طریق از تا داشتند نظر در را قدرت به معطوف یاراده  از ایتلقی شهر بر حاکم

 را حاکم وحشت و رعب یسایه نامید،می بزرگ و کوچک موتور دیالکتیکِ جنبش، پردازنظریه دیگر

 محققین برخی چهآن آورد. برخالف بیرون امتناع شرایط درون از را شدن امکانِ و کرده تزلزل دچار

 اجتماعی مناسبات بر نظری تأمل فرایند هرگز مسلحانه، یزهمبار به جنبش تمایل وجود با کنند،می عنوان

 و شهر از ایتازه هایساحت با خود تکوین فرایند در نشد؛ بلکه واقع جدی غفلت مورد اقتصادی و

 عنوانبه که است چیزیآن حول مطالعات آن بیرونیِ وجه ترینمهم که گردید آشنا شهری مبارزات

 شود.می شناخته« محدوده از خارج مبارزات»

 واقع، رکرد. د تلقی ایران چپ جنبش مبارزات در عزیمتی ینقطه یمثابهبه بتوان شاید را آشنایی این

 دیج آشناییِ پدیده این با دیرهنگام ایران دانشگاهی یجامعه اگرچه گوید،می بنوعزیزی آنچه برخالف

 العاتمط بنایسنگ آشنا شد و پدیده این با خود یروزمره مبارزات بطن از چریکی جنبش اما کرد، پیدا

 ادیکالر اجتماعی مطالعات گذاریپایه راآن که ستچیزی کرد. این بنا آن بر را خود اقتصادی و روستایی

 است. آورده بر سر انقالبی جنبش درون از مشخصاً که نامم،می

 یاقتصاد مطالعات بر چریکی هایسازمان اعضای جدی تأمل یمرحله من، اعتقاد به عزیمت، ینقطه این

 مینز مطالعات عنوان تحت درخشان و شدهشناخته-کمتر آثاری در را خود که ایاست. مرحله روستایی و

 تحول از مرحله این گرفتننادیده من گمان است. به کرده نمایان محدوده از خارج مطالعات و مسکن و

 فضایی تیح بلکه است، جنبش این اعضای ورزیِاندیشه توان به اعتناییبی تنهانه کمونیستی جنبش در

 برای ردد،گ تثبیت پایین از دهیسازمان سنت تحکیم به توانستهمی که ایران مردم اجتماعی مبارزات در را

 یزیآن چ از بعد هایسال تا احتماالً و کرد، خواهد حواله« طرفیبی» آکادمیکِ تحقیقات یزایده به همیشه

گذارد. نخواهد باقی گلوله و تفنگ تقدیس و مدح همان جز

 اندیشه انتشارات زرندی، عباس ؛0321دهه دانشجویی جنبش به نگاهی و مبارز دانشجویان تشکل در سیاسی فعالیت یتجربه 53

 .0371 پیکار، و
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 کمونیست نویسندگان آثار در حومه انکشاف هاینشانه نخستین

 فاقد روستاییان از موجی سرازیرشدن و ارضی اصالحات اجرای پی در و شمسی 11 یدهه هایسال در

افتند. ی خویش روی پیش تأمل جهت را ایتازه یعرصه ایرانی نویسندگان شهرها، به تولید ابزار و زمین

 لقخ به شهری، بطن در نوظهور مسائل با جمعیت این یمواجهه و تقابل نوع قراردادن دستمایه با هاآن

 شناخت جهت در منبعی عنوانبه تواندمی نیز هاآن از یک هر که پرداختند پرتعدادی نسبتاً داستانی آثار

 بیاید. گرانپژوهش کمک به دوره این اجتماعی شرایط

 انیشهرست هایجُنگ یا نشریات برخی قالب در را خود توانستند زودیبه پراکنده اغلب هایتالش این

 سهند و آزادی مهد مشهد، در پارت و هیرمند هایجُنگ رشت، در بازار شهرستانی نمایند. جُنگ متمرکز

 ستند.ه نشریات این یجمله از ،جنوب ادبیات و هنر و اصفهان جُنگ آباد،خرم در االفالک فلک تبریز، در

 نهمی در مدرسی و گلشیری احمد، آل هاینگاریتک برخی علوی، بزرگ مرد گیله کنار در دوره، این در

 جودو ساعدی غالمحسین چون نویسندگانی آثار بین این در حال، این شود. بامی خلق روستایی فضای

 خویش کارهای چاشنی نیز را انتقادی نگاهی تازه،اجتماعیِ  مناسبات این از دقیق شرحی از فراتر که دارند

 اثر یا و  ،گهواره و گور و نشان و نام بی هایواهمه ،دَندیل ،لرز و ترس ،توپ  ،بَیَل عزادارانکند. می

 او ثارآ ترینمهم از برخی شد، ساخته او از اینامهفیلم اساس بر که ،گاو همچون ایسینمایی یبرجسته

 هستند. حوزه این در

 وریسلحش روحیات توصیف با و گیرندمی شکل ایران جنوب عشایری فضاهای در هاداستان این اغلب

 عنوانکنند. بهمی بازنمایی را مقاومت ادبیات  از ایمایهدرون جور، دستگاه برابر در ایران ایالت دالوری و

 صلتِخ در انتقادی نقبی  «هاشم مال» شخصیت پرداختن با کندمی سعی ( او0319) توپ داستان در نمونه،

 جز تیعاقب بزدلی و فرار که بپروراند را ایده این تا دارد تالش بزند. او ظلم برابر در مردم گریزپذیریِ

 شود. جایی کهمی ( عیان0312) دندیل داستان در ترگزنده بسیار ایگونهبه که ندارد. نقدی پی در نابودی
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 و گوشچشم  یمواجهه چگونه که دهدمی نشان «خانهنجیب» یک به روستا یپهنه تمام کردنبدل با او

 .51دهدمی تقلیل فرهنگ این ایحاشیه اندازان-پا به را هاآن آمریکاییْ فرهنگ با روستا مردم یبسته

 کنار رد را داستانی بازنویسی و پرداخت یشیوه ترینرادیکال ساعدی، جوان دوست که پایدنمی دیری

 یدرباره دخو ساعدی که است بهرنگی صمد رفیق، نهد. اینمی بنیان تربیت و تعلیم رایج نظام جدی نقد

 گوید:می او

ای یا در برشی از یک ی لحظهرزهشت تا به مبان دایماتر ارزه بیشمبااوم ”صمد به تد

ا ـیو بش ـر جنـیخی هراـش تـیا نقو یخی رین معنی که صمد حرکت تااقیقاً به زمان. د

 .52“رانسانی انقش تقویمی هر جنبش یا هر تا حرکت یا نست دامیتر مهمرا نی ـسانهـر ا

 و ورکش مختلف نقاط مردم با او نشینیهم از برآمده است، ساعدی ستایشِ اساس را آنچه نیز بهرنگی

 ترینشاخص در حتی داستانی ادبیات این تمام در چهآن که است دریافته داند. بهرنگیمی هاآن از آموختن

 جهانی اختنس برای آلترناتیوی یارائه امید به یافتهتشخص انتقادی گرفتنپی است، غایب آن هاینمونه

 و شهر اجتماعی وضعیت از درست و دقیق شرحی اگرچه داستانی، هاینمونه این اغلب است. در بهتر

 خود امان به هاتیرگی و هاامیدی-نا از انبوهی میان در انتها در مخاطب اما شود،می داده دست به روستا

 اتیتوصیف دریافت از )مخاطب( پس او واقع، گردد. درمی حواله آرمانی ایگذشته به نهایت در و شده رها

 که ایتهد صادق هاینوشته یابد. مانندنمی تجرد مرزهای از فراروی به قادر را خود نهایتاً شناسانهزیبایی

 به آخر در اما ایرانیان، روحیات از گزنده توصیفاتی درج و اجتماعی زندگی از تار و تیره توصیفاتی با

 موجود خالء پرکردن برای نوستالژیک شهرآرمان نوعی یمثابهبه گذشته، )ری( در یی«راگا» شهر جستار

 .57کندمی بسنده

 نویسد:می او دوستان سایر و ساعدی آثار در نگاهی چنین استمرار نقد در تیزبینی با بهرنگی

ه اـگآسختی نشوند یا بهه گاه آقصد نویسنداد از باسودیِ عادم گر مرانم که دا”من نمی

ای گر معتقد به هنر برانم که دامیر قدما همیناست یا عیب. احسن ه نویسندای بر، وندـش

، هنددتشکیل میدی عام دمرع را جتمارگ اکنیم که قسمت بزل قبوو باشیم ع اـجتما

نج ـپ)در ته ـه گذشـبی ساعدوهِ ندا-گرفت... نگریستن پُرها را نادیده ان آنوـتنمی

 .0325 تهران، کبیر، امیر ساعدی، غالمحسین دندیل، 51

 ، نسخه الکترونیکی در:0397کندوکاوی در ادبیات داستانی ایران، علیرضا ذیحق، چاپ اول  52

http://www.maral65.blogfa.com
محور هدایت مراجعه کنید به: هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم، ماشااهلل آجودانی، لندن، ی نگاه گذشتهبرای مطالعه درباره 57

 .0392انتشارات فصل کتاب، 

http://www.maral65.blogfa.com/


 ونیستهای انکشاف حومه در آثار نویسندگان کمنخستین نشانه                                               ی خارج از محدوده  تأمالتی درباره

39 

اه دارد، هم به همری یگردنشدنیِ -اجدی طیت( عنصرهاومشرب الـنقاز ا مهناـشنمای

دن نموپی کشفدر هرلحظه و بین... قعو واسرسخت ی میدی و اجورزهمثل خشمی مبا

 .59ید“آست مید“ به شان به قیمت ریختن خون دیگراننانه ”ـت کـسهایی انساناپَستیِ 

 او: اعتقاد به که روست همین از

باب سوزد و کشان میدارند و کجایبود تا فهمید که سوختگان چه دردی  باید توی آتش”

خیزد. با از دور دستی بر آتش داشتن حال سوختگان شان برمیشود و بوی کز از کجایمی

 .59“شود فهمیدرا نمی

 یعرصه در ایتازه هایتجربه به کنندمی سعی آن که بر عالوه دهقانی بهروز اشرفیق و بهرنگی

 ــ دستبدمد مخاطب در نیز را تغییر به امید روح اجتماعی شرایط توصیف عین در کهــ نویسیداستان

 ولکورف ادبیات شناخت و فهم با رابطه در نیز را ایشدهدیده-کمتر و جدی هایکوشش هم اتفاق به بزنند،

 یق،رف گذارند. دومی بنیان منطقه این مردمان اجتماعی هایخصلت و زندگی سبک شناخت و آذربایجان

 استقالل با کامل طوربه را خود مطالعاتی کار است، کرده توصیف« آگاه توأمان دو» را هاآن ساعدی که

 عنوانبه را تالش این توانمی من، گمان زنند. بهمی رقم ایران دولتی و دانشگاهی نهادهای از فکری

 کرد. قلمداد معاصر ایران در« فرهنگی مطالعات» تأسیس فکر در عطفی ینقطه

 هاییروهگ و شده انجام نیز ایران دانشگاهی مجامع در مشابهی هایتالش ترْپیش اگرچه شد، گفته چنان که

 اند،دهش مجاب بعضاً و مشتاق ایران روستایی و شهری مناسبات شناخت اهمیت به نیز شناسانجامعه از

 اجتماعی میدان به دانشکده میز پشت از را پژوهش سویک از که روست آن از دو این کار اهمیت اما

 شپژوه دیگرسو از و دارند، قرار تماس در محیط یهزند عناصر با مستمر طوربه خود و اندکرده منتقل

 این در هاآن آن که اند. خالصهآغازیده عینی تأثیر برای بلکه آرشیوی غنایِ برای صرفاً نه اساساً را خود

 که روست مینه کنند. از گفتگو تغییر یسوژه عنوانبه که تحقیق یابژه یمثابهبه نه مردم با قادرند فرایند

 نمونه عنوانداد. به قرار مداقه مورد راستا همین در باید نیز را دو این هایداستان از بزرگی یمجموعه

 دهقانی بهروز اثر هاملخ داستان

ی، گویطور ظریف و مناسب، و با پرهیز از اضافهبا کنار هم گذاشتن وقایع روزمره به”

های پردازیای بزرگ ساخته و در دام خیالیعنی بدون آن که از موضوعی کوچک مسأله

درگیر  ها وب، مخاطب را شریک دغدغههایی ناآلیستی گرفتار آید، با آفرینش استعارهایده

 .0391 ،آذری یاشار سوسیالیستی، کارگری نشر توسط بازنویسی امروز، ادبیات به نظری بهرنگی، صمد مقاالت مجموعه 59

 comhttp://samadbehrangi.در:  اینترنتی نسخه بهرنگی؛ صمد ایران، تربیتی مسائل در کندوکاو 59

http://samadbehrangi.com/
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مغان کند که ارهای جدیدی را تصویر میزندگی روستایی ساخته و نیز تضادها و درگیری

ت خان ظاهر از دساصطالح انقالبی که روستاییان را بهشاهنشاهی است؛ به« انقالب سفید»

دهد که نشان می اهملخها در لباس بروکراسی انداخت. زادهآزاد ساخته و به آغوش خان

انقالب سفید شاه قبل از این که قادر به حل تضادهای فئودال و روستاییان گردد، به 

گرفت عمق بخشیده تضادهای جدیدی که به صورت زارع و بورژوازی وابسته شکل می

 .57“است

 است یستمارکس گرپژوهش و معلم فریره پائولو تفکر ینحوه و کار سبک یادآور رفیق دو این کار سبک

ندارد. جایی  وجود روشنفکری عاج برج از عدول جز ایچاره ستمدیدگان آموزش برای داشت اعتقاد که

 .31دیاب ارتقا هاآن« با» کار در دوسویه تعاملی به نشینانحاشیه« به» من یطرفهیک آموزش فرایند که

 آن بر لمستق طوربه دارند، مارکسیسم با که ایآشنایی میزان و بینش اساس بر نیز دهقانی و بهرنگی

 دهایرون چیستی ایضاح با رابطه در خود زندگی محل یجامعه از عمیق شناختی حصول با تا شوندمی

 حملیم زودیبه نیز آزادی مهد ینشریه بردارند. انتشار گام تغییرطلبی هایروزنه و بیگانگی-خود-از

 شوند. همراه دو این با دیگری رفقای تا شودمی

و یا  ادبیاقدام  اند، صرفاً یککرده تصور چهآن برخالف نامههفته انتشار این”

و  شدهبینیی پیشمبارزه یک در جریان بود آگاهانه گامی نگاری نبود، بلکهروزنامه

 یجهنت همین نیز منجر به ، که در عملکار تشکیالتی یک مقدمات آوردنمنظور فراهمبه

بیانی  بود، در صمد پیوسته ی دوستانجرگه به نشریه همین خود در جریان ، کهشد. نابدل

 zihagh.asp-http://www.mandegar.info/1388/azar/aذیحق:  رضاعلی دهقانی، بهروز هایرنجهجان و هاملخ 57

 .0329 خوارزمی، تهران، داد، اهللسیف و بیرشک احمد ترجمه فریره، پائولو ستمدیدگان، آموزش 31

 :نویسدمی کتاب این از جایی در فریره

 را دیگر سک کسی انقالب جریان در که گفت تواننمی اما کند،می ستم دیگر کسی بر کسی گریْستم جریان در گفت توانمی

 آزاد ار یکدیگر مشارکتْ با آدمیان که گفت توانمی کند. بلکهمی آزاد را خود کسی که گفت تواننمی نیز و سازد،می آزاد

 چیزت. چهآنهاس ارزش بر تأکید برای برعکس، بلکه است، انقالبی رهبران اهمیت از کاستن برای نه شد، گفته سازند. آنچهمی

 علت تنهانه ایدب انقالبی باشد. رهبران خاک نفرینیان با و زندگی وازَدِگان با ستمدیدگان، با کارکردن و زیستن از ترمهم تواندمی

 شانتماهی همین سبببه انقالبی بیابند. رهبران مشارکت میان در را خود ترغیب و تشویق یانگیزه بلکه را، خود وجودی

 (023 برسانند. )ص پایان به دهند، انجام صحیح راهی از نتوانستند حاکم نخبگان را چهآن توانندمی

http://www.mandegar.info/1388/azar/a-zihagh.asp


 ونیستهای انکشاف حومه در آثار نویسندگان کمنخستین نشانه                                               ی خارج از محدوده  تأمالتی درباره

37 

 یکیبلشودر انقالب  ایسکرا آهنگپیش روزنامه که را با نقشی آدینهی غلوآمیز نشریه

 .30“کردبود مقایسه می کرده بازی شوروی

 ردچا هاکوشش و هاایده این تنهانه او مرگ از پس تا شودمی باعث پویان امیرپرویز با صمد رفاقت

 در اهمیت-با بسیار ایحلقه به را« تبریز یحلقه» و شده ترجدی ایمرحله وارد بلکه نشود، تعطیلی

 چنانآن شینق بود، قائل نشریه این برای نابدل که نقشی کند. بنابراین بدل ایران کمونیستی مبارزات

 د.بودن کرده آغاز شانرفقای دیگر و خود که حرکتی اهمیت از بوده ایاستعاره بلکه نبوده، غلوآمیز

 بهروز ارک کیفیتِ و سبک مورد در ناشناخته ینوشته یک و دهقانی بهروز نام با یادداشتی در همراز رضا

 نویسد:می چریکی جنبش با هاآن نهایی ارتباط و صمد و

یدم دنشستند و میمن شاهد بودم که چطور بهروز و صمد پای صحبت روستاییان می”

وم کردند. معلصمد با صمیمیت برخورد می طور باها با بهروز و همینکه چقدر روستایی

دیدند توانستند هرچه در روستا میزمان نمیبود که بهروز و صمد در شرایط دیکتاتوری آن

بته که الداغ ــهمان صورت بنویسند و چاپ کنند؛ اما در مورد تحقیقات بهروز از قرهرا به

هروز در طور نبود. این تحقیقات را بنــ ایباغ نوشته شده استاشتباه قرهگفتار بهدر  پیش

که بعد با مبارزان دیگری  احمدزادهگروه ــکرد رابطه با گروهی که در آن فعالیت می

داغ نیز در وجود آوردندــ انجام داد. در قرههای فدایی خلق را بهمتحد شدند و چریک

دم. باید اه بهروز بوبعضی از روستاهایی که برای صحبت با روستاییان رفته بود، من همر

ی کردیم که کسی از مأموران رژیم شاه متوجه این امر نشود، که وظیفهخیلی مواظبت می

طور که شنیدم داغ خیلی مفصل است. آنجا همین بود. گزارش تحقیقات قرهمن هم در آن

صورت یک جزوه دارند. ولی با کمال تأسف اقدام را بهکسانی در خارج از کشور هنوز آن

 .35“اندبه انتشار آن نکرده

 چریکی گروه تشکیل طرح است، داشته تبریز به پویان که سفری طی و 0319 سال در شودمی گفته اگرچه

 زمال توافقات مقدماتی هایبحث انجام از پس و کرده طرح نیز دهقانی و نابدل با را مسلحانه عملیات و

 با ستقیماًم که نیست مسائلی به ورود ما قصد که جاآن از اما آید،درمی عملبه تبریز یحلقه تشکیل برای

 در ترپیش  که اجتماعی مطالعات که کرد خواهیم دقت مسأله این به هستند، ارتباط در مسلحانه عملیات

 LXkoq0/http://is.gd: ایتبریز، علی مرادی مراغه چریکیتا حلقه  آدینه ی مهد آزادینامهی هفتهاز حلقه 30

 http://is.gd/dvIvVQهمراه عکسی منتشر نشده، رضا همراز: ی ناشناخته بهبهروز دهقانی و یک نوشته 35

http://is.gd/LXkoq0
http://is.gd/LXkoq0
http://is.gd/LXkoq0
http://is.gd/LXkoq0
http://is.gd/LXkoq0
http://is.gd/LXkoq0
http://is.gd/dvIvVQ
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 و رتبیش جدیت با بساچه و ماندمی باقی هابرنامه اولویت در چنانهم بود، شده گذاریپایه تبریز

شود.می گیریپی نیز ترییافتهسازمان
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 چریکی جنبش متن در حاشیه

 است: شده نوشته مفتاحی عباس به مربوط بازجویی هایبرگه در

ی تاریخ ایران ی روستاهای ایران، مطالعهمرکزی گروه طرح مطالعهی زمان هستهدر این”

یژه وی منظم تجارب انقالبی کشورهای دیگر بهخصوصاً تاریخ نیم قرن اخیر، مطالعه

ی نظاماتیک فلسفه و اقتصاد مارکسیستی را پی ریخت و روسیه، چین و کوبا، و مطالعه

 .33“ی اجرا درآوردمرحلهها را[ بهپس از جلب نظر بیژن هیرمن پور و دوستانش ]آن

 از هدف که ایگونهبه است؛ شده اشاره اهمیت-با نکاتی به فلکی مناف نیز و او اظهارات یادامه در

 برای پاسخی یافتن چنینهم و ارضی اصالحات از حاصل نتایج و آثار بررسی ایران روستاهای یمطالعه

 وسطت آذربایجان روستاهای از تعدادی“. اندشده فئودالیزم جانشین نیروهایی چه” که بود پرسش این

 از نگاریتک یک پویان و گرفت قرار مطالعه مورد مازنداران روستاهای از تعدادی نیز و تبریز، یشاخه

 فرادا توسط که را مقاالتی همچنین و هانگاریتک مجموعه این فلکی کرد. مناف تهیه آن اطراف و گناباد

 شرح این هب احمدزاده، و پویان اثر دو از نظرصرف ببیند، بود توانسته او و بود شده تدوین و تهیه گروه

 شمارد:برمی

روستاهای کوهستانی و یکی دو مقاله در بررسی روستاهای مازندران؛ یکی در بررسی ”

 ای.در بررسی روستاهای جلگه

 داغ، که بهروز دهقانی نوشت.ی دهات قرهدرباره

 ی روستاهای اطراف رضائیه، که علیرضا نابدل نوشت.درباره

درباره روستاهای اطراف رضائیه، که بنا به اظهارات بهروز دهقانی، به قلم افشانی نوشته 

 شد.

