


داستان دو شهر:
تهی دستی شهری در 

تهران و آنکارای نولیبرال 

مهرداد امامی

181فالخــن



3

هدف این مقاله1 بررسی تولید فضا در پایتخت دو کشور همسایه یعنی تهران و آنکارا به گونه ای است که پس از دهه ی 

1980 در دوران نولیربالی تحول یافت. برای این منظور، نخست پروبلامتیک خود را در چهارچوب نظری مبتنی بر مفهوم 

تولید فضای هانری لوفور توضیح می دهم و همرا با باب جسوپ نولیربالیسم را یک پروژه ی اقتصادی جدید در اَشکال 

مختلف از تعدیل سیاست ها تا تغییر رژیم انباشت و دگرگونی سیستمی رادیکال تعریف می کنم. در این چهارچوب فهم 

تأثیرات نولیربالیسم بر فضای شهری اهمیت دارد. شهر نولیربال شهری است که شکاف طبقاتی در آن به اوج خود می رسد؛ 

شهری که دولت و رسمایه بر متام عرصه های حیات اجتامعی آن استیال دارند؛ شهری که زندگی عادی و روزمره ی مردمانی 

از طبقات، جنسیت ها، قومیت ها و جایگاه های حقوقی متفاوت زیر نظارت پلیسی-امنیتی شدید است. نولیربالیسم از این 

منظر موجب تعمیق فقر شهری می شود. در اینجا با توضیح روند توسعه ی شهری در تهران و آنکارای قرن بیستم و اوایل 

قرن بیست ویکم سعی دارم روش های نولیربالی تولید فضا را در دو شهر مشخص شناسایی کنم و در پرتو آن به شباهت و 

تفاوت های روند تکوین رژیم انباشت نولیربالی در دو شهر بپردازم. با این حال، هر روایتی از فضای شهری رضورتاً روایت 

نیروهای اجتامعی و سیاسی مشارکت کننده در تولید فضاست. در یک سو، نیروهای رسمایه قرار دارند که متجلی »فضای 

انتزاعی« برآمده از سیاست های اقتصادی و مداخالت فضایی سه گانه ی دولت، شهرداری ها و رشکت های خصوصی هستند. 

در سوی دیگر، ارتش کار وجود دارد که شامل کارگران، فقرای شهری و سایر گروه های اجتامعی ساکن شهرها می شود و 

زندگی هایشان در نتیجه ی سیاست های نولیربالی مدام رو به وخامت می رود. این مقاله همچنین سعی دارد نشان دهد 

از اصلی ترین مجریان و  ایران و ترکیه به رغم گفتامن های حامی »مستضعفان «شان  که چگونه اسالم گرایان سیاسی در 

مدافعان اجرای سیاست های نولیربالی بوده اند و چگونه زندگی میلیون ها نفر، به ویژه طبقات کارگر و فقرای شهری را به 

1 این مقاله بخشی از تز کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان »دست فروشی در تهران و آنکارا در دوران نولیربال« است که در 

سال 2019 در دانشکده ی علوم سیاسی دانشگاه آنکارا از آن دفاع شد. در زمان نگارش تز، هم در تهران و هم در آنکارا شهرداران 

جدیدی روی کار آمدند. به همین دلیل، تحوالت شهرداری در این دو شهر تا زمان قالیباف در تهران و ملیح گُکچک در آنکارا 

توضیح داده شده اند.
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هزینه ی تأمین رفاه برای طبقات متوسط و ثرومتند بی ثبات، تضعیف یا نابود کرده اند. بنابراین، سیاست های جابه جایی 

و سلب مالکیت به دست شهرداری های تهران و آنکارا از طریق مثال های مختلف در این زمینه به بحث خواهد آمد. 

مایلم بپرسم که شباهت ها و تفاوت های روند تأثیر نولیربالیسم بر فضای شهری تهران و آنکارا چیست؟ چه سازوکارهایی 

عمدتاً برای تولید فضا در این دو شهر عملی شده اند؟ کدام گروه های اجتامعی همیشه هدف این سیاست ها بوده اند؟ 

بدین نحو هدفم این است که نشان دهم فضای انتزاعی تولیدشده به دست نیروهای رسمایه در شهرهای نولیربال متام 

حیات اجتامعی را تابع نیازهای طبقه ی رسمایه دار می کند و این کار را به قیمت به فالکت کشاندن زندگی های گروه های 

حاشیه ای شده و فرودست تحت لوای رسمایه داری نولیربال انجام می دهد.

چهارچوب نظری

فضا امری خنثی نیست؛ محصول اجتامعی هر جامعه یا شیوه ی خاص تولید است. لوفور فیلسوف و جامه شناس فضاست. 

در کتاب تولید فضا او به دنبال تحلیل بقای رسمایه داری به عنوان نظامی اقتصادی از طریق فضاست. در ابتدای کتاب 

لوفور می گوید: »در سال های نه چندان دور، واژه ی فضا معنایی شدیداً هندسی داشت: ایده ای  که متبادر می کرد رصفاً 

فضایی خالی بود«)لوفور، 1991: 1(. به بیان کوتاه، از نظر لوفور اکرث مفهوم پردازی های مرتبط با فضا انتزاعی، استعالیی 

و لزوماً دشوارفهم و منفک از عرصه ی تجربی بودند)هامن(. لوفور برای طرح نظریه ی خود درباره ی فضا معتقد است که 

نیاز به یک »نظریه ی واحد فضا« وجود دارد  که مفاهیم ماتریالیستی و ایدئالیستی را در رابطه با فضا با افزودن بُعدی 

سوم به آن رشح دهد. در این معنا، فضا برساختی ذهنی و مادی است به میانجی امر زیسته شده.

یا  افراد  برهم کنش های  از خالل  بلکه  نیست  انتزاع  یعنی  اجتامعی است)هامن، 26( که  لوفور، فضا محصولی  به زعم 

مناسبات سیاسی و اقتصادی یکپارچه تولید می شود. برای لوفور اگرچه فضا محصولی اجتامعی است اما روندها یا کُدهایی 

وجود دارند که این واقعیت را می پوشانند. به گفته ی او پذیرش این که فضا فرآورده ای اجتامعی است، پیامدهایی بنیادی 

دارد. اگرچه »فضای طبیعی )فیزیکی( در حال ناپدیدی است« اما در محیط مصنوع از نو تولید می شود. داللت دوم این 

است که »هر جامعه -و بنابراین هر شیوه ی تولید با تنوعاتش- یعنی متام جوامعی که منونه ی مفهوم کلی اند- فضای خاص 

خود را تولید می کند«)هامن، 31(. به بیان دیگر، هر شیوه ی تولید فضا و کردارهای فضایی را بر مبنای نیازهای مادی و 

معنوی خود تولید می کند. لوفور با طرح سه گانه ای مفهومی شیوه ی تفکر خود پیرامون فضا را رشح می دهد: کنش فضایی، 

بازمنایی های فضا و فضای بازمنایی. بنابراین، ما فضا را به سه شکل فهم می کنیم: امر درک شده، امر تصورشده و امر زیسته. 

نوعی وحدت بین فضای فیزیکی، ذهنی و اجتامعی وجود دارد. امر درک شده فضا را به صورت فیزیکی ادراک می کند؛ 
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فضا امری واقعی است که تولید و بازتولید را در بر می گیرد: »کنش فضایی ضامن تداوم و حدی از انسجام است. برحسب 

فضای اجتامعی و رابطه ی هر یک از اعضای یک جامعه ی مفروض با آن فضا، این انسجام داللت بر سطح تضمین شده ای 

این فضای دانش رسمی، منطق،  بازمنایی هایی فضاست.  بُعد دوم  از اجرا دارد«)هامن، 33(.  از توانش و سطح خاصی 

نقشه ها و ریاضیات است؛ ابزاری در دست مهندسان اجتامعی و برنامه ریزان شهری، فضا همچون امر تصورشده، برساختی 

ذهنی. هامن طور که لوفور می گوید، بازمنایی های فضا »وابسته به مناسبات تولید و نظمی هستند که آن مناسبات تحمیل 

می کنند و بنابراین وابسته به دانش، نشانه ها، کُدها و مناسبات پیشانی اند«)هامن، 33(. به زعم او، این فضای مسلط در 

هر جامعه )یا شیوه ی تولید( است و گرایش به نظامی از نشانه های کالمی )و در نتیجه ساخته و پرداخته ی تفکر( دارد.

بُعد آخر، فضای بازمنایی است که فضا را همچون چیزی تولیدشده و تغییریابنده از خالل ارزش مرصفی در نظر می گیرد؛ 

نوعی فضا که رسشار از منادگرایی و معنا است، فضای دانش غیررسمی، فضا همچون امر رئال و زیسته. در این معنا، این 

فضا بُعد سوم یعنی عرصه ی زندگی روزمره است: »فضاهای بازمنایی تجلی منادگرایی های پیچیده، گاهی رمزگذاری شده 

و گاهی نه و در پیوند با سویه ی مخفی یا زیرزمینی حیات اجتامعی و نیز هرن هستند«)هامن، 33(. به سخن دیگر، این 

فضایی است که »به واسطه ی تصاویر و منادهای مرتبط خود مستقیامً زیسته می شود و بنابراین فضای ساکنان و کاربران 

است«)هامن، 39(. لوفور باور دارد این شق سوم فضای »تحت سلطه- و بنابراین فضایی است که منفعالنه به تجربه 

درمی آید که تخیل سعی دارد تغییرش دهد یا آن را تصاحب کند« و به »نظام های کامبیش منسجم منادها و نشانه های 

غیرکالمی« متامیل است. به گفته ی لوفور، می توانیم مطمنئ باشیم که نیروها و مناسبات تولید نقش مهمی در تولید 

فضا دارند. او به توصیف گذار از شهر رنسانسی به ظهور شهر مدرن در سپیده مان رسمایه داری می پردازد تا نشان دهد 

هر شیوه ی تولید، فضای منحرصبه فرد و نوین خود را تولید می کند که برنامه ریزی شده و سازمان یافته است)هامن، 47(.

به عقیده ی لوفور، رسمایه داری )جدید( »فضای انتزاعی«ای را ایجاد کرده که »جهان کاالها... جهان قدرت پول و دولت 

سیاسی است. این فضا مبتنی بر شبکه ی وسیع بانک ها، مراکز تجاری و مراکز تولیدی عمده و نیز اتوبان ها، فرودگاه ها و 

شبکه های اطالعات است«)هامن، 53(. از این منظر، رسمایه داری از خالل اِشغال و ادغام فضای انتزاعی که ابزاری شده، 

کاالیی سازی شده و مبتنی بر ارزش مبادله است، بقا می یابد. در برابر استیالی این فضای تصورشده، مبارزه ی طبقاتی قرار 

دارد که »مانع از اِشغال کل زمین به دست فضای انتزاعی ای می شود که پوشاننده ی متام تفاوت هاست. تنها مبارزه ی طبقاتی 

ظرفیت ایجاد متایزها و تفاوت هایی را دارد که ذاتی رشد اقتصادی همچون اسرتاتژی، منطق یا نظام نیستند«)هامن، 55(. 

در اینجا می توان پرسید که نولیربالیسم، یا آن طور که لوفور می گوید، رسمایه داری )جدید( چگونه بر توسعه ی شهری تأثیر 

می گذارد؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که نولیربالیسم به طور کلی چیست.
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کینزی  رفاه  دولت  از سقوط  پس  نوین  با رشایط  که  تعریف می کند  اقتصادی جدیدی  پروژه ی  را  نولیربالیسم  جسوپ 

تطابق یافت. نولیربالیسم هم در سطح ملی و هم جهانی نظامی مبتنی بر »آزادسازی و مقررات زدایی از تراکنش های 

اقتصادی است«)جسوپ، 2002: 454(؛ خواهان »خصوصی سازی بنگاه ها و خدمات دولتی است« در حالی که دولت ها 

را وادار می کند از مسئولیت های اجتامعی خود عقب نشینی کنند و تنها به نفع بازار اقتصاد جهانی مداخله داشته باشند. 

تعدیل سیاست گذاری،  قبیل  از  تحوالت خاصی  واسطه ی  به  انباشت رسمایه  رژیم جدید  نولیربالیسم همچون  بنابراین، 

به خود می گیرد)هامن، 458(. هامن طور که جسوپ  گوناگونی  اَشکال  اقتصادی  نظام  رادیکال  و دگرگونی  رژیم  تغییر 

استدالل می کند، تشویق به رقابت آزاد )آزادسازی(، کاهش نقش قانون و دولت )مقررات زدایی(، فروش بنگاه های عمومی 

)خصوصی سازی( و جریان های پیوسته ی داخلی و خارجی رسمایه )بین املللی سازی( از جمله اسرتاتژی های اصلی سازگاری 

با نولیربالیسم جهانی هستند)هامن، 461(. کارآفرینی و خودسازمان یابی اجتامع محور نیز شیوه هایی اند که نولیربالیسم 

از طریق آن سوژه های سیاسی خود را می سازد. جسوب با ارجاع به گزارش جهانی در باب آینده ی شهری 21 به بررسی 

رابطه ی بین نولیربالیسم و شهرها از منظر این سند توسعه ی شهری می پردازد. به گفته ی او شهرها برای توسعه ی شهری 

نولیربالی اهمیت دارند زیرا به عنوان »موتورهای رشد اقتصادی«، مراکز اصلی ابداع و رقابت جهانی تقلی می شوند)هامن، 

465( که در آن نه دولت های رفاه بلکه خود »شهروندان فعال و مولد« باید راه حل هایی برای مسائل بازتولید اجتامعی 

بیابند. شهرها در بینش نولیربالیسم اهمیت دارند زیرا مکان هایی اند که رشاکت بین بخش های خصوصی و دولتی می تواند 

موجب عقب نشینی دولت از تعهدات اجتامعی و در نتیجه مداخله شود. با این حال، در کشورهای در حال توسعه که 

شکننده تر هستند، نولیربالیسم می تواند با انرژی های بسیج کننده ی متجلی در »اقتصاد غیررسمی یا اجتامعی و ارزش های 

اشرتاکی ترکیب شود«)هامن، 467(.

