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  ]١[سعيد –براي طوبي 

  
 زمان هم و دارد گين اي اندوه اين بدن چهره :شده چنين مختصاتي دارد گرفته نمرهون يا گروگا بدن وتاب دروني پيچ

هيچ تناقضي در خطوطي معوج و  تبايني كه بي است. آميزيِ دو حالت متباين اش هم يعني چهره .است ناك آشوب
ردارگون، گرد هم آمدهخمخورد وتاب مي پيچ رود، خطوط آن چهره دائماً درهم مي هاي وشكن اند. چين ، در سكوتي م، 

وبازدم  ست كه دم هاي متداخل گويي بدنِ مرهون از خالل اين شيارها و اليه شود. جا بند نمي تالطم دارد و يك
 كرده هاي ورم از خالل اين پوست ندارد، تمام صورت او و دماغ و گوش زند. اين بدن دهان نفس مي كند و نفس مي

خورده است  چاكيك دهانِ  . چهرة اوشود و زهري مي كشد ها را به درون مي هواي كرانه است كه شده چاك و چاك
 حركتي و حركت بي ناشي از نشسته بر چهرة او، . آن دو حالت متفاوتيك حفرة كبود و لزج وسعت همان سطح. به

و حركت ناشي از استيصال، يعنيِ  ،اعصاب و مفاصل ، يعني مرگحركتيِ منتج از ناتواني . بيبدنِ مرهون است
 بويناكيِ و در حالتا مغز .انگارانه و كُندشدني غايت معنا واكنش صرف يك ، و بهجايي غروب حركت و جابه

اي از  انبوهه در ميانة كه يانگار كند. را تنفس مي ها هواي مسموم و زهردار كرانه .برد سر مي اي به پردازانه انديشه
اند  ورش كردهمجب نيز زمان و هم ،اند و دربندش كرده اند گيرش انداختهزار  و لجن تعفّنم گازهاي و فاضالب و آشغال

تر از اين وجود  ريشخندي مهلك تسخر و فكر كند. ها يابيِ آن هستي داشتن و هستي آينده و ضرورت گذشته و تا به
 به او زور بنشانيد و به پهنايِ سرشار از روشنايي، ، اين فضاي تاريكناي و كمندارد. تو گويي كسي را در اتاق بازجويي

قرارگيري در فرآيندي بگوييد آينده را خودت با دستانت خواهي ساخت و گذشته را نيز تو پالوده خواهي كرد. 
اين وضعيت دروني و  از گذشته. ساري و شرم و روگرداني شدنِ آينده براي محقق كاري دوسويه، پذيرش هم

هاي  گشايي و فرحناكي و شادماني يي دلاو گو شده و نيشخندخورده در آن قرار دارد. ست كه بدن رام پيچاپيچي
 اند. و رودررويي با امر واقع را از او ربوده اش براي مواجهه توانايي اش را از دست داده است. سرخوشانه و طبيعي

همة اين  با وجود كيست كه نداند اند. انگاري از جشني خندان محرومش ساخته كردن. اش براي زندگي توانايي
لحظه با  به متضمن مواجهة لحظه مندانه و آبرومندانه كردن شرافت زندگي هاي متسلسل و ناتواني دم به هاي دم ربايش

اي و استيجاري  د در مكاني عاريهخواه رمق و سست تبديل شده كه صرفاً مي او به يك بدنِ بي امر واقع است. اما،
  تر. خورده تر و توسري دوش با زماني مچاله هم ،د بزند. مكاني مچالهخود را بچپاند و شب را به روز بعد پيون

بازاري از  ترديد، بي بدن مرهون در آن جاي گرفته است؟ كه چيست راكَنكرده و گازپ آن فضاي دم واقع، ، بهاينك
شده و  زيادشنيده اي نظر برسد. مقوله اي بديهي به هاي فروختني و استيجاري. بازار در نگاه نخست شايد مقوله خانه
قدر بديهي  اما همين مقولة آن شود. شنيده مي آواي ناهنجارش ديده و عينيت آن جاي شهرْ روزه كه در جاي همه

دستان شهري را  تهي ،درپيچ و پيچ رونده مانند تارهايي درهم بهدارانه كه  چيزي نيست جز مناسبات پوليِ سرمايه
هاي او را  توانايي شود. پذير مي پولي كه در جيب دارد در اين بازار تعريفد. هر كسي بر حسب نكن بند مي تخته

جا يك رابطة  سازند. پول اين مي شقدرت بخشند و بي قدرت مي د، يعني به اوكنن مناسبات پولي تعيين مي
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و ، نه يك واسطة صرف ست و البته هاي اجتماعي گيريِ رابطه شكل كه بگوييم، مسبب ست. بهتر آن اجتماعي
شود. يك فرم است كه محتواي خود را  پذير مي در آن صورت و مبادله ست كه رسانش يفضاي خاصيت، بي

هر چيزِ  كرده وآخته را بازتوليد  كليت برون سازي فرمي استثماركننده كه از خالل غيرشخصي كند. كاري مي دست
سازد.  تر يا بلندتر مي برايش كوتاه زمان را زند. ميا به جغرافيايي خاص پيوند فردي ر سازد. ارز مي ارزي را هم ناهم

اش با  سانيِ تجربة زيسته و هم گوني هم مسبب . همچنين،سپاردش دست آمارگران مي كند و به ش ميپذير شمارش
و روابط  دهد، اي فرودين جاي مي را در نقطهنشاند و ديگري  كسي را در جايگاهي فرادستانه مي .شود مي ديگران
آورد، ديگري  اش را مي سرپناهي و بي  بخشد، يكي در مناسبات اجتماعيِ توليد گرسنگي كارفرما را انتظام مي كارگر و

و متعفّن و كرده  اين فضا همان فضاي دم پناهي. فرم و محتوايي براي امتداد پيداكردنِ اين گرسنگي و بي
گيرد، تاريخ  واسطه شكل مي اريخ او بديناش جاگير شده. گويي ت نقطه چندشناكي است كه بدن مرهون در نقطه

   ».مثل جن است، شيطاني است كه جز با پول دورشدني نيست«داربودني كه  . وامكاربودن داربودن. تاريخ بده وام
توانيد از اين  مي بودن گرد نداشتن و هرزه پول واسطة است اگر تصور كنيد به و احمقانه دالنه پنداري سادهوانگهي، 
ايران و  هاي ها و دشت ناپذيرترين كوه رِس رين و دستمعنا، اگر در بكرت رهايي پيدا كنيد. بدين انقيادآور مناسبات

سكونت در البته،  كننده گرفتار خواهيد بود. نحوي در اين فضايِ پوليِ دربند جهان هم سكونت داشته باشيد، باز هم به
، آن هم با لحني غرورآميز، در بستر مناسبات اجتماعي مازادي نكرد از قيدوبند مناسبات پولي گذران ها و آسوده كوه

هاي مغرور و  زن گردهاي عارف و پرسه نشينِ سرخوش و كوله برابر اين جمعيت كوه شكل كه چندين عيني دارد، بدين
ه و نان، و مزدور و اجيرشد لقمه يك نشينِ فقرزده و مفلوك و دنبال ، حاشيهشناس هاي سودازده و شرق توريست

و  هاي كمي اما اين قياس كنند. زندگي مي يناپذير چاره شأنيِ مطلق و پستيِ بدمسكن وجود دارد كه در دون
و قواعد  دستان كيفيت سكونت و شيوة زندگيِ تهي ساختنِ  و پنهان كردن در باطنْ سالخي هاي ژورنالي گذاري نسبت

بايد گفت كه از  ،يعني .دنكن كيفي را الپوشاني مي اي ديسيِتعبيري دگر ، بهرا در خود نهفته دارند ها برسازندة آن
و از فرط تكرارِ  حال ، ولي درعينست دستان شهري با طنابي پيوندزن كه شديداً مرئي تهي منظر شيوة زندگي،

جا  در اين برانداز و گسيختگيِ خانمان گاه آن دگرديسي خاست خورند. به اين بازار گره مي  شده، نامرئي غيرخالقانه
زاد  هاي خانه گروگان دستان خيزد. تهي از همين مناسبات برميشكلي مستقيم  ها به شدن بدن آن مرهون نهفته است.

خريد  هدان زن را هم پيشزِ بازارنظام عبارتي،  اند. به ني خريداري شدهشكلي پيشي ها به آن گويي .شوند بازار مي
 ظاهر امن، دقيقاً مثابه فضايي به عضالني به غطاهاي دربرگيرنده و هاي ضخيم و حتي آن ديواره حاال ديگر، .كند مي
 و سرحدي اي فضايي آستانه .شوند فضا بدل مي انگيزترين آلودترين و هراس ، تبانگيزترين ترين و وحشت ناامن به

 چاله و شدن به درون سياه مانند رهنمون همحور كه ب هگرايانه، خودپرست و سرماي گذاشتن به جهاني فايده براي قدم
گيرند  ي ياد ميهاي خانه رفتن را در راه هستند.  خريدشده حركت و پيش شده مردگاني بي كودكان زاييده .باشد مغاك مي

شود  د. بيرون مينكن درون را از بيرون جدا مي و سرد تشن كه هيچ نسبتي با فضاي عمومي ندارد، و با مرزهايي غول
، ولي گوشانه ناك است و درون مأمني بازي بيرون هراس شود محيطي انباشته از نظم. آشوبنده و درون ميي محيط

  الحفظ. است و درون مشحون از فضايي تحت  رفته بيرون آكنده از زمانِ ازدست. با نظمي سربي در پنهان
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اين  برند. كار مي را به» واسطة زمان به ربايش فضا«فضا، كه براي آن تعبيرِ  گاه ربايش شود خاست اين مسئله مي
 ست. اجباري هاي جاكردن ها و جابه مالكيت ز سلبآلود است. سرشار ا آميز و خون خود قساوت و ماهيت ربايش در ذات

 حالت و بي وتاك دقيق خاطري و تيك آسوده شماري در هاي بي ها و فالكت ها و رنجش دري دربه ها و خرابي خانه
، توسط در روستا و غروب آفتاب . زمان ديگر، آن زمان سرخوشانه نيست كه با طلوعپنهان شده يزمان چنين

و   ، ديگر با رشتنكند گذران نمي ورانِ شهري پيشه هاي پتك بر سندان ديگر با كوبش شد. گذاري مي نشانه دهقانان،
و  زن شده و نهيب جهاني شده و و اجتماعي. اكنون زمانِ دقيق رود هاي خانوادگي پيش نمي ارگاهتافتن ابريشم در ك

ضطراب داشته باشيد و گويد كه شما بايد در چه فضايي راه برويد، چگونه ا كند و مي تازي مي كه يكه است خودآيين
. اين زمانِ شده را به اجرا درآوريد شده و ساده سازي سان يك و كجا كارِ كنيد خوابگي چگونه هم در چه فضايي و

تراش  بولدوزري مانع سان  ايستاده و به دستان گرسنه و وامانده سر تهي فراز ي برواليمثابه هي شدت عيني به انتزاعيِ به
ها را  منتهي، چه نيرويي است كه همة اين قساوت كند. هرگونه تخطي از فرمان مقدسِ سرمايه را سخت تنبيه مي

داري مستغالتي.  ، سرمايهبگوييم اي هيچ شبهه بي آلود مذكور بايد براي رفع وضعيت ابهام سازد؟ ممكن مي
كننده را در  زننده و سرگردان صورتي تاريخي تمامي اين نيروهاي برهم ست كه به يداري مستغالت سرمايه

   كرده. خودجمع
دهند. يكي مناسبات  دست هم مي به داري مستغالتي دست گيري سرمايه سان، دو عنصر اساسي براي شكل بدين

شود، كه اين مناسبات پولي خودش منتج از انباشت گسترده و  هاي شهري وارد مي  دارانه كه در چرخه مايهوليِ سرپ
نوردد و آن را در خود هضم  كه فضا را درمي شده است زن و اجتماعي زمانِ محك باشد. ديگري، پيشينيِ سرمايه مي

هاي  يد، كه وجه تمايزي از ديگر سرمايهدر نگاه نخست، شا  داري مستغالتي كند. اين دو خصلت سرمايه مي
ها متمايز است. چراكه اين شكل از  ترديد از آن د. اما بينشده در مناسبات اجتماعيِ توليد نداشته باش كارگرفته به

ران اين شكل از  ناميد. شهوت و ميل به اشغال فضا نيروي پيش »كنندة خودآيينِ فضا اشغال«توان  سرمايه را مي
كنند، ولي  ربايند و در سطحي محدود فضا را اشغال مي باال زمان را مي شكال ديگر سرمايه دست. اَسرمايه است

زند تا سوداي خود را فرونشاند و اشتياقي جديد را  قصدوغايت زمين را شخم مي  مانند تراكتوري بيسرماية مستغالتي 
مانند آن عمل كند،  تواند به نمي مين درگير است،كه با مقولة زداري كشاورزي نيز  از دل آن زنده كند. حتي سرمايه

اي از  توان هر نقطه دامنه و محدود است. يعني آشكارا نمي داري كشاورزي كم زيرا وسعت و محدودة عملكرد سرمايه
محصول تجاري را  شده كاشت و كاري زمين را به چيزي كارآمد و سودآفرين بدل ساخت و در آن بذرهايِ دست

برندة  هرروي، خالصه كنيم، منطق پيش يابد. به شود و ثبات مي در جايي متوقف مي ،سان بدينروانة بازار كرد. 
واسطة زمان خودآيين و مناسبات  كه به كارگيريِ زمين است. داري مستغالتي، سودآوري از خالل اشغال و به سرمايه

  زند. پولي دست به اجراگري مي
داري مستغالتي در چرخة شهري چگونه  شرايط امكان حركت سرمايه«جاست كه،  اين اساسي اين متن اما پرسشِ

كار بيفتند  چه نيروها و عناصري در چرخة شهري بايد به ديگر، عبارت به ».آمدهاي آن چيست؟ شود و پي ن ميممك
اين پرسش قطعاً از  قلمروسازي بزنند؟هيچ دردسري دست به قلمروزدايي و باز تا زمان خودآيين و مناسبات پولي بي
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». شود؟ داري مستغالتي چگونه ممكن مي گيري سرمايه شرايط امكان شكل«گويد،  اين پرسش متمايز است كه مي
 ر هستيم و قطعاً رويكرد آنرگيد مستغالتي داري بدويِ سرمايه اصطالح به در پرسش اخير ما با مسئلة انباشت

در  داريِ مستغالتي سرمايه گرانه و پااندازانة پيشيني، وساطت تاريخي است. اما در پرسش نخست با كاركردهاي
كاري  داريِ مستغالتي را تسهيل و روغن درگير هستيم. يعني كاركردهايي كه حركت سرمايه سطح شهر تهران

درآمده است كه  حركت داريِ مستغالتيِ به هگر و قدرت سرماي شدن همين كاركردهاي ميانجي . طبعاً تركيبكند مي
 ما مثابه شاهد روايت صرفاً به تاريخ در نسبت با پرسش نخست همه، سازد. بااين ناك رامحقق مي آمدهاي چندش پي

ما  ، اما در نسبت با پرسش دوم، روايت نظريِعمليِ ماست –و ناظري بر صحت مفروضات تجربي  شود احضار مي
   چنين نيست. و شايد حتي لزومي به ابراز آن نباشد، كه حتماً اين واقعه استاز پس روايت چيزي از سنخ

  
  يكم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار «گويد،  ويكم قانون اساسي جمهوري اسالمي مي اصل سي
 ،روستانشينان و كارگرانه نيازمندترند، بخصوص ها ك است با رعايت اولويت براي آنايراني است. دولت موظف 

اين اصلِ قانون اساسي را بايد در قالب واكنشي مؤثر از جانب هيئت ». كند  اصل را فراهمزمينه اجراي اين 
كه در  ،در نظر گرفت ٥٧در آغاز انقالب  درآمده حركت بنديِ مؤثر نيروهاي اجتماعيِ به گذار در قبال جبهه قانون
آيد ناشي از يك شّمِ تيزبين  آمدهاي آن برمي طور كه از ماهيت و پي ن اصل همانتصويب رسيد. اي به ١٣٥٨ماه  آبان