 .597 ص اول، ج ،0399 بهار اول؛ چاپ نادری، محمود ،29 بهمن تا هاکنش نخستین از ایران، خلق فدایی هایچریک 33
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 که علیرضا نابدل نوشت.درباره جنبش رازلیق، 

 بافی آذربایجان، که فلکی نوشت.درباره قالی

 اقتصادی است.-اسالم روبنای کدام فرماسیون اجتماعی

 با کدام کارگر کجا و چگونه باید آشنا شد، که علیرضا نابدل نوشت.

 نهضت دموکراتیک و فرقه دموکرات، که دهقانی نوشت.

 “.نوشتآذربایجان و مسأله ملی، که نابدل 

 جامان اندرکاردست است، شده اشاره فوق فهرست در فرهودی، چنان که احمد و مفتاحی اسداهلل و عباس

 نویسد:می خود خاطرات کتاب در حمیدیان بودند. نقی مازنداران در مطالعات این

رهبری گروه اعضاء را به تحقیق و بررسی مستقیمِ اوضاع محل سکونت یا زادگاه خود ”

بری عنوان رهتوان این فرض را تقویت کرد که امیرپرویز پویان، بهکرد، میتشویق می

نهادن مطالعات اجتماعی رادیکال به طور جدی در رابطه با اهمیت بنیاناصلی گروه، به

تواند به ما در درک بهتر اهداف نهایی بندی مهمی رسیده بوده است. این فرض میجمع

که اتخاذ مشی مسلحانه گامی عملی در جهت شکستن  توانیم دریابیمگروه کمک کند. می

وده ب« تأسیس حزب طبقه کارگر»فضای اختناق و نیز اقدامی عملی پیرامون تحقق  و 

 “.است

 نیس میانگین دارای تناسبْ به گروه که دهدمی نشان ساختاری مطالعات در گروه جدی اهتمام به نگاهی

 بعدها ست،د این از مطالعاتی پیشبرد رهگذر از تا است داشته سعی و بوده درخشانی نظری نبوغ اما پایین

 آن زوایای سطب با که )امری گردد ترنزدیک کارگر طبقه منافع پیشبرد برای عملیاتی هایبرنامه تدوین به

 جماهیر اداتح به ایران کمونیستی جریانات نظری وابستگی بر مبنی را آکادمیکشبه توهمات تواندمی

 کند(. باطل گیریتصمیم در استقالل فقدان و شوروی

 است: نوشته« گروه رهبری» خواست با ارتباط در همچنین حمیدیان نقی

مان از ما خواست که شناسایی شرایط عباس مفتاحی از همان آغاز فعالیت تشکیالتی”

 .31“اقتصادی اجتماعی و فرهنگی روستاهای منطقه ساری را آغاز کنیم

 . نسخه الکترونیکی در:51، صفحه 5101و، نقی حمیدیان، استکهلم،های آرزسفر با بال 31

http://www.iran-archive.com/start/372

http://www.iran-archive.com/start/372
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 ینا بهتر درک برای اما بودنطوالنی آن، با وجود اهمیت جهت به را حمیدیان ینوشته از بلندی بخش

 کنم:می نقل جااین در آن، شدنعملیاتی ینحوه نیز و خواست

بهار که توسط یکی از اعضاء و یا برای کمک و راهنمایی، متنی از منطقه دشتیاری چاه”

گرفتن از آن، بعد از هواداران گروه تهیه شده بود برای ما خواند )مفتاحی(، ما نیز با ایده

مار احمد شدیدار دوستی از دوستان بیی شکار و فراغت از کار با موتورسیکلت به بهانه

اد آبهای سواحل فرحزدیم. در نزدیکیفرهودی به یکی از روستاهای اطراف ساری سر می

های عبدالرضا و محمودرضا هر آباد دو برادر شاه به نامی دیگری به نام شاهو نیز منطقه

های مختلف زوری و نههای زراعی روستاییان را به بهایک هزاران هکتار از بهترین زمین

یر شدند. زبرداری میها با وسایل مکانیزه بهرهشان درآورده بودند. این زمینپولی از چنگ

های آالت و امکانات ادارهچشمان پرحسرت اما ترسان روستاییان دهات مجاور، ماشین

ع ساری، کشاورزی، دفع آفات نباتی و غیره در خدمت مناف« سِمِسکَنده»راه، در کنار 

 گرفت.شخصی این آقایان قرار می

-مالکخرده-در روستاهای شهر ساری یک شرکت سهامی زراعی با مشارکت دهقانان تازه

گر خیز دیها در برخی مناطق حاصلزمین تأسیس شده بود. از این شرکتشده و حتی کم

مدت  های پنهانی ما طیحاصل یادداشت 0319ایران نیز ایجاد شده بودند. در اواخر سال 

ی ک مقالهی یتوانایی در تحلیل و نوشتن( به تهیهدلیل عدمتر بهچندان کوتاهی )بیشنه

ی تا حدی مفصلِ تحلیلی از شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاهای اطراف ساری و مقاله

ی ساری انجامید. ما دیگری مربوط به بررسی شرکت سهامی زراعی سمسکنده

خصوص کیفیت آن چیست و تا چه حدودی تحقیقات ر و بهی کادانستیم که نتیجهنمی

یم. گرفتکند! البته از عباس در جریان کار کمک میما منظورِ عباس و گروه را برآورده می

رسانید. به هرحال، پس از مدتی عباس به هایش به ما یاری میها و تشویقاو با راهنمایی

باس بینی ما، عاش رفتیم. برخالف پیشلطور پنهانی به منزساری آمد و مانند همیشه به

 ی کار بسیار راضی بود.از نتیجه

های اقتصادی و اجتماعی مان که آن همه ای از پژوهشواقعیت این بود که ما نتایج تازه

مان به های اولیه و غیرمدونِ قبلیبندیها و جمعانرژی برایش گذاشتیم، متفاوت با تحلیل

عی ای از شرایط اقتصای و اجتماهای عینی گستردهیقت فاکتدست نیاوردیم. بلکه در حق

هایمان جمع آورده بودیم. در این جا باید تأکید کنم که ما تنها اطراف ساری برای تحلیل

 زدیم.های مارکسیستی به تحقیقات روستایی دست میدر چارچوب دیدگاه
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روستاهای اطراف  داری درکوشیدیم چگونگی رشد و گسترش سرمایهها میدر آن سال

ها تالش کردیم خصلت و ویژگی شهر ساری را مورد مطالعه قرار دهیم. ما در آن بررسی

د ی آن، حدوهای اصلی و عمدهداری را بشناسیم، و تضادهای طبقاتی و قطبرشد سرمایه

های طبقاتی که در کشور جریان داشت، میزان ژرفا، شدت و جاییو ویژگی جابه

 ها را روشن نماییم.نناپذیری  آآشتی

ب های سرکوویژه ارگانهای دولتی بهکرد دستگاهجا با نقش و عملما در آن تحقیقات همه

داری ایران بروکراتیک و وابسته به غرب بود. ویژگیِ شدیم. از نظر ما سرمایهآن مواجه می

ها از یداد. روشن است که این بررساصلی آن را نیز سرکوب و استبداد خشن تشکیل می

های وسیع دارانه به سود قطب کار و زحمت، یعنی کارگران و تودهموضعی کامالً جانب

گیری سیاسیْ تحقیقات و ی سنگین این جهتگرفت. با وجود سایهخلق، صورت می

نه، غرضامطالعات ما از شرایط اقتصادی و اجتماعیِ محیط اطراف ساری به میزان زیاد بی

 گسترده بود.بینانه و عینی و واقع

اجتماعی جدید در اطراف ساری مواد و -گیر و شتابان مناسبات اقتصادیرشد چشم

وگو و بررسی و نقد و انتقاد مصالح کافی در اختیارمان قرار داده بود. ما از امکان گفت

م به توانستیی ما( برخوردار بودیم و در نتیجه به نحو موثرتری مینفرهجمعی )جمع سه

ه دهیم )هر چند در شروع کار هیچ تجربه و دیدی از کار تحقیقی نداشتیم و کارمان ادام

 راحتی نتایج کار را به روی کاغذ بیاوریم(.توانستیم بهیا نمی

ای ظهمالحای یافت. چندی بعد بخش قابلی ما در آن زمان در گروه بازتاب گستردهنوشته

آمد. با این حال، در آن زمان ما های کل گروه دربندیصورت جمعهای ما بهاز تحلیل

کر الملی را در بعد تفی ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ملی و بینهمه

تاریخی طبقاتی خالصه کرده بودیم. از این رو، ما حتی با بررسی و تحقیقات مستقیم از 

توای به عمق محتوانستیم جامعه، مادام که در چارچوب آن بینش و تفکر قرار داشتیم نمی

وانستیم تتر از آن نمیعینی و ذهنی روندهایی که در کشور جریان داشت پی ببریم. و بیش

 ها و نیازهای سیاسی کشور دست یابیم.گیری درست و متناسب با واقعیتبه نتیجه

]...[ 

از این رو، یکی از اهداف مشخص گروه تشکیل حزب طبقه کارگر ایران از طریق نزدیکی 

ی شناخت جامعه، با های مشابه بود. با این حال، گروه در زمینهبا دیگر گروه و وحدت
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ای برخوردار نبود. گروه تنها گیری از همه امکانات خود، از توان گستردهوجود بهره

توانست در مناطقی مانند خراسان، مازندران، آذربایجان، همدان و استان مرکزی و برخی 

ها و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انجام وار تحلیلمونهصورتی ننقاط دیگر آن هم به

 .32“دهد

 و درک سمت به را ایران کمونیستی جنبش یشدهمسلح بخش مروربه که است تجارب این تجمیع

 برای مسلحانه رویکرد اگرچه واقع، دهد. درمی سوق جامعه سیاسی و اقتصادی ساختارهای شناخت

« اب» فکر که است لحظات همین از اما ماند،می باقی جریان این اصلی کار دستور در نیز بعد هایسال

 شود.می ایران کمونیستی جنبش تأمالت یعرصه وارد آموختن هاآن از و بودن مردم

 نقاط رد و گسترده نحویبه مطالعات این که شویممی متوجه حمیدیان ینوشته از مقدار همین در تأمل با

 اب مازندران تیم و خود آشنایی اساساً نیز حمیدیان است. چنان که بوده انجام حال در کشور از متعددی

 کند.می حاصل بهارچاه دشتیاری یمنطقه از نام با ایمطالعه رهگذر از را تحقیقات این

 انجام مروربه که هستند تحقیقاتی دیگر یجمله از نیز آیندمی زیر فهرست در که مواردی یهمه همچنین

 ارد:ند قرار پژوهندگان دسترس در هاآن از توجهیقابل بخش شمار،انگشت تعداد جز متأسفانه، و شده

  0323بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان، خرداد. 

 رضاخان و نقش اصالحات ارضی بررسی ساخت اقتصادی و اجتماعی روستای چیچالی غالم

 در آن.

 های سهامی زراعی.بررسی شرکت 

 .جنبش دهقانی صومالی قاسم آذربایجان 

 ی اصالحات ارضی و نتایج مستقیم آن.درباره 

 .رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی 

 .روستا و انقالب سفید؛ بررسی شرایط انقالبی روستاهای ایران 

 ای از کارنامه سه گزارش از کارخانه ذوب آهن آریامهر؛ شرکت سهامی زراعی آریامهر؛ گوشه

 های غارتگر نفت در مسجد سلیمان.ی شرکتساله 71

 کشان خارج از محدوده.مبارزات زحمت 

 .39 تا 31 صفحات همان، حمیدیان، 32
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 یبقهط حزب نهایت در و پرولتاریا گامپیش با پرولتر هایتوده وحدت فراشد ای ازوارهطرح مندل ارنست

 کند:می ترسیم نموداری چنین در را کارگر

 آگاهی ←تجربه  ←های کارگر: عمل توده

 تجربه ←عمل  ←های انقالبی: آگاهی هسته

 عمل ←آگاهی  ←رو: تجربه کارگران پیش

 نینیل ینظریه» به بازگشت با و دهی،سازمان مفهوم پیرامون لوگزامبورگ رزا موضع نقد با سپس او

 نویسد:می بارهاین در پردازد. مندلمی مبارزه دیالکتیکی وجه یافتنِقوام چگونگی تبیین به ،«دهیسازمان

ی با ی انقالبدر یک کالمْ سازمان حزب انقالبی طبقه عبارت است از پیوند آگاهی هسته”

نقالبی(، ی اِ بالقوهانقالبی )انفجارات-شدن برای اوضاع پیشارو، آمادهآگاهی کارگران پیش

عنی امکان رو؛ اوضاع انقالبی، یهای کارگری با عمل کارگران پیشو پیوند عمل توده

رو با آگاهی ها و قشر پیشرسد که عمل تودهتسخیر انقالبی قدرت، هم زمانی فرا می

های وسیع تنها مسائل و خورده باشند. نزد تودههم جوشگام و قشر انقالبی بهپیش

ی طبقات را )که خود مشکالت روزمره و نیازهای فوری هستند که اشکال ابتدایی مبارزه

زنند. این نکته در مورد خیزند( دامن میداری برمیوجه تولید سرمایه از تضادهای ذاتی

یدنِ روی-کند. از این رو، فراای و حتی مبارزات سیاسی هم صدق میمبارزات توده یکلیه

ی انقالبی تنها به یک عامل کمی وابسته نیست، های وسیع به یک مبارزهمبارزات توده

های د. چنین فراشدی نیازمند آن است که در بین تودهبلکه به عامل کیفی هم بستگی دار

رو وجود داشته باشد، تا آنان با وسیع و در درون جنبش به تعداد کافی از کارگران پیش

وسیع  هایی عملیْ تودهشان بتوانند در جریان مبارزهاتکاء به میزان باالی آگاهی طبقاتی

تداوم بقای جامعه بورژوایی و وجه تولید ها را حول چنان اهدافی بسیج کنند که تحقق آن

 .37“داری را زیر عالمت سؤال ببرندسرمایه

 رایطش نداشتند. اگرچه دور نظر از را ارتباطی چنین ایجاد ایران ی کمونیستیمسلحانه جنبش فعالین

 داد،نمی دهیسازمان کالسیک الگوهای عملی کاربست جهت در را الزم مجال استبداد و اختناق سختِ

 مقدمات خویش ی«فدا» با تا گرفتند تصمیم سرانجام هاآن مضاعفْ فشار همین اثر در اگرچه و

 اطیارتبداشتنِ  یاندیشه که پنداشت چنین نباید هرگز اما نمایند، فراهم را کارگر یطبقه دهیسازمان

 هران،ت کارگر(، طبقه نزد طبقاتی آگاهی انکشاف )بررسی آن امروزی ربط و دهیسازمان لنینیستی نظریه مندل؛ ارنست 37

 .0327 طلیعه، انتشارات
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 ترینقدمثابت بربست. بلکه رختآنان  میان از دهقانان و کارگران وسیع اقشار و هاآن بین دیالکتیکی

 نهایی دهیسازمان منظر از شانتصمیمات نتایج به چریکی هایعملیات انجام یبحبوحه در هاچریک

 اندیشیدند.می وابسته داریِسرمایه علیه کارگر طبقه

 نویسد:می خودانگیختگی و آگاهی از دیالکتیکی شناخت در فرمول این اهمیت با رابطه در جزنی بیژن

ی ههای مؤثر و پیشبرد برنامی جنبش انقالبی در اتخاذ تاکتیکتعیین شعارهای روزانه”

 .39“داردکردن استراتژی جنبش تأثیر اساسی انقالب یعنی پیاده

 به یکی رعتسبه باشد، نداشته درستی درک شناخت دو این به نسبت انقالبی سازمان اگر جزنی اعتقاد به

 هب شدنکشانده» یا و« جنبش رکود دوران در هاتوده تمامیت از رویدنباله» به شدنتسلیم قطبِ دو از

 شد. دخواه متمایل اپورتونیسم حتی یا و شونیسم، ناسیونالیسم مانند« هاتوده در انحرافی تمایالت

 نویسد:می خلق رهبری و انقالبی آهنگپیش یجزوه در جزنی

 آهنگطبقه کارگر در انقالب تأمین شود، الزم است: اوالً، پیشبرای این که هژمونی ”

آهنگ در جریان عمل بتواند انقالبی طبقه کارگر وجود داشته باشد. ثانیاً، این پیش

آهنگی و رهبری انقالب اثبات کند. این شایستگی در شناخت شایستگی خود را برای پیش

اسب عیین استراتژی و تاکتیک متناقتصادی، موقعیت تاریخی، ت-درست شرایط اجتماعی

کاربستنِ صحیح این استراتژی و تاکتیک در تر  بهبا این شرایط و موقعیت، و از همه مهم

 .39“جنبش انقالبی است

 اییصف دیدگاه در مسلحانه مشی به عمل یلحظه در راآن درنظرداشتن و دیدگاه این اهمیت بتوان شاید

 عکاسان به بداند باید انقالبی یک چهآن عنوان تحت ایجزوه در فراهانی کرد. صفایی ردیابی فراهانی

 در تا ودشمی باعث است. آنچه پرداخته کارگر یطبقه و گامپیش یرابطه پیرامون نظری مبادی از برخی

 شناخته یزن سیاهکل عملیات یفرمانده عنوانبه صفایی که است ینا باشیم، داشته جزوه این به نگاهی آغاز

 عتبارا حائز است اندیشیدهمی دهیسازمان یمسأله به منظری چه از وی این که بر تأمل شود. بنابراینمی

 است.