کارآفرین گرایی  تا  مدیریت گرایی  از  مقاله ی  در  می پردازد.  نولیربالیسم  لوای  زیر  شهری  توسعه ی  به  نیز  هاروی  دیوید 

بیکاری  نولیربال سازی حکمرانی شهری در دهه های 1970 و 1980 ظهور کرد. صنعت زدایی،  هاروی عنوان می کند که 

ساختاری، سیاست های ریاضتی، تقویت محافظه کاری، روند خصوصی سازی و منطق هژمونیک بازار عرصه را برای این 

دگرگونی فراهم کردند. به گفته ی هاروی، کارآفرینی شهری )با تأکید بر تجربه ی شهر بالتیمور( سه خصلت اصلی دارد. 

نخست رشاکت بخش دولتی و خصوصی است. دولت های مرکزی و محلی عرصه را برای فعالیت های بازیگران در بخش 

خصوصی از طریق رفع موانع رسمایه گذاری مثل مالیات های سنگین، رسکوب نیروی کار سازمان یافته و خالص شدن از 

تعهدات خود برای حفاظت از محیط زیست آماده کردند. خصلت دوم این است که رشاکت  های بخش دولتی و خصوصی 

سوداگرانه اند. در چهارچوب این فعالیت های مشرتک، ریسک های فعالیت اقتصادی عمدتاً بر دوش بخش دولتی می افتد 
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و در نتیجه منجر به آسیب های فراوان برای بخش عمومی می شود، در حالی که بخش خصوصی سود می کند. خصلت 

سوم به اقتصاد سیاسی مکان ربط دارد. اگرچه پروژه هایی که در مکانی مشخص احداث می شوند به بهانه ی بهبود رشایط 

زندگی در مناطق مذکور توجیه شده اند، هدف آن ها ایجاد رسمایه گذاری ها و رشد اقتصادی بیشرت بر اساس سوداگری حول 

فضاست.2 به گفته ی هاروی، اسرتاتژی های کارآفرینی شهری در چهار محور عملیاتی می شوند. این اسرتاتژی ها شامل بهره 

بردن از تسهیالت ویژه در تولید کاالها و خدمات، تقسیم فضایی مرصف، ستیز بر رس تصاحب »کارکردهای اصلی کنرتل و 

فرماندهی در بخش مالیه ی پیرشفته، حکمرانی یا جمع آوری و فرآوری اطالعات« و نهایتاً سیاست های بازتوزیعی دولت 

برای منابع مالی می شوند)هاروی، 1989: 8-10(. از آنجایی که کارآفرینی شهری رسمایه ی منعطف به لحاظ جغرافیایی را 

تحریک می کند به ناگزیر عرصه را برای رقابتی جدی میان شهرها می گشاید. این رقابت پیامدهای کالن-اقتصادی گوناگونی 

دارد. نخست، بر توزیع مرصف در شهر تأثیر می گذارد. مرصف کنندگان و طبقات مرفه از متام مزایای شهر بهره می برند در 

حالی که مرصف جمعی طبقه ی کارگر و فقرای شهری کاهش یافته و فروطبقه ی متامیزی شکل می گیرد. در عین آن که شهر 

نولیربال محل تولید انبوه پارک های علم و فناوری، مراکز تجاری، فرهنگی، رسگرمی و مرکز خریدهای محافظت شده است، 

حق به شهر طبقه ی کارگر و فقرای شهری ناپدید می شود. به بیان دیگر، شهر به کاالیی تبدیل می شود که تنها به کسانی 

خدمات می دهد که استطاعت آن را دارند. پیامد دیگر این است که از آن جا که رویکردهای رقابتی و بازار-محور به دنبال 

پیشربد توسعه ی اقتصادی اند و نه اشتغال و رفاه، دولت های محلی را وادار می کنند که بخشی از هزینه ی تولید را متقبل 

شوند. در این چهارچوب، در حالی که یارانه های دولت محلی به نفع رسمایه استفاده می شوند، کیفیت و کمیّت خدمات 

ارائه شده به فقرای شهری کاهش یافته و در نتیجه شکاف طبقاتی تشدید می شود. عالوه بر این، تأکید کارآفرینی شهری بر 

کسب وکارهای کوچک و رشکت های پیامنکار فرعی عرصه را برای بخش غیررسمی گشوده و تقویتش می کند. این موجب 

شکل گیری یک سلسله مراتب بین مشاغل موجود در شهر می شود. از طرفی، مشاغل فاقد مهارت با دستمزد پایین گسرتده 

می شوند در حالی که از طرف دیگر، مشاغل حرفه ای پر دستمزد افزایش می یابند. پیامد دیگر کارآفرینی شهری موقتی 

بودن اثرات آن است. اگرچه شهرها خالق اند اما خالقیت خود را در مواجهه با شهرهای دیگر در روند رقابت از دست 

می دهند. دست آخر، کارآفرینی شهری به فعالیت ها و خدمات خاصی مرتبط است؛ مناسب ترین این فعالیت ها آن هایی 

هستند که بالقوگی محلی دارند. ابتکارعمل های محلی ضامن چرخش مالی هستند در حالی که خدماتی را برای مردم 

یک محل مشخص به همراه دارند. ترویج توریسم و ایونت های محلی بارزترین منونه های این روند هستند. بدین ترتیب، 

نولیربالیسم بر تولید فضا در شهرها تأثیر می گذارد. در ادامه، پس از نگاهی کلی به توسعه ی شهری در تهران و آنکارا به 

در  شهری  حکمرانی  دگرگونی  کاسب کارساالری:  تا  مدیریت گرایی  از  به  بنگرید  هاروی  مقاله ی  از  جامع  خالصه ای  2 برای 

رسمایه داری متأخر، دیوید هاروی، ترجمه و تلخیص از ایامن واقفی، سایت فضا و دیالکتیک.

http://dialecticalspace.com/managerialism-entrepreneurialism/
http://dialecticalspace.com/managerialism-entrepreneurialism/
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تغییرات نولیربالی و اثرات آن بر فقر شهری خواهم پرداخت.

نگاهی مخترص به توسعه ی شهری در تهران

تهران من از تو هیچ نمی خواهم، جز تکه پاره های 

کن  تزریق  را  مکرر  مرگ  نوستالژیای  گریبانم/ 

دوباره پریشانم.

شعری از محمدرضا حاج رستم بیگلو

اجرا از محسن نامجو، آهنگ تهران، آلبوم 13/8.

در طول حکومت  اعالم شد.  ایران  پایتخت  آغا محمدخان  از طرف  تهران  قاجار،  زمان حکمرانی خاندان  در  در 1796 

نارصالدین شاه که به »عرص نارصی« )1896-1848( معروف است، نخستین گام ها برای دگرگونی تدریجی تهران به پایتخت 

ابتکارات میرزا تقی خان امیرکبیر دست خوش تغییراتی اساسی شد. برای مثال،  بنا به  برداشته شد. در این روند، تهران 

نیز میدان  بازار بزرگ تهران و  ایران، مراکز درمانی دولتی، بخش های جدید  »دارالفنون«، نخستین آموزشگاه عالی در 

توپخانه در این دوره ساخته شدند. بنا به اوامر نارصالدین شاه، حصارهای دور تهران برداشته شد، پهنای شهر گسرتش 

یافت و جاده های جدید احداث شد.3 زمانی که نارصالدین شاه از پاریس به تهران برگشت، تحت تأثیر محیط شهری جدید 

داشتند  این دگرگونی های شهری چنان رسعتی  تأسیس شود.  تهران  در  تا نخستین خیابان مدرن  داد  پاریس دستور  در 

که تهران اینک »دارالخالفه ی نارصی« نامیده می شد. نخستین شهرداری تهران در 1911 پایه گذاری شد. با قدرت گرفنت 

رضاشاه، تهران قرار بود شکل شهری را به خود بگیرد که ویژگی های پایتخت یک دولت-ملت را داشته باشد. بنابراین، 

به  را  نارصی«  »دارالخالفه ی  قانون شهرداری ها  تغییر  از طریق  تهران  احیای  عنوان  کرد تحت  در 1930 سعی  رضاشاه 

»پایتخت« تبدیل کند )مدنی پور، 1395: 58-59(.

تهران مرکز روند نوسازی در ایران بود، اصلی ترین شهری که روند دولت-ملت سازی هم به لحاظ مادی و هم معنوی در 

آن روی داد. دفاتر دولتی، نهادهای دولت مرکزی و بانک های گوناگون که در این دوره تأسیس شدند، مظهر بوروکراسی 

جدید در متام عرصه های سیاسی، اداری و اقتصادی بودند. این روند به مترکز این قبیل فعالیت ها در تهران منجر شد. 

به منظور  تهران  در  اهمیت حکمرانی  بنابراین  و  کند  را عوض  بود شکل شهر  قرار  تهران  در  دولت مرکزی مترکزیافته 

حکومت در کل کشور افزایش یافت. موج های مهاجرت داخلی از مناطق روستایی به شهر پس از جنگ جهانی دوم در 

3  نگاهی به تاریخ تهران در دوران قاجار و پهلوی: از دارالخالفه نارصی تا تهران مدرن، سایت مرکز دائره املعارف بزرگ اسالمی.

https://www.cgie.org.ir/fa/news/126486/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A--%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
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این دوره افزایش یافت. جمعیت تهران در ابتدای سلطنت رضاشاه حدوداً 250هزار نفر بود. در طول پانزده سال یعنی تا 

پایان سلطنت رضاشاه این رقم سه برابر شد و به 700هزار نفر رسید. به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در دهه های 1940 

و 1950، روندهای ساختاریابی شهری در تهران متأثر از درک بارون هوسامنی از برنامه ریزی شهری بودند که همین راه 

را برای ساخت وساز بولوارها و خیابان ها گشود. خیابان های قدیمی تهران مثل ولیعرص )پهلوی سابق( و بلوار کشاورز 

)الیزابت سابق( در این دوره ساخته شدند. در نتیجه ی اصالحات ارضی و روندهای نوسازی که در اواخر دهه ی 1930 و 

اوایل دهه ی 1940 رخ دادند، توده ای از مهاجران در کشور ظاهر شد و در شهرها طبقات اجتامعی جدید، عمدتاً فقرای 

شهری، رویت پذیر شدند. این فقرای شهری در کنار طبقات کارگر و متوسط نقش مهمی در روند منتهی به انقالب 1979 

انباشت پرنوسان رسمایه شده  ایران داشتند. در اواخر دهه ی 1960 و اوایل دهه ی 1970 تهران مبّدل به تجلی فضای 

بود)بیات، 2010(.

در این دوره، توسعه ی ساختار طبقاتی تهران بر اساس محورهای شاملی-جنوبی و غربی-رشقی پیش رفت. به خاطر آن که 

این مناطق محالت کارگری و  انبارها در مناطق حومه ای رشقی و جنوبی شهر واقع بودند،  مراکز صنعتی، کارگاه ها و 

فقرای شهری را تشکیل دادند در حالی که مناطق شاملی، غربی و مرکزی مختص فعالیت های تجاری، نهادهای عمومی، 

دانشگاه ها و مراکز رسگرمی شدند. شامل تهران در دستان ثرومتندان قرار گرفت. در اواخر دهه ی 1970، حومه های تهران 

که شامل زاغه ها و رسپناه های غیررسمی می شد، تقریباً 35 درصد جمعیت را تشکیل می دادند )هامن(. بین 1956 و 

1976، جمعیت تهران از 1میلیون و 800هزار نفر به 4میلیون و 530هزار نفر رسید. در زمان انقالب 1979، این رقم به 

5میلیون رسیده بود.4 بخش عظیمی از این جمعیت مشتاق شورش علیه رژیم شاه بودند زیرا محروم از مزایای زندگی 

مدرنی بودند که در نتیجه ی روند نوسازی عامرانه ظهور یافت. عالوه بر این، فعالیت های سازمان یافته ی نیروهای چپ 

و اسالم گرا در میان فقرای شهری اثرات عظیمی در روند منتهی به انقالب داشت، به نحوی که فقرای شهری همچون یک 

نیروی سیاسی برجسته مطرح شدند.

پس از انقالب 1979، تهران شاهد تغییرات وسیع تری شد. در سال های ابتدایی انقالب، جنگ هشت ساله ی نابودکننده 

بین ایران و عراق منجر به خسارات جانی و مادی سهمگین به زیرساخت ها، ساختامن ها، خیابان ها و کوچه ها شد. در 

از منظر حاکامن رژیم اسالمی بازسازی  از جنگ،  ایران به حدی شکننده شد که در سال های پس  اقتصاد  طول جنگ، 

اقتصاد در لوای »دوران سازندگی« ناگزیر شده بود. هدف بازسازی اقتصاد عمدتاً تدارک پیش رشط های الزم برای ادغام 

اقتصاد ایران در بازار جهانی بود. بنابراین، در این دوران، مفاهیم، ادراکات و سیاست های توسعه اِی جدید از جمله تعدیل 

4 » 12 قرن افزایش جمعیت تهران«، همشهری آنالین.

https://www.hamshahrionline.ir/news/201942/12%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/201942/12%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ساختاری، کوچک سازی دولت، آزادسازی اقتصادی، اقتصاد رقابتی و تشویق واردات رسمایه و تکنولوژی برای نخستین بار 

اجرایی شدند. پس از اواخر دهه ی 1980، در چهارچوب اصالحات اقتصادی مذکور، افزایش در بهای مسکن و زمین، تکثیر 

آپارمتان نشینی، رشد رسیع رسمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی در بخش ساخت وساز به همراه تغییر مدیریت شهری در 

تهران عرصه را برای توسعه ی عمودی شهر فراهم کرد. از این رو، »تراکم فروشی«، ساخت ساختامن های بلند و ظهور برج ها 

به الگویی رایج در تهران تبدیل شد. پیامد مشخص این روند افزایش در مشکالت محیط زیستی، تعمیق نابرابری اجتامعی 

و بی ثباتی در بازارهای مسکن در سالیان آتی بود. افزایش زاغه های شهر با تغییر جمعیت در تهران پس از دهه ی 1990 

رخ داد که منجر به مترکز جمعیت در بافت قدیمی شهر و تغییرات در ساختارهای اجتامعی-اقتصادی، برای مثال، تشکیل 

الیه های نوین نیروی کار از قبیل طبقات متوسط، بخش خدمات و بخش غیررسمی شد.