 كردنش در يك اصل قانوني سوارشدن بر يك خواست اجتماعي و مومياييطلب است كه توانسته با  و فرصت
فرياد برآورند زمان  . شايد، شكاكان و ابلهان هموضعيتي آشوبنده را خاموش نگاه دارد و به آن حالتي باثبات ببخشد

اي موهوم و  آيد. اما اين گزاره برمي ١٣٦٠هاي  حاكميت تا آستانة سال و مردميِ كه اين از ماهيت دموكراتيك
هاي  و خواست تواند ماهيتي مردمي داشته باشد گاه نمي هيچگر  و سركوبحاكميت غاصب  يك ست، چراكه جعلي

گزين مردم و در  مثابه جاي شأن به بگيرهايِ دون زدورها و مواجبتنها م. دست را برآورده سازد بنياديِ مردمان تهي
ها به اين مناسبات چيزي جز  ، و مازاد ورود آنگيرند جاي مي انبار مدفوع در آن هستند كه گذار هيأت قانون

 ،٥٨آبان  ٢٤دقيقاً در همان روز تصويب اين قانون، يعني  وانگهي، .هاي مردميِ قانون نيست شدن رخنه بسته
شهرِ  پور يك از مديران شركت ملك ترور مهندس ملك«كند،  روزنامة كيهان خبري را در ستون حوادث خود درج مي

سازان مهم در  پور يكي از انبوه شدند. شركت ملك كار به مردمي دست هاي انتقامِ و االهه ها غازي». اصفهان
مندي از  پروار شده و با بهره دوم در دورة پهلويِ هاي ارضي و غيرارضي داريِ مستغالتيِ بوده كه با رانت سرمايه
ها و  ميليون مترمربع از انواع ساختمان وار، توانسته بود سه داري انگل زمين آوردهاي موروثيِ خود، يعني بزرگ دست

در  ساز وهعمدة اين شركت انب آوردهاي شهر يكي از دست ملك كها را در ايران بنا كند. شهر ها و شهرك آپارتمان
نشان روند  توان سرشت را ميدر نواحيِ شمالي اصفهان،  ١٣٥٣سال  شده به ساخته . اين شهركبود شهر اصفهان

هاي بورژوايي چنين  كرده و برگزيدة اصفهاني دانست كه از تمام خصلت نشيني طبقة متوسط آماس حاشيه
 شده و زمين ها و كشاورزهاي بي ها و فعله ملهيعني، نبود سروصداي باربرها و ع هايي برخوردار بود. نشيني حاشيه
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هاي  بندوباري مندكردن بي ممفلوك، هواي خوش اطراف شهر و فقدان ترافيك، و ايجادكردن حاشية امن براي نظا
پذير شد. يعني  قيمت روستايي تعريف هاي ارزان سازيِ زمين دنبالة شهري. اين شهرك مشخصاً در فرهنگي -جنسي 

ستي براي هاي فراد اصفهاني از خالل تعريف طرح نشين و خوش دار زمين شاورزان خردهمالكيت از ك سلب
گزين ساكنان  جاي درماهيت گون و هم وبرق هاي شيك و پرزرق جا خانه ساختن مرزهاي كذاييِ شهر. اين گسترده

كش و  زحمت وگوشت جاي هر پوست .به ساكنان قبلي قميت زمين »بهاي عادالنة«، با پرداخت اوليه شدند
ناپذير،  رِس جويِ مردمي، دشمن را نه انتزاعيِ دست هاي انتقام زمين را سنگ و بتن و آهن گرفت. غازي به پيوندخورده

 شعله كشيد و ها در آن روح انتقام در آن تاريخ .اند در كرده هخانمان و درب ها را بي دانند كه آن دي زميني ميافراكه 
 دوتركة يك موتورِها هدف تيراندازيِ  پور را گرفت. آن دامن محمدقلي و محمدعلي ملك ناك هايي تاب مانند گدازه به

نه قوانين و  ها ساختند. آن ناك آشوب رذل فضا را براي اين سوداگرانِچهره  بي س قرار گرفتند. دادگرهايناشنا
   .شان را هدف قرار دادند انيخانم بي مالن مادياع نهادهاي كلّي و مجهول را، كه

دالِ بر دو چيز  ناپالوده و هرچند مبهم اين روايت ويكم قانون اساسي است. نشده و ستُردة اصل سي اين تاريخِ روايت
كه  كردند و ديگري آن عمل ميصورتي مستقالنه  اي در كار بودند كه به كه نيروهاي موازي و خزنده است: يكي آن

ترس و  به آميخته اين فراموشيِ جو هراس دارد. يادآوردن اين نيروهاي موازي و انتقام رسمي از بهگذاريِ  تاريخ قانون
، كند گاه ماديِ خود را فراموش مي سروپايي خاست هر گزارة بي كه: ست تعمدي بازگوي اين اصل بنيادي زمان هم

 ةخواست .يِ وخزندة فرودستان داردسازيِ قدرت جمع كه سعي در تعديل و منحرف مخصوصاً قوانين حاكميتي غاصب
 فرودستان شهري و روستايي بود. بنيادي قدرت -خواست  كردنِ و موميايي گذاشتن بنيادي اين اصل قانوني مسكوت

 - ن روندي خالف اين خواستاما قواني خواستند. شان مي ها سرپناهي دائم و هميشگي براي بازتوليد زندگي آن
هاي خودانگيخته يا  توانايي فوران بنياديِ اي كوتاه از مانند دقيقه تنها به مند اين ترور شكوه .ندكرد را دنبال مي قدرت

ي قانون، عناصر يابيم كه در دو سوي اين درمي ،سان نبدي گير و گسسته. اما فوراني ناپي بود. شان شده دهي سازمان
هاي خود جاي دهد  و رياكارانه جنگ طبقاتي را در رودهاي غاصبانه  شيوه  اين قانون توانسته به اند و آور ايستاده جنگ

در  معنا بدين كاركرد خارجش سازد. شده و بي شكل مدفوعي خشك فزاينده آن را هضم كند و به صورتي هردم هو ب
و در سوي ديگر  اند ايستاده دارانه وسازهاي سرمايه ساخت حاميان و بازان زمين سوداگران و بورس يك سو،

هاي نهفتة  روح قانون از توانايي .ها قلي آنو موقعيت حدا و سرپناه پيكارگران فرودستان براي حفاظت از معيشت
هاي  قدرت –و خواست  گويد و نص قانون از حق بنيادي فرودستان شهري و روستايي سوداگران سخن مي

 موروثي و سيستماتيك مناسبات يراكه پشتوانة روحبلعد، ز منتهي اين روح است كه نص را مي .ها پشت آن پس
 .مند فرودستان شهري ، و پشتوانة نص خروش گسسته و شكننده و غيرنظاماست دارانه سرمايهاقتصادي  –اجتماعي 

ادها، از نه پوشانْ و هم چيدهپي اي درهم مجموعه دارانة مستغالتي از خالل اين مناسبات سرمايه سو، بنابراين، از يك
سرماية  واسطة شده به مند شوند كه منطق خصلت پشتيباني مي و نظامي ياجرايهاي  گاه افراد، قوانين و دست

شكلي پيشيني از اين  به ها گاه رانند و از سوي ديگر، اين نهادها و دست مي پيش به راوساز مسكن  به ساخت معطوف
طور مشخص از  به سو از يك ريز و كُشتارگَر، ن نهادها و قوانين خوناي عبارتي، به .باردار هستند دارانه مناسبات سرمايه
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نهند و  ر مشخص خود را نيز بر آن ميتأثي از سوي ديگر، كنند و اقتصاديِ موجود تبعيت مي –مناسبات اجتماعي 
  كنند. تسهيل مي در بخش مسكن گر موجود شرايط را براي بازتوليد مناسبات سلطه

  
  دوم

. ه استر اجزاي نظم اجتماعي گذشته نيز بودب ، ارثهحق نظمِ سياسيِ قديم بود سياسي جديد وارث بهاگر حاكميت 
حاكميت جديد حاكميتي  هاي آن اجزاء را هم از آن خود ساخت. كه فونكسيون ،نظم كهن را تنها اجزاي آن نه

 آمدهاي احتمالي و يقينيِ ها و پي فونكسيونكه از آن خواست  توانست و نمي نمي حاكميت نكبتيِ جديد .مضاعف بود
عنوان  بهها  مجمعي از غوغاساالران و اوباش ١٣٤٨و در سال  در دورة پهلوي دوم .و فراروي كند ها فاصله بگيرد آن
ل شد، كه متشكل از شهردار و معاون شهرساز و مديركل شهرسازي يتشك »شهرداري تهران در آهنگي شوراي هم«

آهنگي را بايد نه  بود. اين شوراي همكارشناس  –وانه مناطق و تفكيك اراضي و تعدادي مزدور و رؤساي صدور پر
 ين نوع سرمايهترين و فاسدتر ترين و رذل دادنِ انگل سازي و راه آهنگ چاك براي همبر  چاك اي يك روزنه كه دروازه
هايي  ترين فُرم رحم شده يكي از بي آهنگ هماين سرماية واردشده و  به درون شهر دانست. دار و الية طبقة سرمايه

 مراتب به آن را دهندة عناصر تشكيل هنگام و هم ،شكافت و آن را از هم مي متالشي ساخته از درون محتوا را كه بود
هاي  بازتوليديِ آدم توليدي و ، چراكه بر وهلةنشاند دستان شهري فرومي بدن تهي مرگ را بر نسل كرده و ريتمِ قطع

داريِ مستغالتي  گاه سرمايه وساطت اين نهاد به يله شهر گويي به گذاشت. دست مي دست و مرهون و تهي شدهجاگير
سازي  عبارتي كوچك به كردن زمين شهري و قطعه قطعه شدة اين شوراي اهريمني اعالم اولين كارويژة شد. بدل مي

كه در  حاصل و باير نبودند، بل هايي بي اين قطعات زمين ،سو مقياس بود. از يك صاحبِ بزرگ و بي قطعات موروثيِ
ها بر روي آن كار و  نشين هايي بودند كه دهقانان و خوش يعني زمين ها هيچ ترديدي وجود ندارد. دايربودن آن

چيزترين  محل اسكان فقيرترين و بي بود شهر و كويري مقياسِ جنوبيِ ديگر قطعات بزرگ از سوي .كردند زندگي مي
درگردشِ مستغالتي با  . سرمايةرفتند شمار مي به آبادها، ها و حلبي نشين ، در قالب آلونكهاي طبقة كارگر يهال

م هساكن آن را در به ابتدا اش درون منافذ شهرِ بسته، زننده عناصر برهم و واردكردن اين فضاها بنديِ اوليه قطعه
عبارتي،  به ناپذير. گر و بازگشت اي ويران  بندي سرهم ،.بندي كرد خواه خود آن را سرهم و سپس به دل شكست

تا  ١٣٥٢آهنگيِ سفلگان شايد از معدود شوراهايي بود كه از سال  شوراي هم قلمروزدايي و سپس بازقلمروسازي.
حتي  گرانة خود امتداد بخشيد. هاي ويران كاركردهايش ايجاد شود به فعاليت ماهيت و اي در كه وقفه آن بي ١٣٦٥

اي بر هم بزند. اين شورا از  داريِ مستغالتي را لحظه گرفته حول سرمايه نيز نتوانست اجماع شكل ١٣٥٧قالب ان
 خونين خود را پاك كند گاه خاست مجدد، ردپايِ گذاري نامبا  بعد به ١٣٦٥از سال  سعي كرد ترفندي كودكانه خالل

. اين نهاد خود زي و مشابه ديگر واگذار كنداونهادهاي مشي از وظايف خود را به و بخ اندازي بزند و دست به پوست
 ها ها و مادرخوانده با حضور پدرخوانده اين كودك زِنازاده گذاري كرد. غسل تعميد نام» كميسيون مادة پنج«را 
ي مثابه شاهدي بر نوزايي او، و بخشيدن مشروعيتي برتر بر وجود او، انجام شد. اكنون ديگر با تأييد نهادها به

، هيچ مانعي براي حركت كميسيون ولگردهاي نورسيده با مساعدت دارانه و سرمايه زمان و هم بنيادگراي اسالمي
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بار و  و شادمانيِ مرگ كوبي پاي ،بر نوزايي او صورتي توأمان هم عرف و هم شرع بهوجود نداشت.  مادة پنج
   ناكي انجام دادند. سهرا

بنديِ  سرهم را همراه با ها آدم معبرها و ،ها ساختمان ها، زمين بنديِ و پهنه بندي كاركرد قطعه كميسيون مادة پنج
طرح تفصيلي شهر تهران و ديگر طرح جامع و «كند، كه به  بندي مي صورتجامع  از خالل طرح شهر مجدد

هاي فضايي شهر را متناسب  كه گرايش دارند: يكي آن يها دو كاركرد اساس اين طرح .معروف شده است »شهرها
و  كردن ضوابط آهنگ بر هم ها در اين طرح كه بخشند، و ديگري آن داريِ مستغالتي تعين مي خواست سرمايه

ها  در اين طرح يعني كلّيت نوپديد شود. داري مستغالتي تأكيد ورزيده مي آهنگ با مناسبات سرمايه ناهم هاي موقعيت
جا  و در اينبندي شد و به اين واسطه حضوري مؤثر و انكارناشدني پيدا كرد پايين مفصل بالي و دقتي سطح اخبا فر

جامع و پس از آن  اولين طرح .ساختند آواز مي ود را با اين كلّيت همكه بايد خ گر بودند زن و اخالل برهم هاي جزئيت
پايين و با  شكلي از باالبه آوار و وادارگَر به هاي الزام تصويب رسيد. اين طرح به ١٣٥١تفصيلي در سال  طرح
خود  ها صورتي موضوعي و موضعي بههاي مناطق چندگانة شهر كردن عمليات اجرايي خود به شهرداري سپاري برون

 بندي شد. ها دسته يزة اين طرحاز اساس بنا به غر. يعني شهر خارج شدند دورانديشانه بينيِ و از حالت كلّي گرفتند
ها،  ها و معماريِ ساختمان ها، نما كاررفته در ساختمان جنس مصالحِ به رو، ساخت معابر پياده كشي، نوع خيابان

بيني شده بود و از  ها پيش شود در اين طرح چه كه به فضاي شهري مربوط مي وجودآمده، و هرآن فضاهاي عموميِ به
واسطة زمان در  فضا بهمعنا،  يك به گرفت. خود مي درگردش صورت اجرايي به نيروي االهياتي و آمرانة سرمايةطريق 

نحوه، چگونگي و شدت عملِ تسخيركردن فضا  داشت. رقص وامي حال تسخيرشدن بود و زمانْ فضاي قديمي را به
اي كه براي آزادي عملكرد سوداگران شكل  گسترهچنين  كردند و هم قانون تعيين مي و گذار واسطة زمان را قانون به

 آيد. ميان مي هاي زماني سخن به ها دائماً از گستره دليل نيست كه در اين طرح بي .شد سان ايجاد مي گرفته بود، بدين
در اين  سازند. اش مي قاپند و له اي كه فضا را مي هاي زماني گستره وبهمان. ساله و فالن ساله، پنج هاي سه طرح

گون دخيل در ساخت آن  شود و عناصر ناهم تر مي معناست كه فضا مچاله شود بدين تر مي فرآيند هر چقدر زمان تنگ
 تر. خاطرتر و ملول ها رنجيده تر، آدم ها تنگ تر، طراحيِ داخليِ خانه شوند. نماها زننده تر مي تر و فشرده فضا كالفه

كه  ها ابداً خودانگيخته نبودند و نخواهند بود، بل ها و قوانين نهفته در آن مسلماً نبايد فراموش كرد كه اين طرح
تا راه را براي سودآوريِ هرچه  فشار بودند جاري، مالي و غيره تحتهاي ت مند از سوي سرمايه صورتي نظام به

اين مسئله همان  ه است.سازانه نهفت ها) در اين رابطة هم ها (قوانين و طرح تعبيري ماهيت آن ترشان بگشايد. به بيش
واسطة زورآوريِ  هاي فضايي شهر به شدن گرايش كاركرد اساسي است كه در ابتدا به آن اشاره كرديم. يعني متعين