-باز و تنظیم زندان، در شدهنگاشته متن کند(،می عمل چگونه تاریخ )جبر خودانگیختگی و آگاهی یدرباره جزنی؛ بیژن 39

 .0395 خلق فدائیان اتحاد سازمان انتشار،

 اتحاد سازمان انتشار،-باز و تنظیم (،0323 )بهار زندان در شدهنگاشته متن خلق، رهبری و انقالبی پیشاهنگ جزنی؛ بیژن 39

 .0395 خلق فدائیان
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 رهنگیف سازوکارهای و ایران در وابسته بورژوازی ماهیت از مفید و مختصر شِمایی یارائه ضمن صفایی

 کندمی کیدتأ مردمی، خیزش موانع و استثمار هایزمینه بازتولید جهت در آن بر مترتب تبلیغاتی ابزار و

 که:

و ده  کشان شهرتواند در دامان اکثریت ملت یعنی زحمتای فقط میجنبش انقالبی توده”

ی خود را تأمین و سازنده کنندهدادن این نیروها قدرت منهدمیافته و با سازمانپرورش 

کشان نماید. بنابراین، تردیدی نیست که نیروی اصلی انقالب دموکراتیک ایران زحمت

 .37“شهر و ده هستند

 بر یدتأک با اما بورژوا،خرده روشنفکران منحط خصایل برخی به جدی نقدهایی واردکردن ضمن صفایی

 وی“. نداجنبش نیروی ترینبالفعل جوان روشنفکران” که کندمی اذعان« روشنفکران» یا روپیش نقش

 جوان روشنفکران از قشری جذب با تا دارد سعی ایران نیستیکمو نوین جنبش که دهدمی نشان

 سیسیا غلط تربیت بار» هاآن در ناپذیرانهسازش و انقالبی خصایل تقویت و شهری بورژوازیخرده

 نویسد:می بردارد. او هاآن دوش از را« گذشته

یی رهاکشان شهر باید مطمئن شوند که جنبش روشنفکران هدفی جز کارگران و زحمت”

 “.کشان نداردها و برقراری حاکمیت زحمتآن

 به اعتقاد صفایی:

ی انقالبی باید تئوری انقالبی داشته باشد و از سردرگمی سیاسیْ کامالً آسوده و هسته”

البی ی انقجای هستهشود که بهتوجهی به تئوری انقالبی باعث میبرکنار باشد. بی

شده و با فروکش تمایالت زودگذر  جاتِ ماجراجویی و گانگستری تشکیلدست

ی مبارزه خسته شده و حتی بدون ضربات پلیس به رکود و ماجراجویانه گروه از ادامه

 .11“انحالل کشیده شود

 کشانزحمت لتمای بر آگاهی از پس است ناگزیر چریکی جنبش که است این بر ناظر فراهانی پایانی تأکید

 بپردازد. خود نظری استحکامات تقویت به انسداد، وضعیت از فراروی و دهیسازمان برای

، ستانکرد مبارزات یدرباره نام با پژوهشی، کتابی در نیز فدایی سازمان ارشد عضو دیگر مؤمنی حمید

 و قبل در کردستان روستاهای وضعیت از دقیق تصویری یارائه جهت در هاتالش ترینجدی از یکی

)اقلیت(  فدائیان سازمان توسط انتشار-باز و بازتایپ ،0317 تابستان بداند، باید انقالبی یک چهآن فراهانی؛ صفائی اکبر علی 37

 .5117 دسامبر

 همان. 11
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 بار را جامعه از مندنظام و ساختاری شناخت اهمیت تا گذاردمی نمایش به را ارضی اصالحات از بعد

 دهد. قرار تأکید مورد دیگر

 ینحوه ونِپیرام را وسیعی اطالعات غربی، و شرقی یمنطقه دو به کردستان جغرافیاییِ تقسیم با مؤمنی

 و اریتج ارتباطی، هایراه وضعیت کشاورزی، محصوالت کیفیت و کمیت نوع، کار، ابزار آب، تقسیم

 .10کندمی ارائه روستاها طبقاتی ترکیب نیز

 ایران هایروستا در« نشینیخوش» تعریف در را تعاریف موجزترین از یکی بندیتقسیم همین اثنای در او

 تحمل منض و،شده  تبدیل کارگر طبقه یالیه ترینفرودست به آتی تحوالت در که کند. قشریمی عرضه

 روستاین از چنینهم تعریف این بر ما کند. درنگمی ایفا حیاتی نقش نیز انقالب جریان در بسیار، مرارت

 خواهد کلیدی جایگاهی« محدوده خارج ساکنان» یهگزار ورود کمونیستی جنبش آتی مطالعات در که

 واهدخ سوق کارگر طبقه و انقالبیون شناخت و رابطه حول تحوالت عمق به را ما نیز سرانجام و داشت

 داد.

 توانیم را آن باالیی ندارد. قشر نَسَق حق یا مالکیت آب، و زمین به نسبت که است فردی نشینخوش

 طوربه هانشینخوش دارد. سایر اختیار در را زمینی ساله هر عُرفاً نسق حق داشتن بدون که دانست برزگر

 و دروگری شده، مشغول کارگری به دِه یشدند. عملهمی تقسیم خدمه و عمله یدسته دو به کلی

 ماه دو خرج، با تومان 02-01 دروگری )مزد پرداختندمی ساختمان عملگی به یا و کردندمی چینیعلف

 بودند. گاهی نوکرها و چوپانان شامل خدمه تومان( و 01-2 ساختمانی کار مزد ... و سال در کار

 زیدوپنبه و سازیحلبی یا نجاری به آورده، روی نیز صنعت به خود اصلی کار جوار در هانشینخوش

 .15پرداختندمی

 زنی درآمدی راهِ این که کندمی اشاره ،«قاچاق» عنوان ذیل و بعدی، صفحات در درستی و دقت با مؤمنی

 و اربابی یمالکانه هایبهره به توجه با واقع، است. در نشینانخوش اقتصادی هایکارویژه عمده از

 رب در را تاپاله و خورانهموش بر مالیات تا آفتاب و برف بر مالیات از ناباورانه که متعددی عوارض

 گیرند:می

 .9 صفحه جا،بی 0329 مؤمنی، حمید کردستان، مبارزات یدرباره 10

 .7 صفحه همان، 15
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مالکان غرب کردستان از عراق ای از خردهنشینان و رعایای فقیر و عدهتر خوشبیش”

رساند و های ده به فروش میآالت آورده و در شهرها یا دکانچینی چای و منسوجات و

 .13“شودآورند. گاهی اوقات اسلحه نیز آورده میشان اثاثیه مییا بنا به سفارش اهالی برای

 اتمناسب وروددر پیامدِ  و ارضی اصالحات از بعد چگونه که دهدمی نشان جزئیات ذکر با ادامه در مؤمنی

 هنگفت سودهای ندادنِ-دست-از جهت مفرهایی یافتن برای تنها و صوری اغلب )که روستا به جدید

 شیوع و کشت زیر هایزمین کردنمکانیزه و وام، قبیل از تازه است( و پدیدآمدنِ مسائلی بوده پیشین

 یتانهآس در تولید ابزار فاقد هایبخش و شده سست تولید هایپایه روستاها، در تجملی مصرف نوعی

 نمونه: عنوانبرآیند. به جدید هایهزینه پسِ از توانندنمی و گیرندمی قرار نابودی

 تر شده است و منابع درآمد اضافینشینان در غربِ کردستان بیشفشار به رعایا یا خوش”

ش درآمدِ فرو گذارد زغال بسازند )یعنی جایبانی نمیاند. جنگلها را تقریباً قطع کردهآن

عنوان حفظ مراتعْ پرورش بز را محدود کرده و بر زغال را خرج نفت گرفته است( و به

آوردنِ دلِ -دست-ها عوارض بسته است، این در حالی است که دولت برای بهسایر دام

دهد. رویکردی که در شکلی جدید وابستگی ها تراکتور و پمپ آب میمالکان به آن

گیری از این امکانات جدید کند و باید همچنان در قبال بهرهمضاعف می دهقان را به مالک

 .11“گزاری او را بکندبه ارباب مالیات بدهد و خدمت

 نطقهم در دولتی چریک نوعی آوردنِ-وجود-به کند،می اشاره آن به مؤمنی که اهمیتی-با بسیار یمسأله

 است:

ا هایشان تقسیم نشده یمالکان که زمینغربی به برخی مالکان یا خردهدر همین کردستان ”

ها شود که بین وفاداران خود تقسیم کنند و آنسرسپردگی به دولت دارند، تفنگ داده می

دهد. ها تفنگ میای از رعایا را تعلیم داده و به آننامند. البته دولت عدهرا چریک دولتی می

ها را نامد. اما در محل آنها را نیز چریک دولتی میان؛ و اینتوم 711الی  121با حقوق 

 ها نگهبانیها مانند ژاندارمنماید(. جاشمعنی مزدور میگویند )یعنی اصطالحاً بهمی جاش

ی تاریخی و علت کنند. سابقهها کمک میدهند و در دستگیری قاچاقچیو کشیک می

پروری، به کمک بر جاش ساواک، عالوهکردستان بود.  19و  17ها جنگ وجودی جاش

های رعایا و از اند و یا از بچهادهاز روستاییانی که سربازی د« سازمان مقاومت ملی»

 .7 صفحه همان، 13

 .09 تا 03 صفحات همان، 11
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ای را با مزد کم استخدام کرده )صد تومان تا دویست تومان( که ها عدهنشینخوش

دو  یکیشوند. البته در بعضی نواحی غرب روستاییان را برای جاسوس ده محسوب می

های طور عمده کدخداها و آخوندها و رؤسای انجمندهند، ولی بهماه تعلیم اجباری می

رود، اجبار یا دواطلبانه به خدمت ساواک درآمده و هر فرد خارجی را که به دهات میده به

 .12“کننددهند و اخبار ده را گزارش میکنند و گزارش به ژاندارمری میاز او تحقیق می

 و کرده اشاره شهرها در هانشینخوش همین یآینده به اثر این از دیگری فرازی در همچین مؤلف

 نویسد:می

 مرور به تضعیفداری بهاز طرف دیگر شهرها نیز حال خوشی ندارند و مناسبات سرمایه”

رخی و ب انجامد.صنایع بومی مانند تولید کفش، ابزارآالت کشاورزی و پارچه و جاجیم می

شدن در مشاغلی مانند باربری و کارهای ساختمانی و باز همین بیکارشدگان با جذ

 .17“آیندهای شهری درمیمرور در کسوت لمپنهای فصلی از کار بهاخراج

 در« ایران خلق مجاهدین سازمان» سوی از اهمیتی-پُر و جامع تحقیقِ چهل یدهه پایانی هایسال بین

 اتتحقیق ترینجامع از یکی توانمی را سفید انقالب و روستا است. کتاب شده انجام ارتباط همین

 یپ در مستحکم بندیاستخوان و مستدل نظری چارچوب با که آورد شماربه مقطع این در روستایی

 در شدهحساب یمسلحانه عملیات نهایت در و تبلیغی کار انجام ینحوه و امکان بررسی و سنجش

 الحاتاص از پس و پیش ایران روستاهای وضعیت از جامع تحلیلی یارائه ضمن کتاب روستاهاست. این

 مسائل طرح در خام ماده عنوانبه» توانمی را رساله این مطالب که شودمی یادآور مقدمه در ارضی،

 باغل شکست دلیل دارند اعتقاد همچنین رساله گرفت. نویسندگان نظر در« مشی خط و استراتژی

 ی کهکسان که است بوده شکست به مقرون علت این به روستاها در دهیسازمان و روشنفکری هایتالش

 اهاروست در دهیسازمان امر به تصمیم نیز بینش و منش همان با کردند،می دهیسازمان به اقدام شهرها در

 دادند،می تشکیل روستاییان را کشور جمعیت درصد 71 این که به توجه با مجاهدین، اعتقاد گرفتند. بهمی

 دوران این کرد. در محروم جنبش از را ایگسترده انسانی نیروی بسیج استراتژیکیْ موقعیت این از غفلت

 هنمونر آگاهی این به را هاآن توانستمی امر همین و بودند وابسته روستایی اقتصاد به شدتبه شهرها

 است. وابسته هاآن وجود به شهرنشینان زندگی که کند

 .09فحه همان، ص 12

 .50تا  07همان، صفحات  17
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ویژه در شهرهای کوچک با سرنوشت دهقانان بورژوازی بهسرنوشت بورژوازی و خرده” 

ها را نیز به دنبال خود شهرستانگره خورده است و هر حرکت و تحولی در روستا خودبه

 “.کشاندخود می

 مسائل اهمیت هب نباید ایران وستاییر مسائل شناخت در که کنندمی تأکید درستیبه کتاب نویسندگانِ آن

 کنند:می توصیه پژوهندگان دیگر به بارهاین در هابود. آن توجهبی روبنایی

در بازدید از روستاها تنها به شناخت روابط تولیدی روستا اکتفا نکنند، بلکه توجه کنند ”

ر ی ما دآیندهکه درک روابط اجتماعی روستا از نظر شناخت روستاییان، که از نظر کار 

زدگی که یک خصلت ناشی عنوان مثال، ترسباشد. بهروستا ضروری است، نیز الزم می

از حاکمیت فئودالیسم است و در اکثر روستاییان وجود دارد، ما را به این نکته واقف 

ها علیه رژیم به این عامل نیز توجه داشته حل بسیج تودهگرداند که در راه تشخیص راهمی

 .“باشیم

 میدانی تحقیق یشناسانهروش کلیات یارائه در مجاهدین سازمان سوی از منتشرشده تحقیق قوت ینقطه

 رانگپرسش اختیار در و شده طراحی مشخص سؤال تعدادی که صورتاست. بدین سازمان این توسط

 وستاییر و روستا از خود شناخت و تسلط متناسب با تا شده خواسته هاآن از و است گرفته قرار سازمان

 به وجهت نمایند. با طرح روزانه گفتگوهای خالل در را هاپرسش این روستانشینان، فهم فراخور به نیز و

 آورد: خواهیم نیز جااین در را کتاب در مندرج اصلی سؤاالت تمامی ما ایفقره چنین وجود اهمیت

 رژیم چرا اصالحات ارضی کرد؟”

 اعی، و نظامی اصالحات ارضی در ایران را تحلیل کنید.های سیاسی، اقتصادی، اجتمهدف

رعیتی در روستاهای ایران چه نوع خصوصیاتی -با توجه به حاکمیت دیرین نظام ارباب

 شناسید؟برای دهقانان ایرانی می

توانند تحولی در زندگی مردم ایجاد هایی نظیر اصالحات ارضی که میدر اجرای برنامه

 چیز باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟چه بیش از هر کنند، آن

 های رفرم ارضی موفق شده؟ چرا؟آیا رژیم در تحقق هدف

 ی اصالحات ارضی تحلیل کنید.نقش فساد اداری را در اجرای برنامه

 بهترین دستاورد برنامه رفورم ارضی در روستاها برای ما چیست؟

 کنید. ی روستایی ایران را در حال حاضر تحلیلتضاد اصلی جامعه
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 باشد چیست؟عامل اصلی در روستاها که موجب عدم بهبود وضع اقتصادی زارعین می

 وابستگی شهری در جامعه روستایی را تحلیل کنید.

 اصالحات ارضی در حل کدام تضاد جامعه طبقاتی ایران موفق شد؟

هقانی دی اصالحات ارضی تنها راهی که برای جلوگیری از بروز انقالب با شکست برنامه

 برای رژیم باقی مانده است چیست؟ آیا موفق به انجام آن خواهد شد؟

 “.عوامل مثبتی را که در پیروزی نظامی انقالب دهقانی موثر است تحلیل کنید

« باز» صورت به حال عین در و است کامل و جامع بسیار کنید،می مشاهده چنان که نامه،پرسش این

 همیتا-با ویژگی باشد. همین باز فردی هایخالقیت از استفاده برای گرپرسش دست تا شده طراحی

 کشور، غرب روستاهای از یکی به مراجعه در مجاهدین سازمان اعضای از یکی تا دهدمی اجازه که است

 و ارباب قهری مناسبات برافتادن از ناشی خالء کردنپر چگونگی پیرامون را اهمیتی-با بندیجمع چنین

 نماید: ارائه رعیت

بار با تکیه به ژاندارمری، اصالحات ارضی، شرکت تعاونی، خانه انصاف، و به یاری این”

ثروت و آگاهی خود خواهند توانست قدرت اربابان سابق را به خود اختصاص دهند. این 

ی روستا ترین تحولی است که تا کنون در پهنهتعویض قدرت اداری ارباب به رژیم بزرگ

طور مستقیم در مقابل یکدیگر قرار داده است. اینک هقان و رژیم را بهرخ داده، زیرا د

ی خوارهزارع هرگونه بدبختی و فقر و ظلم و جور و بیماری را در ده متوجه فساد و رشو

بودن شرکت خاصیتحدِ مأمورین اصالحات ارضی، ضرب و شتم ژاندارم، بی-از-بیش

 .19“داندی دادگستری دستگاه میبودنِ سپاه دانش، و کاغذباز-تعاونی، سربار

 دولت طبقاتی پایگاه یک حکم در مالک” ارضی اصالحات از پیش تا که است مهم روآن از دریافتی چنین

 حقیقت نمود. درمی برقرار استثمار جهت را الزم امنیت هم و کردمی استثمار هم که شدمی محسوب

 ،“ردیگ طرف از مالک یطبقه و طرف یک از دهقان یطبقه بین تضاد از بود عبارت ده در اصلی تضاد

 ییروستا فرد به مالیات و عوارض نوع صدیک تحمیل ضمن بعضاً که ایرابطه چنین اضمحالل با اما

 هب که آمدمی وجود به روستا در حیث این از خالء نوعی پرداخت،می نیز او محاکمه و تنبیه به راساً

 ستاهایرو تریندورافتاده تا را حکومت مستقیم قدرت حال، عین در گردد. ومی مرتفع الذکرفوق یشیوه

 نهادهای اب مستقیماً حقوقی مناسبات تنظیم در روستایی یرابطه پس این از واقع، دهد. درمی بسط کشور

 .30 صفحه ،320 ایران، خلق مجاهدین سازمان انتشارت از ایران(، روستاهای انقالبی شرایط )بررسی سفید انقالب و روستا 19
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 روستا یعرصه به پا ژاندارمری همچونی نهادهای بود. اینک خواهد روستا در موجود دولتی و حکومتی

 نمایند.می اعمال دهقانان روی را سیاسی کنترل و گذاشته

 است: آمده مطالعه این در مجاهدین سازماناثر  توجهجالب فرازهای از دیگر یکی در

شرایط ذهنی روستا نقش بسیار مؤثری بازی کرده است، که در رشد  دیگریعامل مهم ”

ای هها را با موج جنبشباشد. رادیو در روستاها فراوان است و موجبات تماس آنرادیو می

ها شناسانیده های دهقانی را در انقالب به آنهانقالبی جهانی فراهم آورده و موضع تود

دهند. تمام دائماً به رادیو گوش میها به علت بیکاربودن است. زارعین برعکسِ شهری

ها دمیده شود و برای احقاق حقوق ی مقاومت در آناین عوامل موجب شده که روحیه

 .19“دست به مقاومت بزنند انفرادیطور خود به

 که: نیستند غافل نیز این از کنندگانمطالعه اما

نی شده بیارتباطات رادیویی روستاها  پیشدر استراتژی جدید طرح جدیدی برای حفظ ”

ی دهات تلفن عمومی خودکار ایجاد و آن طرح میکروویو است. به این ترتیب، در کلیه

ی کشور که موردنظر باشد تماس توان از ده با هر منطقهها میشود و از طریق این تلفنمی

های دریای ارهچنین کنمناطق جنوب و غرب کشور و هم 0320گرفت. تا اواسط سال 

 .17“کلی تأمین خواهند شدمازنداران از لحاظ وسایل مخابراتی خودکار به

 ترینکوچک دارد امکان و است شده تسهیل شدتبه نیز گرسرکوب نیروی دهیسازمان امکان یعنی این

 شود. گذاشته میان در پایتخت با بالفاصله تحرکی

 کنندگانبرداشت نگرش نوع است، مرتبط نیز حاضر متن با که دیگری مهم و مناسب ینکته حال عین در

 تاهمی-با هایمشخصه از یکی” که شوندمی یادآور این که ضمن هااست. آن روستایی نشینانخوش به

 ربابا چنگال از رهایی و حقوق احقاق برای روستاییان پارچگییک عدم و تفرقه رعیتیْ و ارباب نظامِ

 لیمگ باید همواره که بخشیده را روحیه این دهقان به استثمار از ناشی فقر” که کنندمی اضافه، “است

 دهقان بر ارباب که حاکمیتی است، داده عادت کاریمحافظه به را او و بکشد بیرون آب از را خویش

 از بابار و دهد تن چاپلوسی و تملق و بندگی به شخصی منافع حفظ برای ساخته مجبور را او داشته

 خوبیبه روستاییان میان در خود منافع علیه اتحاد هرگونه ینطفه از جلوگیری برای دهقان ضعفنقطه این

 یاخواستهن افتادن و سنتی مناسبات همین شکستن دلِ از شوندمی متذکر . همچنین“است نموده استفاده

 .31 صفحه همان، 19

 .15 صفحه همان، 17
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 و است(، فبازتعری قابل روستا در طبقاتی مناسبات تنظیم یپایه بر )که اجتماعی جدید روابط به دهقان

 یکارانهافظهمح هایخصلت برخی مروربه شهر، به روستاییان وآمدرفتدر پیامدِ  شد، بیان ترپیش که چنان

 روستایی جوانان از یکی این اظهارنظر شد. مثل خواهد آن جایگزین ایتازه روحیات وشده  سلب هاآن