هویت نولیربال تهران یا »تهران من حراج«

این بسرت، در طول  از پیش رشوع به کسب اهمیت سیاسی کرد. در  از دهه ی 1990، شهرداری تهران بزرگ بیش  پس 

ریاست جموری هاشمی رفسنجانی )1997-1989(، یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در حلقه ی بوروکرات های نزدیک به او، 

یعنی کرباسچی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. او هشت سال شهردار بود. مدیریت شهری تهران و بنابراین ساختار 

اجتامعی-اقتصادی آن با تغییراتی بنیادین در دوران کرباسچی مواجه شد. زمانی که او برکنار شد، تهران 300 کیلومرت 

اتوبان و چهار خط مرتو داشت. با این حال، پروژه های کرباسچی محدود به این موارد نبود. سیاست های دگرگونی شهری ای 

که همچنان در میان قدرمتندترین ابزارهای انباشت رسمایه هستند، در طول دوران کرباسچی شهرت یافتند. در 1990، 

شورای عالی برنامه ریزی شهری در تهران به منظور کاهش ریسک زلزله سه معیار را برای تشخیص »بافت های فرسوده ی 

شهری« تعیین کرد: قدمت بنا، ُخرددانگی و اندازه ی کوچه. متام ساختامن ها و محله هایی که این معیارها را داشتند باید 

در ظرف زمانی مشخصی نوسازی می شدند. اغلب مناطق برگزیده که شامل 1400 هکتار در تهران می شد در مناطق 

مرکزی و جنوبی شهر با جمعیتی حدود 4.5میلیون نفر واقع بودند. در دهه ی 1990، ساکنان تهران شاهد روند دگرگونی 

شهری عمده ای بودند که با نوسازی ساختامن ها و محالت »بافت فرسوده« همراه بود و قرار بود ساختامن های جدید، 

پهناور جایگزین آن ها شوند)سعیدی شهروز، 2016: 17(. پروژه های دگرگونی شهری،  مراکز خرید بزرگ و خیابان های 

هامن طور که در سایر کشورها اتفاق افتاده، عرصه را برای یک حمله ی طبقاتی آشکار فراهم کردند. برای مثال، مارشال 

برمن ماجرای محله ی برونکس در روندی مشابه را تعریف می کند که از آن طریق محله به واسطه ی ساخت بزرگراه 

برونکس به دو نیم تقسیم شد. در دهه ی 1990، تهران سهم خود را از پروژه های دگرگونی شهری به نحوی مشابه گرفت. 
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پروژه های کرباسچی در محالت و مناطقی مثل سیروس، هفت چنار، بریانک، رباط کریم و اسالم آباد در تهران اجرا شدند. 

ساکنان این محله ها شامل خانواده های مهاجر کم درآمدی می شدند که بسیاری از آن ها یا در دهه ی 1970 از روستا به 

شهر مهاجرت کرده بودند یا مهاجرانی بودند که در دهه ی 1980 به خاطر جنگ راهی تهران شدند. ساکنان »بافت های 

فرسوده ی شهری« عمدتاً کارگران ساده ی بخش غیررسمی بودند و در اواخر دهه ی 1980، مهاجران افغانستانی هم به 

جمع شان اضافه شدند. پروژه ی بزرگراه نواب، بزرگ ترین پروژه ی شهری در تهران منجر به تقسیم محالت مردمی شد، 

هامن طور که برمن در مورد برونکس می گفت. در تهران، به خاطر ساخت پروژه ی بزرگراه نواب 5هزار خانواده مجبور به 

ترک خانه هایشان شدند)دوبوله، 2016: 45(.

فقیر  ساکنان  و  کارگران  جای  به  متوسط  طبقات  فضایی  جایگزینی  نولیربال،  شهرهای  در  شهری  دگرگونی  دیگر  پیامد 

محله های ویران شده است که به عنوان اعیان سازی5 شناخته می شود. از این منظر، در چهارچوب پروژه ی نواب در تهران، 

یک جایگزینی نسبتاً بزرگ مقیاس و تغییر در مالکیت به وقوع پیوسته است. برای منونه، به جای 5هزار خانواده ای که 

مجبور به ترک خانه هایشان شدند، 6هزار خانواده ی جدید اسکان یافتند. هامن طور که خاتم اشاره می کند، زمانی که 

به پیشینه ی اجتامعی ساکنان جدید پروژه ی نواب می نگریم، سهام داران رشکت های تعاونی وابسته به وزارت آموزش و 

پرورش، اعضای آژانس همکاری ارتش و مقامات شاغل در وزارت کشور را می بینیم. به بیان دیگر، 60 درصد ساکنان جدید 

خانه های نواب در 2003 کارکنان کشوری بودند)خاتم، 2016: 73-72(. در طول دوران کرباسچی، پروژه های احیای شهری 

عرصه را برای سودهای کالن از طریق تراکم فروشی فراهم آوردند. در واقع، تراکم فروشی از طرف شهرداری تهران یکی 

از شاخص های مقررات زدایی در عرصه ی حکمرانی شهری تلقی شده است. در این بسرت، شهرداری در افزایش و توزیع 

رانت زمین های شهری عاملی تأثیرگذار بوده زیرا پس از دهه ی 1990 کنرتل تراکم فروشی را در دست داشته است. به 

عبارت دیگر، در طول این دوران، شهرداری انباشت رسمایه را به نفع بورژوازی مستغالت تسهیل کرد و این کار را با صدور 

مجوز برای ساخت وساز تا چهار طبقه انجام داد که به معنی ارائه ی راه حل عملی احداث ساختامن های چندطبقه بود. 

ساخت وساز برج ها تبدیل به عرصه ای برای رسمایه گذاری شد که در آن دفاتر مستغالت نقش مهمی داشتند. بنابراین، با 

افزایش در بهای زمین، بورژوازی مستغالت به رسعت به نحوی بی سابقه در مقایسه با بخش های دیگر انباشت رسمایه 

کرد. از این رو، دفاتر خدمات ملکی و رشکت های پیامن کار در متام محالت مثل قارچ رشوع به تکثیر کردند و سهم بهای 

زمین در هزینه های تولید مسکن از 38 درصد در 1991 به 58 درصد در 2002 رسید)خاتم، 2016: 75(. افزون بر این، 

تراکم فروشی پس از دهه ی 1990 تبدیل به یکی از منابع درآمدی اصلی شهرداری تهران شده است. به گفته ی خاتم، 70 

5 gentrification
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تا 80 درصد درآمد شهرداری تهران در دهه ی 1990 از طریق تراکم فروشی حاصل شد )هامن(.

جامعه ی ایران ظرف کم تر از یک دهه شاهد دو رویداد بزرگ انقالب و جنگ بود. در طول جنگ، اسالم گرایان حاکم، 

کشور را بر اساس اقتصاد جنگی مبتنی بر ارزش های اسالمی اداره کردند. در این زمینه، تبلیغات ایدئولوژیک در مورد 

فداکاری، گشاده دستی و شبکه های همبستگی مبتنی بر اُخّوت اسالمی و سبک زندگی های رصفه جویانه مبنای گذار به 

جامعه ی مرصفی را پس از جنگ و آغاز سیاست های اصالح اقتصادی پایه گذاشتند. این روند گذار بیش از هر چیز مستلزم 

ایجاد یک طبقه ی متوسط بود که از طریق تراکم فروشی صاحب ملک و خانه شدند. به گفته ی عادل خواه، در دوران 

فضاهای  دوره،  این  در  شد.  تجاری سازی  متوسط  طبقات  نفع  به  بخش ساخت وساز  در  فلسفه ی خودیاری  کرباسچی، 

عمومی در تهران در معرض مجموعه ای از تغییرات بی سابقه تحت عنوان »زیباسازی شهری« قرار گرفتند. عالوه بر این، 

پروژه های اتوبان سازی، ساخت پارک های بزرگ، مراکز خرید، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز فرهنگی، گسرتش حمل ونقل، 

مناطق سبز، رنگ آمیزی متنوع دیوارها و حضور تبلیغات در بیلبوردها که ُمهر جامعه ی جنگ زده ی اسالمی را بر چهره 

داشت و پر از تصاویر شهدا و رهربان دینی بود، الگوهای نوپدید برصی را وارد حیات شهری کرد. کرباسچی از مشهورترین 

چهره های »دوران سازندگی« بود که عمدتاً در میان طبقات متوسط، اقشار سکوالر و غرب گرا محبوبیت داشت. افزون بر 

این، او پایه گذار نخستین روزنامه ی لیربال پس از انقالب بود. همشهری که در 1992 تأسیس شد، بولنت شهرداری تهران 

بود)عادل خواه، 2015(. با این حال، مشابه با اتفاقاتی که در سالیان آتی برای اصالح طلبان افتاد، الگوی توسعه ی شهری 

تجلی  عنوان  به  کرباسچی  ابتکارات  عنوان  به  کرد. فرهنگ رساها  ایجاد  اصول گرایان  برای  نگرانی هایی جدی  کرباسچی 

»تهاجم فرهنگی« قلمداد شدند که در حال گرفنت جای مساجد به عنوان پایگاه های بسیج اجتامعی بودند. در این زمینه، 

مخالفت هایی جدی علیه کرباسچی و الگوی توسعه ی وی شکل گرفت و پس از سلسله ای از وقایع او نهایتاً در 1998 بنا 

به اتهامات مالی دستگیر شد و محاکمه ی وی به صورت زنده و دنباله دار از تلویزیون پخش شد.

پس از انقالب، شهرداری تهران شهرداران زیادی به خود دید اما کرباسچی، احمدی نژاد و قالیباف پرنفوذترین ها بودند. پس 

از کرباسچی، الویری و حقانی و ملک مدنی با گرایشات اصالح طلبانه و میانه رو به مدت چهار سال شهردار تهران بودند. 

سپس، در 2003، شورای شهر احمدی نژاد را شهردار تهران کرد، کسی که در سال های آینده تبدیل به چهره ی برجسته ی 

جریان اصول گرایی شد. پس از انتخاب او، خامنه ای با گفنت این که »نسیم خوش خدمت در خیابان ها وزیدن گرفته« از او 

تقدیر کرد. در دوران احمدی نژاد شهرداری تهران پروژه های دگرگونی شهری را مثل قبل تداوم بخشید، خیابان ها را صاف 

کرد، بازارهای میوه و سبزیجات شهرداری را افزایش داد و بوروکراسی را برای صدور مجوزهای ساخت وساز تسهیل کرد 
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)رسزعیم، 2016(. دو سیاست احمدی نژاد زبانزد شد. نخست اختصاص بودجه های عظیم برای فعالیت های مذهبی6 در 

شهر که به نوعی احیای مساجد و تجهیز هیئت های عزاداری بود و به تعطیل کردن برخی فرهنگ رساها منجر شد7.دوم 

توزیع غذا برای فقرای شهری به شکلی پوپولیستی.

تقویت هیئت های عزاداری در این دوره موجب تحکیم نظارت پلیسی-امنیتی شد به طوری که هیئت ها فقط اُرگان هایی 

برای انجام مناسک مذهبی نبودند بلکه ُخرده سازوبرگ هایی بودند که از طریق آن ها ایدئولوژی رژیم حاکم بر زندگی 

روزمره ی مردم عادی تحمیل می شد و به وقت نیاز می توانستند محل سازمان یابی نیروهای بسیج و عنارص ملپن پرولتاریا 

برای درگیری های خیابانی باشند. احمدی نژاد خود را »یاور مستضعفان« معرفی می کرد و سیاست هایش در مخالفت با 

شهرداران اصالح طلب پیشین بود که راه را برای منایش های پوپولیستی او باز کرده بودند. انقالب 1979 که خمینی آن 

را »انقالب مستضعفان« نامیده بود در دهه ی 1990 از طریق رسکوب »مستضعفان« به واسطه ی سیاست های دگرگونی 

شهری تقویت شد. فقرای شهری از طرف دیگر لفاظی و وعده های ضّدوضع موجودی سیاست مداری »شهرستانی« مثل 

احمدی نژاد را جالب می یافتند. توزیع خوراک و غذا از طرف شهرداری تا حدی می توانست بخش هایی از فقرای شهری را 

امیدوار نگه دارد، کاری که حزب عدالت و توسعه هم در ترکیه انجام داد و یکی از پایه های کسب آرای محالت فقیرنشین 

در انتخابات محلی و رسارسی بود. به شکل جالب توجهی، انکشاف سیاست های نولیربالی در ایران در دهه ی 2000 ترسیع 

شد یعنی زمانی که سیاست مداری پوپولیست در رأس دولت بود، شخصی که صندوق بین املللی پول نیز از او به خاطر 

اجرای مناسب برنامه های تعدیل ساختاری تقدیر کرد8. 

دارد،  را  انقالب  از  بعد  تهران  ریاست شهرداری  دوران  تهران شد، طوالنی ترین  احمدی نژاد شهردار  از  که پس  قالیباف 

یعنی از 2005 تا 2017. از این منظر، جایگاه قالیباف برای اهالی تهران هامنند جایگاهی است که ملیح گُکچک، شهردار 

سابق آنکارا در تخیل شهری ساکنان آنکارا دارد. در دوران قالیباف تهران شاهد روند افزایش یابنده ی نولیربال سازی بود. 

پروژه های کالن شهری، توسعه ی بزرگراه ها، ظهور تقاطع های غیرهم سطح، افزایش پنج برابری در ظرفیت خطوط مرتو 

در طول ده سال، تکثیر مراکز خرید و پارک های بزرگ و معرفی پارک های مِتاتیک )مثل بوستان آب و آتش( و گسرتش 

سیاست های مقابله جویانه ی شهرداری علیه فقرای شهری خطوط اصلی این دوره را تشکیل می دهند. برای مثال، تعداد 

تقاطع های غیرهم سطح در تهران تا سال 2005، 157 عدد بود در حالی که این رقم در دوران قالیباف به 350 رسید. 

سازه  های متعدد بر روی یک بزرگراه ساخته شدند، مثالً تنها 57 پل روی بزرگراه امام علی ساخته شد. عالوه بر این، 43 

6  »افزایش شدید بودجه نهادهای مذهبی در دوران احمدی نژاد«، دویچه وله فارسی، 21 ژوئن 2009

7 »ابراز نگرانی از برخورد شهرداری تهران با مراکز فرهنگی«، بی بی سی فارسی، 1 نوامرب 2003.