آمد پسيني را حاصل آوردند كه خود به يك كاركرد  اين دو كاركرد يك پي از سويي ديگر، داري مستغالتي. سرمايه
هاي جامع و تفصيليِ شهري از خالل عملكرد خود يك نظام مصرفي و  طرحاين  معنا كه مستقل بدل شد، بدين

اين  .رگردش براي بازتوليد خودش بودد كه يكي از مداخل سرماية آوردند،وجود  به پذيرش قابل هاي غالبِ ارزش
هاي  ي جماعتگيري اين نظام مصرف خود چندان واجد اهميت نباشد، اما در ضمن شكل خودي به مسئله شايد

آرايش  فرادستانه هاي واسطة طرح شده به و نيازهاي برساخته كه حول نحوة سكونت خود اي شكل گرفتند شهري
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بر تبعيض در حول مسئله مسكن شكل گرفت كه يكي از  جاست كه يك نظام مبتني در واقع از همين .پيدا كردند
اين نظام بناشده بر تبعيض نه  برندة سازوكارِ پيش. باشد هاي ناشي از آن مي هاي تضاد طبقاتي و تمايزگذاري بازتاب

تصوير  وانگهي، يابي به نظام مصرف نهفته است. هاي دست در نحوه و چگونگي و شدت مصرف كه در امكان
 وارد هايِ تازه سروپا و شهرستاني چنين است: فقرايِ شهريِ بي بر تبعيض در نظام مبتني گذاري وارِ اين تفكيك نمونه

هاي  از خانه ي كهداران برد و سرمايه هاي آهني و سرد بهره مي توسط كارتن و نيمكتشده  از زمينِ نرم پا و برهنه
   .مند هستند بهره شده حفاظت سخت
 دارانه، سرمايه هاي فرادستانه و طرح شيوة فضا در سطح شهر به سازيِ و بهينه  زمان با كارآمدترشدن همحال،  بااين
و  ها ، بانك، بولوارهاوارنگ هاي رنگ ، خيابانهاي جورواجور پرشدن سطح شهر از ساختمان صورت به يعني

و  پذير انتقال برپاشده كه اين اشياء كند و آن هم اين درگردش خودنمايي مي ، خصلت ديگري از سرمايةها فروشگاه
يا  و نسبي حركتي مطلق ك بينيستند. بروز يك تناقض. حركت مستمر و مطلقِ سرمايه با ي جايي قادر به جابه

 تواند مي انديشد كه چگونه سرماية مستغالتي به اين مي شود.  مواجه مي سر اي پيرانه و كندي حركتي از سر اكراه
هاي شهر يا  توسعة كرانه هاي نامتناهيِ خود را محقق سازد. اولين ركنِ اين افق رشد سطحيِ شهر است. افق

باروهاي و بدنِ شهر بسته و فروانداختن برج زدن بر انداختن و زخم واسطة شكاف ، بهشدنِ فضايِ غيرشهري شهري
 طبقاتيِ –انحصاري  رانت برخورداري از و زمين بازي سردرگردش مستغالتي و بو واسطة سرماية يعني شهر به .آن

مرزهاي پيشين خود را  هاي شهري سخت قوانين مربوط به زمينو مندي از پشتوانة سفت و البته با بهره ارضي
شُل و  اي هستي .شود پوست تبديل مي سازد. شهر در اين حالت به موجودي نرم ميها را ويران  نوردد و آن ميدر

نخستين اقدام  ،سان بدين كند. روندة خود پر مي اي را در ضمن حركت پيش كه هر سوراخ و چاله زمان تندخو هم
چيز را فراموش  باخته همه لخورده و عق سان آدمي عرق معنا به يك . بهستزدايي با گذشته ا درگردش نسبت سرماية

 برد كه ابتدا ساحت شهر بسته و مناسبات دروني عبارتي از ياد مي به .كند اش پشت مي گاه نخستين كرده و به خاست
 .دارد كه دربندش كرده بودند ، او به ديوي غرنده شباهتوخيز كند. اينك كرد تا جست آن بود كه ترغيبش مي

قوانينِ  عبارتي، به د.ند داراندازي وجو موانعي چند پيشاروي اين فرآيند پوست مانع نيست. اين حركت بي منتهي،
شود  مشكل برقرار نمي نظم جديد بي گر نيز صادق هستند. يعني ويرانخواه و  تغيير براي اين نيروهاي تماميت صلبِ

وار آن دو الية  سان، در جريان بازقلمروسازي و غرش امواج ديوانه . بدينرود از بين نمي شبه و نظم كهن نيز يك
 هاي كردن جمعيت يكي جاكَن سان، بدين شهر است و ديگري بيرون شهر. بازدارنده وجود دارد كه يكي درون

و  يافته يعني ايجاد دگرديسي در مناسبات اجتماعي شكل است، موجود و فضاهاي جغرافيايي تاكنون جاگيرشده
 كه دادند مانند محّلات قديمي و پرازدحامي كه كالبد و اجتماع بخشي از شهر قديمي را تشكيل مي .و قديمي پيشيني

از  برآمدن نام نهاد. دومين مسئله،» شهري كوبِش مرزهاي درون«توان  آن را مي داريِ مستغالتي عليه اقدام سرمايه
دوره بر  به ها دوره آن كنند. براي شهر تعريف ميتفصيلي  جامع و هاي كه طرح است هايي پس بندها و محدوديت
اي  عنوان اليه جا به هاي تفصيلي در اين طرحكنند.  درگردش سرحدات شهر را بازتعريف مي اساس اقضائات سرماية

هاي تفصيلي در  جا كه طرح گيرند. اما از آن تغالتي را در دست ميناك مس كنند و افسار طبقة چندش ميحدزن عمل 
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طبقة نورسِ بورژوازي مستغالتي براي درنورديدن گر  دهنده و رامش كننده، سامان آهنگ مثابه هم بنياد خود به
 مانند قفسِ چوبيِ كند و به وري پيدا مياي ص شان صرفاً جنبه كنند، وجه بازدارندگي مرزهاي شهري عمل مي

ي هم . اغواگرمطلقاً اغواگرندها  ديگر، اين طرح عبارت به آيد. شمار مي براي حيواني درنده و گرسنه به  اي بسته شكسته
يعني دارند.  اغواگرانه ها ريشه در سودازدگيِ آخر همة اين دست ،آموزد. اما ي ميگير آفريند و هم كام مرگ مي

شود  هايي كه با وجه نخستين دارد، مي پوشاني اين سويه را با تمام هم بازتوليد فرآيند انباشت گستردة سرمايه.
 ناميد.» شهري كوبش مرزهاي برون«

موضعي و  تفضيليِ جامع و هاي از طريق طرح مستغالتي درگردشِ كه سرمايةهمه، تا اين لحظه دريافتيم  بااين
نهادهاي ماليِ دولتي و  اي از شبكه ز طريقا سهم خود ها نيز به و اين طرح شوند مي و مددرساني وساطت موضوعي

از سوي ديگر به اين  .شوند پشتيباني مي و نهادهاي ايدئولوژيك خصوصي و نهادهاي واجد خشم فرااقتصادي
هنگام رخ  هاي آن چه ها در حركت موضوع هم اشاره كرديم كه منطق اساسي حركت اين سرمايه و بروز تناقض

از انتزاع قرار دارند.  فرازيني چنان در سطح هم شان دادن منطق بنيادي با نشان حتي امنتهي تمام اين نهاده دهد. مي
. و مبهم است دشوار هنوز يافته وضوح و يت روزمرهها با واقع آن واسطه و عمليِ بي ،رابطة مستقيم معنا كه فهم بدين
  عيان سازيم.تنيده را  اين شبكة درهم هاي كوچك و بزرگ ين، ضرورت دارد تا واسطهبنابرا

  
   سوم

جا حضور دارد.  اي را كه نگاه كنيد در آن سنبه آور و هزاردست است. هر سوراخ شهرداري تهران يك هيوالي وحشت
تشن به  ها. كاركردهاي اين سازمان غول ها و كانال هاي متعفن و مهوع جوب از آسفالت كف خيابان گرفته، تا آشغال

، پراكنند زنند و چرك مي ها مي و نيشتري بر آن كنند اندازي مي هايش ابراز وجود كند دست كه در محدودهچه  هرآن
ونقل و غيره. شهرداري تهران را  بگير تا شهرسازي و مديريت شهري و حملو معابر  ها ساختمان و دكه از عوارضِ

كه  پيمان درست داري دارانه دانست. اجاره رمايهس شهرنشينيِ هايش در شكل خانه دار دولت و وزارت توان اجاره مي
 . و شهر را براي اربابش سالم و پاك نگه دارد كند و سودرسان سازي و كارآمد كس را بهينه چيز و همه خواهد همه مي

رااقتصادي و لخت، توفيري قواعد حقوقيِ مالكيت انجام شده باشد و چه از طريق خشم فاز طريق  چه اين كار البته،
كه  . اينبه سيستم عنوان رانت وفاداري گيرد. همراه با وجهي به اش را مي الزحمه العمل و حق او حق كند. ينم

. اگر دولت ست و از آن شرْووِرهاي حسابي بافانه گويند، شهرداري يك نهاد خودگردان است، يك اسطورة خيال مي
 دارانه هاي سرمايه دولت گرفتند. ها شكل نمي ه شهرداريگا آمد هيچ وجود نمي اي در تاريخ به دارانه مستبد و سرمايه

فرزند دردانه هاي مهرباني هستند كه دست  بازاري مانند پدران و حاجي ها به ها هستند. دولت شهرداري پدران حقيقيِ
اي  نهاده گزين يا تا گليم خود را از آب بيرون بكشد و سري در سرها دربياورد و جاي گذارند خود را بازمي  و زرنگ

ه يك چيز را كند ك گاه فراموش نمي مندانه هيچ هاي سخاوت وبخشش صالح از سوي پدر باشد. اما پدر در اين بذل
پدر.  كارگزار وفادارِ دار هستند. نچاقبباال  ها دست سفت بچسبد و آن چيزي نيست جز، سند ثبتي. شهرداري

مناسبات حقوقيِ  واسطة قوة قهريه و به كند روايي مي منتهي، نهايتاً دولت است كه حكم ريز. داري صالح و خون اجاره
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ايده و واقعيت خودگرداني  ان تاريخاً و منطقاً اثبات كرد،تو چنين است كه مي رساند. ثبت مي مالكيت را به
يد كند و شالوده و  او خلع تواند از اي كه اراده كند مي و پدر هر لحظه ها الطائالت مضحكي بيش نيست شهرداري

تواند چيزي از قساوت و  ها نمي كاوي ها و كُنه كدام از اين بحث هرروي، هيچ به .در دست گيرد دگرباره نبضِ امور را
حيات شهري هستند و  سرمايه مستغالتي در رانندة پيش عملي و ها نيروي ها بكاهد. آن طلبيِ شهرداري تماميت

خواره هستند كه  هاي مفت گنان و انگل كاران و تبه ها مجمعي از تبه پلشتي و كثافت. آن قدم در انجام هرگونه پيش
سانان  سگ ةاي از سنخ شام ها شامه آن كننده و هدرده. يابوهايي مصرف را دانند و ديگران طلق پدر مي شهر را ملك

دار و  ونشان دار و نام ومقام هاي جاه سايه معنا كه هم دهند، بدين سرعت دوست را از دشمن تشخيص مي دارند و به
را با شور و  خود با آنان سايگي و مراودات هم آورند، جا مي و به شناسند ابهام مي سهولت و بي خود را به دارِ وآب نان

 شهري فضوالت و ها دستان و زباله گان و تهي پابرهنه وقت وبي هاي وقت كنند و مانع از آزاررساني حرارت دنبال مي
  شوند. نسبت بهشان مي

رانند و  پيش مي هاي جامع و تفصيلي را در سطح شهر به ها هستند كه طرح و رجاله  بله، چنين كهكشاني از اوباش
 Rكنند:  بندي مي ها شهر را به چند پهنه و قطعه تقسيم آن ،ترين بيان در كلي شوند. ها مي مانع از توقف اجراي آن

 اين مختلط). هر يك از –(پهنة خدماتي  M(پهنة سبز) و  G)، وكار و كسب ي(پهنة تجار S(پهنة مسكوني)، 
 هايِ ويژة شهرداريِ تهرانكه يكي از كاركرد  جايي از آن گاه اين سفلگان باشد. نحوي جوالن تواند به ها مي پهنه

واسطة زمان حاضر  كردن به عبارتي فضا را براي سالخي است و به درگردش براي سرماية گري و ميانجي پااندازي
شود براي درآمدهاي جاري و آتي او و از خالل آن رانت و نازِشست  گويانه مدخلي مي بنديِ كلي كند، همين پهنه مي

افراد و پذيرد: يكي از طريق  دو گونه انجام مي  هاي شهرداري به سان، پااندازي كند. بدين خود را دريافت مي
طبقاتيِ  –آيند و از يك رانت انحصاري  وطويل بيرون مي عريض است كه از درون اين نهاد  هايي شركت
معروف هستند، با نشستن بر روي قلّة شهر و » عامل چهارم«ها و افراد كه به  وغريب برخوردارند. اين شركت عجيب

، هرگونه موقعيت و فرصت پرمايه ي شهريِاه كردن پروژه وسنگين هاي جورواجور و سبك رصدكردن موقعيت
و از همه  ها هاي قوانين موجود سازمان وخم و با اطالع از چم عنوان نيرويي اجرايي زنند و به سودآور را قاپ مي

وپاخت از سازمان مربوطه  دار را با تباني و ساخت وآب هاي نان پروژه ، هاي مزايده و مناقصه ي از فرصتتر با آگاه مهم
مثابه  نفع را نيز به شيتيل سازمان ذي در ازاي آن و ههاي مهندسين مشاور انتقال داد و به شركت خارج كرده

ونِ رگير از د كُلُفت و تاريخاً باج طور است كه يك قشر گردن اين كنند. پرداخت مي كشي و پيش السكوت حق
و  ،و دزدانه دارند و گستاخ رنگ و گداخته دستاني قرمز ]٢[ايچ ايوان ماتوهمانند  ند كه بهك ها رشد مي شهرداري

بردار پول و مناسبات منتج از  وعبيد هيچ خداوندگاري نيستند، مگر فرمان ها عبد روند، آن آيند و مي سروصدا مي بي
اعطاي  همانا مسيرِ رساند،  انجام ميسر  واسطة آن وظيفة مقدس پااندازي را به كه شهرداري به گذرگاه ديگريآن. 