 مجاهد: گرانپرسش از یکی بهدر پاسخ  شیراز توابع از برده روستای ساکن

کم از شهر روند و کمحاال نسبت به جلوتر خوب شده و مردم مرتب به شهر می”

 .21“ترسندنمی

 توسط هک کرد اشاره کرمان روستاهای اقتصادی ساخت بررسی به توانمی روستایی تحقیقات دیگر از

 یبررس به اختصاصی صورتبه تحقیق ایناست.  رسیده انجام به «خلق فدایی هایچریک سازمان»

 یهاست. مسأل پرداخته ارضی اصالحات قانون اجرای از پس کرمان استان روستاهای طبقاتی وضعیت

 ساخت روستاها، در زمین ارزشمندشدن و سرمایه ورود اَشکال کرمان، خشک یمنطقه در آب اهمیت-با

 روستاها رد داریسرمایه پایتازه روابط و دارانه،سرمایه نسبتاً و فئودالی اشکال میان در روستاها اقتصادی

 خصمش رفسنجان توابع از مرج روستای از بازدید در است. مثالً گرفته قرار سازمان هایبرداشت هدف

 گیریلشک باعثاز سوی دیگر  روستایی بورژوازیخرده پاگرفتن و سویی از سالیخشک که است شده

 است؛ شده روستا اهالی بین در تضادهایی

ر به تاش را بیشدار ده کمک کرده که سرمایهسالیِ چند سال اخیر به شعبان دکانخشک”

ترتیب دم و دستگاهی به هم بزند. سرتاسر زمستان مردم قند و چای کار اندازد و بدین

این که از شهرها با  خرند و بعد ازخواربار و سایر لوازم زندگی خود را از او نسیه می

ولش را ی پکنند. زیرا او بهرهمیهایشان را در دکان شعبان خالی جیب پر برگشتند، جیب

ها نصیب کشد، در نتیجه دار و ندار آنفروشد میها میروی قیمت اجناسی که به آن

گویند معلوم نیست این ها هم شکایت دارند و میشود. ضمناً مردم از بانکشعبان می

های دریافتی ما را خواهند که با زور ژاندارم و زندان وامها دیگر از جان ما چه میانکب

تر پول قرض کنیم تا وام گیرند. ما باید بیشکشند از ما میهایی که رویش میبا بهره

درصد است، تقبل کنیم. مردم اغلب  01ی دیرکرد پول را، که ها را بپردازیم، یا بهرهبانک

ها )بانک کشاورزی( عالوه بر بهره و کارمزد و وند برای گرفتن وام از بانکشمجبور می

 .20“سایر وجوه قانونی، رشوه هم بپردازند

 .19 صفحه همان، 21

 .53 صفحه ،0323 خلق، فدائی هایچریک سازمان روستایی تحقیقات سری کرمان، روستاهای اقتصادی ساخت بررسی 20
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ار آید، وضع بسییرجان به چشم میآباد از توابع سآنچه در روستای پر آب و رونق کمال”

دار است. تعداد خانوار شان با کشاورزان زمینهاست که ظاهراً تضاد اصلینشینبد خوش

دار نیز با دولت خانوار است. تضاد اصلی دهقانان زمین 9زمین چنان که آمد کارگر بی

و  ز بسیار پنهانگیرد. ولی تضاد هنواست که قسط زمین و وام و بهره قنات را از آنان می

 آشکارناشده است.

نشین اغلب برای کار به شهرهایی نظیر تهران، در روستای راین از توابع بم مردان خوش

بافی کاری و بدبختی به قالیهای اینجا اغلب از بینشینروند. خوشرشت و قزوین می

ها حتی از بافالیشود. قباف زیادتر میروز تعداد خانوارهای قالیاند و روزبهروی آورده

ی خود به های خانهها را یا روی قالیکشند و آنی خود هم کار میساله 7-2های بچه

فرستند. مزد کار شاگردها و اوستاکارها درست مثل دارند و یا به مزدوری میکار وامی

کنند و برای رشتن ریسی میجا پشمدهات اطراف ماهان و گوک است. برخی از زنان این

 .25“کشدگیرند. رشتن یک من پشم تقریباً یک هفته طول میریال می 22من پشم هر 

نشینان خانوار را خوش 10خانوار وجود دارد که  90بم  از توابع در دهستان تهرود”

 آبی باعث شدهدهند. آب روستا در اختیار ارجمند فئودال معروف است و کمتشکیل می

مین بهای زندکی نصیب سایرین شود که برخی از اهالی برای تأمین اجارهقدر درآمد اتا آن

 “.ی شهرها شوندو آب گاو خود را بفروشند و یا برای کارگری روانه

 و اروست سی از بیش از ایصفحه صدیک کتابِ این مختصر گزارشات کردنگردآوری برای مجموع در

است. گرفته قرار سازمان اختیار در و گرفته صورت بازدید معدن یک

 .35همان، صفحه  25
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 کارخانه به روستا از

 به «نشینخوش» قشر بر تمرکز با عمدتاً که شد پرداخته روستایی مطالعات از برخی به نخست بخش در

 تولید بزارا فاقد پردازد. جماعتمی شهری پرولتاریای از بزرگ یطبقه یک گیریشکل سرآغاز یابیریشه

 خانجاتکار تجمیع مراکز و بزرگ شهرهای به بهتر زندگی امید با که روستا اوضاع بسامانیِ از امید-نا و

 شوند.می سرازیر صنعتی

 بر یدتأک ضمن ،تهران کارخانجات کارگران پرولترشدن روند و فرهنگ عنوان با ای،مقاله در بیات آصف

 دهقانان” ادافر این که کندمی اذعان شهر این کارخانجات کارگران اتفاقِبهقریب اکثریت ی روستاییریشه

 الحاتاص از بعد یدوره شرایط از ناشی کم درآمد زمینی،کم زمینی،بی علل به که بودند زادگانیدهقان یا

 که ند،ابوده مزدوری بخش در کار از ناگزیر پول به نیاز و کاالیی روابط یفزاینده رشد آن در که ارضی

 .23“انددادهمی ترجیح دهقانی شرایط به را مزدوری کار حال عین در

 محیط وارد که پردازدمی نشینانیخوش موقعیت به دوم فاز در سازمان دو این هایپژوهش و گزارشات

ها پژوهش نتریاهمیت-با از یکی گیرند. درمی قرار استثمار مورد پرولتاریا عنوانبه و اندشده صنعتی کار

 یکارخانه از گزارش سه از که را مفصلی کتاب 0323 سال در« سازمان مجاهدین خلق» در این رابطه،
 گرغارت هایشرکت یساله شصت یکارنامه از ایگوشه و آریامهر زراعی شرکت آریامهر، آهنذوب

 راردادق انعقاد یمرحله از گزارش، نخستین است. در رسانده چاپ به شده، تشکیل سلیمان مسجد در نفت

 عدادت کارخانه، موقعیت از دقیق و مبسوط شرحیو  آغاز شده، روسی کارگزاران با شاهنشاهی رژیم میان

 هب که پارتی و رانت صاحب کارفرمایانِ کارمندان، مزایای و حقوق میزان تا شاغل خارجی کارشناسان

 این زا اهمیتی-با قسمت است. در شده ارائه اند،شده گماشته اصلی و کلیدی هایپست و مشاغل تصدی

 شده تهپرداخ مهم یکارخانه این تولید نیروی اصلی بخش یا ساده کارگران وضعیت از شرحی به گزارش

 است:

 .92 صفحه چهارم، شماره الفبا، نشریه بیات، آصف تهران، کارخانجات کارگران پرولترشدن روند و فرهنگ 23
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باید و در اقتضای محل احداث کارخانه ذوب آهن است، بخش اصلی چنان که می”

ها و مزارع شود که زمیندارانی تأمین میزمینهکارگران این واحد عظیم تولیدی از خرد

چندان دور روی نی نهآنان به تصرف کارخانه درآمده است. در عوض کشاورزانی که زما

ای از اند، طبقهرود مشغول به کشت بودهخیز اطراف زایندههای حاصلزمین

تومان به استخدام این  7است که حاضرند در ازای روزانه  داران به وجود آمدهزمینخرده

 ی صنعتی درآمده و نیروی کار خود را به فروش برسانند.مجموعه

ای از نان این کارگران که از دهات مجاور برای کار هجوم آورده بودند، هر روز با بقچه

لفی فواصل مخت خالی و پای پیاده یا با دوچرخه در هوای گرم تابستان و سرمای زمستان

کردند. همچنین تعداد زیادی از سوی کارخانه طی میبا عجله به کیلومتررا تا چندین 

ریال استخدام  91آباد با دستمزد روزی ها را از شهرهای زاهدان و خرمآبادیها و خرمبلوچ

هایی که به سبک ها را در خوابگاهجمعی به محل کارخانه کوچ دادند. اینو دسته

های اردوی کار اسیران جنگی در نزدیکی کارخانه و در جوار پادگان نظامی که انساختم

 اند.اند، مسکن دادهبرای حفاظت ذوب آهن تأسیس کرده

عی و جمصورت دستهاجتماعی جالبی داشتند؛ اوالً، همیشه به هایخصلتکارگران بلوچ 

هایشان هم بودند. خواستهها در هر کارگاه یا قسمتی همیشه با گروهی بودند. افراد آن

شد. کرد، برای مسئولین مافوق طرح میی نماینده، که از طرف همگی صحبت میوسیلهبه

در حالی که بقیه پشت سر نماینده بودند. ثانیاً افرادی خشن و استوار بودند و اگر احساس 

 .21“رفتندکردند که موضوعی غیرعادالنه و اجحافی در بین است، زیر بار نمیمی

 ند،کنمی ارائه چهارمحالی و بلوچ آبادی،خرم کارگران روحیات از دقیق شرحی آن که از پس پژوهندگان

 ازند. درپردمی مسکن و کارگر یمساله به نیز و گروه، هر دستمزد میزان و مشاغل ها،تخصص توضیح به

 :است آمده گزارش از بخشی

 برداریکه از آغاز کار ساختامانی و بیش از یک سالی که از بهرهدر ظرف چندین سالی ”

گذرد کوچکترین اقدامی در جهت مسکن کارگران و کارکنان که به رسمی کارخانه می

 نفت گرغارت هاىشرکت ساله 71 کارنامه از اىگوشه آریامهر، زراعى شرکت آریامهر، آهن ذوب یاز: کارخانه گزارش سه 21

 .12 و 11 صفحات ،0323  ایران، خلق مجاهدین سلیمان، مسجد در

 ی،ایران دانشجویان و محصلین جهانی کنفدراسیون انتشارات خلق، مجاهدین سازمان از گزارش به: سه کنید رجوع همچنین

0325. 
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ها و سایر قشر عمل نیامده هیچ تازه بار هزینه این نیاز اساسی و اجتماعی را بر دوش آن

ه چندین برابر کرده است. برای نمونه کارگری و طبقات کم درآمد مردم اصفهان و جوم

آهن حدود بیست تومان بود، اکنون بین  ی اتاقی که در اصفهان قبل از تأسیس ذوبکرایه

تومان است و به این ترتیب ثلث و حتی بیش از ثلث حقوق کارگران ذوب  021تا  011

 .22“آهن و سایر اجاره نشینان اصفهان را می بلعد

 هاییخصوص آنعلت کمبود درآمد ناچار هستند در دهات اطراف کارخانه، بهران بهکارگ”

ل ی ترافیک مشکتر هستند سکونت کنند. مسألهی دورتری دارند، چون ارزانکه فاصله

می های منظشان سرویسها به محل سکونتاست، زیرا برای نقل و انتقال آن فرساییجان

د بعد از پایان ساعت کار طوالنی روزی یکی دو ساعت وجود ندارد و اغلب مجبور هستن

های وسیله کامیونونقل کارگران به دهاتِ اطراف عموماً بهبه انتظار سرویس بنشیند. حمل

 یای، که از طریق بندوبست به اجارههای قراضهی اتوبوسوسیلهباری چادری یا به

ها مخصوصاً در فصل سرما وبوسها و اتگردد. این کامیونآهن درآمده، تأمین میذوب

یادی را های زدرپی تاکنون جان کارگران بسیاری را گرفته و خانوادهعلت تصادفات پیبه

 “.سرپرست نموده استبی

 زا عدیده مشکالت براست. عالوه  شده تأسیس آریاشهر نام با کارگری مسکونی شهرک براین،عالوه

و  جوار،هم معادن و کارخانه رسوبات از ناشی هوا آلودگی رفاهی، و خدماتی امکانات در کاستی جمله

 بر نیز حادی طبقاتی خصلت پژوهش گردآوردندگان زعمبه ترافیک، و ونقلحمل دشوار وضعیت

 است. حاکم فوق مسکونی یمجموعه

های ها از سایر قسمتی مسکونی روسکردنِ منطقه-به این معنی که عالوه بر جدا”

ی ساکنین کوی از قبیل رستوران، ها از بقیهکردن حساب و کتاب آن-نشین و جداایرانی

ی نشین را به چند منطقههای ایرانیوآمد و ...، تازه قسمتسینما، استخر، سرویس رفت

الً ی دیگر کاممنطقهکه طروح و نوع منازل هر منطقه با طوری اند. بهجداگانه تقسیم کرده

ی از اول با حداقل چهار اطاق با گنجایش زیاد و کلیهی رؤسای طرمتفاوت است. منطقه

 ی مربوط به رؤسایطبقه ساخته شده... منطقهصورت ویالیی و یکتسهیالت الزم و به

 ...“.شده  طبقه ساختهتر باز حداقل سه اطاق با گنجایش کافی و تسهیالت الزم و یکپایین

 .21 صفحه ،همان 22
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زنبوری شکل النهچهارطبقه به هایهای دیگری در بلوکدر کنار این کوی، ساختمان”

 های متأهلی است که دارایپایه و تکنیسینساخته شده که مخصوص کارمندان متأهل دون

ها کامالً بدون درنظرگرفتن خصوصیات سِمَت و مسئولیت اجرایی هستند. این خانه

 “.تر ساخته شده استزندگی طبقات پایین

 انسلیم مسجد نفت شرکت کارگران مسکن وضعیت با طهراب در و 0323 سال شهریور در که گزارشی در

 مسجد تنف شرکت تأسیسات گیریشکل یتاریخچه از شرحی ابتدا در نیز است، شده منتشر و تهیه

 به دامها است. در شده ارائه شهر این گیریشکل و اسکان وضعیت از کوتاه ایتاریخچه سپس و سلیمان

 رداختهپ هستند دخیل بزرگ یمجموعه این تولیدی فرایند در مستقیماً که کارگرانی سکونت وضعیت

 که: است آمده هاآن وضعیت عمومی توصیف است. در شده

کثرت  طرف ودر بعضی از این مناطق کارگری نظیر نفتون و کلگه فشردگی منازل از یک”

ها از طرف دیگر موجب گردید اطفالی که در داخل فرزندان و نبودن وسایل سرگرمی آن

ها رها شده و موجبات دعواهای ازل محقر خود دارای فضای حیاتی نبودند، در کوچهمن

ان، تهر یی مسجد سلیمان تا جوادیهوالدین را فراهم سازند؛ چیزی که از نفتون و کلگه

طوری خورد. بهی کشور ما به چشم میواحدآباد آبادان، و در مناطق کارگری و فقرزده

جای استراحت در کاه روزانه، بهده ساعت کار و خستگی جانکه کارگر ایرانی بعد از 

خانه، تازه باید در پی جستجوی سبب شکستگی پیشانی فرزندش یا حل اختالفات 

 .27“خانه و هزاران مشکل داخلی و خارجی دیگر خود برآیدخانواده یا همسایه و هم

 در گاهیبهگاه گزارشاتنیز  خلق نبرد نظیر هاییبولتن و نشریات در منسجمی، کارهای چنین بر عالوه

 ینشریه دارد. در وجود تهران، در مستقر هایکارخانه ویژهبه کشور، مهم کارخانجات وضعیت با رابطه

 ازمانس نیروهای حضور از برآمده یا که خوریمبرمی گزارشات این از زیادی تعداد به خلق نبرد تئوریک

 است. آمده دست به کارگران با گفتگو انجام رهگذر از یا و هاستکارخانه این در کارگر پوشش در

 رد کارگران اعتصاب از مفصلی نسبتاً گزارش خلق نبرد سوم یشماره در نمونه یک عنوانبه تنها

 هسرمای و کار تضاد ماهیت از مفصلی شرح گراناست. گزارش شده درج ایران ملی کفش کارخانجات

 برای ار دارانسرمایه مختلف هایتاکتیک نیز و داده دست به کارگران شدنپرولتریزه روند و کارخانه در

 از ییک سراغ به خلق نبرد گردانندگان براین،اند. عالوهکرده تشریح کارگران مقاومت توان شکستن

 یالالبه شوند. در جویا وی زبان از را ماوقع شرح نزدیک از تا اندرفته ازهر نام با مجتمع این کارگران

 سوم. گزارش از 09 صفحه همان، 27
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 دریافت کارخانه از حقوق تومان 511 رقم ماهانه او که شویممی متوجه زهرا یماجراجویانه هایصحبت

 و آب حتی که شودمی هزینه اتاق یک یاجاره بابت رقم این از تومان 001” مادرش یگفتهبه که کندمی

 .29“ندارد هم مناسبی برق

 با هک ایران بورژوازی از بخش آن دریابیم که شودمی چندان-ود زمانی گزارشاتی چنین بازخوانی اهمیت

 ملی یدتول از سطوحی ایجاد به نسبت مالی بزرگ اعتبارات از استفاده با و حکومت مستقیم حمایت

 انهش کارگر یطبقه معاش و زیست وضعیت از درست تصویری یارائه از نیز همچنان بود، شده کامیاب

 و نهنمو عنوانکند. بهمی بسنده توزیع و تولید ساحت در خود یقهرمانانه خدمات شرح به و کرده خالی

 فشک کارخانجات کارگران از برخی میان در معیشتی دشوار وضعیت از فدایی سازمان گزارش به عطف

 پهلوی یدوره ایرانِ در صنایع صاحبان و تجار موقعیت هایکتاب مجموعه از مجلدی به توانمی ،ملی

 یارنامهک و زندگی بررسی به کالمشیرین فریدون و سعیدی اصغرعلی هاینام با محقق دو که کرد، مراجعه

 دارنسرمایه ترینسرشناس از و ملی کفش مالک خود که اند. ایروانیپرداخته ایروانی متقی رحیم محمد

 از دتولی مراحل تمام کردنانحصاری و کارخانه گسترش برای شود،می محسوب دوم پهلوی عصر ایرانی

 از برخی و وزراء با ایگسترده ارتباطات تابعه، هایفروشگاه در محصوالت فروش تا موادخام یتهیه

 اعتبارات از او مندیبهره و ارتباطات این یمجموعه حال، این است. با داشته سلطنتی خاندان اعضای

 شده یشناسای« مدیریتی هوش» و« اقتصادی شم» عنوانبه تنها طوالنی و بهرهکم هایبازپرداخت و بزرگ

 اتنهنه اثر این در محققین که ستحالی در اند. اینبرده نام «کارگران خیر پدر» عنوانبه او از و است

 که یگزارش ترینکوچک و کنندنمی مجموعه این کارگران زندگی عینی وضعیت به ایاشاره ترینکوچک

 جموعهم این در اعتصاب بروز بلکه کنند،نمی ارائه باشد شده حاصل هاآن با تماس و وگوگفت رهگذر از

 مداخالت رهگذر از تنها بلکه انقالب، یزمانه الزامات حتی یا کارگران آگاهی از برخاسته نه نیز را

.29دهندمی قرار اشاره مورد گراچپ افراد و هاگروه جایبی

 .0327 سوم، شماره خلق، نبرد ملی، کفش کارخانجات اعتصابات از تحلیلی 29

 http://www.iran-archive.com/start/273در آرشیو اسناد اپوزیسیون به این آدرس: 0322تا خرداد  0325نبرد خلق، بهمن 

 ونفرید و سعیدی اصغر علی ایروانی، تقی محمد کارنامه و زندگی پهلوی، دوره ایران در صنایع صاحبان و تجار موقعیت 29

 .0399 نو، گام تهران، کام،شیرین

http://www.iran-archive.com/start/273


 گاهاز کارخانه به سکونت                             ی خارج از محدودهتأمالتی درباره

 

75 

 گاهسکونت به کارخانه از

 فتهگر شکل هاآن اهمیت اساسِ بر نیز نوشتار این مرکزی یهسته که مطالعات، این یمرحله سومین اما