8  “IMF report on Iran’s economic success draws scepticism”, The Guardian, 17 June 2011.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF/a-4411991
https://www.bbc.com/persian/iran/story/2003/11/031101_mf_tehran
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/17/imf-report-iran-economic-success
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درصد بزرگراه های تهران در این دوره به بهره برداری رسیدند. بخش زیادی از پروژه های تونل های درون شهری در طول 12 

سال شهرداری قالیباف احداث شدند. رکوردی دیگر برای مدیریت شهری قالیباف افزایش تعداد پارک ها بود. در حالی که 

تعداد پارک ها تا 2005 در تهران 1200 عدد بود، این رقم در 2017 به 2200 پارک رسید. در این چهارچوب، کانال های آب 

و نهرهای کوچکی که افراد بی رسپناه در اطراف شان زندگی می کردند، نابود شده یا بازسازی شدند و بوستان هایی مثل 

نهج البالغه، جوامنردان )رود دره ی کَن(، ولنجک و دارآباد )مشخصاً ساحل غربی رودخانه( رس بر آوردند9.حتی پیشنهاد 

تبدیل زندان اوین به بوستان هم در این دوره از جانب قالیباف مطرح شد. الگوی »مدیریت جهادی« قالیباف برای تهران 

شهرت جهانی به همراه آورد و در 2008 او در رتبه ی هشتم فهرست بهرتین شهرداران جهان قرار گرفت.

10خصوصی سازی به عنوان یکی از تجلیات نولیربالیسم در مدیریت شهری با قالیباف تسهیل شد. در این بسرت، شهرداری 

تهران از خالل خصوصی سازی واحدهای مبارزه با سّد معرب رشوع به عقب نشینی از بعضی از مسئولیت های خود کرد. در 

همین دوره بود که خربهای بسیاری درباره ی کشته شدن یا صدمه دیدن دست فروشان خیابانی از طرف کارکنان رشکت 

»شهربان« که تحت عنوان »نیروهای انضباط شهری« فعالیت می کردند، به گوش رسید)امامی، 2020(. اتفاقاتی که در این 

دوران افتاد موجب بی اعتامدی در عموم مردم شد زیرا رشکت »شهربان« به عنوان پیامنکار شهرداری تهران در رابطه با 

مسائل سّد معرب در مواردی دست به جذب نیرو از میان افراد سابقه دار برای مبارزه با سدکنندگان معابر زد و شهرداری 

تهران هم چشم خود را به روی این تحوالت بست. با این حال، پیشربد سیاست های نولیربالی به میانجی شهرداری تهران 

تنها محدود به این منی شد. شهرداری تهران نخستین بانک خصوصی خود را در سال 2009 تأسیس کرد. با ظهور بانک شهر 

شهرداری تهران توانست نام خود را به عنوان کارگزاری مالی مطرح کند که تبدیل به اهرمی قدرمتند برای انباشت رسمایه 

بانک شهر در مکان ها و معابر  در قالب مشارکت بین دفاتر ملکی، پیامنکاران و بورژوازی تجاری شد. خودپردازهای 

عمومی نصب شدند و بدین ترتیب صفحه ای جدید در رابطه با موضوع سّد معرب گشوده شد. عالوه بر این، شهرداری تهران 

نقش مهمی در خصوصی سازی دارایی های عمومی از طریق انتقال سهام فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مجموعه ی 

منایشگاهی شهر آفتاب به بانک شهر ایفا کرد. 11

شهرداری تهران در طول دوران قالیباف شاهد روند دیگری از تغییر ساختاری بود. در این دوره، در چهارچوب گفتامنی 

»مدیریت جهادی« قالیباف، شهرداری قرار بود تبدیل به »نهادی اجتامعی« شود که تنها کارکرد آن ارائه ی خدمات نیست. 

با مسائل شهری درون شهرداری تأسیس شدند و فعالیت های مرکز  این بسرت، واحدهای پژوهشی جدید در رابطه  در 

9  »قالیباف چه شهرداری و شهری را تحویل نجفی داد؟«، خربگزاری تسنیم، 25 دی 1396.

10   “World’s 8th Best Mayor for President?”, 30 October 2008.

11  »تهران، مسأله اقتصاد سیاسی است«، پرویز صداقت، سایت نقد اقتصاد سیاسی، 2017.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/25/1628641/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tehranologist-world-s-8th-best-mayor-for-president-979683.html
https://pecritique.com/2017/08/26/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B5/
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مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزایش یافت. قالیباف قصد داشت »تصویر نامناسب« شهرداری تهران نزد عموم مردم 

را از خالل جلب توجه برخی چهره های آکادمیک تغییر دهد. برای مثال، در سال 2016 کنفرانسی به نام »زنان و زندگی 

شهری« در برج میالد، یکی از مشهورترین مراکز تفریحی طبقات دارا، از طرف شهرداری تهران برگزار شد. در میان مدعوین 

این کنفرانس نام دیوید هاروی نیز به چشم می خورد. واکنش هاروی شگفت انگیز بود. او با اعالم این که منی تواند به 

تهران سفر کند، عنوان کرد که به همراه یکی از دستیاران زن خود از طریق ویدئوکنفرانس در این جلسه رشکت خواهد 

کرد. دستیار هاروی نیز برای نشان دادن احرتام به کُدهای فرهنگی ایران در رابطه با حجاب با پوشیدن رورسی در این 

جلسه به صورت مجازی حارض شد.  12جمعی متشکل از بیش از 200 سوسیالیست ایرانی که از این کنفرانس مطلع شدند 

با انتشار نامه ای رسگشاده به هاروی از او خواستند که در این کنفرانس رشکت نکند اما هاروی توجهی به این نامه نکرد. 

در نامه ی »در کنار رسکوب شدگان بایست و به رسکوب گران نه بگو«13 از هاروی خواسته شد که »لطفاً با حضور خود در 

این جلسه موجب توجیه سیاست های حاکامن نولیربال تهران نشوید. ما صمیامنه امیدواریم که به درخواست رفیقانه ی ما 

پاسخ بدهید و در کنار رسکوب شدگان و به حاشیه رانده شدگان بایستید و با عدم حضورتان در این هامیش به رسکوب گران 

نه بگویید«.  عالوه بر این، چنین سیاستی تنها مختص شهرداری تهران نیست بلکه جریانی است که در طول سالیان گذشته 

در میان نیروهای اسالم گرای گوناگون که »عدالت طلبان« یا اصول گرایان جدید نامیده می شوند از نو ظهور کرده است. این 

نیروها به دنبال ایجاد ترکیبی عامیانه از گفتامن اسالم گرا و چپ در برابر گفتامن های کالسیک اصالح طلبی و اصول گرایی 

هستند و در رشایطی که بخش عمده ای از فعاالن اجتامعی مستقل تحت انواع بگیروببند و رسکوب قرار دارند، خود را 

یگانه منادیان »عدالت اجتامعی« معرفی می کنند. این اصول گرایان جدید با استفاده از متام امکان های فرهنگی هامنند 

تأسیس مجالت و انتشارات )مثالً انتشارات ترجامن( و یا از طریق ساخت برنامه هایی عامه پسند در صداوسیامی ایران 

)مثل برنامه ی جیو گی( دست به تولید محتواهای رسگرم کننده و جذاب برای جوانان زده اند و در این راستا به صورت زنده 

گفتگوهایی با شخصیت های بین املللی چپ مثل اسالوی ژیژک و نوآم چامسکی داشته اند.

فضا در شهرهای نولیربال عمدتاً بر مبنای نیازهای ثرومتندان و طبقات متوسط تولید و بازتولید می شود. تهران به عنوان 

شهری نولیربال با توجه به سیاست های حاکامن اسالم گرا/پسااسالم گرای خود همواره به دنبال رویای تبدیل شدن به شهری 

جهانی بوده است. در تهران، مراکز خرید مدرن و غول پیکر در نتیجه ی ارائه ی تسهیالت قانونی برای رسمایه گذاران پس 

از سال 2010 در دوران قالیباف رشد فزاینده ای داشتند. مراکز خرید گالریا )2011(، ایران مال )2011(، پاالدیوم )2014(، 

کوروش )2014(، مگامال )2017(، ارگ تجاری تجریش )2017(، مگامال اکباتان )2017(، الهیه ی مدرن )2018( و بام لند 

12  »حضور مجازی دیوید هاروی در هامیش بین املللی زنان تهران علی رغم اعرتاض ها«، رادیو زمانه، 21 آذر 1395.

13  برای منت نامه بنگرید به این آدرس در سایت منجنیق.

https://www.radiozamaneh.info/313122
http://manjanigh.com/?p=1888
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به عنوان مراکز خرید لوکس دقیقاً در زمانی تأسیس شدند که شدیدترین تحریم های بین املللی اقتصاد ایران را تضعیف 

کرده و بخش بزرگی از مردم ناتوان از تأمین حتی حداقلی ترین نیازهای خود بودند. رسمایه گذاران این پروژه ها شامل 

رسمایه های داخلی و خارجی متشکل از هلدینگ ها، گروه های تجاری و رشکت های خصوصی می شدند. یکی از اصلی ترین 

مشکالت شهری ناشی از تأسیس مراکز خرید در مناطِق پیشاپیش پرتردد فاقد فضای کافی برای پارکینگ رسریز شدن 

ترافیک به بزرگراه ها، کوچه ها و خیابان های در مجاورت این مراکز خرید است. افزون بر این، برخی از مراکز خرید بر 

اساس طرح های منطقه بندی بی قاعده و سوءاستفاده از کاربری های شهرِی مشخص تأسیس شده اند. حتی در بعضی موارد 

ساخت مراکز خرید موجب فروریزش زمین و به خطر انداخنت زندگی افراد شده  است. برای مثال، یکی از پروژه های عظیم 

بابک زنجانی، چهره ای شناخته شده در سطح جهانی به خاطر دور زدن تحریم ها به نفع ایران که بعدها به سبب اتهامات 

مالی دستگیر شد و به زندان رفت، شایان ذکر است. در 2013، رشکت »سستا« وابسته به هولدینگ سورینت زنجانی 

تکه زمینی خالی در خیابان ایران زمین تهران را خرید و رشوع به ساخت مجتمعی بزرگ شامل یک هتل، یک مرکز خرید و 

یک پارکینگ کرد. با این حال، در اواخر 2013، پس از یک آب گرفتگی در خیابان های مجاور، گودالی به عمق 40 مرت مکعب 

تشکیل شد. دو روز بعد، بخشی از دیوارهای یک مرکز خرید قدیمی تر در خیابان ایران زمین فرو ریخت14.  ساکنان خیابان 

ایران زمین که از خیابان های ارشافی تهران است، ترس خود را از خسارت احتاملی به خانه هایشان بیان کردند. زنجانی 

اعالم کرد که خسارت هرگونه رضر احتاملی را پرداخت خواهد کرد اما در اصل هیچ مشکلی از نظر روندهای قانونی 

مربوط به پروژه وجود ندارد. در واقع، نکته ای که زنجانی عنوان کرد چندان هم بی ربط نبود زیرا ساخت چنین پروژه ی 

عظیمی بدون در اختیار داشنت مجوزهای قانونی شهرداری تهران و سایر نهادهای مربوطه امکان پذیر منی شد. این منونه 

نشان می دهد که در کالن شهری مثل تهران، مدیران شهری منی توانند چشم خود را به روی رانت حاصل از زمین ببندند. 

عالوه بر این، اعطای بخش هایی از رانت زمین به کسانی که نزدیکی شخصی و سیاسی به شهرداران تهران داشته اند، 

دیگر تبدیل به یک سنت شده است. به بیان دیگر، فساد و فریب کاری نه استثنا بلکه خصلت های ساختاری در ایران، 

به ویژه درون شهرداری ها هستند. از این منظر، جای شگفتی نیست که در طول دهه های گذشته گزارشات بسیاری در 

باب کاله برداری های گوناگون، توزیع غیرقانونی زمین ها و فساد مالی در دوره های متام شهرداران تهران از جمله کرباسچی، 

احمدی نژاد و قالیباف تبدیل به موضوعی آشنا دست کم برای ساکنان تهران شده اند15. 

14  »نشست زمین در ایران زمین / پرورنده ای درباره پروژه 317000 مرتمربعی بابک زنجانی«، سایت خربآنالین، 18 مهر 1392.

15  »رییس شورای شهر تهران: تخلفات دوران شهرداری احمدی نژاد 300 میلیارد تومان بود«، رادیو فردا، 26 مهر 1396. دوران 

شهرداری کرباسچی نیز عمالً با محاکمه ی او به سبب اتهامات مالی و مشارکت در اختالس به پایان رسید.

https://www.khabaronline.ir/news/316967/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%A3%D9%A1%D9%A7%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/316967/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%A3%D9%A1%D9%A7%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C
https://www.radiofarda.com/a/iran-tehran-council-ahmadinejad-money-fraud-billions-more-hashemi/28801694.html
https://www.radiofarda.com/a/iran-tehran-council-ahmadinejad-money-fraud-billions-more-hashemi/28801694.html
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تهران شهر کیست؟

بنا به آخرین رسشامری16،  13260000 نفر در استان تهران سکونت می کنند. به دیگر سخن، 17 درصد جمعیت ایران در 

تهران حضور دارند. به گفته ی سخنگوی مرکز مدیریت و برنامه ریزی تهران، در سال 2018 حدود 2.5میلیون »حاشیه نشین« 

در تهران وجود داشتند که هیچ یک از آن ها »تهرانی« نبودند.  17تهران از منظر داشنت 170هزار خانواده ی »فقیر مطلق« 

مقام اول را در کشور دارد.18  عالوه بر ساکنان »حاشیه نشین« در آلونک ها، زاغه ها، حلبی آبادها و غیره  گروه هایی از قبیل 

دست فروشان خیابانی، بی خامنان ها، کودکان کار، متکدیان، معتادان »متجاهر« و کارگران جنسی از جمله اجزای گوناگون 

تشکیل دهنده ی فقر شهری در تهران هستند. با این حال، شهرداری تهران به لحاظ تاریخی به ویژه در دهه های اخیر تحت 

عنوان اجرای طرح »انضباط شهری« همواره سعی در زدودن این عنارص از سطح شهر داشته است. در ادامه به برخی از 

این سیاست های انضباطی اشاره می کنم.