ها و كارگزاران بيرونيِ كوچك و بزرگ  شده به شركت هاي تعريف در پهنه هاي گوناگونِ شهري و فرصت امتيازات
ها با  پايدار و خوش شركت انه،صميم اعطاي اين امتيازات نيز ربط مستقيمي به ارتباطات سرمايه است. صاحب

                                                           
  هاي رمان آبلوموف، نوشتة گنچاروف. يكي از شخصيت ٢
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. اين دو حالت شود گير بدل مي گير و سهل شهرداري در اين موقعيت به يك كارفرمايِ سخت ها دارد. چي شهرداري
 اين موضوع است كه شهرداري چقدر بتواند با  كه اين حاالت بسته به اين ديگر نيستند، بل ابداً نقيض يك

و  به خود جلب كند و يا از خود دور نگه دارد را ها آن ملزم است ، ياگونه . بدينكنار بيايد سرمايه ي صاحبها شركت
ها  ها، شركت آن است كه در راستاي ايجاد موازنه در مناسبات قدرتش با آن اما، در مجموع وظيفة شهرداري .بتاراند

هاي  و براي پروژه و تجميع كند، سازدمتمركز  را ها هاي آن ببخشد، يعني نيروها و توان  ها انتظام را حفظ كند و بدان
فرد و نهادي كه به گويند، و  سپاري مي ست كه به آن برون اين مسئله همان چيزي كار بندد. آتي و جاريِ خود به
 كارِ قصاب. يعني همان پيمان .]٣[گويند» عامل سوم«را برعهده دارد،  شده سپاري هاي برون وظيفة اجراي طرح

هايي كه حول مسئلة  تمامي بحث آورد. ها را پديد مي كاركُنخراش  هاي مشئوم و دل همان كسي كه زاري
شود. دو جرياني كه از هيچ  ها جريان دارد در اين دو بستر سودآور و خطرخيز و پااندازانه تعريف مي فروشي تراكم

نظم كهن  كنند. روند و نظم جديد را برقرار مي پيش مي ناك به كنند و شتاب اي فروگذاري نمي كاري قساوت و حرام
  شود. پاره مي در اين ميان پاره
 اوايلِ دوران باري دارد. شهر تهران تا دورة پهلوي اول و حتي بنديِ شهرها تاريخِ خون پهنهها:  بندي بازگشت به پهنه

يك از  بسته قرار داشتند و هيچ ها در يك شبكة هم شد كه هر يك از آن از محلّات متعددي تشكيل مي پهلويِ دوم
 - قومي –هاي طبقاتي  تمايزگذاري كه گيري بر ديگري نداشت. البته، اين ادعا به اين معنا نيست ها برتري چشم آن

 هرروي، به و نهاييِ مسائل شهري نبود.كننده  ل تعيينامگذاري وجود داشت اما ع وجود نداشت. تفكيك مذهبي
بازاري  ،ور ، استادكار و پيشهعمله گر، بّنا، قصاب، كفش محلّي ستي در فضاي اجتماعِتوان منظورمان آن است كه مي

هاي اين  كوچه پس در كوچه توانستي مي مشاهده كني. جا زمان و يك هم را دار و آبرومند بازاريِ شوكت و پا خرده
زهراگُنده يا  سبيلو، كوكب«هاي هزارچاكي مانند  دار را كنار فاحشه حيثيت اصطالح به رفته و زنان حج محلّات

مثالً  گون در يك محلّه ابداً عجيب نبود. فتن اين نيروهاي ناهمرگ. قرارمشاهده كني »مپريالياَمطرب يا گوهر آسيه
خوابه كامالً رواج داشت، كه مستأجرهاي اين  خانة ده زيستيِ مالك خانه و مستأجر در يك ميدانِ ناصري هم در چاله

فضاي كار از فضاي زندگي جدا  معنا، يك به .]٤[دوز باشند كش و غسال و پينه توانستند زالوفروش و سوخته خانه مي
 گرفت. وحوش مناسبات شخصي و رودررويي شكل مي چنان حول روابط هم .وقوع پيوست طور كه بعدها به ، آننبود

شهر  افقي زمان با رشد ها هم بندي دارانه نبود. اين پهنه هاي جعلي و ساختگي و سرمايه بندي خبري از پهنه
وكار راه انداخت، كجا بايد تفريح و  سربرآوردند و مشخص ساختند كه كجا بايد زندگي و بازتوليد كرد، كجا بايد كسب

هاي  گذاري فت كرد. از خالل و در بستر چنين تفكيكخدمات عمومي و خصوصي را دريا فراغت داشت و كجا بايد
 قاچ كردند. و محلّات قديمي را قاچ، دهي و سركشي پيدا كرده كان جوالنها ام اي بود كه شهرداري آمرانه
دار واگذار كردند  ها و نهادهاي سرمايه ها را از درون و از بيرون به شركت پروژه صورت شهر انگلي شكل گرفت. بدين

                                                           
كارهاي  . عامل سوم، پيمان هستندمثابه كارفرما  هاي تابع آن، كه به . عامل دوم، شهرداري و سازمانباز) ودل (پدر دست عامل اول، دولت است ٣

هاي شهرداري را برعهده دارند تا از  بيروني هستند، و عامل چهارم، كساني هستند كه وظيفة تنظيم قراردادها و مديريت (نه مالكيت) پروژه
  شدن قراردادها نيز افزايش پيدا كند. هاي جاريِ اين نهادهاي كارفرمايي كاسته شود و سرعت بسته هزينه

  جا طهران است. نوشتة منصوره اتحاديه. كتابِ اين ٤
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ها دچار  كردند كه هرجايي كه پهنه پابرجا بماند. اما ضمناً فراموش نمي شهر صالحِ عنوان فرزند ها به دستيِ آن پاك تا
 و ماليات بگيرند. ندند و به آن عوارض ببندسسر بر تيرخورده روي شد مانند بوفالويِ سرگرداني و درهماختالط و 

كه اغلب  هاست. ثمار فرودستان شهري توسط شهرداريرايج است هاي بستن از اين طريق يكي از شيوه ياتمال
ة چنين شد كه شاكل اين گيرد. شده، انجام مي دهي هاي انضباط شهري، يعني گروهي از اوباش سازمان واسطة گشت به

هاي منتج از  اي شهر و شبكه هم ريخت و حيات محلّه به شبه و يك سرعت به گاهي نيز اندك و شهر قديمي اندك
 اي از شهر به كارخانه سر و سمج، به محلّات سريد و افسار امور را در دست گرفت. آن ويران شد. ناگهان نوري خيره

ز هم دور كه هرچند در ابتدا ا مبدل شد اي لهگُ به لهسازيِ گُ هاي ساختمان  سيمان و آهن و آجر بدل شد. به كارگاه
تا  .تر شدند ديگر نزديك و نزديك يك به ها ها و قوانين درونيِ آن دريغ شهرداري هاي بي دليل حمايت بودند اما به

شكلي  ها حضور نداشته باشند و به كه آن يابيد اي از شهر را نمي هيچ نقطه چنان شدت گرفت كه اين قرابت كه اين
اين عملكرد همان  ها به آغوشي آغشته به فلز و سيمان تبديل شدند. آن آور است. ها عجب در آمده كه غياب آن

 كه از انعطاف كافي حالتي نيست، بل گفتيم. منتهي اين فرم تك »شهري مرزهاي درون كوبِش«است كه به آن 
تواند در برخي از نقاط  معنا كه مي برخوردار است. بدين گونِ شهري     دهي عناصر ناهم سازي و تطبيق سان براي هم

آن  دارانه شهر و برخي از شرايط تاريخي حاالت پيشين محلّات را حفظ كند و صرفاً از طريق مناسبات پوليِ سرمايه
، دو آن محلّات را از درون بپوكان شيرة جانش را بكشد نخورده را به يك جزيره تبديل كند و فضاي تقريباً دست

اين ترفند  .و خود را به دردسر بندازد جان بخرد آمدهاي تخريب و نوسازيِ مجدد را به كه بخواهد عواقب و پي آن بي
شكلي غيرمستقيم از طريق پول وارد عمل  واسطة زمان، كه به جا سرمايه نه مستقيماً به در اين رذيالنه چنين است:

قيمت  چيني به منبعي از نيروي كار ارزان پراكني و دسيسه و تهمت زني واسطة برچسب شود و محلّات قديمي را به مي
معنا نيست كه  منتهي اين موضوع بدين افزايد. كارانش مي و از اين طريق بر مازادهاي خود و پيمان سازد بدل مي

كه  نهفته گيرد، اما زماني خزيده و مييابد و زمان معيار هم شكل  ماند. زمان، دگرديسي مي نخورده مي زمان دست
 خواب. تخت به خواب و تخت  كارگاه به خانه، كارگاه به ربايد. خانه آرام مي كند و فضا را آرام گلچين حركت مي گلچين
هاي خانگي در  گرفتن شديد كارگاه كاري و رونق توانيم در رواج شديد خانه نشان اين وضعيت را مي سرشت

. همة تجاري و صنعتيِ كالن، در سطح شهر مشاهده كنيم هاي مالي و گرفتن سرمايه زمان با اوج واقسامش، هم انواع
اش را  كاران دورني و بيروني شود: هم پيمان ها مي طرفه نصيب شهرداريدر حالي است كه سودي چند اين فجايع

بقه نهايي تا براي مسا دارد كارش را گرم نگه مي اي كه دائماً بدنِ ورزش دارد، مانند مربيِ كشتي مند نگه مي رضايت
كشي جعلي و  كردن چند خط خاطر خلط ، بهچناني آن يها ها و ماليات ، و هم با بستن عوارض و جريمهقبراق باشد

كننده  فرسا و عاصي و فرودستان را به فرآيندي طاقت بخشد اش را امتداد مي كارانه و تبه ، آزمندحيات انگلي بار، خون
  دارد. نگه مي وژيك شهر را براي طبقات مياني روشنهاي نوستال دهد و حس و هم پز رواداري مي .سازد وارد مي

  
  چهارم
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هاست. اين  ها يكي از آن شهرداري ١٠٠رسان هستند. قانون ماده  در اين مسير چند قانون و نهاد ديگر هم ياري
 و مالكان فرودست و مستأجران مضطرب دستان و تهي نشينان حاشيه و كشتارگرِ قاتل و عمالً قانون صراحتاً

شهري و هم كوبِش مرزهاي  مرزهاي درون  لحاظ حقوقي هم كوبِش اين قانون موظف است به ست. شهري
، و قهر اش و مناسبات پولي» قميت عادالنه«شهري را تشريح كند. هر جايي كه نظم جديد نتواند با ترم  برون

واسطة  آوربودن خود را به شود و الزام بربيايد، اين قانون از غيب ظاهر مي نشين حاشيه از پس بافت قديم و اقتصادي
وزير كند. اين قانون و كميسيون كذايي برخاسته از آن، كه متشكل از نمايندة  نيروي نظامي و قوة قهريه گوشزد مي

كردن  اليل ويرانكردن و كالبدشكافيِ د باشد، كارشان تشريح شهر مي شوراي آزرم كشور و يكي از اعضايِ بي
 بگيرِ شهرداريِ مناطق و محلّات نيز حضور دارد كه در اين كميسيون نمايندة مواجب وبهمان خانه است. فالن

 ١٠٠قانون ماده  ويراني است. قابل زيانِ ابژة به دادن كارش شهادت و گستاخ و دريده ورماليده عنوان فردي پاچه به
هاي  ها و قدرت توانايي گويد، پشتوانه و برسازندة هر قانوني نشان اين گزارة ماترياليستي است كه مي سرشت

هاي  اي رياكارانه اين قدرت شيوه به ويكم قانون اساسي، ، مانند اصل سيباشد. برخي از قوانين مي قانون پشت آن پس
اجتماعيِ خود  –گاه مادي  دريدگي و هرزگي خاست دهانديگر با  و بعضي د،كنن پنهان مي را خودسرِ  عقب شيطاني

هاي  ، كه مخصوص لكاتهگون اين قانون با شيوني زوزه ست. زنند. قانون مذكور از چنين جنسِ ناجوري يرا فرياد م
 هم در اين فرآيند، و ،مستغالتي است وتمام برساخته و باردار از سرماية كلي تامش به كشد كه نعره مي ست، دوزاري

 ١٠٠متن قانون مادة  ندارد. دستان سرپناه تهي سازي افكني و ويران از هراس هم هيچ ابايي خود را ارزان فروخته و
بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك  محدودة شهر يا حريم آنمالكين اراضي و امالك واقع در «گويد،  مي

هاي  تواند از عمليات ساختماني ساختمان شهرداري مي«، »وانه اخذ نماينداراضي و شروع ساختمان از شهرداري پر
كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع  وسيله مأموران خود اعم از آن پروانه يا مخالف مفاد پروانه به بدون

باشد.  ها مي هرداريها منوط و مشروط به تأييد ش وسازي در اين محدوده سان، هر ساخت بدين ».باشد جلوگيري كند
، بر طبق اصول اين قانون است» ها سازي خانه رام« مفهومِ ، كه بخشي ازها كاريِ فضاي درونيِ خانه حتي دست

حول  ١٠٠اصل پسيني است كه قانون مادة يك  لحاظ تاريخي به اخذ پروانة ساخت د.نشو مي به كسب اجازه مشروط
ها و  نشيني شكل آلونك آور شهر تهرانِ به در مواجهه با رشد سرسام گذار معنا كه قانون آن شكل گرفته. بدين

با  ضمانت قواي قهريه و به ناپذير قانونِ مقدس  تخطي ي و با اتكاء به مفاداصول صورتي ي پرتراكم، خواسته بهها زاغه
سكن، از منظري منطقي، اما اخذ پروانة ساخت م .مشخص سازد ها در برابر آن اش را بندي و جبهه شود ها رودررو آن

كسب اجازه  اي بي نمايد كه گويي به دوران پيشاتاريخي تعلق دارد و از ازل حضور داشته است و هيچ خانه طوري مي
ما با  ١٣٤٤ ر از تيرماهديگ بنا به اين قانون ،هرروي نشده است. بهاز شهرداري باال نرفته است و پي آن كنده 

كه همة اين  مواجه نبوديم، بل آباد نهرِ فيروزآباد سرپل و حلبي نشين زاغه ،زورآباد نشين مانند آلونك هايي خاص اسم
 و منفعالنه بودن صرف نيبودن، يك غيرقانو غيرقانوني ناميدند. اين غيرقانوني شكلي ژنريك و به مناطق را سرجمع

داري مستغالتي و هرگونه  كارانة سرمايه دادن هرگونه اقدام تبه جلوه اي شيطاني بود براي قانوني كه واسطه نبود، بل
وشتم ساكنان  زدن چادرها، ضرب ، آتشها بستن خانه . آبدر اين مناطق گري عناصر شهرداري گري و وحشي اوباش
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آمد صريح و  آمدهاي اين قانون بود. ديگر پي اي از پي شان تنها گوشه هاي اندك واثاثيه كردن اسباب فقرزده و له
جاييِ فضاييِ اين جمعيت  كرد جابه سرهم، ظهور مي شكلي زنجيروار، پيوسته و پشت كه بهمحرزِ اين قانون، 

جايي  جابه«كه از آن با نام خنثيِ  كردند. مكان مي نقل بدتر جايي به جايي از سر ناچاري از دست و آواره بود كه تهي
دست در برابر  هاي تهي ين جماعتكه ا گاهي وبي و گاه  هپرد هاي بي جداي از مقاومت شود. ياد مي» جمعيتي

ن كُ صاف شكلي ناخواسته جاده به شده واداشته حركت خراب و به ي خانهها دادند، اين جماعت ها انجام مي مالكيت سلب
مهاجرت كرده، زميني را در  به شهر شده از روستا ساكن جماعت جاكن ، ابتدابهشدند. يعني بورژوازي مستغالتي مي

شان رفته و محل موردنظر را نابود كرده  سراغ هاي شهرداري به چي هاي شهر اشغال كرده، تخريب ها و حاشيه شكاف
هاي شيك و نوسازي ساخته  خانه ، و اكنون خالي از سكنه،هاي فقرزده در محل اسكان قديمي اين جماعت و سپس،

هاي  زمين اشغال شدن، ، جاكن. اين چرخةگرفت شهري قرار مي طبقة ميانيِ نبرداري شاغال شد كه مورد بهره مي
 شكل بدين چنان هم ،هاي پالوده و سپس ساخت خانه ها چي توسط شهرداري راندن و آزادسازي و بيرون صاحب، بي

در بستر فرآيند  ،ها شهرداري ١٠٠گر قانون مادة آمد دي پي توان را آشكارا مي اين مسئله .امتداد پيدا كرده است
   .، برشمردقلمروزدايي و بازقلمروسازي
عصر، مشاهده  آباد، نزديك به ميدان ولي هاي بهجت توان در ساخت آپارتمان ناك را مي نمونة اجراي اين طرح هول

 باال، كاركنان رده و رده هاي ميان كارمندان دولت، نظامي در حال گسترش بود. ه شمال،تهران در اين دوره رو ب كرد.
، همگي در حال مساحيِ شهر براي حركت رو به ها و داخلي، كارمندان بانك هاي خارجي شركت هاي و تكنيسين

امري پسيني و  كشيِ شهر تهران بندي و نقشه توان دريافت كه اساس پهنه از همين يك نمونه مي شمال بودند.
يافته، در  اين حركت نظام اما پيش از ]٥[نمايد. زني خود را ابدي مي هم به است، كه با خودپسنديِ دل جعلي بوده

ها حداقل دوطبقه و  عبارتي خانه به .شدند ساخته مي مند يرنظامتكي و غ ها تكي خانه خان، باالي مرز خيابان كريم
همراه  ١٣٥٠و اوايل دهة  ١٣٤٠ري كه در اواخر دهة شه گويان فرودست پايين يكي از قصه حداكثر چهارطبقه بودند.