 دستانهیت یا پرولترشده-تازه دهقانان اسکان فرایند به مشخصاً که است. مطالعاتی شهری مطالعات است،

گذارنند، می روزگار اسکان اشکال ترینبدوی در یا و نیستند برخوردار سرپناه از یا که پردازدمی ایشهری

 الیخ فضای هرگونه و نشده محدود شهرها جنوبی نقاط به تنها که زمین، تصرف از رشدروبه فرایندی

 وضعیت از که گزارشی در بنوعزیزی نمونه عنوانکند. بهمی تصرف ماواگزینی برای از ایسکنه از

 نویسد:می ،پرداخته تهران براون ادوارد خیابان در نشینیآلونک

ها در ابتدای خیابان پروفسور براون از طرف خیابان امیرآباد )مجاور ساختمان این آلونک”

مترمربع  5111اند. در این محل در زمینی به مساحت مرکزی دانشگاه تهران( قرار گرفته

ی دیوار و ساختمان محصور است، در حدود صد آلونک با وسیلهکه از چهار طرف به

وخم به های بسیار باریک و پُرپیچی کوچهوسیلهابعاد مختلف ساخته شده است که به

ر آلونک کنند. هپیدا می شود راهمعبر اصلی که دربی چوبی است و به خیابان براون باز می

متر که در ساختن آن از حداقل مصالح ابتدایی  5×5/2معموالً اطاق کوچکی است با ابعاد 

یچ درپهای پیچها، که بر کوچهساختمان استفاده شده است. از فضای باز جلوی آلونک

دو طرف ها در شود. در ضلع شمالیِ محوطهْ آلونکعنوان حیاط استفاده میقرار دارند، به

دکه و چرخ و جعبه برای فروش میوه گذاشته شده  02خیابان پروفسور براون در حدود 

شان در تابستان بد ها تعلق دارد و ظاهراً وضع کسبها به ساکنین آلونککه اکثر آن

 “.نیست

 راستح برای ساکنین مقاومت نیز و اسکان برای موقتی هایسازه همین اهمیت به اشاره بنوعزیزی برای

 نویسد:می خویش مایملک از

های نیروهای انگلیس در ها در طی جنگ دوم جهانی مقر یکی از کمپزمین آلونک”

ایران بوده و بعد از آن در دست چند مالک شخصی گشته است. حدود دو سال پیش، 
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دهد که باید مالک فعلی زمین با اخذ مجوز تخلیه از دادگستری به ساکنین اخطار می

شود که به بعضی از ساکنین قدیمی که متجاوز ها را تخلیه کنند و حتی حاضر میآلونک

علت اند، مقداری وجه نقد بپردازد؛ ولی بهسال در این محل اقامت داشته 51الی  02از 

گردد. تعداد ها نمیی آنعدم موافقت این عده و مقاومت شدید ساکنین موفق به تخلیه

ازدیاد است و طی ده سال گذشته دو برابر شده است. -هب-ها در این محوطه روآلونک

اند، های پروفسور براون از دهات اراک بودهی ساکنین آلونکظاهراً تا چند سال پیش کلیه

های نیشابور، سبزوار و همدان نیز مهاجرین ولی در چند سال گذشته تدریجاً از شهرستان

های خود را از صاحبان رود اکثراً آلونکالواند. ساکنین جدیددر این واحد سکونت گزیده

هزار ریال  11هزار تا حدود  51اند و در حال حاضر یک الونک از قبلی آن خریده

پولی ندارند، ولی در عین  ادعایشود. گرچه ساکنین در برابر مالک زمین خریدوفروش می

کن به ترک مسها خانه بسازد، حاضر که دولت برای آنگویند که فقط در صورتی حال می

عنوان مورد نمونه ذکر ها کوی نهم آبان را بهفعلی خود خواهند بود و تقریباً تمام آن

 .27“کنندمی

 هایگاهسکونت وضعیت با نیز مستقیمی ارتباط که چریک، یک قلم به مشهور هاینگاریتک از یکی

 سال رد که گزارش این. کولی دختران  نام با اسکوئی احمدی مرضیه از است کوتاه متنی دارد، غیررسمی

 فدایی هایچریک سازمان» اعضای از دیگر تعدادی و اسکوئی بازدید حاصل است، شده تهیه 0320

 مردم محاورات در ظاهراً که منطقه گاه. اینآتش نام با اهواز شهر یحومه در است ایمنطقه از «خلق

 یتهگف به که آبادهاحلبی و کپرها از است بوده ایمجموعه شود،می شناخته نیز آبادکولی نام با اهواز

 اسکوئی:

ای آیند، حکم غرفهها میگاه است و برای مسافرینی که از شهرستاندر واقع یک عشرت”

ها برای گذراندن زندگی انای که در آن گروهی از انسشناسی را دارد. غرفهی مردماز موزه

 “.اندهای خود را به سودا گذاشتهخود عواطف و احساس

 نویسد:می هاخانه عمومی وضعیت توصیف در گزارش ینویسنده

پاره و خنزر و پنزری شان یا پوشیده از کهنهای هستند. سقفها چهاردیواری یا دایرهخانه”

ی اند؛ دیوارها هم یک تیغهپوشیده شدهاند، یا از گل است که بر روی هم سوار کرده

باریک از گل و خشت است. شبِ پیش باران آمده و چون زمین پوشیده از خاک رس 

 براون. ادوارد خیابان نشینانآلونک چهارم، شماره الفبا، مجله 27
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ای بر زمین افتاده روی قطرات دیگر انباشته است، آب درون آن نفوذ نکرده و هر قطره

. از این ها را پوشانده استها درون آب قرار دارند. آب کف اتاقشده است و اینک خانه

ای هم اگر دارند، خیس شده و اینک برای پاره و لحاف و گلیم کهنهرو، وسایل از کهنه

 اند.شدن جلوی آفتاب پهن شدهخشک

 اند تا زیبایی شهر حفظ شود وشان کردهاند که از شهر بیرونها کپرنشینان اهواز بودهاین

تان خانه خواهیم ساخت و ی برایزوداند بهها گفتهعالوه فقر به چشم نخورد. به آنبه

شان ویران شان به سر آمده و امروز کپرهایکنند که مهلتها اعالم مییک روز به آن

ک اند ترها خو گرفتهویرانی را که به آنها با دلتنگی و مالل کپرهای نیمهخواهد شد. آن

چشم زده و پشت  ای بههها، کسی که عینک گندی آنزدهکنند. در برابر نگاه حسرتمی

ی این بلعد. همهآید و تمام کپرها را با ماشین بزرگش میماشین بزرگی نشسته است، می

ی وسایل خود های بستهها همه با بقچهکشد و آنکار یک ساعت هم طول نمی

 .71“توانند بکنند؟گی چه میافتند. با ماشین به آن گندجمعی راه میدسته

 http://is.gd/gZXeDrی اینترنتی در: ران کولی نسخهمرضیه احمدی اسکوئی، دخت 71

 گزارش این نگارش از پس دهه چهار از بیش واقع، در اهواز؛ در هاحاشیه ساکنین امروز وضعیت به کنیم ایاشاره نباشد بد شاید

 یتازه موج و جنگ از حاصل صدمات شدناضافه بلکه ارند،ند بهتری وضع تنهانه اهواز ایحاشیه محالت اسکوئی، توسط

 کرده بحرانی بیشتر چه هر را هاگاهسکونت این در زیست شهر، این به جوارهم روستاهای و شهرها از گانزدجنگ مهاجرت

 است:

 در عبداهلل کوت و لشکرآباد زوویه، زرگان، حصیرآباد، آب، منبع صافی، آل مالشیه، دو، عین سیاحی، و آبادشلنگ نظیر محالتی

 یمحله جمعیت از درصد 90کنند. می نرم وپنجه... دست و خدماتی بهداشتی، مشکل هاده با یک هر دارند، وجود شهر این

 ایِحاشیه محالت دارند. در قرار بهزیستی سازمان پوشش تحت دیگر درصد 09 از بیش و امداد یکمیته پوشش تحت صافیآل

 محالت ینا ساکنین اشتغال یحوزه تریناست. بیش شده تهیه غیرقانونی صورتبه برق انشعابات از درصد 91 از بیش شهر این

 درصد 92 است، گردیده منتشر اهواز چمران دانشگاه توسط که 92 سال به مربوط آمار طبق و است شهری خدمات بخش در

 خشب به تنها تومان سیصدهزار از باالتر درآمد مجموع در و اندداشته ماه در تومان صدهزاریک از کمتر درآمدی دو عین ساکنین

 برخی در شهری هایفاضالب باالآمدن عبداهلل کوت یمحله است. در داشته اختصاص محالت این جمعیت کل از ناچیزی

 قطارهای شرکت و است شده محله در خطرناک هایبیماری و میکروب شیوع و مسکونی منازل زمین نشست باعث موارد

 مترو خط گودبرداری از حاصل هاینخاله و هازباله یتخلیه برای محلی به را محله این حریم از بزرگی بخش اهواز شهری

 و مالشیه در تماما )که یادشده محالت ساکنین از درصد 39/5 که دهدمی نشان نیز دیگری تحقیقِ هایاست. یافته کرده تبدیل

 شهرستان روستاهای از درصد 01/1 ها،شهرستان روستاهای از درصد 32/2 زده،جنگ شهرهای هـستند( از ساکن سیاحی کوی

 سلیمان، مسجد شهرهای مهاجرین اند. سهمنموده مکان نقل محالت این بـه اهواز شهر محالت سایر از درصد 2/2 و اهواز،

 .*“است بوده درصد 0/2 عراقی مهاجرین سهم درصد 5/7 و درصد 00/1 درصد، 7/3 ترتیـببه نیـز ملـکباغ و ایذه

http://is.gd/gZXeDr
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 همحدود از خارج نام به که است هاییکتاب دست،این از گزارش ترینکامل و متمرکزترین احتماالً اما
 این اند.شده متمرکز شهرداری و دولت با شهری دستانتهی توسط مسکن مبارزات بر و یافته شهرت

 اعضای هایبرداشت و گزارشات حاصل یکی اند،شده منتشر و تهیه 0327 سال در دو هر که ها،کتاب

 هاییر برای پیکار سازمان» اعضای کار ینتیجه دیگری و «خلق فدایی هایچریک سازمان» مخفی و علنی

 مبارزات دوم کتاب و محدوده از خارج مردم یدلیرانه مبارزات نخست کتاباست.  «کارگر طبقه

 مردمی زندگی به هاآن آید،برمی اثر دو هر نام از دارند. چنان که نام محدوده از خارج کشانزحمت

اند.داختهپر بایر هایزمین تصرف به و گزیده اقامت شهری قانونی حریم از بیرون نواحی در که پردازندمی

 در شدهارائه یمقاله ،ظریفی کوکب و موحد علی اهواز، نشینحاشیه یمنطقه 9 کالبدی و اجتماعی-اقتصادی ابعاد بررسی* 

 مشهد. در شهری ریزیبرنامه و مدیریت کنفرانس چهارمین

 http://is.gd/Ny8ALd لینک دسترسی به مقاله:

 http://is.gd/5Wfrk3نشینان اهواز، مهدی هاشمی: همچنین رجوع کنید به حاشیه

http://is.gd/Ny8ALd
http://is.gd/5Wfrk3
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 «خارج از محدوده»ی های کمونیستی دربارهتحقیق در آثار سازمان روش

 که کندمی محدوده تأکید از خارج مردم مبارزات کتاب یمقدمه در «خلق فدایی هایچریک سازمان»

 ی،ر شهر تهران، یمحدوده از خارج مناطق در ساکن مردم با مستقیم تماس ینتیجه در حاضر گزارشات

 یحاو شدهگردآوری هایپاسخ مقدمه، نویسندگان یگفتهاست. به شده گردآوری قزوین و زنجان کرج،

 روانی حالت و آگاهی میزان طبقاتی، منشاء” عامل سه از ناشی که هستند تضادها برخی

 تأمل فرادا هایپاسخ ماهیت در توانمی عامل سه این درنظرگرفتن با تنها است. بنابراین،“ شوندهمصاحبه

 حاکم، یطبقه طرف از شدید عدالتیبی و ستم وجود با افراد برخی که روست همین زکرد. ا

 توانیم موارد برخی در دارند باور هاآن و“ برندمی سربه رژیم یفریبانهعوام تبلیغات تأثیرتحت” هنوز

 یریگموضع بر نیز امر همین و کرد مشاهده شوندگانمصاحبه یروحیه بر را وحشت و یأس ترس، حالت

 است:  آمده مقدمه در وجود، این باگذارد. می تأثیر افراد طبقاتی

کشان های فراوانی از سیر تکاملی حرکت اجتماعی زحمتدر این گزارشات نمونه”

آمیز یافته و از مسالمتشود، تکامل مبارزه از حالت پراکنده به سازمانروشنی دیده میبه

 “. به قهرآمیز

 انتزاعی لتحا از که” است استثمار و استبداد عینی یمشاهده از برآمده وضعیت این زمان،سا تحلیل به بنا

 وارد را او کشانزحمت ماوای و زیست محل آوارکردن و مسکونی واحدهای تخریب با و شده خارج

 ودشمی باعث گفتهپیش عاملِ سه همان حال، این با. “کندمی مبارزه و آگاهی و مشاهده از ایتازه یمرحله

 ارگرانک مبارزات باشد. چنان که متفاوت دیگر جای به جایی از و کند پیدا پویا حالتی مبارزه ینحوه

 مبارزات برخی یمشاهده و شهری هایمحیط در زندگی ترطوالنی زمانمدت رهگذر از که شهری صنعتی

 چون مناطقی مردم گیرند. مبارزاتمی خود به ترتهاجمی حالتی شهرداری عوامل با مواجهه در صنفی

 یاست. دسته جنس این از ،اندداده بروز خود از تریبیش مقاومت یروحیه که شمیران نو و سلیمانیه

 حاکم دستگاه غاتتبلی تأثیرتحت تربیش طبقاتی آگاهی میزان و روستایی منشاء تناسب به مردم از یدیگر

 خود گلیم و کنندمی مقاومت فردی حالت به عمدتاً شهرداری عوامل یحمله زمان در” و گیرند می قرار
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 خواهد ار فرودستان انتقام مقتضی زمان در خداوند که اندبرآن اغلب دسته کشند. اینمی بیرون آب از را

 اروپلت لودر هایدنده شان زیرونیستهست تمامِ کنندمی مشاهده وقتی نیز دستههمین ولی گرفت،

 ارزهمب آمیزمسالمت هایشیوه ترپیش حالی که دهند. درمی خود یمبارزه به قهری حالت مروربه شود،می

 هاینکآلو تخریب راه در مانعی را رستاخیز حزب به شکایت و دربار به شکایت نویسی،عریضه یعنی

 .70“دانستندمی خود

 دسفیخاک و جوادیه پارس،تهران نواحی مردم خصوصبه محدوده از خارج مردم نویسان،مقدمه اعتقاد به

 چون دارانیسرمایه اختیار در را هازمین و تخریب را آنان هایخانه راحتیبه حکومت که دیدند وقتی

 بودیم. هاآن میان در همبستگی رشد شاهد رو همین از و آمدند ستوه به دهد،می قرار فرمایانفرمان

ا ی موتورسیکلت توسیلهشد، از خبرکردن بههای گوناگون دیده میاتحاد مردم به شکل”

های خالی جهت مسکونی خانهدیگر و نشستن در دادن گلیم و وسایل زندگی به یک

هنگام درگیری با ها. گذشته از این اشکال، بهخانه دادن خانه و ممانعت از تخریبجلوه

کردند و ها را مداوا میبردند، زخمیها حمله میپارچه به آنطور یکمأموران، مردم به

 “.دادندشد، به او پناه میوقتی که کسی توسط مأموران دنبال می

 هرهایش کاربی کارگرانو  تایی،روس زمینبی و زمینکم مردمِ اصالحاتْ از بعد گان،نویسند یگفته به

 آوردند؛ هجوم تهران به کار برای کوچک

ها مسکن بود، که برای حل آن شروع به ساختن آلونک کردند. رژیم نخستین مشکل آن”

سازی برآمد. دالیل رژیم عبارت بودند از: های مختلف در صدد جلوگیری از خانهبه بهانه

توانیم خدمات شهری را تأمین نمائیم، جواز ا نمیی شهر است و ماینجا خارج از محدوده

سازی شود، طرح جامع باید پیاده شود، این زمین و پروانه ندارید، در اینجا باید شهرک

 “.های فشار قوی استمسیر عبور مترو و کابل

 هانآ تخریب به ژاندارمری و ارتش حمایت با و کردند حمله هاخانه به بولدوزر و لودر با نیز نهایت در

 پرداختند.

 جا،بی مسکن، یدرباره ایران خلق فدائی هایچریک سازمان گزارشات سری از محدوده، از خارج مردم یدلیرانه مبارزات 70

 تا.بی
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 کومتح درپیپی ضربات از پس خود تشکیالتی ضعف به فدائیان اذعان دارد، اهمیت مقدمه این در آنچه

 ارب محدوده از خارج مردم مبارزات دیدن با خود که کنندمی تأکید وجود، این است. با اصلی کادرهای به

 کنند. مخابره نقاط سایر به را مبارزات این کردند سعی و شدند مردم با همراهی یآماده دیگر

 طراحی یاز نحوه اولیه درکی حصول جهت از ،محدوده از خارج کتاب بر نیز «پیکار سازمان» یمقدمه

 چگونگی به اشاره ضمن مفصل، گزارش این یمقدمه است. در اهمیت حائز تحقیق اهداف و سؤاالت

 در تنوع علتبه که است شده اشاره سازمان، اعضای ذهن در مسکن مبارزات با رابطه در سؤاالت

 این ااست. ب رسیدهمی نظربه دشواری کارِ تحقیقْ از خالص بندیجمع نوعیدادنِ -دست-به گوییْپاسخ

 وجود،

توانستیم به مواضع طبقاتی هر یک از اقشار و طبقات نظرات میما از درون این نقطه”

ها در قبال این مسائل نیز های آنگیریو موضع ها با مسائلی برخورد آنمنطقه، و نحوه

 .75“پی ببریم

 محتواییِ تحلیل در رویکرد دو به شدهگردآوری هایگزارش یمجموعه آوریجمع از پس گران«پیکار»

کنارِ  از و شده تحلیل مستقل طوربه منطقه هر تا بوده آن بر تصمیم اول، یوهله کنند. درمی توجه اسناد

 روشْ این بعدی، گام در برسند. اما طرح کلیات از جامع برداشتی به هاتحلیل مجموعه هم قرار دادنِ

 جریانات مجموعه” با ارتباط در منطقه هر تحلیل شودمی بنا عوض در و شود،می ارزیابی« کارانهخرده»

 مناطق تمام ... در و طبقاتی اقتصادی، فرهنگی، مختلف شرایط این که به توجه یا محدوده از خارج

 شود. تحلیل و گرفته قرار“ نبود یکسان

 ه،اولی مالکین و ساکنین محله، هر یتاریخچه از جامعی نسبتاً اطالعات «پیکار سازمان» گزارشات در

 اکنینس و مهاجرین ترکیب ها،زمین قیمت بهداشتی، و فرهنگی اجتماعی، وضعیت محالت، تحول یلحظه

 یوقفهیب فرایند از جلوگیری برای منطقه به حاکمیت ورود نهایت در و سازیخانه و تصرف فرایند منطقه،

 اهالی از یکی نمونه، عنواناست. به شده ارائه متصرفاًن با قهری برخورد و مالکیتسلب آغاز و تصرف

 هب شروع بارسه است، آمده منطقه این به که هاییسال طی که گویدمی سازمان گرپرسش به شادشهر

 أمورانم به او حال،این است. با شده تخریب و متوقف ژاندارمری توسط بارسه هر که کرده سرپناه ساخت

 احداث ینحوه از دستِ اولی تصویر فرد این داد. توضیح خواهد ادامه خود کار به هرحالبه که است گفته

 دهد:می محدوده از خارج هایزمین در مسکن

 مقدمه. جا،بی ،0327 اول، جلد (،0327) محدوده از خارج کشانزحمت مبارزات 75



 ی خارج از محدودهدربارههای کمونیستی آثار سازمانروش تحقیق در                                       ی خارج از محدودهتأمالتی درباره

 

77 

رفتم صد تومن دادم و یک چادر خریدم و روی گودالی که کنده بودم چادر زدم و با زن ”