در سال 2003، گزارش هایی از مرگ مشکوک 40 بی خامنان در تهران به گوش رسید.19  این خرب واکنش های زیادی در بین 

عموم برانگیخت و سپس شهرداری تهران به همراه پلیس واکنش نشان دادند. در چهارچوب این واکنش ها، شهرداری تهران 

موظف شد بی خامنان ها، متکدیان و معتادان »متجاهر« را گردآوری کند. شورای شهر تهران و پلیس مسئولیت شناسایی 

این افراد را بر عهده گرفتند و شهرداری تهران و سازمان تأمین اجتامعی مسئول سازماندهی شان شدند. در این بسرت، 

شهرداری تهران چادرهای موقتی را برای بی خامنان های گردآوری شده از سطح شهر برپا کرد. بعدها این چادرها تبدیل 

به سازه هایی پایدار شدند و گرم خانه نام گرفتند. ادعا می شود که این گرم خانه ها برای اسکان بی خامنان ها در زمستان 

تأسیس شده اند اما اگر مثالً به تعداد بی خامنان های تهران در سال 2018 نگاه کنیم، مشخص می شود که بخش بسیار 

کوچکی از آن ها از چنین امکانی برخوردار بودند. در 2018، 15هزار نفر بی خامنان در تهران شناسایی شدند اما گرم خانه ها 

تنها قابلیت پذیرش نیازهای حداکرث 5هزار نفر را داشتند.20  بخش عظیمی از بی خامنان ها را معتادان »متجاهر« تشکیل 

می دهند. پس از دستگیری، این افراد بنا به میزان اعتیادشان یا به گرم خانه ها فرستاده می شوند یا به مراکز ترک اعتیاد 

16   آمارها مربوط به سال 1395 است. در حالی که جمعیت شهرستان تهران 8737510 نفر است، استان تهران 13267637 نفر 

جمعیت دارد. هرچند به گفته ی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران »جمعیت واقعی استان تهران با آمار اعالمی 

از رسشامری عمومی مغایر است و باید آمار جدیدی از جمعیت استان تهیه شود«، )خربگزاری جمهوری اسالمی، 26 بهمن 1399(.

17  »سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران: تهرانِی فقیر نداریم«، فرارو، 23 مرداد 1397.

18  »فقیرنشین ترین شهرهای ایران کدامند؟«، اقتصاد آنالین، 15 بهمن 1396. با توجه به این که در سال 1399 خط فقر در 

تهران به چهار میلیون و پانصد هزار تومان رسید، افزایش آمار مربوط به سال 1396 بدیهی است )»خط فقر در تهران در عرض دو 

سال تقریبا دوبرابر شده است«، دویچه وله فارسی، 2020/06/04(.

19  »کارتن خوابی چهارمین آسیب اجتامعی پایتخت/پاتوق گدایان و بی خامنان های تهران کجاست«، خربگزاری مهر، 31 شهریور 

.1393

20  »آخرین آمار آوارگان تهرانی/ میزبانی از هر کاتن خواب چقدر هزینه دارد«، خربگزاری مهر، 19 آبان 1397.

https://www.irna.ir/news/84229547/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84229547/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fararu.com/fa/news/370728/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%90-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/249848-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-53683458
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-53683458
https://www.mehrnews.com/news/2374886/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4454087/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
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و در میان شان اتباع کشورهای خارجی مثل افغانستان هم وجود دارند. با این حال، در چهارچوب طرح »انضباط شهری« 

که متصدی آن شهرداری تهران است و نیز در قالب »طرح ارتقای امنیت اجتامعی« که بازوی اجرایی آن نیروی انتظامی 

است، نه فقط معتادان »متجاهر« بلکه افراد موسوم به »اراذل و اوباش« نیز گاهی با اعامل خشونت در برابر دوربین های 

تلویزیونی دستگیر می شوند. کسانی هم که در زمان دستگیری بیش از مرصف شخصی خود حامل مواد مخدرند برایشان 

پرونده تشکیل شده، به دادگاه می روند و بنا بر نوع و مقدار مواد محکوم می شوند، بعضی هم حکم اعدام می گیرند.

ظرف سالیان گذشته دو اتفاق در رابطه با بی خامنان  های تهران زبانزد بوده است. نخست، طبق برخی گزارش ها در سال 

2016، تعدادی از بی خامنان ها در گورستان های اطراف شهر به منظور محافظت از خود در برابر رسما درون قربها زندگی 

می کردند، چیزی که از آن به عنوان پدیده ی گورخوابی سخن به میان آمد. زنان و کودکان هم در میان آن ها بودند. مقامات 

دولتی عنوان کردند که اغلب این افراد به مواد مخدر اعتیاد سنگین دارند. حتی به گفته ی استاندار تهران »گورخواب های 

نصیرآباد بی خامنان نبودند، این افراد معتادان متجاهر بودند و مساله گورستان نصیرآباد، بیش از اندازه بزرگ نشان داده 

شده است«.21  در این زمینه، حسن روحانی، رییس جمهور وقت عبارات پیش رو را به کار برد: »تاکنون درباره ی زیر پل  

خوابیدن به خاطر فقر شنیده بودیم اما اولین بار است که در مورد گورخواب ها می شنویم«.22  یک روز پس از سخنان 

روحانی، پلیس عملیاتی را برای پاک سازی بی خامنان ها از گورها ترتیب داد. نتیجه این شد که بیشرت گورخواب ها دوباره 

کارتن خواب شدند.23 

اتفاق دیگر به آتش کشیدن چادرهای مهاجران پاکستانی در سال 2016 در یکی از مناطق تهران است.24  در منطقه ی شهر 

قدس واقع در غرب تهران، سال هاست که بی خامنان ها، به ویژه پناهجویان پاکستانی در چادرهای موقت زندگی می کنند. 

در این اجتامعات که بسیاری از کودکان کارت شناسایی ندارند، خانواده ها عمدتاً از طریق زباله گردی امرار معاش می کنند. 

به گفته ی یکی از مسئوالن جمعیت امام علی، سازمانی که خدمات آموزشی برای کودکان فقیر ارائه می دهد، »مدیران 

شهری مدت هاست به دنبال نابودی این چادرها هستند اما می دانیم که اخیراً اشخاصی ناشناس که احتامالً مأموران پلیس 

لباس شخصی بودند، به منطقه آمده و ساکنان چادرها را تهدید به تخلیه می کنند«. این افراد ناشناس همچنین ساکنان 

محالت نزدیک به چادرها را تحریک به انجام اقدامی در این زمینه کرده اند. در نتیجه، چادرهای بی خامنان ها به آتش 

کشیده شد. علی اینانلو، مشاور فرماندار شهر قدس تقصیر را به گردن ساکنان محالت مجاور چادرها انداخت: »فرمانداری 

21  »استاندار تهران: گورخواب های نصیرآباد بی خامنان نبودند«، بی بی سی فارسی، 11 دی 1395.
22  ‘Iran'ın Evsizleri Boş Mezarda Yatarak Soğuktan Korunuyorlar’, Haberler, 28.12.2016.

23  »ماجرای گورخوابی یک ساله شد / گورخواب ها کجایند؟«، عرص ایران، 7 دی 1396.

24   »هیچ مسئولی در جریان به آتش کشیدن چادرهای بی خامنانان نیست!«، تابناک، 25 آبان 1395.

https://www.bbc.com/persian/iran-38476636
https://www.haberler.com/bos-mezarda-yatarak-soguktan-korunuyorlar-9107627-haberi/
https://www.asriran.com/fa/news/582401/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/641074/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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اطالعات دقیقی درباره ی عامالن این آتش سوزی ها ندارد اما احتامالً عامالن این موضوع کسانی اند که به خاطر مسئله ی 

امنیت و مشکالت بهداشتی ناشی از حضور بی خامنان ها عاصی شده اند« )هامن(.

نوع رویکرد مدیران شهری و کشوری و همچنین برخی از »سلربیتی های ارگانیک« آن ها نسبت به فقر و فقرای شهری 

را البته می توان در سایر موارد هم مشاهده کرد. مثالً در سال 2017 شهیندخت مالوردی، مشاور رییس جمهور در امور 

زنان در باب احتامل اجرای سیاست های عقیم سازی زنان کارتن خواب صحبت کرد و گفت این طرح باید بررسی کارشناسی 

بیشرتی شود. سپس به نحوی تناقض آمیز یکی از فعاالن حقوق حیوانات از سخن های وی دفاع کرد. سیام حق شناس که 

پیش تر به سبب انتقاد از عقیم سازی حیوانات ولگرد شناخته شده بود، در صفحه ی اینستاگرام خود چنین گفت: »منی شود 

که اینها تولید مثل کنند و بعد دولت با رسمایه مردم تولیدات اینها را سیر کند... تنها راه حل واقعی کنرتل کردن جمعیت 

کارتن خواب ها و حاشیه نشین ها، عقیم کردن اجباری است«.25  در پی این گفته ها، کارزارهای گوناگونی در فضای مجازی 

به راه افتاد و رسانه های نزدیک به دولت ایران اعالم کردند که این گفته ها صحت ندارند و مالوردی هرگز چنین ادعایی 

نکرده است. البته چندی بعد استانداری تهران »خواهان اجرای برنامه ای برای عقیم سازی زنان روسپی و کارتن خواب« 

شد. سیاوش شهریور، مدیرکل اجتامعی و فرهنگی استانداری تهران گفت »باید با پروژه ی قانع کردن زنان کارتن خواب، 

از  پرده  تنها  نه  رویکردها  قبیل  این  گرفته شود«.26   اجتامعی  آسیب های  از  بسیاری  تا جلوی  گیرد  عقیم سازی صورت 

بینش ها و سیاست های آشکارا ضّد اجتامعی و فقیرستیز مسئوالن دولتی و حکومتی ایران برمی دارد بلکه به هامن اندازه 

وابستگی شان به گرایشات زن ستیز و مردساالرانه را هم نشان می دهد.  

تهران اغلب از جانب مدیران شهری به عنوان شهری توصیف می شود که اگر استطاعت زندگی در آن را ندارید نباید در آن 

زندگی کنید. به بیان دیگر، زمانی که فردی پولی در بساط ندارد و با این حال می خواهد در تهران زندگی کند، باید هزینه ی 

این انتخاب را بپردازد. در حالی که این انتخاب در مواردی به قیمت جان تهی دستان و کارگران متام می شود، گاهی طبقات 

اجتامعی گسرتده تری نیز به موازات روندهای سلب مالکیت و خصوصی سازی هدف قرار می گیرند. در این بسرت، تهران 

شهری بوده که در آن سیاست های اقتصادی مشابهی در طول دوران شهردارهای مختلف از تکنوکرات های اصالح طلب 

)مثل کرباسچی در دهه ی 1990 و پیروز حناچی از 2018 به این سو( گرفته تا اصول گرایان )احمدی نژاد و قالیباف( پی 

گرفته شده است. به بیان دیگر، اگرچه اجزای گوناگون طبقه ی حاکم در جمهوری اسالمی منازعات سیاسی درونی خود 

را دارند، به لحاظ اقتصادی مسیر مشابهی را طی کرده اند. به همین دلیل است که پس از دهه ی 1990، نابرابری های 

25  »چه کسی پیشنهاد عقیم سازی کارتن خواب ها را داد؟«، سایت الف، 8 دی 1395.

26  »استانداری تهران خواهان اجرای برنامه ای برای عقیم سازی زنان روسپی و کارتن خواب شد«، بی بی سی فارسی، 12 دی 

.1395

https://www.bbc.com/persian/iran-38482986
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اجتامعی-اقتصادی در رسارس ایران و مشخصاً در تهران روز به روز افزایش یافته و اقشار متفاوتی از طبقات اجتامعی را به 

فالکت کشانده اند. انقالب 1979 که در زبان بنیان گذاران جمهوری اسالمی »انقالب مستضعفان« نام گرفت، امروزه آشکارا 

از طرف رهرب کنونی »مستضعفان« را به عنوان »امئه و پیشوایان بالقوه ی عامل برشیت« بازتعریف می کند. خامنه ای در 

پاسخ به کسانی که کلمه ی مستضعفین را بد معنا می کنند چنین گفت: »مستضعفین را بد معنا می کنند؛ مستضعفین را 

به افراد فرودست یا حاال اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب پذیر ]معنا می کنند[، یعنی آسیب پذیران؛ 

نه، قرآن مستضعف را این منی داند«.27  انقالب »مستضعفان« در دستان اسالم گرایان نتیجه ای جز ثرومتند شدن ذی نفعان 

و مسئوالن نظام حاکم از متام طیف های سیاسی )اسالم گرایان کالسیک و پسااسالم گرایان( و فقیرسازی کارگران، تهی دستان 

شهری و غیره نداشته است. بی دلیل نیست که بخشی از همین ذی نفعان سابق و فعلی، ظرف سالیان گذشته به اصطالح 

ردای »عدالت خواهی« به تن کرده و به جنگ پدران و مادران اسالم گرای خود رفته تا شاید در خیال خویش از »انقالب 

مستضعفان« اعاده ی حیثیت کنند، غافل از آن که دیگر از نظر ولی فقیه »مستضعفی« وجود ندارد. اجرای سیاست های 

رسمایه دارانه  نیز، به ویژه سیاست های نولیربال جهانی نشانگر میل وافر حاکامن ایران به رغم متام لفاظی های غرب ستیزانه 

و »استکبارستیزانه شان« به سهم بری از نظام جهانی انباشت رسمایه است. اگرچه دولت ها و حتی حکومت ها در ایران 

می آیند و می روند، اما آن چه تغییرناپذیر است فالکت و فقر طبقه ی کارگر و متام اجزای آن از جمله تهی دستان شهری 

است.

آنکارا به مثابه ی شهر زنجیره ای

دود  بوی  رو  کوچه  وقتی  می زنه/  تاریکی  وقتی 

زبونمه/  زیر  دوباره  شهرم  طعم  برمی داره/ 

آشغال دونی،  پالستیک،  ذغال،  کروکثیفی، 

الستیک، اگزوز، علف.

ازهل، رپر تُرک، آهنگ »طعم شهرم«28 

نه  پایتخت ها  به توسعه ی شهری آن هستیم.  نیازمند گریزی کوتاه  امروز،  آنکارای  نولیربال  به هویت  پرداخنت  از  پیش 

منادین  ارزش های  متام  حامل  و  دولت -ملت ها  دست  ساخته ی  شهرهایی  بلکه  مرکزی اند  دولت های  استقرار  محل  تنها 

آن ها هستند. آنکارا به عنوان شهری ظاهر می شود که در این معنا کامالً »ساخته شده« است. انتخاب آنکارا به عنوان 

27  »پاسخ رهرب انقالب به کسانی که کلمه مستضعفین را بد معنا می کنند«، راسخون، 10 آذر 1398.