، آن نواحي را ندفروخت مي شان بر روي گاري استيجاري هاي روز و نورِس را با پدرش در اطراف پارك ساعي ميوه
ها را تازه شروع كرده بودند به ساختن.  بود. خانه ، باير و زمينِ خاليِ خدايزرع جا رسماً لم آن«آورد:  ياد مي طور به اين

ر شه كم، كم. ]٦[»پلكيدم پارك ساعي درست شده بود و من هم در آن حوالي مي تكه. و تكه آن هم دور از هم
اكنون  گونه، بدين يافت. دگرديسي مي  پوست به حالتي نرم  پوست و از حالتي خشن پيمود مرزهاي پيشين خود را مي

                                                           
پترا «ش.] كه  ١٣٣٨چهار سال قبل بود [يعني «گونه ابراز شده كه،  كه در كتاب نخستين سمينار مسائل اجتماعي شهر تهران اين  طوري به  ٥

كشي كرد، كه  جزء بنا گذارد. شروع به نقشه بههاي جزء كشي را در شهرداري تأسيس كرد. او اساس كار شهرسازي را با نقشه ادارة نقشه» هرنس
  ».باشد براي هر كار اول نقشه و برنامه الزم مي

ها، مستغالت و  كشي ساختمان ش. نقشه ١٣٣٨اي پيش از  كند در دوره هايي از شهر تهران وجود دارد كه اثبات مي از سوي ديگر گزارش
گاه  شدن امري با اقدامات دست رسيد، و گويي قانون به تأييد پليس يا نظمية شهر مي شدن بايد سكنة شهري پيش از لحظة اجرايي هاي بي زمين

  داشته. سان بوده است و برحسب قواعد و اصول اقتصادسياسي قدم برنمي قهر فرااقتصادي هم
  .١٣٩٨پاييز  .*»لب خط«هاي  از ساكنان خانه يمصاحبه با يك  ٦

باشد كه در محدودة شوش شرقي واقع شده. يعني از ميدان شوش تا خيابان هفده  مي تهران كارگرنشينِ يكي از محلّات فقيرزده و * لب خط
  گويند. شهريور را اصطالحاً لب خط مي
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در واقع،  .ندمناسبات حقوقيِ مالكيت فرياد برآورده بود صدا در آمده بود. داريِ مستغالتي به مند سرمايه نظاممارش 
و با درنظرگيري  و درخشنده وپيك شيك ،ودومتري چهل با اوجي طبقه و هاي چهارده آپارتمان اين مجموعه

شده و  هاي مچاله وپوست روي گوشت بر وسخت، اي سفت و با حصاركشي اروپايي –هاي فضايي ايراني  حالت
   ،١٣٥٠ماه  تاريخ دي استناد روزنامة اطالعات به ها ساخته شدند. به نشين آلونك شدة لهيده

هايي زندگي  هاي شهر تهران در آلونك نشين حاشيه در اين محلْ ١٣٤٠در اوايل دهة 
 شدند و] پاره ها ويران و تكه لونك[آكردند كه جهت استفاده از زمين مزبور  مي

  .]٧[به كوي نوبنياد نهم آبان انتقال يافتند زور] [بهها  نشين آلونك
  

يافتة  هاي نظام يكي ديگر از پروژه )كنوني يا سيزده آبانكوي نهم آبان ( :چنين بود مختصات منطقة انتقالي
احداث  ١٣٤٢سال  بود كه در سربارِ شهر تهران جرِكارگران غيرماهر و مها دهيِ داري مستغالتي براي جاي سرمايه

 ،يرِ اطراف شهر هاي و باغ هاي زراعي ر ميان زميند ارگري بود كههاي ك گاه از سكونت اي نمونهشد. اين كوي 
بنا شد و برخالف نظم قديمي موجود  حومة آن كوچك و بزرگ هاي و كارخانه ي مانوفاكتور و ماشينوفاكتورها كارگاه

شده در اين  ي احداثها همة خانه قاعده، هاي خشتي و گليِ بي رو، و خانه هاي باريك و مال يعني كوچه در آن منطقه،
 .بود و شطرنجي و سرراست مقرر ها داراي نظمي ازپيش كشي و خيابان داشتند ]٨[سان شكلي هم محلّة نوبنياد 

 ديگر مناطق خودآيينِ نشينِ شبه يِ آلونكها ربارهاي نواحيِ شمالي شهر و جمعيتسان، تعيين شده بود كه س بدين
هم  و ،خالص شوند گون، مثابه نيروهايي ناهم ، بهها هم از شر آن ريخته شوند تا متعفّن دانيِ به اين زباله تهران

كه بتوان  اين هم و ]٩[قيمت آن بهره ببرند شده كوچ بدهند و از نيروي كار ارزان صنعتي ها را به نواحي تازه كه آن اين
البته، اين فرآيند  .كنند و وساطت ها را سركوب آن كوچك كوچك منافعِ تضاد قومي و –از طريق تضادهاي هويتي 

خان نبود. حاالت  هاي باالي خيابان كريم جايي فرودستان شهري پس از آزادسازي زمين جابه براي تنها حالت ممكن
ها در ساير  نشين دهي به آلونك مالكيت، شكل در برابر سلب دليرانه تتوان متصور شد، مانند: مقاوم ديگري را مي

وساطت  هاي نوساز به شدن به نيروي خدماتي خانه باره تبديل يك مرگ، و آوارگي و دري، نقاط شهر، دربه
   شان. شدن زمان كار و زندگي هاي كارجوركُن و تنظيم شركت

                                                           
  روند. آن طفره ميبيان ها از  هاي حاكم بر آن ها و گفتمان ست كه روزنامه هاي داخل كروشه همان چيزهايي عبارت ٧
با  .سفيد بيروني و حياطي رو به داخل و دو الي سه پنجره رو به بيرون . با نمايي سيمانتمايز و پرتراكم و بي هم به چسبيده ايِ هاي دوطبقه خانه ٨

  كه از پيچيدگي و آميختگي گذشته اثري در آن نبود. متري ٤٠تقريباً  شكلِ قطعات مالكيتي و استيجاري منظم و مستطيل
دانست كه  صنعتي و سنتي هاي داري و دام وري ي پيشهها رگاهها و كا ها، خانه توان فضايي مملو از كارخانه هاي آن را مي شهر ري و حاشيه  ٩

داري  شيوة اجاره هاي زراعيِ وسيعي هست كه به باشد و از سوي ديگر داراي زمين اي نيز مي وستديِ گسترده داراي بازارهاي دادها  بر اين عالوه
 شود كه وضعيت معيشتي و بهداشتي و سكونتيِ برداري مي هاي مهاجرِ فقير بهره ها از كارگران و خانواده آنشوند و در زراعت  كشت مي

ها و  براي مازادهاي اقتصادي در نظر گرفت. شهري كه مابين تهران و زمين و سرپل اي يك شهر واسطه شود شهر ري را مي باري دارند. نكبت
  كنند. انباشته شده و سپس به تهران انتقال پيدا مي جااي موجود در حواشيِ شهر ري ابتدا در اينكند، و مازاده ها وساطت مي كارخانه
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تا اين  آوردند داري مستغالتي فراهم  وريِ سرمايه فضا را براي بهره گونه، ، بدينهاي پاانداز چي عبارتي شهرداري به
هاي اساسي و  شعبده آن را امتداد دهد. اين راه، يكي از يهبتواند فرآيند انباشت گستردة سرما زاده حرامطبقة نوپديد و

واسطة  به شهري چگونه اما مرزهاي درون شهري بود. ها براي كوبِش مرزهاي برون ها و مستغالتي كارآمد شهرداري
همان نمايندة شهرداري. از  آيد. ميان مي جا پاي آن شاهد گستاخ و فضول به در اين شد؟ ميكوفته  ١٠٠قانون مادة 

كنند.  محافظت مي درستي شان نيز به هاي غصبيِ ارباب هاي ها سگ نگهبان ارباب هستند، از زمين جايي كه آن آن
 طرحي ها سودزا نيست، و سپس زعم آن و به هدردهي دارندست كه كاربريِ زائد و  ارش اشغال فضاهاييها گز ار آنك

و  هاي خطرخيز وحوش تخريب خانه تر در حول ها بيش اين طرح .كنند را براي آزادسازيِ فضا عرضه مي
توانيد  ميدر هر محلّة بافت قديميِ تهران كه قدم بگذاريد سان،  بدين زند. دور مي شهري هاي درون نشين آلونك

ها نتيجه  اين .مخروبه در آمده صورت نيمه به حصار رها شده است يا بناي آن هايي را ببينيد كه خالي و بي گوشه گم
هاي  گاه است كه پهنه وبي هاي گاه كشي نتيجة سركهاي شوم  ها هستند. اين گزارش دهي واسطة همان گزارش بي

در  شاندازند مي و چسبانند، ند و به كون آن يك تبصرة قانوني ميك دفاع را شناسايي مي هاي بي شده و خانه خلط
كالسيك  نگاريِ توانيد در تك را مي شهري ي دورنها نشين سرنوشت ساكنان يكي از اين آلونك ».آزادسازي«نوبت 

از ، اما سرشار براون. دو برادرِ تحقيرشده و فقير ادوارد نشينان خيابان آلونكمفصل علي بنوعزيزي بخوانيد.  و
 در ١٣٥٠هاي دهة  سال در صد خانوار ديگر،، همراه با هاي نعمت نوائي و محمدقاسم نوائي به نام رؤياهاي غنايي

ها را بر روي  دم اين آلونك به هاي دم دهي هاي بسيار و گزارش وقوس زيستند كه پس از كش ها مي اين آلونك
هاي  سراغ بسازوبفروش ها به] ١١[شده، همين فاجشه ترشنيده بيشاما در حالتي ديگر و  .]١٠[سرشان خراب كردند

تعلل  پا نيز بي كارهاي خرده كنند و اين نابه ها فرومي به آن ها و جريمه را در قالب عوارض ١٠٠روند و مادة  پا مي خرده
يكي از  شود مي و اين عوارض كشند فروش مي اي و قابل كردن آن را بر روي قيمت واحدهاي اجاره دست و دست

هاي مسكوني و ساكنانش  ننگ بر پيشانيِ خانه واسطه مانند داغ ، و بدينها گذاريِ خانه براي قيمت هاي اساسي پايه
پول، متحمل رنج  پول و خريداران كم ، يعني مستأجران بيپيوستارآخرين حلقة اين  است كه چنين اين .ماند باقي مي

 شود. شان مي كي و سراسيمگي تبديل به يكي از وجوه برجسته زندگينا ، و آشوبشوند و مشقت بسياري مي
  شده. هايي عصبي، خشن، كالفه و گلوله بدن

شهري و  هاي درون نشين ، حاشيهمسئلة اين متن آشكارا فرودستان شهري، مستأجران مضطرب و شهرستاني
 بند اي در هيچ پشتوانه بيساني كه ست كه در گيروجدال با عفريت فقر هستند، يعني آن ك ، و كسانيشهري برون

شدگان و  مالكيت همة سلب است.  شكل داده به آن داريِ مستغالتي ايهكه سرم اند اي قرار گرفته اجتماعي سباتمنا
پرتاب  اي مناسبات پولي و زماني ها، در مدارِ افتاده. تمام اين ناشناس  سرپناهان تك شدگان و همة بي همة رانده

اين مناسبات  سازد. هنگام سودآور بدل مي انتقال و هم زند و آن را به كااليي غيرقابل كه زمين را شخم مي اند شده
كساني هستند كه  ها ساكنان خانه سازند. اما، وار وادار مي رقصي ديوانه خوانند و به ها را به شب والپورگيس فرامي خانه

                                                           
  نشينان خيابان پروفسور براون. علي بنوعزيزي. نگاريِ آلونك تك  ١٠
  نه فاحشه.  ١١
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. دارند چشم برنمي هم روزنة كوچك حتي از يك آور ود و ماللآل زدن از اين شب وهم و بيرون براي سرشار زيستن
  نواي آن پهنه. هستند. ساكنان بي Rها ساكنان پهنة  آن
  

  پنجم
چيز: يعني قانون روابط موجر  همه را به روشنايي فرابخوانيم. چفتي بي چفت اين چرخه سان ضرورت دارد آخرين بدين

مناسبات حقوقيِ  توان ردّ پاي وبيش مي اي از شهر تهران و يا شهرهاي ديگر ايران، كم در هر نقطه و مستأجر.
اي كه روابط ميان نيروهاي فرادستانه و فرودستانه را  دارانه را پي گرفت. يعني مناسبات حقوقي مالكيت سرمايه

كارها، روابط ميان  ها و پيمان ط ميان سازمانمثالً روابط ميان كارگر و كارفرما، رواب سازند. تنظيم و مرتب مي
واكنش  و هاي پيشينيِ كنش سو، اغلب حالت اين مناسبات، از يك استادكار و شاگرد، روابط ميان فروشنده و خريدار.

هاي  بخشند. و از سويي ديگر حالت عبارتي به آن ثبات مي كنند و به وضبط مي ديگر را ثبت اين نيروها نسبت به يك
آمدهاي احتمالي انعطاف و  گنجانند تا قانون در رابطه با پيش يافته و پسيني را در نص قانون مي لي و بعضاً وقوعاحتما

وجودآمده را به  ناپذير، قانونْ مسائل به بيني هاي پيش . و در صورت سوم، يعني حالتنرمش الزم را داشته باشد
يكي ديگر از اين قوانيني كه مناسبات حقوقيِ  سان، بدين دهد. هاي عرفي يا شرعي ارجاع مي تشخيص دادگاه

انون روابط طور مشهودي بازتاب دارد، ق به ها و روزمرة آدم گنجانده شده و در زندگي شهري آشكارا مالكيت در آن
شود كه از يك طرف فاقد يك  ترين بيان، به رابطة كساني اطالق مي اين قانون در ابتدايي .موجر و مستأجر است

بر سرپناهي  گيرد كه عالوه شان هستند و از طرف ديگر كساني را دربرمي سرپناه دائم و مطمئن براي بازتوليد زندگي
ها  هايي آن معنا جزو دارايي يك كه به ،دناشب هايي مازاد بر نيازشان مي شان، داراي خانه دائم براي زندگي خود و كسان

سرپناهان به  ها به بي دادن آن اي هستند و با اجاره هاي ارزش مبادله ها نيز واجد خصلت ن داراييآيد كه اي شمار مي به
 بخشد. ظاهر ساده را انتظام مي قانون روابط موجر و مستأجر همين مناسبات به پردازند. مي ها از آن كسب درآمد

و طوري  ندنك ناپذيري پيدا مي شده در اين قانون تجلّي ناب و خلل واره بت انسانيِ روابط تر ي پيچيدهمعنا يك به
اين قانون  .دار هستند سرپناه و اجاره هاي بي دمترين وضعيت ميان آ ر حال تشريح طبيعيد كه گويي دننماي مي
باشد. همان ترتيباتي كه  داري مي سرمايهپيشا داري در ايرانِ نپرده، دنبالة قوانين حاكم بر مناسبات زمي شكلي بي به

داري  نحوي كه با مناسبات سرمايه بر مزارعه رواج داشت در اين قوانين نيز بازتاب دارند اما به در قراردادهاي مبتني
مستأجران براي مثال، اين قوانين علناً بر روي درآمدهاي فرودستان و  مستغالتي و حيات شهري منطبق باشد.