کم از توی چادر شروع به ساختن کردیم. جا نشستم و بعدش هم کمهام همونو بچه

کردن، من هم باالی  شبه سقفش رو زدم. ولی از عید امسال که همه شروع به ساختنیک

 “.اون دو تا اطاق و یک هال درست کردم

 شدتبه سازیآلونک سرعت 0322 سال از کند،می ذکر گزارش چنان که کهریزک، باقرآباد یمنطقه در یا

 است: کرده رشد

ز شوند ادهند که عبارت میتر مستاجران شهری )تهرانی( تشکیل میاین عده را بیش”

ها و فروشبورژوازیِ شهری، مانند دستدرآمد و پایینِ خردهر کمکارگران صنعتی و اقشا

 .73“اندها، که این عده اخیراً آمدهگردها و معلمین دبستاندوره

 و دادنوهرش با” است؛ سیال و متفاوت گرانتخریب با ساکنین یمواجهه سبک که کندمی تأکید گزارش

 که جاآن از ولی... “.  و همسایگان کمکبه مأمورین ترساندن کاری،کتک مانند فردی، مبارزات انواع

 اسهو بود، آمده باال ملت کفر دیگه”ساکنین:  از یکی قول به است، ناپذیرپایان مأموران طمع و حرص

 )منظور 71“شد آزاد این که تا دادند فراری و زدند را مأمورین حسابی و شدن جمع دفعهیک همه همین

 است(.« غیرقانونی» وسازساخت آزادشدن

 با و هربانیش پشتیبانی با دیگر بار هامأمورین، آن گروهیِ کاریِکتک از پس باقرآباد، اهالی اظهارات طبق

 تصمیم که شوندمی مواجه اهالی از نفر 211 مقاومت با باراین که شوند،می محله وارد هوایی هایشلیک

 تواریم محله از را مأمورین نهایت در که کنند. اتفاقی حراست خود هایخانه از قیمتی هر به بودند گرفته

 .72بخشدمی کارهنیمه واحدهای وسازهایساختبه  دوباره جانی وکرده 

 مشاهدات و اول دست گفتگوهای از سرشار« محدوده از خارج مبارزات» از سازمان دو هر هایگزارش

 هایدالل رودو با زودیبه که است. فرایندی مالکیت سلب یپروژه برابر در مقاومت موج نخستین با عینی

 مدخل از سرمایه انباشت برای محلی به را محدوده از خارج حتی و گیردمی خود به ایتازه ابعاد زمین

 کند.می تبدیل باندبازی و بفروش و بساز

 کند:می نقلچنین  انگلس فردریش اثر« مسکن یمسأله» یرساله از هاروی

 .02 ص همان، 73

 .55 ص همان، 71

 .53 ص همان، 72
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د؛ شناسنوعی حل کند، تنها یک شیوه را میبورژوازی برای این که مشکل مسکن را به”

کند. حلْ مسأله را پیوسته از نو مطرح میکند که راهشکلی حل میای که مسأله را بهشیوه

فراگیر شده و  اکنوننام دارد، که منظورم از آن روشی است که هم« اوسمان»این شیوه 

ر هایی که دویژه آنمبتنی است بر تجاوز به محالت کارگرنشینِ شهرهای بزرگ ما، به

کار برای حفظ بهداشت اند؛ کامالً فارغ از این که آیا اینمناطق مرکزی شهرها قرار گرفته

علت تقاضا برای امالک تجاری بزرگ در مناطق عمومی یا زیباسازی شهر است یا به

های آهن و خیاباندلیل نیازهای ترافیکی، از جمله ایجاد خطوط راهبه ر، یامرکزی شه

ها هر اندازه هم که متفاوت باشند، نتیجه همواره یکی است: ناپدیدشدن جدید... . علت

یابی به چنین حدوحصر برای دستخود و بیخودِ بی-از-آور و تعریفهای شرمکوچه

شوند... . بستر رشد نگ در جایی دیگر ظاهر میدرها بیموفقیت عظیمی؛ اما کوچه

 داریی تولید سرمایهعلت شیوههایی که کارگران ما بهها و سردابها، همان دخمهبیماری

شوند، بلکه تنها به جایی دیگر انتقال کنند، برچیده نمیها را در آن صبح میناچار شببه

ها را در ر جای اول به وجود آورد، آنها را دای که آنیابند. همان ضرورتِ اقتصادیمی

 .77“آوردوجود میجای بعدی هم به

 اجتماعیِ و جغرافیایی تمرکز خاطربه تاکنون شانگیرىشکل زمان از شهرها هاروی، دیوید اعتقاد به

 ازادهام این است. زیرا بوده طبقاتی یپدیده یک همواره شهرسازی اند. بنابراینشده ایجاد مازاد محصول

 ارقر معدودی یعده اختیار در تنها هاآن قیمت کنترل حالی که در اند،شده استخراج کسی از و جایی از

 محصول بسیج بر سازیشهر که جاآن از اما یابد؛می ادامه داریسرمایه سلطه تحت کلی وضعیت دارد. البته

 دارهاشود. سرمایهمی ایجاد شهرسازی و داریسرمایه گسترش بین نزدیکی ارتباط دارد، بستگی مازاد

 برای ایدب خودینوبهبه اضافی ارزش این کنند، تولید مازاد محصول اضافیْ ارزش تولید برای مجبورند

 اضافی ولیدت افزایش مداوم، گذاریسرمایه شود. بنابراین، گذاریسرمایه مجدداً تربیش اضافی ارزش تولید

 به سودآوری و گذاریسرمایه یتازه هایعرصه یافتن برای مداوم جاییجابه و مرکب یبهره نرخ با

 .79شودمی تبدیل شهرسازی ساحت در همیشگی فرایندی

 سازمان» توسط مسکن بحران عنوان تحت که مسکن، یمبارزه پیرامون تحلیلی اثر تریناهمیت-با در

 علیه رب و دارسرمایه یطبقه نفع به زمین به اندازیدست ینحوه این از شِمایی است، شده انجام« پیکار

 .577 صفحه همان، هاروی، دیوید 77

 نو: سامان سوسیالیستی هایپژوهش نشریه مقدسی، آوا ترجمه شهر، به حق هاروی، دیوید 79

http://samaneno.org/blog/?p=187

http://samaneno.org/blog/?p=187
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 اهمیت به مسکن بحران هایریشه و مسأله تحلیل در شود. سازمانمی دیده زمین واقعی صاحبان

 ارجاع می دهد که: ایران در مالی بورژوازی گیریشکل

دیدِ منطق سود، را بنا به صالحزمین را همچون کاال مصادره و احتکار کرده و ارزش آن”

خوار اها و مالکین شهری در همراهی با باند زمینسازد. در این پروسه، بورژوسیال می

های دهند و بانکی مسکن و ساختمان انجام میهای کالنی در حوزهگذاریشاه سرمایه

ن کنند. جالب آای مانند بانک کوروش، بانک عمران و صندوق اکباتان را تأسیس میویژه

ست و دو بانک دولتی دیگر که این مؤسسات مالی عظیم انحصارا در دست شاه و باند او ا

اند ی مسکن متخصص شدهیعنی رفاه کارگران و بانک رهنی نیز در همین رابطه و در رشته

ها نیز متعلق به همین ها و مؤسسات ساختمانی، که آنای با شرکتهای گستردهو همکاری

زان لویهایی نظیر شهرک چشمه، شهرک اکباتان، شهرک اند. پروژهباند هستند، آغاز کرده

 یهای عمرانی، تهیهها تمامی طرحآباد در مالکیت همین باند است و آنو طرح عباس

های جامع شهری و تعیین مرزهای خارج از محدوده را در کنترل خود دارند و به نقشه

ی بانکی و تخصصی اعتبارات و امکانات های تعیین نرخ بهرهبخواهی مکانیزمتنظیم دل

 “.زنندویژه نیز دامن می

 شخصی آجودان شاه که دهدمی نشان و آوردمی مثالی مسکن هایپروژه این کالن اهمیت در سازمان

 نیستند رحاض که هاشرکت است. این کرده تعیین اکباتان طرح ناظر عنوانبه را دانشور، حسین یعنی خود،

 ترغیب با دانند،می خود بعدی هایلقمه را هاآن و بگذرند تصرفی و محدوده از خارج هایزمین از

 قبر و آب نظیر خدماتی دادن از حالی که پردازند. درمی ساکنین هایخانه تخریب به امنیتی نهادهای

 باند با ارگانیک ارتباط در که مادر، هایشرکت برای ولی کنند،می خودداری محدوده از خارج ساکنان

 آورند.می فراهم برق و آب نظیر تسهیالتی و امکانات سرعتبه هستند، وابسته مسکنِ بورژازی و شاه

 وردست با مسئوالن، هایمخالفت تمام وجود با پینیک مانند فردی که است حدی تا حوزه این اهمیت

 زرگیب بخش که است قدریبه حوزه این در بادآورده رسد. سودمی تهران شهرداری سمت به شاه مستقیم

 زمین بورس در تولید، و صنعت بخش در کردنهزینه جایبه را خود هایسرمایه بورژوازی، از

 انکب ترینبزرگ مقام در« ایران معدنی و صنعتی توسعه بانک» نمونه، عنوانکنند. بهمی گذاریسرمایه

 مختلف هایعرصه در را کارگر صدهاهزار امامی، شریف و شاه شخص به وابسته عمالً ولی خصوصی

 دیگر هایبخش رقابت از تومان میلیون 911 بر بالغ ایسرمایه با و دارد کنترل تحت خدمات و تولید

 ساساًا کار این برای الزم بانکی عظیم اعتبارات زیرا آورد،می عملبه جلوگیری مسکن امر در داریسرمایه

 کنمس تخصصی هایبانک و بانک این عملکرد و قدرت یحیطه در بهره نرخ اختالف سازوکار به بنا
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 هامیلیارد به هاآن حجم که را کوچک هایسرمایه از عظیمی سیل تا قادرند هابانک این همچنین، دارد. قرار

 راهمف گذاریسرمایه برای را الزم پول ها،سرمایه بازگردانند. همین خود هایبانک سمتبه رسد،می تومان

 هشدجمع هایسرمایه التفاوتمابه هاکند. آنمی تمام ترارزان هاآن برای را تنزیل نرخ نهایت در و نموده

 حتی الح همان در و اند،انداخته کاربه هارشته سایر با مسکن یرشته یبهره نرخ اختالف از استفاده با را

 .79نیستند سرپناه و مسکن فاقد مردم جانب از مقاومت ترینکم تحمل به قادر

 دست به دست دیگر، سوی از اداری فساد و رانتی اقتصاد و سویی، از شهرنشینی سریع رشد واقع، در

 اند:تهنوش بارهاین در محققین گردد. برخی ترتباه روزروزبه دستانتهی اسکان وضعیت تا دادندمی هم

حالت آهنگ شهرنشینی از آهنگ رشد نیروهای مولد تندتر است و در این توان گفتمی”

آورد. در این میان، نقش بخش ی تشدید مشکالت را فراهم میهمین ناموزونی ریشه

 ی صنعتی که بخشخصوصی نیز قابل بررسی است. برخالف کشورهای پیشرفته

-ساختی و غیرگویی به نیازهای روزافزون شهری )اعم از زیرخصوصی در پاسخ

زیرساختی( نقش فعالی داشت، در ایران به دلیل عدم اتکاء شهرنشینی به مازاد اقتصاد 

تولیدی )اعم از کشاورزی و یا صنعتی( و تمرکز این مازاد در دست دولت رشد بخش 

های گذاریهای دولتی بوده و تنها در سرمایهیتخصوصی موکول به اعتبارات و حما

 .77“گذاری در بخش ساختمان، نقش عمده را بر عهده داردایهثانوی، از جمله سرم

ند. کمی تأیید را «پیکار سازمان» هایپژوهش و مشاهدات صحت بنوعزیزی، علی و اشرف احمد تحقیق

 افزایش یتنها در و صنعتی، و تجاری رهبران از معدودی به دولت یبهرهکم هایوام که معتقدند هاآن

 بخش دست در شیوه دو به سرمایه انباشت به منجر پنجاه و چهل هایدهه در نفت بهای یالعادهفوق

 شد: خصوصی

کرد؛ و دوم های مطلوب به برگزیدگان تجاری وام اعطا مینخست آن که دولت با نرخ”

طریق خرید آن که تورم و افزایش درآمدهای واقعی منجر به پیدایش سودهای بادآورده از 

 منظور جایگزینیهای دولت بهسازی شد. عالوه بر آن، تشویقو فروش زمین و ساختمان

جای واردات موجب شد که بسیاری از واردکنندگان کاالهای صنعتیْ محصوالت داخلی به

ی این عوامل منجر به افزایش سهم هایی را در داخل کشور تأسیس کنند. همهرخانهکا

 کتبرا ایرانی، دانشجویان عمومی شورای از تکثیر خلق، به گزارش نشریه از مسکن، بحران سیاسی و اقتصادی هایریشه 79

0799. 

 .90 صفحه ایران، در شهرنشینی  77
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میلیون  921سازی شد، که از یل سرمایه در صنعت و ساختمانبخش خصوصی در تشک

 “.افزایش یافت 0327میلیارد دالر در سال  7/9به  0339دالر در سال 

 جایی آزادی، و نان شعارهای کنار در تا داندمی ملزم را خود مذکور سازمان که است دالیل این به بنا

 کند. پرهیز اهمیت-با یحوزه این در گریمداخله عدم از و کند باز مسکن برای
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 بندیجمع

 خاصی لشک هرگونه” به“ امتیاز فاقد هایگروه” که است معتقد بیات آصف نظیر ایبرجسته گرپژوهش

 متوجه شانعالقه” و هستند“ عالقهبی اپوزیسیون، به وابسته چه و دولتی چه سیاست، یا و ایدئولوژی از

 یرائها ضمن بیات“. دهند پاسخ شانفوری هاینگرانی به مستقیماً که است هاییانجمن و هااستراتژی آن

 بسیاری هب جنبش این سریع گسترش و انقالب از پس کارانبی جنبش گیریشکل از مختصر ایتاریخچه

 نویسد:می کشور شهرهای از

دد کاران بود، که در صگر استراتژی رهبری جنبش بیکاران بیانهای بیتنوع درخواست”

بود.  ی کارگرهای سیاسی و اجتماعی طبقهپیونددادن مبارزه برای شغل با دیگر نگرانی

ساعت کار در  11ای چون شدههای شناختهشان را به خواستهرهبران سوسیالیست توجه

هفته، شرایط کاری بهتر و پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان و حق اعتصاب معطوف 

ها شدن این درخواستی امکان عملیرهوشن نیست که آیا درباکردند. و البته کامالً ر

کردن جنبش بود که چنین کامالً تأمل و اندیشه شده بود یا صرفاً برای رادیکالیزه

 .91“شدهایی طرح میدرخواست

 به قادر ژیاسترات یک یمثابهبه« آرام رویپیش» او اعتقاد به که گیردمی نشأت جایی از بیات تحلیل این

 تریوسیع سیاسی تحول تواندمی نه ناجنبش این اگرچه است، دستانتهی بقای شرایط و سرنوشت بهبود

 و جنبش رهبران با زیاد یفاصله فقدان و بودنمحلی واقع، دارد. در را هدف این نه و بیاورد وجودبه را

 هایتمحدودی برخی برشمردن ضمن هستند. بیات ناجنبش این هایمؤلفه تریناصلی از اهداف تشخص

 اجتماعی هایجنبش” به دستانتهی مطالبات خوردنگره صورت در که کندمی اشاره« آرام رویپیش»

 و شرن موسسه .تهران، چاشمی، نبوی اسداهلل سید ترجمه ایران، در دستانتهی جنبش خیابانی هایسیاست بیات، آصف 91

 .590 . صفحه0397 شیرازه، پژوهش



 بندیجمع                             ی خارج از محدودهتأمالتی درباره

 

92 

 گرایانچپ نقش ایضاح راستای در او وجود، این . با90به وجود خواهد آمد مؤثری فعالیت امکان“ تروسیع

 نویسد:  می جنبش این در

ی اصلی فعالین چپ بود، آنان در عین حال از آن دستان انگیزهتهیبا آن که کمک به ”

برالِ لی-شان تضعیف دولت بورژواگرفتند؛ هدف اولبرای مقاصد سیاسی خود بهره می

ها بود. این بدان معنی بود که منافع موقت، و هدف دوم کسب حمایت سیاسی برای چپ

 .95“های سیاسی خاص شودوهتوانست عمالً قربانی استراتژی سیاسی گرجنبش می

-رد و نشینیحاشیه هایریشه وجویجست فرودستان، زیست در مداقه آمد، دفتر همین در چنان که اما

 رد بلکه این موضوع است، داشته قرار ایران چریکی هایسازمان کار دستور در تنهانه بودگی-حاشیه

ت. اس شده منجر مبارزه فرایند کل بازبینیِ به عطفی ینقطه همچون هاسازمان این تاریخِ در لحظاتی

 اجتناب« بقا استراتژی» گراییتقلیل از کندمی سعی آرام رویپیش استراتژی محتوای بسط با بیات اگرچه

 رود.نمی فراتر فقر رمانتیسیم نوعی سطح از درخشان یپروژه این نتایج عمالً اما کند،

 زیانداچشم به مطالعه( قائل )این آنکهبی شهری دستانتهی زندگی ماهیت و جوانب بر مطالعه صرف

 تاریخ ریِگروایت نوعی تنها باشد، اجتماعی نابرابری بازتولید یچرخه توقف راستای در طلبانهتحول

 دو ذیل شهری دستانتهی خوانش صرفِ لوید پیتر یگفته بود. به خواهد فردا و امروز فقرایِ برای فقر

 نویسد:می بارهاین در رسد. اونمی نظربه کافی« ناکامی و یأس هایمحله» یا« امید هایمحله» بازنمایی سبک

دستان باید روی پاهای خود ایستاده و فقط متکی به خود بوده و بدون این نکته که تهی”

م یت و ترقی خود را فراههای فردی موجبات پیشرفت، موفقکمک دیگران تنها با تالش

ها و سو )از جنبه مثبت( قویاً مورد حمایت و تأیید لیبرالای است که از یکسازند، مسأله

وی دیگر اند. از سدستانی حیثیت و اعتبار تهیروشنفکرانی است که به فکر احیاء و اعاده

 خود یاری ی نیروی عظیمهایی است که با مشاهده)از جنبه منفی( مورد تأیید حکومت

د تا از دنبال یافتن مستمسکی هستنطلبی بهدستان با فرصتو اتکاء به خود در میان تهی

ی سخیف ی دولتی سهم ناچیزی به این قشر تخصیص دهند، با این استدالل و بهانهبودجه

 صادقی. انتشارات فاطمه ترجمه دهند،می تغییر را خاورمیانه عادی مردم چگونه سیاست؛ همچون زندگی بیات، آصف 90

 .97 . صفحه0371آمستردام، دانشگاه

 .535 صفحه خیابانی، هایسیاست 95
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تنهایی های خویش هستند، لذا باید بهدستان خود مسئول نابسامانی و بدبختیکه تهی

 .93“در کشند ا از آب بهشان رگلیم

 زیست سیرم یادامه در قشر این که کندمی تببین درستیبه سوم جهان در کارگر یطبقه کتاب ینویسنده

 رودرور بسیار هایناکامی با هم و شوندمی اجتماعی موقعیت کسب برای بلندپروازی دارای هم خود

 مانع الیاقبخوش با گاه و شوند قبل از ترسرخورده و بازگردند روستا به شوندمی مجبور گردند. گاهیمی

 یروزیپ و شکست دلیل هاهمسایه مثالً که است وضعیت این در وی، اعتقاد دارند. بهبرمی پا پیش از را

 لوید، عتقادا مانند. بهبازمی هاناکامی ساختاری علل تببین از و کنندمی جستجو هم به کردننگاه با تنها را

 یقبضه و گسترده اجتماعی بسیج به قادر اقشار این حمایت بدون که کنند درک باید گراچپ هایجنبش

 از مختلف اشکال در دستانتهی فعالیت که کندمی تأکید بیات مانند نیز بود. لوید نخواهند قدرت

 موجود هایراه بهترین انتخاب برای هاآن ارزیابی گرنشان هاآن ترینِکارانهسازش تا اشکال ترینرادیکال

 است. اما: خود شرایط بهبود برای

ضع آل که جانشین وای بهتر و ایدهی آلترناتیو )جامعهیا تصویری از جامعهنداشتن درک ”