28  برای ترجمه ی فارسی آهنگ بنگرید به اینجا.

https://rasekhoon.net/media/show/1478660/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=6VmokpSbLNA
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پایتخت جمهوری ترکیه در 1923 خرب از تحولی متاماً جدید می داد. پایتخت جمهوری دیگر یک استپ نبود، بلکه شهری 

مناسب زندگی مدرن بود که جمهوری منایندگی اش می کرد. هامن طور که آیدین می گوید، مفهوم استپ »منایانگر فقر، 

باید به واسطه ی دولت دگرگون می شد،  عقب ماندگی و فرشدگی یعنی بقایای گذشته بود«)آیدین، 2017: 47-46( که 

بنابراین استپ آنکارا باید به رسعت به روی اسکان، کشاورزی و جنگل کاری گشوده می شد. هامن قدر که استانبول نور 

چشم عثامنی ها بود، آنکارا قرار بود کارکرد مشابهی برای جمهوری جدید داشته باشد اما سیاست های شهری مشخصی 

باید ظرف مدت کوتاهی اجرا می شدند. در 1924، قانون شامره ی 417 بلدیه های آنکارا تصویب شد و عرصه برای توسعه ی 

شهری از طریق شکل های اولیه ی سلب مالکیت مهیا گشت. شهرداری آنکارا به حکم قانون بلدیه ها تأسیس شد و مسیر 

طی شده در توسعه ی استانبول برای آنکارا نیز اجرا شد. بعدها با ایجاد اداره ی توسعه تحت لوای شهرداری ها، برنامه ریزی 

شهری ترسیع شد و به سطوح گوناگونی دست یافت. در این چهارچوب، طرح لورچر که به عنوان نخستین طرح شهری 

آنکارا شناخته می شود، در 1925 اجرایی شد و بعد از هفت سال، پس از تصویب مجلس ملی ترکیه در 1932، طرحی 

دیگر به نام طرح یانسن که اصلی ترین طرح توسعه ی شهری آنکارا است به اجرا درآمد )باتومان، 2013(. اجرای طرح های 

توسعه ای منطقه ای به رسعت تبدیل به یکی از وظایف شهرداری ها شد که هدف از آن نه تنها تولید فضا در سطح کالن 

بلکه ایجاد رشایطی برای تحت کنرتل گرفنت فضای شهری از طریق شامره گذاری برای خیابان ها، جاده ها و حتی خانه ها 

بود.

بود.  دولتی  کارمندان  مسکن  مشکل  برای  راه حلی  یافنت  هدف  زیرا  می شد  تلقی  »باغ شهر29«  آنکارا  یانسن،  طرح  در 

طرح یانسن محدود به ساخت وساز دفاتر تجاری، صنعتی و دولتی و کسب وکارهای خصوصی در آنکارا منی شد، بلکه 

نخستین تقسیامت طبقاتی حول فضای شهری را به وجود آورد. در بخش قدیمی شهر، در نتیجه ی صنعتی سازی عالوه بر 

ساخت وساز آپارمتان ها، قیمت زمین نیز افزایش یافت و ساختامن های مجلل و عظیم، خیابان های پَهن، بلوارها، پارک ها، 

به مناطق حومه ای  به همین دلیل مسکن کارگران و تهی دستان شهری  ویالها و مسکن کارمندان دولتی پدید آمدند. 

آنکارا انتقال یافت و مبنای زاغه هایی را شکل داد که بعدها تبدیل به یکی از اصلی ترین مشکالت شهری شدند. به بیان 

دیگر، در این دوره، بوروکرات ها و کارمندان دولت در آنکارا به تدریج در محالتی مثل باغچه لی اِولر و ینی محله ساکن 

و تبدیل به نخبگان شهری شدند. هامن طور که طارق شنگول می گوید، کاملیسم که انقالبی بورژوایی را به مثر رسانده 

بود، موفق شد دولت-ملت را به عنوان بخش مهمی از پروژه ی نوسازی با ایجاد طبقات متوسط شکل دهد. در این بسرت، 

بازیگران واقعی توسعه ی شهری دوران نخستین جمهوریت نه فقط شامل بوروکراسی دولتی بلکه شامل طبقات متوسط 

29  Garden city
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هم می شد)شنگول، 2009(.

بین سال های 1950  و  یافت  افزایش  به رسعت  توسعه ی شهری  اجرای طرح های  نخستین سال های  در  آنکارا  جمعیت 

تا1970 به اوج خود رسید. جمعیتی که در 1926 حدود 57800 نفر تخمین زده می شد، در 1927 به 74553 نفر و در 

دهه ی  سال های  بازه ی  در  آنکارا  رشد جمعیت  نرخ  که  حالی  در   .)581  :2013 رسید)باتومان،  نفر   226712 به   1945

1940 تا 1950 معادل 30.8 درصد بود، در دوران دهه ی 1950 تا 1960 به 49.9 درصد رسید. از آن زمان به این سو، نرخ 

جمعیت آنکارا به تدریج کاهش یافته است. آنکارا که پس از دهه ی 1930 پا به عرصه ی صنعتی سازی گذاشت، تبدیل به 

مقصد توده های عظیمی شد که در طول دهه های 1950 تا 1980 از روستا به شهر مهاجرت کردند. شنگول این دوران را 

»شهری شدن نیروی کار« نام می دهد)شنگول، 2009: 122(. در این دوران، زاغه ها که از جانب جمعیِت پیش تر روستایی 

در نواحی دورافتاده ی کالن شهرها ایجاد و یا تسخیر شدند، هم برای دولت مرکزی و هم برای طبقات متوسط خطری 

عمده محسوب می شدند. به بیان دیگر، از آن جایی که تازه واردان به شهر منی توانستند در بخش رسمی اقتصاد شغلی 

دست و پا کنند، رو به فعالیت های غیررسمی به منظور امرار معاش آوردند در حالی که دولت مرکزی نیز زیر فشار ناشی 

از بحران بیکاری بود. این اقشار تهی دست همچنین وارد یک نربد طبقاتی آشکار علیه طبقات باالی جامعه شدند، نربدی 

که هژمونی اجتامعی-اقتصادی طبقات مرفه را به چالش می کشید. هامن طور که شنگول عنوان می کند، »در روزنامه های 

دهه ی 1940، نوشته های متعددی وجود دارد که مطالبه شان انجام اقدامات سخت علیه تازه واردان روستایی به شهر است 

یعنی کسانی که سیامی شهر را زشت کرده و احرتامی برای حقوق مالکیت قائل نیستند«)هامن، 126(. این تحوالت معنای 

بیشرتی می یابند وقتی جّو سیاسی بین املللی پس از پایان جنگ جهانی دوم را مّد نظر بگیریم. در نگاه حکومت ترکیه، 

زاغه ها نه تنها به عنوان نقاط سکونت تهی دستان بلکه همچون نقاطی حاوی »خطر رسخ« یا »چپ گرایی شهری« تلقی 

شده اند)هامن، 133(.

با رشد رسیع جمعیت آنکارا، دولت و شهرداری ها از نابسندگی طرح یانسن سخن گفتند. به همین دلیل، طرح یوجل-

اویبادین که شورای وزیران در 1957 تصویبش کرد، به عنوان سومین طرح شهری آنکارا اجرا شد. برخی از مهم ترین عنارص 

این طرح انجام اقداماتی علیه زاغه ها و تسهیل ساخت وساز ساختامن های چندطبقه بود. برنامه های توسعه ی شهری که از 

خالل سوداگری حول زمین در سال های آتی تقویت شدند، موجب تسهیل توسعه ی مناطق مسکونی در آنکارا در تطابق 

با رانت افزایش یابنده ی شهری در طول این دوران شد که خود نتیجه ی روند انباشت صنعتی بود.

در طول این دوره، طبقات متوسط و متوسِط باال به تدریج از طریق تعاونی های مسکن صاحب خانه شدند. از دیگرسو، 

تعداد و جمعیت زاغه ها در شهرهایی مثل آنکارا و استانبول به نحو شگفت انگیزی افزایش یافت. برای مثال در سال 1958، 
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تعداد زاغه ها در آنکارا 45850 و جمعیت آن ها چیزی حدود 222275 بود)هامن، 204(. با افزایش در زاغه ها، واکنش های 

دولت مرکزی و شهرداری ها نیز به هامن نحو تغییر کرد. در حالی که از یک سو عمدتاً سیاست های تخریب و تخلیه ی 

زاغه ها به منظور »حل مسئله ی زاغه ها« دنبال می شدند، از دیگرسو، بعضی سیاست های َروادارانه از قبیل اعطای سند 

زمین به ساکنان زاغه ها به اجرا درآمدند. با این حال، در این بسرت، تفاوت هایی بین گروه های ذی نفع در مناطق زاغه نشین 

مشاهده شده است.

تغییرات رادیکال در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 که حیات سیاسی ترکیه را تحت تأثیر قرار داد، اثراتی هم بر 

زندگی شهری داشت. کودتای 12 سپتامرب 1980 آغازگر عرصی رساپا نوین بود. سیاست های توسعه اِی ملی پیش از دهه ی 

1980 اهمیت خود را از دست دادند و پس از 1980 راه برای ظهور عرص نولیربال با دولت »حزب مام میهن« هموار شد. 

بعضی از پژوهش گران، الگوی شهری شدن پیش از 1980 را »نرم و ادغامی« تلقی می کنند، در حالی که سیاست های شهری 

پس از این دوره را »طردکننده و تهاجمی« می نامند. به گفته ی شنگول، یکی از مهم ترین تأثیرات دوران پس از 1980 بر 

حیات شهری »شهری شدن رسمایه« بود)شنگول، 2009: 137(. بازیگران اصلی کودتای 1980 که بنیان گذاران سیاست های 

نولیربالی هم محسوب می شوند، نقشی اساسی در این دوران گذار ایفا کرده اند. بنیان های کارآفرینی شهری در همین دوره 

شکل گرفتند. کورکوت بوراتاو، اقتصاددان سوسیالیست تُرک، معتقد است هدف اصلی سیاست های »حزب مام میهن« 

در قبال توده های تهی دست »ایجاد پایگاه رأیی بود که حامی دولت و تا جای ممکن فاقد خصوصیات و آگاهی طبقاتی 

باشد«)بوراتاو، 2016: 125(. اما هامن طور که بوراتاو تأکید می کند، عفوها و ارائه ی مجوزهای ساخت وساز برای ساکنان 

زاغه ها هرگز هزینه ای برای دولت در بر نداشته است.

پوپولیسم »فاسد« حزب مام میهن قرار بود سیاست جریانات اسالم گرا را که در اواخر دهه ی 1980 و اوایل دهه ی 1990 

در حال قدرت گیری بودند، متأثر کند. پیش از پرداخنت به سیاست های اجتامعی-اقتصادی دولت های اسالم گرا و حزب 

عدالت و توسعه در عرصه ی حکمرانی شهری، نگاهی کوتاه به سیاست های نولیربالی در سال های زمامت تورگوت اوزال 

خالی از فایده نیست. هامن طور که نولیربالیسم با کودتاگران شیلی همچون الگویی جهانی معرفی شد، خونتای نظامی 

گذار به نولیربالیسم را در ترکیه تسهیل کرد. به گفته ی چاوش اوغلو، درست پس از 12 سپتامرب 1980، »شوراها، شهرداری ها، 

احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و روزنامه ها تعطیل شدند، فعالیت های سندیکایی و اعتصاب ممنوع شد، روز یکم 

از مردم شکنجه و  نفر  اعدام برقرار شد، هزاران  از تقویم خارج شدند، حکومت نظامی و احکام  و بیست وهفتم می 

محکوم به حبس های طوالنی شدند، 50 نفر اعدام شدند، حدود 650هزار نفر دستگیر و تقریباً 30هزار نفر از کار اخراج 

شدند«)چاوش اوغلو، 2016: 181(. هدف از سیاست های اقتصادی موسوم به »تصمیامت 24 ژانویه« که در چهارچوب 
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و  اجتامعی  مسئولیت های  از  دولت  نشاندن  عقب  درآمدند،  اجرا  به  اصالحی  برنامه های  و  نولیربال  ساختاری  تعدیل 

دولتی،  یارانه های  اکرث  ملی، حذف  پول  از  ارزش زُدایی  این تصمیامت،  در چهارچوب  بود.  بنابراین کوچک سازی دولت 

نابودی موانع ورود رسمایه ی خارجی و افزایش رسمایه گذاری های مالی خارجی در بخش های گوناگون رخ داد. عالوه بر 

این، خصوصی سازی شدیداً روند بیکاری، فقر و مهاجرت به شهرها را ترسیع کرد. در حالی که سهم »ُمزدبگیران از درآمد 

ملی از 30 درصد به 15 درصد کاهش یافت و همراه با کاهش ارزش ارز ملی ارزش دالر آمریکا 15 برابِر لیر ترکیه شد، 

صادرات تنها 3 برابر رشد داشت«. بنابراین ترکیه در دهه ی 1980 تبدیل به »یکی از ناعادالنه ترین کشورها برحسب توزیع 

درآمدی شد«)هامن، 184-185(. یکی از مسائل اساسی ای که محرک توسعه ی شهری در این دوره شد، ترسیع انباشت 

رسمایه حول فضا است. قانونی که در 1984 تصویب شد، منجر به شکل گیری شهرداری های کالن شهرها شد. در این دوره، 

برای نخستین بار، شهرداری ها از دولت مرکزی استقالل نسبی یافتند و همین امر عرصه را برای ظهور مشارکت رسمایه های 

دولتی-خصوصی-خارجی و انجام پروژه های عظیم فراهم آورد. »اداره ی توسعه ی مسکن انبوه« )TOKI( که در سال های 

آتی تبدیل به یکی از اصلی ترین بازیگران بخش مسکن شد، در سال 1984 تأسیس شد.

آنکارا در دوران مدیریت شهری نولیربال

بود، در  یافته  اندازه ی یک کالن شهر گسرتش  به  آنکارا که  به شهرداری کالن شهر شد.  تبدیل  آنکارا در 1984  شهرداری 

این سال ها شاهد روند نولیربال سازی در مدیریت شهری بود. ملیح گُکِچک30  بدون شک معامر آنکارای نولیربال است. 