ها را با اتكاء به قوانين فرادستانه از آن  كندن روزانه و شبانة آن اند، و بخش اعظم درآمدهاي حاصل از جان چنبره زده
 داريِ زمين حقِ بزرگ خور به عنوان ارث داري مستغالتي به يابيم كه سرمايه گونه، درمي بدين اند. خود كرده
ها در حيات شهري چگونه توانسته است با رِندي  برسازندة قوانين حاكم بر مسكن و پيشهمثابه  و به دارانه پيشاسرمايه

   .وار خود را حفظ و تثبيت كند انگل هاي و عايدي مداخل اي فطرتانه پست
كه پيش از آن يعني در دورة ناصري و  ثبت رسيد، حال آن به ١٣٣٩نخستين قانون روابط موجر و مستأجر در سال 

ثبت نرسيده  ها به ايم اما قوانيني براي آن داريِ مسكن در شهرها مواجه بوده تر از آن نيز ما با روابط اجاره حتي قبل
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داري بوده است و  كنندة روابط اجاره تعيين هر محلّه رِ حاكم درمتكثّ هايِ معناست كه عرف و ارزش است، و اين بدان
دالنه و  شان و روابط شخصي و اجتماعيِ هم شان، عواطف ، قضاوتها ن احساسات آدمتوا در عرف هر محلّه نيز مي

د تا اين همه نخستين قانون تالش كر . اما، بااين]١٢[ديگر را متصور بود يك شان نسبت به و غيرمنصفانه  منصفانه
 و پايان دهد را حول كااليي مانند مسكن سازيِ روابط و شخصي ها را گسيخته كند روابط عرفي و شخصي بين آدم

سان، اين  بدين هاي پيشين را در يك مجموعه گرد هم آورد. هاي دوره ها و كثافت ها و چرك اي از پلَشتي عصاره
سازيِ  اي كه در جهت غيرشخصي اي استثماري دانست. رابطه رابطهتوان آشكارا بازنمايانندة  ركين را ميعصارة چ

روابط پدرساالرانه، پدرمكاني و مادرمكاني، و در مجموع  بر صنف، بردن روابط مبتني روابط شخصي، ازبين
 گر پيوستگي با دورة پيشين و وفقط بيان و فقط منتهي، اين قانون صرفاً دارد. كردن اقتصاد اخالقي گام برمي حذف

 اي نورس بود كه از نياي كردن طبقه گرِ آماس كه بيان هاي قبلي نبود، بل هايِ اخالقيِ دوره اي از پلشتي چكيده
هاي  خوار بود كه سرمايه اي تاجرپيشه و رانت خود گسستي مادي پيدا كرده بود. اين قانون مناديِ طبقه دارِ اجاره

با  زمان ، هم. اين طبقهندگذاري كرد كوني و تجاريِ شهري سرمايههاي مس آلود خود را بر روي زمين بادآورده و خون
توانست با  ،دست آورده بود به بازي و بسازوبفروش در فضاي شهري از خالل سوداگري و بورس اي كه قدرت مادي

م زندگيِ جديدش را به همگان اعالهاي تقنيني آن  گذاريِ كشور و واردشدن به روزنه دراختيارگرفتن نبض قانون
، يعني همگاني نماي اين اعالن . سرشتگذاري بدل شد گاه قانون ناپذير از دست طوري كه به بخشي جدايي ، بهكند

چنين بازتاب  ١٣٣٩قانون در مادة نخست  دار خود، از نياي اجاره طبقة مستغالتي جديد ماديِ گيگسست اعالمِ
 ».نامه قيد شده بها همان است كه در اجاره ميزان اجارهدر مواردي كه اجاره به تراضي طرفين تنظيم شده : «يابد مي

و در بستر  جا مسئلة اول در اين نامه. كند: يكي مسئله تراضي، و ديگري مسئله اجاره اين گزاره دو چيز را بيان مي
افته ي تعبيري كريه براي اجباري نظام كاربردن حسن بهبسيار معنادار است. چراكه دال بر  داري مستغالتي سرمايه

گر  است. يعني افرادي كه مجبور به برخورداري از سرپناهي ايمن و مطمئن هستند را به مفهومي االهياتي و سركوب
وارد  مندي تنمان بايد با خشنودي و رضايخا در و بي هاي وامانده و دربه عبارتي آدم دهد. به مانند تراضي ارجاع مي

نامه است.  به شق دوم اين گزاره بدهند. شق دوم همان مسئلة اجارهشوند و تن  و استثماري گرانه اي سركوب رابطه
دهد فرد  رساند. قالبي كه اجازه مي ثبت مي پناهي فرد مستأجر و چندسرپناهي و دارابودن فرد موجر را به فُرمي كه بي

كوتاهي متوقف براي مدت اش   اي سكونت داشته باشد و ويالني اي اجاره آواره و فقير براي مدتي مشخص در خانه
ها از جيب فقرا به جيب  گردشِ درآمدها و رانت تضمينِ هاي بنيادي براي توان يكي از پايه شود. اين دو شق را مي

داري مستغالتي و مناسبات پوليِ آن بسيار واجد  داران در نظر گرفت كه در بستر مناسبات اجتماعيِ سرمايه اجاره
 چنان كه بايدوشايد ناب اما اين مجموعه قوانين هنوز آنشود.  مداوم آن ميموجب بازتوليد  معنا بدين اهميت است و

                                                           
داري توسط سيستم پليسيِ  روابط اجاره ،١٣٣٩نامة  پيش از تدوين نظام جر، وشدن روابط مؤجر و مستأ نيتوجه است كه در آغازگاه قانو قابل  ١٢

داد. و  ونسق مي شد. يعني در همان بدو امر، پليس (يا قهر فرااقتصادي) بود كه جداي از قهر اقتصادي اين روابط را نظم ورجوع مي نوپديد رفع
باال ميان  گرفت و يا دست جر را ميطرف مؤاي  دارانه صورت جانب ره بههموا پليس كنند، طور كه شواهد آن تاريخ بازگو مي و آن نيك پيداست

هاي  گاه مانند خاست اين موضوع نيز به جر پابرجا بماند.هاي مؤ كرد كه عايدي وري قضاوت ميهرروي ط كرد. به بند ايجاد مي اي نيم ها مصالحه آن
     شد. اي به خشم فرااقتصادي احاله مي ههيچ واسط كشي شهرها بي نقشه
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گرِ آميختگي  و بيان هاي پيشين در آن نهفته است چنان عناصرِ عرفي دوره نيستند، به اين معنا كه هم دارانه و سرمايه
طور فصلي براي  سكونت به هايي كه براي ساختمان«عنوان مثال در اين قانون آمده كه،  . بهباشند با نظم كهن مي

بودن  كه فصلي شود، مشمول اين قانون نخواهد بود، مشروط بر اين مي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده
هاي عرفيِ كارگران  زني هايي براي چانه چنان روزنه يعني در اين قانون هم ».نامه آن تصريح شده باشد در اجاره

بر  مبتني يافته و غيرعقالنيِ هاي نظام توان پرداخت اجارهوارد وجود دارد كه  كارِ تازه بيكار و  ثبات فصليِ فقير و بي
وضوح  ، به١٣٣٩افتاده از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  هاي بيرون . ساختمانوتقاضاي بازار را ندارند عرضه

مندانه.  گشتند، سرپناهي شرافت ي ميبراي زندگكه دنبال سرپناهي ارزان  ندفضايي براي زندگي افراد فقيري بود
ازحد باال  شان را بيش زندگيترتيب هزينة  شان نزديك باشد و بدين كه نسبت به محل كار روزانه پذير زيست جايي

  شان فراهم بياورد. تري را براي وخورد بهتر و آبرومندانه نبرد و امكان خواب
اين قانون بازنمايانندة  لحظة وحدت قهر اقتصادي و قهر فرااقتصادي دانست. نخستين حال، اين قانون را بايد بااين

 سان بدين ، واست ها داريِ مسكن و ساختمان در رابطه با مسائل اجاره دارانه گسست از وضعيت پيشاسرمايه
عه قوانين، . در اين مجمواست  هگرانة خود را پنهان ساخت گاه سركوب و خاست اي خودآيين دارد موجوديت و هستي

باشد كه افراد و  وتقاضاي بازار مسكن مي هفتة عرضهشده توسط قوانينِ ن قهر اقتصادي همان نظم بارگذاري
گري  ريز و سركوب كند. و قهر فرااقتصادي، همان نيروهاي خشمگين و خون مي» تراضي«ها را مجبور به  جماعت

هاي قضايي، انتظامي، ديني و نهاد :مانند شوند وانين شمرده ميق ها و نامه اجاره ن بقاي اينمعنا ضام يك  هستند كه به
(يعني دورة  دارانه هاي پيشاسرمايه اگر در دوره بخشند و حافظ آن هستند. غيره كه اين جبر و فشار را رسميت مي

بسته طور ناوا مستقل از نظام اقتصادي داشت و به جايگاهي در حوزة مستغالت پليس قاجاريه و دورة پهلوي اول)
 هاي و ضرورت اقتضايات راند، اكنون و بنا به تصويب چنين قانوني، با در نظرگيري كرد و حكم مي قضاوت مي

توان پليس و نهادهاي مرتبط با  كه مي بر اين معنا، عالوه زند. بدين قوانين روابط موجر و مستأجر دست به عمل مي
قوانين جديد در نظر  ها را جزو عناصر ماهوي و مؤثرِ توان آن يخشم فرااقتصادي را پشتوانة چنين قوانيني دانست، م

از  شود. ها احاله مي اي با واسطة قهر اقتصادي به آن پذير نيستند و هر چيز سره و ناسره كه ديگر از آن جداييگرفت 
مرحلة ديگر  اند بسيار داراي اهميت است. اين قوانين در سه اي كه اين قوانين طي كرده سوي ديگر، سير تاريخي

تري را در شمول  تر شدند و دايرة جمعيتي وسيع هربار پيچيده ها و كاركردهاي آن نويسي شدند و انكشاف يافتندزبا
. در هر يك از كردن است تكه و تكه» اصالح«اصطالح  هاي به سال ١٣٧٦، ١٣٦٢، ١٣٥٦هاي  . سالگرفتند خود مي

و  ترين وحشيانه ١٣٧٦صورتي كه در نهايت در سال  تر شد، به كزتر و متمر گفته مسنجم اين مراحل آن وحدت پيش
دارانه و  سرمايه خويي خود را در اين سال بازنمود و ماهيت اين قانون درنده خود گرفت. صورت را به موجزترين

حاكميتي  از خالل رفت تا اين قانون پوست بياندازد و پيش مي گويي بايد تاريخ به خود را عيان ساخت. منشانة قصاب
ذره فروپاشيدند و  در هر يك از اين مراحل عناصر عرفي و شخصي ذره تري بگيرد. هاي بيش قرباني مضاعف

قانون نيز از انجام هيچ قساوتي  روي، فرآيند پيش اين در ناپذير تحويل داده شد و قدس و تخطيچيز به قانونِ م همه
هاي سازماني و ساير  خانه«، ١٣٦٢شود در اين مواد قانوني پي گرفت. در سال  اين سير را مي گردان نبود. روي
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ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي و  خانه هاي مسكوني كه از طرف وزارت محل
قانون روابط موجر و مستأجر در شمول » گيرد ها قرار مي مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آن حقوقي به

اين بند قانوني حذف شده بود  ١٣٧٦مشاهده كرد، اما در سال  ١٣٥٦توان در سال  نبود. اين مادة قانوني را حتي مي
وپيشه،  ]، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب١٣٧٦االجراشدن اين قانون [ از تاريخ الزم«و 

و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا  هاي دولتي ساختمانو  جويي دانشهاي  گاه خواب، اماكن آموزشي
شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر  عادي منعقد مي

 ٥٧ب توان بازنمود حاكميت مضاعف، غاصب و سالخِ پس از انقال را مي ١٣٧٦از طرفي قانون سال  ».خواهد بود
قهر فرااقتصادي يا همان سيستم پليسي از منطق اقتصادي جدا شد  ٥٧در يك برهه از تاريخِ بعد از  دانست. چراكه

شمار آمد. بنابراين، ابداً  اصطالح گروهكي به خيز و به اي جرم اي برايش خانه و حياتي مستقل پيدا كرد و هر خانه
ها و   هايي براي سالخي امكانترين وجه آن حاصل  بارتي پررنگع يا به ١٣٧٦شگفت نيست كه وجهي از قانون سال 

توانست از زير نگاه كشاف و حريصِ دولت  اي نمي حساب آيد. در اين قانون هيچ خانه به ١٣٦٠كشتارهاي دهة 
فضا و نقطه و   شدن اين قوانين هيچ ز اجراييپس ا از طرف ديگر، .]١٣[غاصب فرار كند و همه تحت رصد آن بودند

 صورتي به ها پيشاپيش در امان نماند و مناسبات ميان آن مسكن وتقاضاي بازار رضهع وحشيانة از قوانينِ شكافي
 داري بنا به درآمدهاي حاصله مقياس بدل شد كه هر اجاره و گويي شهر به يك زمين زراعيِ بزرگ شده در آمد تدوين

نيز سرگردان در فضاي توليد و بازتوليد پيِ جايي  رگرانو كا و مستأجرها دارد رانت خود را از آن برمي از زمين،
جا به  يك شكلِ و به گون جهشي معجزه واقع در پيِ شهر تهران به .گردند گزيدن مي قيمت براي سكني ارزان

جويِ  اي در امان بود، نه دانش خانه و وزارت فروش شد. ديگر، نه كارمند دولت داري مستغالتي پيش سرمايه
به وهمه با طناب اين قوانين  اي و نه هيچ بيچارة ديگري. همه آموز مدرسة دولتي و نه دانش ،نوبلوغي شهرستاني و

جا بود كه  شدند و از اين كشيده در بخش مستغالت يافته دارانه و تراكم زمانيِ سرمايه -دامان مناسبات پولي 
شخصيتي كه  .بعد بدل شد به ١٣٨٠از دهة هاي برجستة شهري  شخصيت زاده فقير و آواره به يكي  شخصيت اجاره
 شد. و گسسته پاره پاره اش فضاي زندگي معنا يك زن دربند شد و به  اش در تنگناي زمانِ محك فضاي زندگي

آوارگي و  خروشِ هاي توان سال مي هم ساله، را ، يعني اين دورة چهلو پس از آن ١٣٧٦تا  ١٣٥٦هاي مياني  سال
مسكني و بدمسكني شب را به روز  پول و فقير دانست. كساني كه دائماً در اضطراب بي بيدريِ مستأجران  دربه
ناك  هاي هراس سودازدگي و كننده هاي فسرده پريشي هاي دروني در عذاب هستند و دچار روان از رنج رسانند و مي

تر از اين چهار دهه،  اما پيش شود. يجا م واثاثية ناچيزشان جابه شان و تمام اسباب ها با سرعت باد زندگي آن اند. شده

                                                           
ما به اين نتيجه «، گفته است: ١٣٩٦تاريخ تيرماه  اي با حسين دهباشي، به صراحت در مصاحبه فالحيان در اين باره بهكه علي  طوري به  ١٣

ها،  تهيه كرديم و به همه كميته» جرأطرح مالك و مست«هم بزنيم؛ لذا طرحي به نام  ها، استقرار منافقين را به رسيديم كه براي قطع ترور
و  -جر كيست أخانه كيست، مست صاحب كه مثالَ -رمي را پر كنند شان بايد فُ ها در حوزه استحفاظي گفتيم كه تمام خانهها  ها و كالنتري پاسگاه

منافقين استقرارشان را از دست دادند و سازمان  به كميته مركز بفرستند. اين اقدام ثمرات بسيار خوبي داشت؛ يكي از ثمراتش اين بود كه كالً
تواند وجهي  اين موضوع خود مي». ها هم قطع شد بود كه ديگر ترور ]١٣٦٠[ دوم آبان به عراق رفتند. ظاهراً د كه عمدتاًدستور خروج كامل دا

  بخشد. شكلي سيستماتيك وجهي امنيتي مي زندگي فرودستان شهري به  شدن خشم فرااقتصادي درون قهر اقتصادي باشد، كه به خاص از نهادينه
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آقاي  متشنجِ در بگومگوهاي شود  ها را مي صبيتها و ع اين تنش ت كرد.ها را روي توان خيزش اين تنش مي گويي
با يك ايوان كوچك  استيجاري و تنگ اي . زن و شوهر در خانهمشاهده كرد ١٣٤٥در آذرماه  ]١٤[لو و زنش خدابنده

 در آن اتاقْ دهان ديگري پر و سمي كه با درازشدن پاي يكي كنند زندگي مي ]١٥[غار در چهارراه سوسكيِ دروازه
نگاه ناظر و  ديگر هستند. زدن به يك و مدام در حال سركوفت گيرند پروپاچة هم را مي وقت ها همه . آنشود مي

كه  ست جا فضايي دارد. آن دست برنمي در كار ديگري كشيدن كلحظه هم از سر يك شان و هراسان  پريشان
هاي  خوري و غذا گردها و دوره ها كش و باربرها و چرخ ها لوت الت ها، فروشي  سازها، عمده ها، چراغ فروش سيرابي