ی موجود جستجو کنند، گو این که جامعه ها را درحلشود تا راهموجود گردد( سبب می

دهی مانع درک و آگاهی آنان از این یکی نیز ناچیز است. فقدان تشکیالت و سازمان

یک از این عوامل نافی ضرورت آگاهی آنان بر گردد. ولی هیچفعالیت جمعی آنان می

ا قفند تخوبی واشان در جامعه نیست. آنان بهی استثمار، محرومیت و فرودستیدامنه

ا بردند. مسر نمیکنند کاش در چنین وضعی بهاند و آرزو میدستاندازه فقیر و تهیچه

ی فقر ی تبیینات خاص خود باید تالش کنیم تا تجربهدر مقام ناظر و محقق هنگام ارائه

ی برداشت آنان نسبت به دستان را درک نموده و همچنین از نحوهو فرایند استثمار تهی

اه رود، آگشمار میهای منطقی بهی واکنشمثابههایی که بهخود و نیز فعالیتعلل فقر 

 .91“گردیم

 پیروزی فردای از ایران چپ جنبش از هاییبخش دهد،می نشان ماندهبرجای اسناد معدود که گونهآن

 اشند. مثالًب صداهم و همراه جنبش این با گذشته هایتعلل یا اشتباهات تکرار عدم با تا شد آن بر انقالب

 یشپ تا را «های فدایی خلقچریک سازمان» مواضع عموماً )که کار نشریه یگانهشصت هایشماره بررسی

 و اندستتهی مبارزات مسکن، یمسأله یابیاهمیت بر ناظر خوبیدهد( بهمی پوشش بزرگ انشعاب از

 .022 . صفحه0390 همراه، نوذری. تهران، علیحسین ترجمه سوم، جهان در کارگر طبقه لوید، پیتر 93

 .099 صفحه همان، 91
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 هایازمانس هایبولتن و نشریات اتفاقبهقریب اکثر است. برخالف فصلی کارگران و کارانبی جنبش

 هاچریک انقالبی اقدامات یا و سازمان رهبران مواضع انعکاس به که انقالب، از قبل هایسال در چپ

 رانکارگ مواضع انعکاس به ایویژه و ثابت هایستون انقالبی-پسا نشریات در یافت،می اختصاص

 شوراهای و جلسات اغلب در نیروها یافت. این اختصاص هاخانمانبی و دهقانان صنعتی، کارخانجات

کردند. می منعکس خود نشریات در را اتخاذشده تصمیات و مواضع و داشتند فعال حضور کارگری

 درج به هاییستون در و دادندمی تخصیص هاآن واقعی نمایندگان یا کارگران با مصاحبه به را هاییستون

 الارس به خود کارگران موارد برخی پرداختند. درمی روستا اهالی و کارگران از رسیده هاینامه انتشار و

 مبادرت گرسرکوب جریانات و کمیته نیروهای با درگیری و مبارزات ها،تحصن اعتصابات، از گزارشاتی

 کردند.می

 نیز ایاریخیت مصادیق و گفت سخن محفلی هایانگیزه و طلبیفرصت پیرامون تفصیلبه توانمی اگرچه

 خشب با گراچپ هایسازمان استراتژی ترینمهم که شودنمی مانع نیز هااین تمام ولی کرد، پیدا آن برای

 صورت در حتی نباشد. چنان که پوشانیهم دارای دستانتهی زیستیِبهینه و بقا هایاستراتژی از بزرگی

 ایوظیفه چنین گرااسالم حمایتیشبه هایسازمان و نهادها از بزرگی یمجموعه گرایانْچپ یمداخله عدم

 هب حمایتی و خدماتی هایطرح ذیل دستانتهی از هاییالیه دهیسازمان رهگذر از و گرفتند دوش بر را

 پرداختند. گرایانچپ سرکوب عین در خود هایبرنامه تقویت

 از پس ایران گرایانچپ دهیسازمان و آموزش و گریمداخله ینحوه کنیم ادعا اگر نباشد راهبی شاید

ایی است. ج معاصر ایران در شهر به حق گفتمان تأسیس یلحظه ها،کاستی و هاضعف تمام با انقالب،

 برای ار خود آرمان و هاایده مراتبیْسلسله نظم حفظ بدون و وگوگفت و فعال مشارکت طریق از افراد که

 دعایم برخالف درست تاریخی رخداد کردند. اینمی بیان برابر امکانات از گیریبهره و شهر بر مالکیت

 رایب عملی گام هیچ اسالمی قسط و اجتماعی عدالت یوعده با که است انقالب لیبرال و مذهبی رهبران

 بنیاد و امداد یکمیته ،سازندگی جهاد مانند جهادی هایطرح به تنها و برنداشتند فرودستان رؤیای تحقق
 خودی رنگ با لباسی و کردمی خنثی را چپ شعارهای سویک از که هاییکردند. طرح بسنده مستضعفان

 یگونهفیلیط وابستگیِ و گریخیریه بازتولید به حالت بهترین در و دیگر سوی از و پوشانید،می آن بر

 کرد.می کمک رانتی دولت به شهری دستانتهی و کارگر یطبقه از هاییبخش

 شهری شناسانجامعه نظریات گرفتنخدمتبه در تهران شهرداری نظیر عظیمی هایشهرداری همکاری

 و ریز تحقیق صدها است، چنان که ساالنه سنخ همین )!( از شهر ساکنین حقوق و شهر نابودی برای

 به اهآن در و گیردمی صورت تهران شهرداری برای خصوصی بخش توسط گوناگون عناوین با درشت

عنوان به خود که شود. تحقیقاتیمی پرداخته شهری هایبحران و هاآسیب و هاچالش بندیصورت
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 مورد ودستانفر اعتراضات با نرم یمقابله و مالکیتسلب فرایند تجهیز برای هاشهرداری نظری یپشتوانه

 گیرد.می قرار استفاده

 و اجتماعی دانش سازیخصوصی کمک با مستغالت و امالک یحوزه دارانِسرمایه و خصوصی بخش

 رگونهه امکان نشینی،حاشیه بازتولید ضمن فراگیر، تحقیقات و شهری هایبرداشت از استفادهسوء

 هایانجمن و خیریه مؤسسات که روست همین کنند. از خنثی هسته در نیز را شهر شدنرادیکالیزه

 ماًعمو هایپروژه ذیل و اندشده فعالیت به مشغول الزم مجوزهای با شهرها یحومه در فراوانی غیردولتی

 . درکنندمی مبادرت شهروندان اقناعی هایآموزش به محوریمشارکت و توانمندسازی نظیر اینتیجهبی

 سوی از و شده سلب شهرها یحاشیه و جنوب شهروندان از حیاتی حق سویی از گفت توانمی واقع،

 بر قدرهمان هاآن که بقبوالنند شهری دستانتهی به مادی یپشتوانه کمترین بدون تا شودمی تالش دیگر

 تزها این صورت مرفه. اگرچه طبقات که دارند ... حق و سبز فضای خیابان، بهداشت، آموزش، شهر،

 هب اجتماعی تضاد یا تفاوت این اصلی عامل نهایی تحلیل در لیکن نمایاند،می دموکراتیک و جذاب

 یا زندانفر آموزش نکردنپیگیری مسئول را افراد هاشود. آنمی فروکاسته کارگر یطبقه منفرد هایحلقه

 مادی تضادهای و سرمایه تهاجم نقش و کنندمی معرفی شهری و اجتماعی خدمات از مناسب یاستفاده

 تقلیل ردیف تغییرات هایپروژه به شهری دموکراتیک تغییرات فرایند که روست این کنند. ازنمی لحاظ را

 است. یافته

 و شورشی شهر و شهر به حق و شهر مورد در هاییکتاب ایران، ینقطه هر از بیش تهران، در امروز

 احایض در پرشماری آموزشی هایکالس و هاکارگاه میزان همان به و شودمی منتشر دست این از مفاهیمی

 در شد، گفته سطور این از جایی در چنان که مجموعه، این خروجی وجود، این گردد. بامی برگزار هاآن

 منجر داریشهر هایگشتی «بوکسپنجه» برابر در فرودستان مقاومت ستایش و رمانتیسیسم به جز عمل

 ینا اعضای مطالعات بر تمرکزمان و ایران چپ جنبش از خاصی بسیار یبرهه بر ما است. درنگ نشده

 و شگاهدان نهادهای فعالیت با موازی کامالً ی مطالعاتیمثابهبه شهری، رادیکال مطالعات و شهر بر جنبش

 یگرایچریک تقدیس یورطه در افتادن با که است نبوده رو این از بورژوایی، دانش تولید هایارگان

 از خشیب آن امتداد برای ارجاعی تنها شود. بلکه ایجاد گریمداخله یتازه اشکال تحقیر برای دستاویزی

 نای احیای گماناست. بی شده گسست دچار عدیده دالیل به بنا که است رادیکال گروهی کار سنتِ

 هایسرکوب از پس خاصه که را، چپ جنبش پراتیک خالء از بخشی تواندمی جمعی کار از شکل

 اهمیت بر اصرار رغمبه ایران کند. چپ پر شد، وقفه دچار شصت یدهه پایانی ینیمه در گسترده

 ترینجدی که شگفتا و است شده غافل طبقه این عینی هایبنیان در مداقه زا کارگر، یطبقه دهینسازما
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 تفرادس نهادهای هایکدگذاری و هاکاریدست صافی از عمالً بندد،می کاربه انتزاع برای که مستنداتی

 است. گذشته

 طریق از انباشت بر ناظر ایرمزواژه به اخیر هایسال در« شهری یفرسوده هایبافت نوسازی»

 ایالعادهفوق هایرانت پیداییشِ به فرسوده بافت بازسازیِ فرایند، این است. در شده تبدیل مالکیتسلب

 شهری مدیریت مراکز به نزدیک ساالردیوان بورژوازی و مستغالت بورژوازی که است شده منجر

 اند،دهش بازسازی و نوسازی اصطالحبه دستخوش که محالتی ساکنان و هستند آن اصلی سودبرندگان

 شینینحاشیه بازتولید جدید یجبهه به بلکه کنند،نمی حاصل فرایند این از سودی ترینکم تنهانه

 هایبیابان رد ایستادگی با که نهاد ارج را مناطق این ساکنین مقاومت شاعرانه بیانی با توانپیوندند. میمی

 دفن و فاضالب شدنمنتهی تحمل و شهری خدمات فقدان از ناشی مرارت شهرها،کالن یحومه

 رد حال، این اند. بانیامده کوتاه زمین تملک بر خود حق از چنانهم خود، زیستگاه در شهر هایعفونت

 که: بود خواهیمآن  شاهد مقاومت این دهیسازمان برای سازوکاری نبود

 ما ارک دستور از شهری خدمات و امکانات برابر تقسیم و زیست کیفیت و معاش وضعیت : بهبودالف

 نباشتا بر ناظر البته که باشیم. وضعی خوشدل موجود وضع حفظ به توانیممی تنها و شد خواهد خارج

 و یاجتماع هایمؤلفه ... به و فروشیتن کودک، کار آزاری،کودک اعتیاد، هاست؛زیستگاه این در تباهی

 بهتر ندگیز اندازچشم ترسیم برای حمایتی جریان و قدرت ساکنین و شودمی تبدیل مناطق این اقتصادی

 داشت. نخواهند

 آبادانی از سطحی واجد که ایحاشیه مناطق مسکن، تقاضای و شهرهاکالن سریع رشد به توجه : باب

 برای هریش نهادهای و مستغالت بورژوازی یطعمه نخستین به ،اندگشته تبدیل سکونت کانون به و شده

 هایشبکه وجود عدم و محلی دهیسازمان فقدان علت به هم باز و شرایط این شود. درمی تبدیل تصرف

 از یکی هاآن لنس عمالً و کنند نشینیعقب به اقدام جدید ساکنین نفع به ناگزیرند نشینانحاشیه حمایتی،

 گردد. بازتولید شهری هایبیغوله در دیگری پی

 یستز وضعیت که دریافت توانمی شهرهاکالن هاینشیندستتهی از بسیاری یتاریخچه به نگاهی با

 ندگیز استانداردهای تناسب به بلکه است، نیافته بهبود تنها نه هادهه گذشت از پس محالت این در

 و محالت این در اجتماعی هایآسیب انباشت از حاصل است. بحران رسیده بحران یمرحله به شهری

 لیهع نیز را عمومی افکار کاری،بزه زایش نقاط یمثابه به پرمخاطب هایرسانه در محالت این بازنمایی

 شکاف دچار هابسازوبفروش حضور و نفوذ سبببه محالت این از است. بسیاری کرده بسیج ساکنین

 و مبارزه عنوانبه چهآن وضعیت، این است. در داده قرار یکدیگر رودرروی را ساکنین عمالً و شده
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 رد و رفته تحلیل شدتبه داشت، وجود محالت این هایزمین تصرف یلحظه در جمعیدسته مقاومت

 نیستند. ایتازه مقاومت به قادر ساکنین شهریْ باالی خوارانزمین حمالت یلحظه

 رد دیگری یمداخله به قادر زوالْ یلحظه کردنشاعرانه جزبه گرایانچپ که است وضعیتی چنین در

 تمانیساخ کارگران و کارگران کودکان فروشان،دست به مندنظام بود. یورش نخواهند دستانتهی زیست

 نیروی کامل طرد برای نظام جدی عزم از نشان هاآن زندگی محالت به مندهوش تهاجم و شهر بطن در

 است. شهری زندگی ساحت از مازاد

 یدولت نهادهای آمار داشت. طبق کوتاهی درنگ ساختمانی کارگران وضعیت به توانمی نمونه عنوانبه

 اًقاعدت که )آماری اندشده شناسایی ایران ساختمان بخش در شاغل کارگر هزار صدهشت و میلیون یک

 که یآمار است؛ کارفرمایان سوی از ارسالی یسالیانه هایحسابمفاصا و ماهیانه یبیمه تعداد یپایه بر

 ایوسازهساخت مالیات، از فرار برای ثبت فاقد موارد رسمی، ثبت از خارج وسازهایساخت ناگزیر،به

 جمعیت همین کند(. اگرنمی لحاظ دقت با چندان را کوچک شهرهای سازهایوساخت نیز و ریزدانه

 زرگیب جمعیت که یافت درخواهیم بگیریم، نظر در خانوار آورنان عنوانبه را نفره میلیون دو به نزدیک

 هستند. روزمره زندگی گذران و ارتزاق حال در ساختمان بخش در یدی کار گذرره از ایرانیان از

 موزشآ و تخصص معیارهای از فاصله نیز و تولید ابزار هرگونه بر تملّک عدم یواسطهبه که جمعیتی

 آمارهای نهمی طبق طرفی یابد. ازمی تقلیل ایران کارگر طبقه هایالیه ترینزیرین به بورژوایی، یجامعه

 کار نیروی از بخش این دریافت: اوالً، توانمی حکومتی کارگری هایسازمان و دولتی مراجع از موجود

 تریناتپرتلف و پرخطرترین در آن بر مضاف و کند،می حاصل را کار نیروی فروش از عایدی ترینپایین

ی اسالم جمهوری قانونی پزشکی سوی از منتشرشده هایگزارش اساس دارد. بر اشتغال تولید یحوزه

 سوختگی، ی،گرفتگبرق سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط اثر در ترتیببه تلفات میزان ترینبیش

 محاسبه درصد 09 ساختمانی کار حوادث جهانی استاندارد میزان حالی که در و ... است، و اکسیژن کمبود

 که است آن از حاکی نیز هاگزارش )برخی است شده گزارش درصد 11 تا آمار این ایران در است، شده

 .92شوند(می منجر مرگ به ساختمانی کار حوادث کل از درصد 91

 ضعیفت با واقع، گیرد. در قرار تأمل محل تواندمی نیز ساختمانی کارگر جمعیت افزونِ-روز رشد دالیل اما

 علیه غرب اقتصادی هایتحریم شدنافزوده و صنعتی تولید و صنعت بخش در گذاریسرمایه تزلزل و

است.  دهش تبدیل ثروت تولید هایراه ترینمطمئن از یکی به مستغالت بخش در سرمایه گردش ایران،

 توسعه و رشد به لیبرال-نو شهر هایجاذبه و صنعت بخش در کار نیروی جذب برای الزم گنجایش فقدان

 http://is.gd/uP8fUa: هاتفاوتیسقوط کارگران ساختمانی از بلندای بی 92

http://is.gd/uP8fUa
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 سازهایوساخت که روست همین است. از زده دامن اقماری هایشهرک و شهرها آورحیرت کالبدی

 زندگی کسب و نوردددرمی شهرهاکالن محالت ترینجنوبی تا ترینشمالی از را شهر کالبد افسارگسیخته

 آوریسرسام رشد چنین دهد. بامی تعمیم شهر جغرافیایی جهات تمام در تربیش هرچه را بورژواییخرده

 وفاییشک یقافله از ماندنواپس موقعیتِ در را خود افزون-روز طوربه که ساختمانی، کار نیروی که است

 از اًخصوص را مالی یسرمایه صاحبان و عموماً سرمایه صاحبان با رقابت توان مطلق طوربه و یابددرمی

 یجامعه مختصات طبق کند. اگرمی بسنده رقابت امکانی دایره در امکان آخرین به دهد،می دست

 بدانیم، کاال یمثابههب کار نیروی قیمت یکنندهتعیین متعاقباً و کاال قیمت یکنندهتعیین را رقابت بورژوایی،

 ار خریداران و فروشندگان بین ج: رقابت و فروشندگان بین ب: رقابت خریداران، بین الف: رقابت

 ترینارزان و بهترین هرکس ،جنبه نخستین داشت. در خواهیم رو پیش رقابت یعمده یجنبه سه یمثابهبه

 هست(. در نیز آزاد بازار شهرآرمان همان مویّد که )حالتی زد خواهد کنار را رقبا سایر کند، عرضه را کاال

 گران خواهدمی یکی که است سوم یجنبه در شود. امامی منجر قیمت افزایش به رقابت دوم، یجنبه

 بخرد. ارزان خواهدمی دیگری و بفروشد

 ارک نیروی شود. فراوانینمی ساختمانی کارگر حال مشمول گانهسه حاالت از یکهیچ در اما شرایط این

 شودمی باعث کارگری، هایسازمان فقدان نهایت در و تخصصی هایمهارت فقدان فقر، گسترش اثر در

 ضعیتو در بحران بروز یلحظه واقع، کند. در رقابت خود کار نیروی فروختنارزان برای ساختمانی کارگر

 رایب زنیچانه امکان بدون کار به مشغولیت آنان هدف ترینعمده که است زمانی از ساختمانی کارگران

 خدا لطف یا و کارفرما معرفت اقبال، و خوب اتفاق حساب به باالتر دستمزد )نهایتاً باشد باالتر دستمزد

 شود(.می گذاشته

 یمتق سر بر توافق از آن که از پس ساختمانی کارگر که شودمی مشاهده موارد برخی در نمونه، عنوانبه

 ولی رد،بگما کار به را نفر دو نفر یک جای به کارفرما تا کندمی پیشنهاد شود،می امید-نا خود نظر مورد

 ؛است ساده چهارتای تا دو دو یک برآیند محاسبه این واقع، کند. در پرداخت را نفر یک دستمزد همان

 به زمان کردنهزینه در درصدی 21 کاهش با را کار همان شد خواهند موفق کار نیروی دو که قرار بدین

 به )حتی کار به محض نیازِ سر از تنها عقالیی ظاهراً پیشنهادِ این که ستحالی در برسانند. این انجام

 که است منطق خورد. همینمی کامل( رقم دستمزد دریافت از کار نیروی یک کردنمحروم قیمت

 هم سروکولِ از و وقوسکش درگیری، از ایوارهعادت به را فصلی کارگرانِ تجمع محل هایپاتوق

 سر از تفردی این شرایط، ترینبینانهخوش )در کندمی بدل کار خریدار یک شدنِ-پیدا زمان در باالرفتن

 ...آباد اهالی توسط پرتردّد چهارراهِ فالن کردنقُرق مثالً کند؛می پیدا ارتقا قومی اتحادهای به بقا تنازع

 ها(.لک توسط پایینی چهارراه یا آذریایجان
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 اهدخو شفاف گفتهپیش موارد به ارجاع با کند،می آمیزمخاطره ایالعادهفوق میزان به را نزاع این چهآن

 فقر خط هب نسبت دستمزد کفِ الف: دریافت به علم با کار نیروی فروختنِ ترارزان برای نزاع یعنی شد؛