گُکچک که از 1994 تا 2017 شهردار آنکارا بود، در سخرنانی استعفا از خدمت خود خالصه ای از تاریخ نولیربالی آنکارا را 

بدین تریب بیان کرد:

»23 سال از روزی که شهردار آنکارا شدم می گذرد. خدا را شکر، سعی کرده ام در پنج دوره ی 

تصدی خودم به آنکارا خدمت کنم. مایلم آن چه در این 23 سال انجام داده ام را توضیح دهم. در 

1994، آنکارا هنوز به عنوان استپ شناخته می شد. شهر پُر از میخانه و روسپی خانه بود. امروز 

آنکارا شهری بدون زیارتگاه نیست، بلکه شهر ایامن است. آنکارا مرتو را با ما شناخت. تله کابین 

شهری را ما به آنکارا آوردیم. بزرگ راه ها را گسرتش دادیم. 312 پُل، زیرگذر و روگذر ساختیم. 

139 پُل هوایی احداث کردیم)...( اینک تعداد خودروها 7 برابر شده اما آیا ترافیکی می بینید؟ 

تقاطع های  از طریق ساخت  اتوبان جدید احداث کردیم.  بلوار جدید، 7255 کیلومرت  ما 146 

30  Melih Gökçek
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غیرهم سطح مانع از تصادفات رانندگی شدیم. 5 دروازه برای شهر ساختیم. زمانی که ما شهردار 

شدیم، به خاطر آلودگی هوا پرندگان از درختان می افتادند. ما هوا را پاکیزه کردیم. در مجموع 

15315 کیلومرت زیرساخت ایجاد کرده ایم. پیش از ما، از شیر آب گِل می آمد. پیش از ما مناطق 

ماماک و چانکایا به خاطر بوی زباله غیرقابل تحمل بودند. ما تسهیالت بازیافت زباله را بنیان 

گذاشتیم. استپ آنکارا اینک آنکارای سبز نامیده می شود«. 31

طبق گفته های گُکچک به خوبی می توانیم هویت نولیربالی آنکارا که در دگرگونی شهری، اعیان سازی، احداث پروژه های 

عظیم، افزایش چشم گیر تعداد مراکز خرید، ظهور مساجد غول پیکر، تکثیر پارک های تکنولوژی، پردیس های دانشگاهی و 

مناطق صنعتی سازمان یافته تجلی داشته را مشاهده کنیم. در حالی که متام این پروژه ها در شهر نولیربال اجرایی می شوند، 

از یک سو، شاهد آنیم که نخبگان شهری و گروه های پردرآمد به عنوان »صاحبان شهر« با حامیت رسمایه های دولتی و 

خصوصی ظاهر می شوند و از دیگرسو، کارگران و تهی دستان شهری که همچون عنارص »نامطلوب« قلمداد می شوند، 

به طور پیوسته از متام حقوق خود محروم می مانند. در صفحات پیش رو سعی می کنم نگاهی دقیق تر به اجزای گوناگون 

این روند داشته باشم.

یک شهر چند بار به فروش می رسد؟ یا دگرگونی شهری در آنکارا

پروژه هایی که تحت عنوان دگرگونی شهری32  شناخته می شوند از جمله اسرتاتژی های اصلی انباشت رسمایه در شهرهای 

نولیربال هستند. هامن طور که باتومان می گوید، پروژه های دگرگونی شهری در ترکیه به سه شکل تحقق یافته اند. در حالی 

که شکل نخسِت دگرگونی شهری در باب زمین هایی در مناطق حومه ای است که هنوز ماهیت شهری ندارند اما به روی 

توسعه ی شهری گشوده شده اند، شکل دوم تغییراتی است که در نواحی زاغه نشین به وجود آمد که پیش تر حومه ای بودند 

اما اینک در نتیجه ی گسرتش شهر در محدوده ی شهری قرار گرفته و در نتیجه قیمت های زمین در آنجا افزایش یافته است. 

شکل سوم نیز اعیان سازی نقاط مرکزی شهر است)باتومان، 2013(. شهرداری کالنشهر آنکارا تا سال 2011 امضای خود را 

پای 45 پروژه ی دگرگونی شهری گذاشته و حدود 50هزار زاغه را بین سال های 2004 تا 2011 تخریب کرده است. در حالی 

که 20هزار زاغه در منطقه ی آلتین داغ تخریب شدند، تعداد تخریب ها در منطقه ی دره ی دیکمن واقع در چانکایا به بیش 

از 10هزار مورد رسید. در چهارچوب پروژه ی دگرگونی شهرِی »ورودِی شامل آنکارا« بیش از 7هزار زاغه تا سال 2011 

31   »استعفای ملیح گُکچک«، روزنامه ی سوزجو، 28 اکترب 2017.

32  Urban Transformation

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/melih-gokcek-istifa-ediyor-son-dakika-haberleri-2067360/
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نابود شدند. همچنین، 3093 زاغه در 2016، 2000 زاغه در سال 2017 و 3000 زاغه هم در سال 2018 تخریب شدند. 33

این واقعیت مسلّم که بخش ساخت وساز، نیروی محرکه ی الگوی توسعه ی حزب عدالت و توسعه بوده از جانب پژوهشگران 

زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع، به گفته ی سومنز، بخش ساخت وساز، آشکارترین بخش ُمعرّف سیاست و 

ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه است. عالوه بر این، این بخش نه تنها بیانگر انگیزه های حزب عدالت و توسعه است، 

بلکه مناینده ی طبقه ی رسمایه داری در ترکیه است که در حزب عدالت و توسعه تجلی یافته زیرا این بخش مستلزم مواد 

خام و سایر تسهیالتی است که دیگر بخش های صنعتی و مالی مثل حمل ونقل، انبارداری، بانک داری، بیمه، مستغالت و 

امنیت خصوصی فراهم می کنند. بنابراین، این بخش ها نیز به موازات بخش ساخت وساز گسرتش می یابند)سومنز، 2015: 

117-116(. پروژه های حزب عدالت و توسعه در این زمینه که بین منتقدان به عنوان »جنون ساخت وساز« شناخته می شوند 

در شکل مشارکت دولتی-خصوصی به هامن ترتیبی که باب جسوپ و دیوید هاروی توضیح می دهند، اجرایی شدند. در 

این بسرت، پروژه های دگرگونی شهری از یک سو از طرف شهرداری های کالنشهرها و »اداره ی توسعه ی مسکن انبوه- وزارت 

محیط زیست و شهری سازی« و از سوی دیگر رشکت های خصوصی مستقل و یا وابسته به آن ها تحقق یافته اند. »اداره ی 

توسعه ی مسکن انبوه« تبدیل به نقش آفرین اصلی کارآفرینی شهری در طول سال های حکومت دولت های حزب عدالت 

و توسعه شده است. این اداره که در 1984 با ایدئولوژی ناشی از کودتای 12 سپتامرب تأسیس شد، به عنوان ترکیبی از متام 

بازیگران مسلط در بازار مسکن پیش از 1980 ظهور کرد)باتومان، 2013(. در این چهارچوب، این اداره نقشی را که پیش تر 

مافیای زاغه ها، بسازبفروش ها و سوداگران زمین داشتند به نحوی منطقی تر ایفا می کند. در بین ویژگی های خاص »اداره ی 

توسعه ی مسکن انبوه« وابستگی آن به مقام نخست وزیری )در سیستم قبلی، و ریاست جمهوری در سیستم فعلی( و 

معافیت از متام مالیات های تولیدی به چشم می خورد. این اداره تبدیل به ابزار سودمندی، نه فقط در پروژه های دگرگونی 

شهری بلکه در متام پروژه های ساخت وساز اجراشده از جانب حزب عدالت و توسعه شده است.

اگرچه پروژه های دگرگونی شهری از جانب دولت به عنوان پروژه هایی معرفی شدند که ضامن رفاه شهروندان هستند، 

شهرنشینان، به ویژه کسانی که از لحاظ اقتصادی محروم ترین بخش ها هستند، سهمی به جز آوارگی، بینوایی و به حاشیه رفنت 

نداشته اند. اغلب زاغه نشیناِن آواره شده یا ساکنان سابق محله ها تحت عنوان دگرگونی شهری تصفیه می شوند. برای مثال، 

زمانی که بخش های باقیامنده ی پروژه ی دگرگونی شهری »دره ی دیکمن« در سال 2006 آغاز به کار کرد، مردم محله دست 

آنکارا در واکنش به مقاومت مردمان محله سیاست های مقابله جویانه را در پیش  به اعرتاض زدند. شهرداری کالنشهر 

گرفت و درمانگاه محله را تعطیل کرد، قیمت آب را افزایش داد و ارائه ی خدماتی مثل تلفن، پُست و برق را متوقف کرد. 

33   شهرداری آنکارای بزرگ، گزارش فعالیت ساالنه، 2004 تا 2018.
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ساکنان محله مجمعی عمومی را شکل دادند تا از حقوق خود دفاع کنند. این ابتکارعمل مردمی به سّد شهرداری و پلیس 

برخورد. در 2011، شهرداری مذاکراتی را با ساکنان محله ترتیب داد تا آن ها را ترغیب به ترک محله و رفنت به خانه های 

منطقه ی کوسونالر در ماماک کند و پیشنهاد صاحب خانه شدن در ازای پرداخت قسطی 15ساله را به آن ها بدهد. در 

2012، هنگامی که مذاکرات بین شهرداری و مردم محله بدون نتیجه ماند، سه حمله برای تخریب از سوی شهرداری انجام 

شد. هامن طور که آشکارا در مثال پروژه ی دره ی دیکمن مشاهده می شود، سهم مردمان محالت از پروژه های دگرگونی 

شهری چیزی به جز سلب مالکیت و آوارگی نبوده است.

ساکنان  زندگی های  تنها  نه  شهری  دگرگونی  عنوان  تحت  انبوه«  مسکن  گسرتش  »اداره ی  ساخت  آپارمتانی  مجتمع های 

پیشین این مناطق را متأثر کرده اند بلکه به نحوی ریشه ای پراتیک های روزانه ی گروه های درآمدی متوسط و پایین در 

خانه های جدید را نیز تغییر داده اند. به بیان دیگر، دگرگونی شهری یک دگرگونی اجتامعی ریشه ای را هم سبب شده 

است. طاهره ارمان که در باب تجارب ساکنان مجتمع مسکونی کاراجائورن که ساخت »اداره ی گسرتش مسکن انبوه« 

است پژوهش کرده، ساکنانی که پس از تخریب زاغه هایشان در بلوک های چندطبقه ی این مجتمع های مسکونی اسکان 

یافته اند، به دقت به تغییرات و تناقضات بنیادین در کنش های زندگی روزمره ی ساکنان این مجتمع ها می پردازد. سبک 

زندگی ساکنان پیشین زاغه ها که در آپارمتان ها اسکان مجدد یافته اند با هنجارهایی که به آن ها تحمیل می شود در تضاد 

است. هامن طور که ارمان می گوید، کسانی که می توانند بر این تناقضات غلبه کنند »طبقه ی متوسط پایین« جدیدی را به 

وجود می آورند و در زندگی شهری ادغام می شوند و عموماً این روند از خالل ایدئولوژی محافظه کاری دینی شکل می گیرد. 

را تشکیل می دهند)ارمان،  یا تهی دست ساکنان  بیابند، بخش های حاشیه ای  کنار  تناقضات  این  با  کسانی که منی توانند 

2016(. در این معنا، پروژه های اسکان مجدد »اداره ی توسعه ی مسکن انبوه« نه تنها پروژه هایی ضّد مسکن اجتامعی اند، 

بلکه تجلیات روندی ایدئولوژیک اند که جامعه پذیری و همبستگی را نابود می کند. ساکنان آپارمتان های ساخته ی »اداره ی 

توسعه ی مسکن انبوه« در مناطق پیرامونی شهر اکرثاً محروم از امکان های معارشت اجتامعی اند و ساکنان آنها به خاطر 

توسعه ی کم حمل ونقل عمومی به سادگی منی توانند به مرکز شهر بروند، در نتیجه تحرک فضایی بسیار محدودی دارند، 

به عنوان   TOKI اداره ی بنابراین، ساختامن های ساخت  این مجتمع های مسکونی.  زنان ساکن در  با  رابطه  به ویژه در 

جزایری مرتوک، مسکن جمعیتی می شوند که اسیر دستان ایدئولوژی اسالم گرای نولیربال است. با این حال، حزب عدالت و 

توسعه از طریق ایجاد شبکه های اجتامعی گسرتده برای کمک به تهی دستان یا ساکنان مجتمع های مسکونی نوساز موفق 

شده شبکه های مبتنی بر اعتامد را همچون شکلی از حکمرانی بر تهی دستان شهری شکل دهد)کارامان، 2013(.