خود  خودي ا شايد بهواسطة اين نيروه شدنِ اين فضا به  اند. احاطه اش كرده اند و احاطه تهم يافتراك  در آن قيمت ارزان
 موجود در آن از خالل تمام نيروهاي يابيم كه درمي شود ساز مي جايي اين محيط مسئله ساز نباشد. آن مسئله
و  پذير نيستند، ديگر جدايي و از يك ديگر پيوند خورده هم  موروثي بهمالك  -دار  يك اجاره نامرئيِ -هاي مرئي  رشته

يك فرد رياكار و آزمند وابسته به تصميم  گردها و مستأجرها وران، دوره ها، پيشه و شرايط همة دكان  سرنوشت
   .شود مي

را روشن سازيم،  هايش چه و دنبال ويكم قانون اساسي و كاركردهاي آن جا تالش كرديم تا ماهيت اصل سي تا اين
نشينيِ چه كاركردهاي آشكار و پنهان ديگري  اين قانون حاصل همي در شدن قهر فرااقتصاد نهادينه نشان دهيم تا

اي متمايز ه هاي اساسي و بنيادي اليه قدرت -  كردن خواست در پي موميايي چگونه كه اين قانون و اين بوده است
كردن طبقة  كه اين قانون چگونه توانسته شرايط امكان آماس چنين اين و هم هاي مياني بوده گروه طبقة كارگر و

ويكم  اصل سي افزون آن بشود. داري مستغالتي را در فضاي شهري فراهم آورد و مسبب رشد و بالندگيِ دم سرمايه
شده كه  النيبنياد و عق حاكميت نورسيده بود. ايماني سست» زن ايمان چشمك«از نمايان  قانون اساسي مصداقي

ريز كه  و خون دارانه دستان را غصب كرد. حاكميتي غاصب و سرمايه تبع آن قدرت تهي تنها حق را نهادينه كرد و به
و  گر هاي سركوب گاه ، دستها نامه قوانين، نظام نهادها، نشيني هم معنا، پيشين بود. بدين مند نظام وارث قدرت

ازاري با نام بازار مسكن دهي و تقويت ب موجب شكل ها ير و متنوع آن، و كاركردهاي تفسيرپذجورواجور هاي طرح
 دست تهي زيست حداقلي جمعيت امري سوار شده كه براي بر هاي ناگشودني شده با گره وبست . اين بازارِ چفتشد

ها باييِ اين كاركرد بدن فرودستان شهري از خالل تقاطع و هم سان، بدين باشد. انگاشتني مي ضرورتي ناديده شهري
هاي  صورت وارياسيون نغمة واحدي به«عبارتي  به .تبديل شدند و به بدني مرهون شده  و قوانين گروگان گرفته

براي مثال،  آمد. شكل كابوسي سياه براي فرودستان شهري درمي و به» شد ها نواخته مي ميان آنمختلف مدام 

                                                           
  ، نوشتة پرويز صياد.»مستآجر«نامة  نمايشهاي اصليِ  شخصيت ١٤
داري بود كه صاحبش چهره سياهي داشت. به همين دليل به او سوسكي  نكيك ب غار] [از دروازه ز پدرم شنيده بودم كه در اين چهارراها« ١٥
ه سرقبرآقا، مغازه سوسكي. اين گفت محلّ ميجا را بدهد  خواست نشاني اين گفتند. بازارچه هم به مغازه سوسكي معروف شده بود و هركسي مي مي

از قديم در اين « مصاحبه با محمود ثابتي، از ساكنان محلّي. .»جا را به همين نام شناختند كم كل بازار اين اسم اول بين باربرها باب شد و كم
ه افراد مرور در اين محلّ مشغول كار بودند. به ترشان در همين بازار مولوي و بوذرجمهري كردند و بيش محله افرادي از طبقه كارگر زندگي مي

كاري از جمله  سازي و نقره دهند. مسگري، حلبي جا را مهاجران افغانستاني و پاكستاني تشكيل مي تر جمعيت اين مهاجر زياد شدند و حاال بيش
  .١٣٩٧شهري، شهريور  روزنامه هم ي.دار چهارراه سوسك مصاحبه با سيدرضا سيدآقايي، دكان». دمشاغل معروف در چهارراه سوسكي بو
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جر و مستأجر سال با قانون مؤ ١٣٩١طرح تفصيلي سال  ميان نشينيِ و هم توان حدس زد كه از خالل تقاطع مي
محل اسكان كارگرانِ كشاورزيِ افغان و اند كه  شكل گرفته شهر ري حصارِ نشيني مانند قوچ مناطق حاشيه ١٣٧٦

شهري  توانستند در نواحيِ درون تا پيش از اين مي . همين كارگرانرونده اي پرازدحام و درهم . محلّهباشد پاكستاني مي
، اما گرفت ها نيز در همين نواحي صورت مي و طبعاً اسكان آن به كارهاي ساختماني و غيره اشتغال داشته باشند

و شده از حلبي  ساخته گرفتة  افتاده و نم تك يِها در بيغوله مجبور هستند زننده گيريِ اين تقاطعِ برهم با شكل اكنون
. اين كارگران كشاورزي در و نفس بكشند زندگي كنند هاي غيررسمي پروري واسطة دام شده به و احاطه و گلچوب 
ناگزير به انواع  ناك شهر تهران آبياري شده و به هاي بوي كار هستند كه با فاضالب و آب به مشغول هايي زمين

و كارگران ساكن  هاي باير و داير ال، در كنار اين زمينح . درعينشوند هاي پوستي و انگلي و غيره دچار مي بيماري
كردن  قطعه تا از خالل قطعه اند خود را نصب كرده له تابلوهاي نكبتيِگُ به لهكشي گُ هاي مساحي و نقشه شركت در آن
كم پاي  تا كم هاي صوري بزنند سازي ترا رواج دهند و دست به قيم بازي زمين مقياس بورس هاي بزرگ زمين

   وقوع بپيوندد. به دگرباره شهري جا باز شود و كوبِش مرزهاي برون داريِ مستغالتي به آن سرمايه
  

      ششم
توان  اساسي را ميويكم قانون  وانگهي، نتيجة منطقي و عمليِ اجراي طرح مسكن اجتماعي در چارچوب اصل سي

 ، به سرپرستيِ وزارت راه و شهرسازي،مسكن مهر هاي اجراي پروژه سازي طرح مسكن مهر مشاهده كرد. در پياده
واسطة  كارسازيِ سيستماتيك فرودستان به بده هاي نشانهيكي از  صراحت شود به مي ايران را در حاشية شهرهاي

ز دهي به نوع ويژه و جديدي ا و شكل ها، در رابطه با كيفيت ساخت خانه كاريِ سوداگران مسكن سمبل ها، بانك
جهت اسكان  شهري طوركلي كوبِش مرزهاي برون و به شهري دستان از مناطق درون انداختن تهي ، بيرونبدمسكني

رسواتر تعريف شد. طرح تر و  كاره، طرحي معيوب موازات اين طرح بدشگون و نيمه نظر گرفت. بهفقراي شهري در 
متريِ استيجاري  هاي سي خانه ساخت و اجراي پروژة شدن، مطرح مانند النة سگ. هايي به متري. خانه هاي سي خانه

زمان  و هم ناپذير هاي رفع فجايع و مصيبتيكي از  شهري دستان دادن تهي جهت اسكانشهر تهران  در درون
شود كه بازار مسكن با ركود تورميِ  مي ييانگيز در حالي اجرا اين پروژة كثيف و رقت باشد. ناپذير مي بازگشت

زندگي فرودستان  كردن اين بازار از ركود تورمي جزعم خود براي خار روست، و دولت به اي روبه سابقه ناك و بي هول
ها را  آن گذارد. يعني صراحتاً رهن مي داريِ مستغالتي به سرمايه» حمايتيِ«اصطالح  در مقابل اقدامات به شهري را

اي حياتي براي سوداگرانِ  هاي بحراني دقيقاً وهله زمانه خود را تضمين كند. كند تا بقا و خودپسندي قرباني مي
 رودستانِ شهري فروكنند و به پرواركردنهاي حياتي ف لزج خود را بر روي شريان خواره است كه بتوانند بندهاي مفت

ا بهتر است آيند ي تعليق درمي هاي بحراني به هاي نظارتي در اين دوره گاه چراكه قوانين حمايتي و دست خود بپردازند.
امنيتي به خود  –اندازند و رسماً اَشكال نظامي  دور مي پوره را به اي و آن شوالي پاره لباس عاريه كه بگوييم

ها و اراذلِ  گري، جمعي از رجاله هاي اين پروژه، يا مقدمات قرباني زمينه براي چينش پيش بنابراين، گيرند. مي
» نشيني نقشة شهرداري براي اجاره«از  ١٣٩٨شهريور  ١١در روز  اي جمع شدند تا خانه چي و وزارت شهرداري
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تا  بودند هاي موجود در جامعه گرد هم آمدهترين نيرو زن هم به ترين و دل . در اين مجمع متعفّن]١٦[رونمايي كنند
مراقب  ترين هزينه برگزار شود و كم البته با و بينيِ جراحان مغزواستخوان ي از جنس باريكگري با دقت فرآيند قرباني

در اين فرآيند  وارد نشود. ، يعني دولت،پدر حقيقي اي به دامان پاك آسيب و خدشه ترين كوچك بودند كه
اما  ،هاي حاميِ فرودستان شهري حاضر شدند سروپا در قالب شواليه هاي بي بسازوبفروش گري گيري و قرباني گروگان

 وضعيتي آخرالزماني. . وضعيت به سرحدات خود نزديك شده است،دستي و دم زشار  با چند شرط كوچك و بي
داري مستغالتي تبديل شده. دولت اكنون در جايگاهي نشسته كه با  درنشينِ سرمايه دولت به پااندازِ دم كه طوري به

 ابحتي آماده است  ها را به چوب حراج بزند. خود را بفروشد و آن ي كسان همهشود تا  چندرغاز پول سياه راضي مي
نام حسين  كارشناس به –باره يك مزدور  يك وانگهي و به رضايت مشتري آزمند خود را تأمين كند. هر پتيارگي

تاه، اي كو شود و در مصاحبه ظاهر مي شناس هم هست براي كالبدشكافيِ اين طرح از غيب جاجرمي كه اتفاقاً جامعه
ح طر اصلِ سازي . او پيادهكند ميهولكي، جفنگياتش را در قالب تئوري انتخاب عقالني ابراز  زنان و هول نفس و نفس

كنم اين طرح نبايد با  محدود به فقرا باشد [...] تأكيد مي ها نبايد اين خانه« كه كند داند اما اضافه مي را درست مي
از مسكن به جامعه عرضه شود تا قدرت  خالقانهو عنوان يك الگوي جديد  ها بايد به فقر پيوند بخورد. اين خانه

هاي هرزه، جِزووِز  اين فاشجه در پيوند با دولت و بسازوبفروش .]١٧[»دهدمردم را افزايش  انتخابِ [عقالني]
ر از شكل تصويري پاستورال و پ هستند و بدين» كوچولو خانه«شده معروف به  ها در فالن خراب طرحكند كه اين  مي

تضعيف نهاد تواند براي مخالفت با اين طرح داشته باشد،  دهد. تنها دليلي كه او مي ها ارائه مي صفا از اين خانه
خود با تضعيف  خودي اما او به سازيِ نهاد خانواده است. واسطة اجراي اين طرح كوچك تأثير بي خانواده است. چراكه

اي را بر  بارِ اضافي سازي ناتوانشدنش زاويه دارد كه اين  نهاد خانواده مشكلي ندارد، از آن رو با تضعيف و كوچك
نشدن وضعيت تا اين  كه داليل بحرانيكند  و اذعان مي نهد ، ميجنبانك ش دولت، يعني كارفرمايِ اين كوندو

ت را برعهده گرفته و جاي وجود نهاد خانواده بوده، نهادي كه تا امروز بخش عمدة وظايف دول لحظه صرفاً و صرفاً
اجراي اين  كرده است. ولي حاال كه كارفرما تصميم به هاي فرودست پر را در زندگيِ فرزندان خانواده خاليِ دولت

   گويي بدهد و حقوقش را حالل كند. ابداالبد تن به تناقضست تا طرح گرفته حاضر ا
همانيِ دولت و سرمايه. اكنون ديگر با تركيب جداگانة  نامي ندارد جز، لحظة اين آميز اين وضعيت سرحدي و جنون

و لحظة  سرمايه بهترين توصيف براي اين اتحاد و تركيب وحشيانه -كه دولت  رو نيستيم، بل دولت و سرمايه روبه
براي  ،دارِ مستغالتي يعني طبقة سرمايه، هرزهنيروهاي  دستيِ آن شروط دم است. دانآشتيِ ابدي و بازگشت جاو

در  مترمربعي، ب) حذف اجبار به تأمين پاركينگ ٣٠ها بودند: الف) اجازه ساخت واحدهاي  اين زدن فاجعه رقم
اي از  ها گوشه اين حذف عوارض شهرداري.و د)  ، ج) كاهش و حذف ماليات ساخت و فروش،هاي فرسوده بافت

خواهد از  گونه مي درآمد است. بدين اجتماعيِ شهرداري تهران براي مستأجران كم -شروط اجراي نقشة امنيتي 
راست  در آستانة زوال را يك مستأجرانِ  جلوگيري كند و همه» غيررسميهاي  گاه گيريِ سكونت شيب تند شكل«

                                                           
  .١١/٦/١٣٩٨روزنامه دنياي اقتصاد، ». نشيني نقشه شهرداري براي اجاره«  ١٦
  .١/٨/١٣٩٨روزنامه ايران، ». در اين خانه فقط يك چراغ روشن است«  ١٧
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ها  بودن آن قيمت آخر هيچ تضميني براي ارزان كه دست زا راهي كند رونده و عفونت تنگ و درهمهاي  داني به سگ
دار وفادار  چنين اين بنچاق و هم .شود وتقاضاي بازار محول مي چيز به قوانين ابديِ عرضه وجود ندارد، چراكه همه

   شود. ،»سرپناه شورش گرسنگانِ بي« يعني ،سرپناهي منتج از بي گيريِ مسائل امنيتيِ مانع از شكل خواهد مي
گر  آور و سركوب خفقاناي تلخ،  ، وهلههاي فرادستانه ها و نقشه ها و قوانين و طرح بله، لحظة تقاطع نهادها و سازمان

داري  دستانِ شهري در ذات و ماهيت سرمايه گريِ تهي گيري و قرباني ست. گروگان وهلة انقياد واقعي است.
. آورد وجود مي به را ناپذير اي جبران اش فاجعه ايراني –نه شده است، تركيب آن با وجوه اسالمي افسارگسيخته نهادي

، و عناصر بخش وارد عمل شود مثابه عنصر تعين دارانه بخواهد به يعني زماني كه مناسبات حقوقي مالكيت سرمايه
و در خود بگنجاند، افراد ديگر صرفاً مستأجر  را از نو تعريف كند ملّي - اسالمِ بنيادگرا و نيروهايِ وحشيِ قومي

مستأجر  مستأجر جنده، خانة فساد، مستأجر غربتي،«شوند:  دست شناسايي مي هايي ازاين كه با تركيب نيستند، بل
سفيد، خانة  هاي ازدواج وپاكستاني، مستأجر كوني، خانه مستأجر افغاني مستأجر شهرستانيِ فقير، الكلي، مستأجر معتاد،

هاي  كه ابژه يك نام تهي نيستند، بل ها يك از اين تركيب و الخ. هيچ »دنشين، مستأجر خانة تيميمجر
تنبيهي و  نظامِ اين قوانين براي هر يك از اين حاالت نايي هستند، وشدة قوانين كيفري و جزايي و ج بندي طبقه

هاي منعطف و متنوع  تواند از اين برچسب كسي نمي سان هيچ بدين .است  ناكي را مقرر داشته وحشتكنترلي سخت و 
اجتماعيِ حاكم بر مسكن تغذيه كند و آن را  -از نظام سياسي  كه مانند يك كرم و انگل خالصي پيدا كند، مگر آن

  بارآور و كارآمد سازد.
  