 جبران رایب ساختمانی کارگر شد، گفته باال. چنان که بسیار جانی ریسک با کار به دادنب: تن قراردادی،

 کف سرمایه یمثابهبه را خود« موجودیت» زنی،چانه و رقابت قدرت و آموزش مالکیت، از محرومیت

 کرده سقوط تا رودمی باال ارتفاع از ایمنی لوازم بدون قدرآن کارفرما اعتماد جلب برای و گیردمی دست

 شود! سَقَط و

 شرایط این واقع در ولی شود، هاترحم برخی ابراز و شعارها یمایهدست تواندمی وضعیت همین اگرچه

 و هابسازوبفروش پاترینخرده برابر در را ساختمانی کارگر که است رسیده نکبت از ایدرجه چنان به

 در هک مقنّنه یقوه که نیست است. تصادفی کرده مطیع و سالحخلع نیز مسکن هایدالل ترینپایهدون

 مانمحرو حقوق استیفای یوعده با آن وکالی و دهدمی سر مستضعفین فریاد روزشبانه ساعات تمام

 انونیق طوربه را ساختمانی کارگران یبیمه کنند،می تصاحب را مجلس سازرانت و سازپول هایکرسی

 التمستغ بخش کارفرمای واقع، کنند. درمی تسهیل کارگران بدن دردسربی مصرف برای را راه و حذف

 کند، لحاظ دتولی فرایند از حلقه ترینارزان عنوانبه را کار نیروی تواندمی سرمایه طبیعت حسب بر تنهانه

 هایتونس باالبردن برای را کارگر ترینگذشتهازجان حال عین در و ترینارزان است قادر حتی اینک بلکه

 گیرد. کاربه صنعتی هایشهرک و هاراهبزرگ مسکونی، هایبرج خرید، مراکز

 بر مالیات از مبلغی برداشت برای را قانونی مجلسْ زمانی که در مشهد شهرکالن اسالمی شورای رییس

 بود: گفته کرد، مصوب ساختمانی کارگران یبیمه به تخصیص جهت هاشهرداری یافزوده ارزش

ی شود، صرف بیمهای را که صرف توسعه و عمرانی شهری مینباید بخشی از بودجه”

نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است؛ از این ی شهرها کارگران ساختمانی کنیم. توسعه

شود در راستای تقویت این مهم باشد، اما هایی نیز که اتخاذ میرود تصمیمرو، انتظار می

ها را کاهش دهد و مشکالتی ی اخیر مجلس درآمد پایدار شهرداریرسد مصوبهنظر میبه

 .97“ای ایجاد کندهای توسعهرا برای تأمین مالی طرح

 ذاشتنگروگ با که شودمی تبدیل مندهوش ماشین نوعی به ساختمانی نیست! کارگر کافی نیز این اما

 وردم در گردد. امابازمی سکونت محل به خسته پای با و رودمی کار محل به خویش پای با خود هستی

 برای باید دارد. چنان که وجود عصیان بر ناظر نگرانی از میزانی همواره مطیع و خسته کارگر همین

 http://is.gd/obbjL8رداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از جیب شهروندان!  پ 97
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 باید گام، یناول کرد. در اتخاذ تدابیری پولیْبی و پولیکم یا خستگی از ناشی احتمالی کژکاری از ممانعت

 که: شد خاطرجمع

 باشد. مدیریت و کنترل تحت کار یافتن از پیش و مبدأ در ساختمانی کار یک: نیروی

 شود. منتقل شهر اصلی کالبد از خارج جایی به کار زمان اتمام از دو: پس

 عیمسا تشریک با پلیس و شهرداری از اعم شهر خدماتی و اجرایی و امنیتی مبدأ: مقامات از دهیسامان

 از وجه ترینپوپولیستی به اخیر یدههیک طی که را اجتماعی شناسیآسیب سطحی رویکرد روزافزون

 دهند.می تعمیم نیز کار یحوزه به است، یافته ارتقاء اجتماعی علوم

 حافظانم ذاتی نگرانی رو، همین از و، تولید ابزار از برخورداری عدم تناسببه ساختمانی کارگران مورد در

 از ایبر چیزی” که شوندمی شناسایی کارگر یطبقه از بخشی همان دقیقاً هااین سرمایه، و شهر امنیت

 رودستانف هایشورش یهتجرب بر هستند. بنا آشوب و اعتراض نیروی بالقوهطور به و“ ندارند دادن دست

 در ایمطالعاتی هایطرح اکنون صنعتی، شهر چند کارگری مناطق در 0391 یدهه هایسال در شهری

 تجمیع به نسبت آن اساس بر تا است بررسی دست در هاشهرداری و انتظامی نیروی به وابسته نهادهای

 امکان از تا شد خواهد سعی هاطرح این قِبَل . از99شود اقدام ساختمانی-فصلی کارگران دهیسامان و

 مشخص و ویژه اماکنی در هاآن و شده جلوگیری شهری مختلف نقاط در ساختمانی کارگران سیاّلیت

 شوند. تجمیع

 که تاس ساختمانی کار نیروی برای طبقاتی و سازمانی منفعت حائز زمانی تنها تجمیعی اوالً: چنین

 فزایشا زنیچانه امکان تجمیعْ یواسطهبه تا باشد کارگران خود از برآمده سازمانی اختیار در آن مدیریت

 و هاراننده تجمیع ضمن که مسافربری هایپایانه در شهری بین رانیتاکسی هایتعاونی )مانند یابد

 دهند(.می کاهش توجهیقابل میزان به مسافر نفع به را قیمت شکستن امکان هایشانْتاکسی

 مراکز پراکندگی از هاآن تا شودمی باعث شهری مسئوالن و ریزانبرنامه در سرمایه منطق شدنثانیاً: درونی

 از حال همان در ولی کنند، یاد شهری اقتصاد پویایی و رقابت رکن یمثابهبه مصرفی کاالهای خرید

 کنند. ممانعت ساختمانی کارگران کنترل از بیرون پراکندگی

 نهایی حلیلت در و کنندمی معرفی کاال-جنس یمثابهبه قطعی طوربه را ساختمانی کارگران مراکز، ثالثاً: این

 کنند.می مهیا کار نیروی خریدار برای را ترارزان و آگاهانه و دقیق انتخاب امکان

 مناسب: الگوی یارایه و مشهد شهر در ساختمانی کارگران دهیسامان بررسی به کنید نگاه بارهاین در مطالعه برای 99
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 دهیم: ارجاع خاص ینمونه یک به توانیممی کنیم، کامل را تصویر این بخواهیم اگر

 اصلی کالبد از هنوز که است ایران پرتولید و عمده هایکارخانه معدود از زمزم سازینوشابه یکارخانه

 واقع رشه هایخیابان ترینشدهشناخته و پرتردّدترین از یکی جوار در و شهر بطن در و نشده جمع تهران

 موقعیت و شده ( واقعآزادی میدان به منتهی )و آزادی خیابان کنار در درست زمزم است. کارخانه شده

 دارند، ار شرق به غرب مسافت طی قصد که تهران شهر به واردزهتا مسافران اغلب که است ایگونه به آن

 زنی تهران شهری درون رانیاتوبوس خطوط مسافران از بزرگی بخش چنینکرد. هم خواهند مشاهده راآن

 ایعمده بخش شدنمکانیزه با و اخیر هایسال کنند. طیمی عبور مجموعه این کنار از روزانه صورتبه

 طویل و عریض جدارهای بیرونی، دیوارهای برداشتن ضمن زمزم مدیریت کارخانه، این تولیدات از

 تواندمی قلیهن وسیله سرنشین هر یا پیاده عابر هر که کرده تعبیه آزادی خیابان رویپیاده کنار در را ایشیشه

 شدنپُر شاهد تعجب با و کند تماشا هاریل روی را نوشابه خالی هایبطری خودکار حرکت دقایقی برای

 هریش سیمایی و گرفته قرار عموم دید معرض در که تولید خط از قسمت باشد. این هاآن بندیِبسته و

 در ن)ای است داشته کارخانه عمومی تصویر و سنتّی مفهوم از گریز در وافری سعی است، داده زمزم به

 ربد بازبودنِ صورت در و جیحون خیابان به ورود با تنها را زمزم کارگران بدنی کار شما که ستحالی

 ابهنوش بزرگ هایبسته بارگیری و جاییجابه حال در که کارگرانی کرد؛ خواهید مشاهده کارخانه بزرگ

 هستند(.

 واهیدخ کنید، مشاهده را بازرگانی تبلیغات هنگامشب وقتی زمزم، گونمعجزه تولید خطّ یمشاهده از پس

 دست، دخالت بدون مکانیزه، زد! کامالً خواهند شما ذهن به را نهایی یضربه بازار کارشناسان که دید

 بهداشتی! درصد 011

 لی،فص کارگران دهیسامان طرح آغاز بر مبنی شهرداری رسانیاطالع بَنرهای کنار در تازه درک این القای

 بیماری یا اجتماعی آسیب جاییبهجا تجسّم به را شما زندگی محل چهارراه در ساختمانی کارگر زنیپرسه

 آوریمعج با رابطه در را شناسیواژه همین متمادی سالیان طی انتظامی نیروی و )شهرداری کندمی تبدیل

 قدانف در گروه دو هر انگیزیرقّت نحوبه که است اند(. جالبگرفته کاربه  فروشتن زنان دهیسامان و

 به روهگ دو هر بدن خرید برای هامشتری و کنندمی استفاده سرمایه یمثابهبه خود بدن از تولید ابزار

 کنند!می چیندست را ترارزان البته و ترسالم هایبدن و کنندمی مراجعه هاچهارراه

 د. کارگرشومی مرتفع افسارگسیخته تورم و پول ارزش کاهش با نیز شهری مسئوالن نگرانی واپسین

 ،واقع داد. در خواهد دست از نیز را شهر نقاط ترینجنوبی در سکونت امکان شرایط این در ساختمانی

 ،دهندمی دست از را خویش جان هاآن از برداریبهره در تسریع برای کارگران که نوسازی هایپروژه همان
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 مقدمات زندگی، سبک در تغییر و هااجاره رقم در تغییر و جنوبی محالت سازیبه و بازسازی ضمن

 کند.می مهیا شهری حواشی به را هاآن مکاننقل

 هایگاهسکونت عنوانبه هاآن از شهری ریزانبرنامه از برخی که هستند هاییمکان همان حواشی این

 اقع،و هستند. در کاری زمان پایان از پس ساختمانی کارگر اتراق محل نهایت در و کنندمی یاد غیررسمی

 و جرم و بزه بازتولید با باشد، آسوده شهر درون نیروها این دهیسامان از شهری مقامات خیال وقتی

 هاآن چهآن ستداشت. کافی نخواهند چندانی مشکل شهر اصلی یبدنه از بیرون محالّتی در جنایت

 دهد. رخ هستند خیزجرم یمحلّه نماد که مشخصی اماکن در نامند،می اجتماعی آسیب

 خواهد منعکس شهری هایحاشیه در را خود روان و اعصاب نظام احتمالی کژکاری ساختمانی کارگر

 در است را کرده حمل خود با خشم یتخلیه یا تخریب به میل از کاری ساعات در آنچه احیاناً و کرد

 صنق یا مرگ بر مبنی اخباری ساختمانی کارگر کار محل )از گذاشت خواهد زمین به خود زندگی محل

 ...(. و درگیری اُوِردوز، قتل، از متنوّعی اخبار هاآن زندگی محل از و شودمی منتشر هاآن عضو

 ازادیم نیروی به شدنتبدیل حال در شهرهاکالن مزدبگیران از بخشی نیست اگر بگوییم اغراق چندان

 رخیب شوند. در زدوده سکونت فضای ساحت از هم و تولید فضای سطح از هم تا است نیاز که هستند

 نشینحاشیه میلیون 03 به قریب اسالمی، جمهوری قضایی و امنیتی مقامات توسط شدهارائه آمارهای از

 نیروی این از بزرگی بخش اخراج بازتولید از جدی است اینشانه خود این که دارند وجود ایران در

 اساس بر کهــ تهران نظیر شهریکالن در زندگی یهزینه متوسط رگرفتنشهر. درنظ از مازاد انسانی

 رد است، تومان هزار هشتصد و میلیون یک ماه هر در ایران آمار مرکز سوی از شده منتشر آمار ترینتازه

 تواندــ میاست شده تصویب تومان هزار هفتصد از بیش کمی کارگران حقوق یپایه حالی که

 هایالیه رد زیست کیفیت شدید ضعف و نشینیحاشیه عددی شدنِفربه چرایی به پاسخ ترینانضمامی

 الس یک طی در تهرانی خانوار یک اگر ایران، آمار مرکز گزارش باشد. طبق ایران کارگر یطبقه پایین

 هزار 111 بود خواهد قادر حالت ترینبینانهخوش در باشد، داشته میلیون 55 تا 50 بین متوسط درآمدی

 هیچ به تنهاهن دستانتهی زیستیِ ساحت در ایمعادله چنین که است باشد. بدیهی داشته سالیانه مازاد توان

 ات را اجتماعی خدمات ترینعادی از محرومیت و گرسنگی ضریب بلکه نشد، نخواهد ختم پولی مازاد

 کرد. خواهد تشدید برابرچندین

 عظیمِ رفتپس این برابر در رفرمیستی انتزاع یک یمثابهبه «آرام رویپیش» که است وضیعتی چنین در

 یروزانه شدنروانه تا شد خواهند ناگزیر برخی که است شرایط این کرد. در خواهد سکوت دستانتهی

 سادگیبه را گریتکدی و فروشیدست برای شهر اصلی مناطق سمت به هاحاشیه از کودک هزار هاده
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 برای ریگکنش به« کودک کار لغو» خواستِ خواندنِمتوهمانه با و قلمداد کرده عینییک فاکتِ  یمثابهبه

 ترینمایهدون یمثابهبه تنها مازاد نیروی این که است شرایطی چنین شوند. در متوسل کودک کار تسهیل

 تبازگش و فروشاندست خوردنِکتک و شودمی شناخته رسمیت به لیبرال-نو شهر خدماتیِ عنصر

د. گیرمی قرار خوانش مورد لیبرالیسم-نو عصر در انقالبی یروحیه همچون چهارراه سر به شاندوباره

 آن متعاقب و شهرها به امری عادی،کالن هایخیابان در فروشاندست مرگ و شتموضرب شدنتبدیل

 یروحیه جدی زوالِ از نشان هانشیندستتهی در انگیختهخود دهیسازمان هرگونه گیریشکل عدم

 هاهنشان وجود از بیاتآصف  درست تصویرسازیِ برخالف که است ایگونه به دارد. وضعیت مقاومت

 یبارهچندین تکرار شاهد فروشان،دست میان ارتباطی ایشبکه برساختن برای خیابانی عالئم و

 هستیم.  فروشاندست خودسوزی

 عنایم واجد باراین ولی کنند،می مخابره دستانتهی سایر به را هاییپیام همچنان اگرچه هاخودسوزی این

 که شودمی تشدید زمانی استیصال مقاومت. این به میل کشیدنِته و استیصال اند: معنایشده ایدیگرگونه

 کاسبانِ لکهب گیرد،نمی صورت صنفانهم میان در جدی تحرکاتی تنهانه هاخودسوزی این متعاقب بینیممی

 ایحادثه یابهمثبه شهر کالبد در را فقیر مرگ خیریهْ یشبکه اندازیراه با و شده کار به دست سرعتبه فقر

 شوند.می دولت یچهره ترمیم اندرکاردست و داده تقلیل منفرد

 دستی هایگاری گذاریپالک فصلی، کارگران کردن دارشناسنامه برای هاشهرداری و دولت جدی عزم

 در هاآن محصورکردن و فروشان،دست سرکوب و شناسایی یویژه گاردهای نمودنِگسیل بازار، باربران

 و تیقومی تبلیغات شیوع کند،می سلب فروشاندست از را انعطاف و جاییجابه قدرت کهی هایبازارچه

 واردیم جمله از افغانستانی،کارگر  علیه ایرانی کارگر شوراندن و کارگر یطبقه میان در مهاجرستیزانه

 و کشته شهر هایخیابان در هادارد. آن شهری دستانتهی و دولت میان نابرابر نبرد از نشان که است

ارند. د نیاز دهندگانسازمان و کوشندگان از هاییشبکه حمایت به رایج تصور برخالف و دهند،می مجروح

 نویسوبالگ بهشتی، ربود. ستا خواهد همراه هاییهزینه با حمایت این تردیدی کمترین بدون

 مودن تالش نشین،دستتهی محالت در زیستن ضمن که است کوشندگان این از اینمونه شهری،اسالم

 نیز درسیدا یمرحله به حتی او دانیم،می چنان که ولی بگیرد؛ پرسش به را طبقاتی تضاد این ماهیت تا

 آشکار است اینشانه بهشتی داد. مرگ دست از را خود جان بازداشتْ محلِ کالنتری همان در و نرسید

 شهرها. آنچهکالن یحاشیه و جنوب در بخشرهایی تالشِ هرگونه با مقابله برای حاکمیت جدی عزم از

 هایمتن نه واست  تصویری گزارش نه است، محسوس نشیناندستتهی میان در امروز آن فقدان

 تقسیم در نیز دومی و اند،گرفته عهده به خود دولتی یهارسانه که را اولی فقر؛ بازنمایی در پُرسوزوگداز

 جازیم فضای ساحت از شانگریکنش یحوزه که است گرفته قرار کسانی اختیار در نانوشته وظایفی
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 و یسیاس و اقتصادی وضعیت از جامع و دقیق است هاییبرداشت است، نیاز بدان کند. آنچهنمی عدول

 با دستانتهی سرنوشت زدنگره امکان مقاومت، برای موجود هایامکان در مداقه و محالت این اجتماعی

 بتنک از ایآتیه و مقاومت از کشیدندست تبعات به نسبت آنان سازیِآگاه و خود غیرقانونیِ مسکن

 بود. خواهد آنان انتظار در شهر یحاشیه هایبیابان تریندورافتاده در که مضاعف

 زایش هب و کرد مراجعه رزمنده/پژوهنده رفقای یتجربه به دیگر بار توانمی که است لحظه همین در دقیقاً

 رزمندگی زا سطحی شکلی تریندقیق به حوزه بست. این امید مردم همین میان از دیگری هایبهشتی ستار

 ،مستغالت بورژوازی ها،بسازوبفروش دارن،بنگاه ارتش برابر در ایجبهه بتوان تا کندمی طلب را

 شِارت این که به توجه کرد. با ایجاد دولت و هاخیریه اقتصادی، و مالی مؤسسات و بنیادها ها،شهرداری

 تا دهلی و بانکوک نشینانزاغه برای را مشابهی شرایط و نوردددرمی دیگری از پس یکی را مرزها فوق

 انباشت کارگیریِبه راستای در توانمی زند،می ... رقم و جنوبی آفریقای و التین آمریکای نشینانحاشیه

 با را ردفت این سطور واپسین تا ندارم کرد. قصد اقدام مالکیتسلب برابر در مقاومت جهانی یتجربه

 به باور محوِ و گراییآرمان یستاره شدنگم که کنم اذعان باید ولی ببرم، پایان به آمیزتوصیه یاخطابه

 ره نشینیعقب خراش،آسمان و سیمان و آهن از انبوه جنگلی میان در فرودستان شدنمتشکل قدرت

 تریبیش تعداد گذرد،می که ایدقیقه هر داشت. با خواهد پی در کامل انحطاط تا را ما یهمه یروزه

 به ودکک تریبیش تعداد و گذارندمی خود یشدهتعیین-پیش-از اجتماعیِ هستی به پا گتوها در نوزاد

 از تریبیش تعداد گذرد،می که دقیقه شوند. هرمی محکوم مشاغل ترینسخت در استثمار و بیگاری

 و دهندمی جان شهر جنوب هایجوی کنار در مخدر مواد مصرف-سوء اثر در نشینانحاشیه و فرودستان

 جمعیت گذرد،می که لحظه شوند. هرمی اجباری کار هایاردوگاه و زندان راهی نیز تریبیش تعداد

 رینتحقیرآمیزت و تریندردناک به هاآن از تریبیش تعداد نیز لحظه هر و شودمی تربزرگ دستانتهی

 ستایدر را قهری و یافتهسازمان و شدهحساب اقداماتی به زمانی که گویند. تامی درود بهرا  زندگی وجهی

کرد. خواهیم نظاره ما و کشید خواهند زجر هاآن نیاندیشیم، فقرا زندگی تغییر و بهبود
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