  هفتم
 ،اند دستان ايستاده هاي مستأجران و تهي آخته بيرون از خانه هاي دشنهبا  ريز و خون در زماني كه نيروهاي مهاجم

غايت مسخره و هجوآميز است، گويي به كسي كه  كاري به »سرپناه حقِ«نام  مفهومي به به وگوكردن راجع گفت
از  صحبت ميان بياورد. سخن به گُشايي ناشي از آن و دل اند بگوييد از حقِ زندگي زير گلويش چاقوي قتّال را نهاده

ريزي شهري تبديل شود و مستأجران را وارد فرآيند بوروكراسي  باال به مقوالت برنامه تواند دست حقِ سرپناه مي
قدرت « جا در يچ ترديدي، مسئله در اينه واقع و بي . به]١٨[آميز بكند و نه چيزي ديگر كننده و ريشخند فرسوده

ناك و  اي طرب مندانه براي زندگي مسكن آبرومندانه و شرافتنهفته است، يعني توانايي برخوردارشدن از » سرپناه
باشد. به اين  قدرت سرپناه چيزي متمايز از حق سرپناه مي قدرت سرپناه چيست؟پرسيم،  پس مي .و رزمنده آور نشاط

را  حقكه  است قدرت گيريِ قانون است. زمينة شكل ست. توانايي پيش پيشيني حقنسبت به  قدرت معنا كه،
هاي متمركزشده و  ها و قدرت توانايي جا، تا اين .دارد را زنده نگاه مي قدرتاست كه  حقو سپس اين  سازد مي

                                                           
و » غيرقانوني«نشينان  حاشيه هاي اجتماعي در رابطه با گذاري ريزيِ شهري و سياست بر برنامه شمار تحقيقات مبتني تنها يك نمونه از اين بي  ١٨

شمسي در  ١٣٧٠كه در طول دهة » آمدهاي آن نشيني، آثار و پي طرح حاشيه«جلدي است با عنوانِ  ١٢يا  ١٠، تحقيقي »درآمد كم«جران مستأ
چاپ رسيد. در اين پروژه مشخصاً كساني مانند اعظم خاتم، مجيد  به» مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران«نام  نهادي به ذيل

    آمدند. شمار مي هاي وقت در رابطه با مسئله مسكن به مشاركت داشتند كه مشاوران رسميِ دولت غمامي و كمال اطهاري
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يعني رمزگشايي از جبهه و ساختارِ  سرمايه در حوزة مسكن و مستغالت را بررسي كرديم. –دولت  يافتة سازمان
 هاي و قدرت سازي ، قدرتگيري هاي قدرت به امكان اجعبايد رست كه  اي اما اينك آن وهله كاران. گنان و تبه تبه

بازِ مردمي سخن  زده و پاك ها و رزمندگان بتوله ِ غازي بحث كنيم. در ابتداي اين متن، از قدرتفرودستان  نهفتة
بايد  ،رو ازاين ها را از پا انداختند. كننده را هدف حملة خود قرار دادند و آن مالكيت ميان آورديم كه نيروهاي سلب به

نيروهاي  خزندة ِ ، تحركسرمايه در بخش مسكن –تمركزيافتة دولت  هاي گام با حركت خاطر داشت كه هم مطلقاً به
 همه، بااين گاه خاموش نشده است. امتداد داشته است و هيچ ، هموارهگون و قلمروگريز با ديناميسمي نوشونده ناهم

 وار است، و هم ها صاعقه زمان در خود نهفته دارند: هم عملكرد آن را همدو خصلت  پيشين بازِ اين نيروهاي پاك
ها  آن مندانة قدرت عملكردهاي بودن بودن و تصادفي معناي آني واربودن اين نيروها به كننده هستند. صاعقه بازنمايي

، يعني است اه و بدسرپناهسرپن بي دستانِ شان برخاسته از نمايندگي خشم فروخوردة تهي گر بازنمايي باشد و خصلت مي
يدكنندگان  تواند براي خلع مي شدن اين دو خصلت سو، جمع از يك .زننده ناك و برهم نمايندگيِ قدرتي خشم

هاي  امتزاج اين دو خصلت غازي اما از سوي ديگر،ها زنده كند.  ناك باشد و وحشت از سوداگري را در آن هراس
بر  هاي مبتني ت عملكردي آنان باشد و از پيوستگينماي كلي گسيختگي سرشت شود كه مردمي منجر به اين مي

توانند از پوسيدن و  بريده نمي هاي بريده سان، اين حركت بدين دور بمانند. به خلقي گيريِ سازي و قدرت قدرت
تعبيري  اند. به دهگريزي داشته باشند. به اين دليل كه تبديل به يك خواست و اراده و قدرت نهادينه نش فراموشي

  .]١٩[شوند گاهي با وزش بادي پراكنده مي اي صبح ها شكل نگرفته، و مانند مه گويي سازماني حول اين خواست
فاصله بگيريم؟  گر هاي گسيخته، فردي و بازنمايي تحرك جا بحث بر سر آن است كه چگونه از اين منتهي در اين

جا بياندازيم؟ چگونه نيروها و  سرپناه جمعي حقگاه  عنوان خاست را به سرپناه جمعي قدرتچگونه 
دار را تشكيل  و سازماني پويا و جان هاي مرهون اجماع كنند تا حول بدن شده را احضار كنيم هاي نهفته قدرت
  واكاوي كنيم.را  ]٢٠[تاريخيِ قدرت جمعيِ سرپناه هاينياز است تا كاركرد ها براي پاسخ به اين پرسش ؟بدهند

سكينه و حسن در ميان صدها نفري بودند كه در يك جمع بزرگي گرد هم آمده بودند و تمام متعلقات   خاله«
ها، و اطفالي  خواب، جعبه كردند. وسايل آشپرخانه، رخت خودشان را براي يك حملة بزرگ و مهيب، با خود حمل مي

كردند. اين جمعيت كه توسط فعالين  كه همراه جمعيت حركت ميها و كودكاني  شان آويزان بودند و مرغ كه بر كول
سمت يك ساختمان خالي هدايت  جوان بسيج شده بود، از محّلات جنوب تهران آمده بودند و مردان جوان آنان را به

محض  به«وقوع پيوست.  به ١٣٥٩ – ١٣٥٧يك حركت مردمي است كه در حدفاصل  عصارة . اين توصيف»كردند
هاي خالي را به تصرف خود  اختمان، جمعيت چون رودي در شريان ساختمان جاري شد و اتاقرسيدن به س

قدرت سرپناه را مشاهده كرد.  گوناگونِ كاركردتوان عناصر  درخشان ميزن و  . در اين توصيف طعنه]٢١[»درآورد
                                                           

 عملكرد كه هدف ما دريافتن منطق درونيِ انگاريم. بل سرمايه را ناديده نمي –ان خشم فرااقتصادي نيروهاي دولت عمل و ميز جا شدت در اين  ١٩
  باشد. گيريِ نيروهاي طبقة كارگر مي و در نسبت با آن قدرت هاي مردمي غازي

كاري،  هاي خصوصي پيمان داري مستغالتي (دولت، شركت هاي سرمايه بندي ست و در برابر جبهه قدرت سرپناه صراحتاً امري جمعي  ٢٠
  تواند داشته باشد. اي جمعي شكل ديگري نمي يابي جز حركت و سازمان دولتي مانند سپاه پاسداران) سازان خصوصي و شبه انبوه

  خياباني، نوشتة آصف بيات.هاي  ياستكتابِ س   ٢١



٢٧ 
 

هاي  گراي انقالبي، و سومي، خانه چپسكينه و جمع بزرگ همراه او، دومي، جوانان اكتيويست و احتماالً   اولي، خاله
وبست اين عناصرِ جداازهم، در يك  چفت ها. ساختن ايدة تصرف خانه مانده در محلّات گوناگون، و نهايتاً محقق خالي

را به يك واقعيت بيروني و عيني بدل سازد،  و كاركردهاي آن ، توانست مفهوم قدرت سرپناهدار و تب دورة مغشوش
هرچند  ،ها . آنبادها را صاحب خانه و سرپناه كردآ نشينان و ساكنان حلبي گير از حاشيه اي چشم هترتيبي كه عد به

گرداگرد اين  زدني مثال موفقيتي ديگر به اجماع برسند و با توانستند پيرامون مسئلة مسكن با يك ،براي مدتي كوتاه
توسط طبقة  مراتب كم و به ها كم انيم آنخو مي طور كه در ادامة اين روايت ، همانمنتهي .بسيج شوند موضوع

شان  گزين را جاي هايي ديگرگون خانه ها بيرون رانده شدند و صاحب از اين خانه مستغالتي هيواليي و گستاخِ
دستان شهري  نشينان و تهي حاشيه يابي پيرامون مسئلة مسكنِ هرچند كه اين بسيج و سازمان حال، . بااينساختند
توانست  گير نبود. يعني نمي وضوح مشاهده كرد كه همه توان به ولي مي ،گير بود و چشم ياب اي درخشان، كم تجربه

هاي  به اين دليل مشخص كه تعداد خانه ها گرد هم آورد. گسترة جمعيتي زيادي را در حول مفهوم تصرف خانه
و  ندنشين شهر تهران نداشت هاي حاشيه نسبت برابري با جمعيت ر موقعيت نامعلومِ انقالبد ساخته مانده و نيمه خالي

چيز در اين ميان يگانه بود  ها جاي بگيرند. اما يك دست در اين خانه هاي تهي همة اين جمعيتاز ابتدا نيز قرار نبود 
دستان شهري  تهي قدرت جمعيِ سرپناه گرِ ها نشان ه. تصرف خانها بود شي به مفهوم تصرف خانهبخ و آن هم تحقق

ها  صورتي عملي در اين خانه شكل صوري كه به ها نه به آن به اين مفهوم وجهي عملي بخشيدند.ها  بود، و آن
  مند برگرداندند.  سوي طبقات قدرت جهت مناسبات استثماري را به ،زيستند و براي يك آن
تري را دربربگيرد، ضرورت  تا فرودستان بيش عت ببخشيموسناه را سرپ مفهوم قدرت جمعيِ اما اگر بخواهيم پهنة

مستأجران هاي پرشده از  خانه قلمرو به هاي خالي خارج كرده و خانه تصرف صرف آن را از چارچوبة دارد كه
 هاي خالي گرفتنِ امكانِ واقعيِ تصرف خانه معناي ناديده نه به  جايي و جابه مقروض و فقير انتقال دهيم. اين انتقال

سان، حيطة عمل  باشد. بدين سازي مخاطبان مفهومِ قدرت جمعيِ سرپناه مي معناي گسترده بهكه  دستان توسط تهي
قرزده گيرند. به اين واسطه مستأجران ف تري در شمول آن قرار مي هاي گسترده يابد و جمعيت اين مفهوم وسعت مي

آور  شدگي مداوم و سرگردانيِ عذاب و از جاكَن در فضايي از آن خود زندگي خواهند كرد ،زمان جاگيرشده و هم
هايي  خانه .هايي رزمنده . خانهشوند هاي شورشي تبديل مي معناي واقعي به خانه به ها . اين خانهيابند خالصي مي

كه از اضطراب ماهانه و ساالنه در امان هستند هايي روشن  نهخا گر قدرت جمعيِ سرپناه است. شده كه نمايش تصرف
ها در نطق  آواي مفهومِ تصرف خانه ها ايجاد مزاحمت و دردسر نخواهد كرد. رخرِ وقيحي براي آنو ديگر هيچ س

  چنين است،  آور يك زبان
انصاف  خواهيد از ظلم و اجحاف مؤجرينِ بي ديده! اگر مي مستأجرين محترم و ستم

شويد روز جمعه پانزدهم شعبان مصادف با ميالد باسعادت امام عصر به منزل  خالص
  بنده در چهارراه سوسكي تشريف بياوريد.

      ]٢٢[ خادم مستأجرين!

                                                           
  نامة مستأجر، نوشتة پرويز صياد. نمايش  ٢٢
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 هاي مرهون به و بدن كند داري مستغالتي عليه خود شورش مي سوداگري سرمايه هايي بنابراين، با چنين فراخوان

 .اند رويِ آرام و خزنده خارج شده و پيش از حالت واكنشي گونه، بدين كه شوند هاي مقاوم و منسجم تبديل مي بدن
حد است كه  كه تنها خشم مشروع و شوق بي تواني بازتاب اندوه و آشوب را در چهرة او مشاهده كني، بل ديگر نمي
 زمان هم كار بده مستأجران ناپذير و هاي انتقال خانه تةكه رشد افسارگسيخ طوري به يابد. اش بازتاب مي در چهره

 اي اساسي رودست دار وآب مؤجران آزمند و مالكان نان شكل بدين هاي استيجاري تعبير شده و معناي اشغال خانه به
 نيست. سويه و يك واسطه در بستر مفهوم قدرت جمعيِ سرپناه امري بي ها خوردند. اما اشغال يا تصرف خانه مي

هاي  اتحاديه«ها كه در قالب  شوند. اين نهادها و جريان ها و نهادهايي وساطت مي توسط جريان معنا كه بدين
توانند مسئوليت  كه مي دو كاركرد بنيادي دارد: يكي آن آيند گرد هم مي »شوراي ساكنان«و  »مستأجران

و  ها كه اتحاديه ، و ديگري آنمستأجران و جلوگيري از تهديدات خارجي را برعهده بگيرند يابيِ دهي و انسجام سازمان
دهي به  و شكل هاي بديل نامه و طرح توانند از طريق نوشتن نظام هستند كه مي شده هاي اشغال شوراي ساختمان

سويه  و اين مفهوم از اين بابت يك ، حقِ جمعيِ سرپناه را در بستر قدرت جمعيِ سرپناه تثبيت كنند.اشغال جغرافياي
پيش روي شما كه تركيبي از نيروهاي هيواليي  نيست كه در اين جنگ صرفاً با مؤجران آزمند سروكار نداريد، بل

هاي ايدئولوژيك  گاه امنيتي، و دست –ها، نيروهاي نظامي  ها، شهرداري ها، مشاورين امالك، دادگاه اند، بانك ايستاده
  ها. داند و مناطق پيراموني را براي فرودستان و كاركُن ا شهري براي ثروتمندان ميكه دارالخالفه ر

باشد. اشتياق  كنند چيزي در ميانة شوق و واهمه مي شده زندگي مي اي اشغاله احساسات صادقانة كساني كه در خانه
  ،شكل بود به اين در اوان انقالب يافته هاي تشكل و كميته جو صميمانه يك دانش

كردم اما حاال در يك اتاق هتل با دوستم  ام در تهران زندگي مي من قبالً با والدين
  كنيم. زندگي ميمشتركاً 

  
شدن به  شده و ديگربار پرتاب بندي داشتن از مواجهه با نيروهاي وحشي و جبهه گونه است. خوف و واهمه اين

   ،اش ناك كرده و بوي و فضاهاي دم هاي شهر تهران فاضالب
كه ممكن است  كرديم. من هنوز از تصور اين هاي مرطوب زندگي مي سابقاً در زيرزمينما 

  ]٢٣[ مجبور شويم به آن مكان برگرديم، وحشت دارم.
  

. ست زننده و در مواجهه با امر واقع طبيعي كَن و برهم ها در بستر عملِ بنيان ها و هراس تماميِ اين اشتياق
گيرد.  ها قرباني مي زند و از آن  دست. تيغ ترديد هر لحظه بر بدن انقالبيون خراش مي هاي طبيعيِ آدم تهي احساس

واسطة آن  توان به شوند كه با عمل آميخته شوند؛ و تنها راهي كه مي خارج ميبودن  اما آن ترديدها هنگامي از صلب
برافراشت، پاگذاشتن به عملِ آگاهانه و ساخت  ناك هاي هول و فضيلت ها بودن آن ترديد سدي در برابر يقيني

                                                           
  هاي خياباني، نوشتة آصف بيات. سياست ٢٣
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هايي كه از حالت انفعالي و فردي خارج شده باشند. به معنايي ديگر، ما بايد از حسِ  هاي فعال است. شبكه شبكه
ده و كن نشود. ايمانِ رزمن و آينده ريشه حاكم بر لحظة حال خارج شويم، تا اين لحظه انكشاف يابد شكست تاريخيِ
 ديگر را به يك ي ماتواند عناصر گوناگون نيروها اي است كه مي تنها واسطه مندان، دم ثروت به ، و تهديد دمخطرجو

                       رسان ما باشد. در جنگ طبقاتي ياريپيوند زند و 