ساکنان  از دست  بودند  فقیر  و  کارگرنشین  پیش تر محالت  که  است. محالتی  اعیان سازی  دگرگونی شهری،  دیگر  تجلی 
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تقدیم طبقات متوسط )جدید( می شوند،  و  گرفته شده  پروژه های دگرگونی شهری  از  قدیمی شان تحت عنوان بخشی 

روندی که معموالً عرصه را برای نوسازی بخش هایی از منطقه فراهم می کند. از آن جایی که مناطق »بافت فرسوده« به 

مراکز شهر نزدیکی دارند، ارزش مالی بسیاری پیدا کرده و مستلزم تغییر در مالکیت زمین می شوند. این طبقات متوسط 

)جدید( که از طرف دولت، شهرداری و بخش خصوصی هم مورد حامیت قرار می گیرند، به رسعت به سبب ارزش های 

زیاد زمین هایشان ثرومتند می شوند. قدیمی ترین منونه ی این روند در آنکارا در آوارگی زاغه نشینان منطقه ی قلعه ی آنکارا 

مشاهده می شود که در 1998 آغاز شد و در 2016 پایان یافت. هامن طور که گُرک و تیلیچ عنوان می کنند، نخستین منونه ی 

ابتکار شهرداری های سوسیال دموکرات آغازید و پس از 2000، شهرداری های اسالم گرا این  با  روند اعیان سازی در ترکیه 

پروژه را ادامه دادند)گُرک و تیلیچ، 2016(. شهرداری آنکارا تحت لوای حزب عدالت و توسعه ارزش های اسالمی را از طریق 

پروژه های نوسازی مثل پروژه ی مسجد حاجی بایرام در منطقه ی اولوس ترویج داده است. این پروژه ها همچنین عرصه 

را برای گسرتش دگرگونی شهری از خالل بخش فعال توریسم، میزبانی ایونت های بین املللی، برگزاری کنرست های خارجی 

و غیره، که خصلت دیگر شهرهای نولیربالی اند، فراهم کرد. هر دو پروژه ی نوسازی »مسجد حاجی بایرام« و »منطقه ی 

حامم اونو« با هدف تبدیل »بافت های فرسوده ی شهری« به نقاط توریستی/فراغتی اجرا شدند، هرچند با محتوایی مذهبی 

که مناسب پایگاه اجتامعی حزب عدالت و توسعه یعنی اقشار محافظه کار دینی است. روند اعیان سازی هم در مراکز 

شهر و هم در نواحی بیرونی شهر روی می دهد. اعیان سازی گاهی از طریق »حومه ای سازی« رخ می دهد که موجب رشد 

بیرونی شهر می شود. عالوه بر پروژه های مسکن لوکس که به عنوان »آپارمتان های منظره دار« شناخته می شوند، فضاهای 

مرصف محوری مثل مراکز خرید، رستوران ها، مکان های فراغتی خصوصی و مجموعه های ورزشی شکل می گیرند و در 

هامن حال پروژه های مسکونی تبدیل به »شهری در خود« می شوند. مناطقی مثل امیدکوی در آنکارا در نتیجه ی روند 

مشابهی ظاهر شدند. در حالی که طبقات متوسط و متوسِط باال ترجیح می دهند در این مجموعه ها یا محله های مجزا 

زندگی کنند که از مرکز شهر فاصله دارند، افزایش عظیمی هم در نرخ مالکیت خودرو و استفاده از خودروهای شخصی 

به وجود آمده است.

عرص معابد مرصف

که  شهرهایی  در  می شوند.  ترویج  به شدت  پراتیک های مرصفی  است،  هژمونیک  آن  در  نولیربالیسم  که  جامعه ای  در 

ذهنیت و سیاست های نولیربال اجرایی و مسلط شده اند یعنی در شهرهای نولیربال، وجود افراد پیش از هر چیز از خالل 

پراتیک های مرصفی افراطی و لوکس شکل گرفته و ارزیابی می شود. دولت ها و شهرداری ها و بخش خصوصی که بازوهای 
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اجرایی این سیاست ها هستند، سهمی در روند کسب منفعت برای عموم ندارند زیرا فضاهای شهری را در سازگاری با 

انباشت رسمایه بر اساس نیازهای جهانی سازی و رسمایه ی خارجی تنظیم می کنند. وجه دیگر روندهای دگرگونی شهری 

که ذکرشان رفت از خالل ساخت مراکز خرید مجلل در مراکز شهر یا بخش های بیرونی آن تحقق می یابد. بنابراین، مراکز 

خرید از جمله آشکارترین مکان های مرصفی در شهرهای نولیربال بوده اند. مراکز خرید در عرص نولیربال کارکرد متفاوتی 

نسبت به بازارها، بازاربزرگ ها یا پاساژهای قدیمی در دوران پیش دارند. عالوه بر ظهور مراکز خرید، استفاده ی گسرتده 

از کارت های اعتباری و خرید اقساطی منجر به افزایش آشکار در قدرت خرید طبقات متوسط شده است)ارکیپ، 2019(. 

بنابراین، مرصف کنندگان عمده ی معابد مرصف از قبیل مراکز خرید همین طبقات بوده اند. استفاده ی وسیع از مراکز خرید 

همچنین موجب غیررضوری شدن و ورشکستگی بقالی ها، سوپرمارکت های کوچک یا فروشگاه های محله شده اند. ظهور 

و گسرتش فروشگاه های زنجیره ای در کنار مراکز خرید نقش مهمی در این روند داشت. به بیان دیگر، بازارهای مبتنی بر 

رسمایه های بزرگ که در شکل مراکز خرید یا فروشگاه های زنجیره ای پدید آمدند، مبنای نابودی فروشگاه هایی را ایجاد 

 Sok, Migros, Çagdas ,Bim, A101 کردند که مبتنی بر رسمایه ی ُخرد و شخصی بودند. فروشگاه های زنجیره ای  از قبیل

و Carrefour که مبتنی بر رسمایه ی داخلی یا خارجی اند با رشد رسیع مراکز خرید گسرتش یافته اند. برای مثال، هامن طور 

که ارکیپ می گوید، »از 2010 تا 2015، فروشگاه بیم از بین 50 فروشگاه زنجیره ای در حال رشد در رسارس جهان رتبه ی 

نوزدهم را به خود اختصاص داده است«)هامن، 38(. در ترکیه، مراکز خرید یا »آ.و.م ها« برای نخستین بار در اوایل دهه ی 

1990 تأسیس شدند. نرخ افزایش یابنده ی مراکز خرید در ترکیه در طول 24 سال گذشته منایانگر این است که چگونه 

مرصف تبدیل به کنشی مسلط شده است: »تعداد کل مراکز خرید از عدد 12 در 1995 به عدد 264 در سال 2011، به 

345 در 2014، به 369 تا مارس 2016 و به 411 در سال 2018 رسیده است«)هامن، 41-42(. در همین حین، استانبول، 

آنکارا و ازمیر شهرهایی اند که باالترین تعداد مراکز خرید را دارند.

زمانی که دیوید هاروی در سال 2012 به آنکارا آمد، »جنون ساخت وساز«ی را که در استانبول مشاهده کرده بود در آنکارا 

 Ankamall, Kentpark, CEPA, Gordion, Arcadium, به عنوان »جنون مراکز خرید« توصیف کرد. مراکز خریدی مثل

از بزرگ ترین  از جمله معروف ترین مراکز خرید آنکارا هستند. یکی   Nata Vega و Armada, Next Level, Taurus

مشکالت ناشی از احداث مراکز خرید تأثیر منفی آن ها بر ترافیک شهری است، اما این مشکل، که می توان به نوعی آن را 

اِشغال فضای عمومی در نظر گرفت، از جانب مدیران شهری جدی گرفته منی شود. ویژگی دیگر مکان های مرصفی لوکس 

از قبیل مراکز خرید مدرن این است که آن ها مخصوص گروه ها یا طبقات مشخصی اند. رشکت های پیامن کاری خصوصی 

معموالً مسئولیت محافظت از این مراکز خرید را بر عهده دارند و مثالً مانع از ورود متکدیان، کودکان کار یا بی خامنان ها 
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به این فضاهای اصطالحاً عمومی می شوند. سازوکارهای تفکیک فضایی بین طبقات در شهرهای نولیربال در متام فضاهای 

عمومی رویت پذیرند. گروه های کم درآمد ساکن شهر، که بعضی از آن ها از طریق نوسازی ها آواره شده اند، نه تنها برحسب 

مسکن به نقاط بیرونی شهر رانده می شوند بلکه حق ورود به برخی فضاهای عمومی/خصوصی را هم از دست می دهند. 

از این رو، تداوم بخشی از هژمونی اسالم گرای نولیربال مدیون ظهور مراکز خریدی بود که، به گفته ی احمد داووداوغلو، 

»متربک به دعا« بودند)اوزون چارشیلی بایسال، 2015(.

مناره های آنکارا

را  آن  جای  مبادله  ارزش های  می شوند،  نابود  عمومی  فضاهای  مرصفی  ارزش های  که  حالی  در  نولیربال،  شهرهای  در 

منظور  به  فضاها  معنوی  یا  تاریخی  ارزش های  بر  غالباً  توسعه  و  عدالت  اگرچه حزب  ترکیه  در  مثال،  برای  می گیرند. 

مرشوعیت بخشی به پروژه های دگرگونی شهری تأکید داشته است، اما ارزش های تجاری همواره غلبه پیدا کرده اند. پیامد 

دیگر دگرگونی شهری در ترکیه ساخت وساز و بازسازی مجلل مسجدهای جدید و قدیمی بوده است. دگرگونی شهری 

نولیربالی با منطق محافظه کاری دینی در طول حکمرانی حزب عدالت و توسعه شهرت یافت و در شکل احیای ارزش ها و 

معامری عثامنی یا آن چه نوعثامنی گری نامیده می شود، تجلی یافته است. بنیان این تلقی در ایده ی شکوهمندی »دوران 

طالیی قدیم« و حرست برای آن گذشته ریشه دارد. بنابراین، مساجدی که در چهارچوب پروژه های دگرگونی شهری تحت 

لوای حزب عدالت و توسعه بازسازی شده یا احداث شده اند، بیانگر تصور شهر ایدئال از منظر سیاست اسالم گرایانه اند.

رابطه ی بین مراکز خرید و مساجد، آن گونه که در استانبول و آنکارا به چشم می آید، قابل توجه است. در برخی موارد، 

عنوان شده که با توقف احداث پروژه ها در زمین هایی که برای ساخت وساز مراکز خرید و مجتمع های مسکونی اختصاص 

یافته اند، مساجد تأسیس خواهند شد. در موارد دیگر، گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهند بعضی از رشکت های 

ساختامنی که به قیمت های ارزان زمین هایی را از شهرداری خریداری کرده بودند با ادعاهایی مثل این که »می خواهیم 

در اینجا مسجد بسازیم« در واقع مراکز خرید تأسیس کرده اند. عالوه بر این، بعضی گزارش ها حاکی از پروژه های مشرتک 

ساخت »مراکز خرید دارای مسجد مستقل« هستند که منونه ی بارز عبارت »هم عبادت، هم تجارت« است. دو منونه ی 

 »Begendik شناخته شده از پروژه های مشرتک مراکز خرید دارای مسجد در آنکارا وجود دارند. می دانیم که »گروه تجاری

از 1994 تا 2017 در مغازه ی بزرگی زیر »مسجد کوجاتپه«ی آنکارا، که مدت ها بزرگ ترین مسجد این شهر لقب گرفته 

بود، به مشرتیان خود ارائه ی خدمت کرده است. پس از تعطیلی این مغازه، فروشگاه زنجیره ای »Çagdas« جای آن را 

گرفت. مورد دوم، فروشگاه کاالهای ترخیص نشده از گمرک در زیر مسجد »ملیکه خاتون« واقع در منطقه ی اولوس است. 
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پیوند عبادت و تجارت همواره یکی از شعارهای اصلی جریانات اسالم گرای ترکیه، به ویژه پس از قدرت گیری حزب عدالت 

و توسعه بوده است. پس جای شگفتی نیست که گذر از عبادت به تجارت و مرصف در فضایی یکسان صورت پذیرد.

البته هامن طور که تورک اوزو بیان می کند، اقتصاد سیاسی مساجد رصفاً به درهم تنیدگی تجارت و عبادت محدود منی شود: 

»ساخنت یک مسجد امن ترین راه برای اِشغال یک زمین عمومی است. در طرح های برنامه ریزی شهری، آن قطعاتی از زمین 

که برای استفاده ی همگانی اختصاص یافته اند، مثل فضاهای سبز و مدارس، منابع درآمدی خوبی برای کسانی است که 

به رسعت قصد دارند مسجد بسازند«)به نقل از مجله ی سولفاسول، 2012: 4(. از این رو، در طول دوران حکمرانی حزب 

عدالت و توسعه هزاران مسجد در همکاری با »اداره ی توسعه ی مسکن انبوه« به مثابه ی بخشی از پروژه های دگرگونی 

شهری احداث یا بازسازی شده اند. بهرتین منونه »مسجد مرکزی شامل آنکارا« در چهارچوب »پروژه ی توسعه و دگرگونی 

شهری ورودی شامل آنکارا« است. در این پروژه، عالوه بر مسجد مرکزی، یک مجموعه ی فرهنگی، پارکینگ، کتابخانه، 

مسافرخانه و فروشگاه هایی با معامری عثامنی وجود دارند. سود ناشی از توریسم مذهبی به شهرداری کالنشهر آنکارا 

و رشکت های خصوصی وابسته به آن رسازیر می شود. این مثال پیامد آشکار شکل گیری یک شهر محافظه کار در دوران 

نولیربال است، درست هامن طور که گنجای رستر)2018( بیان می کند.

آنکارا شهر چه کسی است؟

تجلیات فقر شهری تنها محدود به زاغه ها یا بافت های فرسوده منی شوند. فقر شهری پدیده ای است که تقریباً در متام 

فضاهای عمومی در اَشکال متفاوت در شهرهای نولیربال تظاهر می یابد. عالوه بر دستفروشان خیابانی، گروه های بزرگی 

از قبیل متکدیان، زباله گردان، کارگران روزُمزد، بی خامنان ها، کودکان کار، کارگران جنسی، مهاجران آواره یا پناهندگان در 

عرصه های گوناگون اقتصاد غیررسمی فعالیت می کنند و اَشکال مختلف تهی دستی شهری را پدید می آورند. افزون بر فقر 

و فشارهای مادی بر فقرا، فشارهای اجتامعی-فرهنگی هم بر آن ها وارد می شوند. در این بسرت، در حالی که از یک سو 

مبارزه علیه فقر و فقرا از خالل اقدامات حقوقی جریان می یابد، از سوی دیگر در عرصه ی منادین هم تصاویری از آنان 

به عنوان افرادی »مشکوک، انگل، بی اخالق، مجرم و تهدیدهای سیاسی« ترسیم می شود.

بنا به پژوهشی به نام »نقشه ی فقر شهری آنکارا«)2012( »تعداد تهی دستان مناطق شهری آنکارا که درآمد سالیانه شان 

کمرت از خط فقر نسبی است، 342485 نفر است«. عالوه بر این، گفته می شود که خط فقر مطلق در مناطق شهری آنکارا 

با توجه به قیمت های سال 2012 ساالنه چیزی حدود 4252 لیر و نرخ فقر 7.3 درصد بود. در این چهارچوب، مناطقی با 

باالترین میزان فقر نسبی آکیورت، املاداغ و کازان هستند، در حالی که مناطق دارای کم ترین نرخ اتیِمسگوت، چانکایا، 
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این، طبق داده های سازمان آمار ترکیه در سال 2017، نرخ اشتغال در  بر  افزون  ینی محله، چوبوک و پوالتلی هستند. 

آنکارا 11.1 درصد بود. طبق داده های سال 2013، کل اشتغال در آنکارا معادل 230000 نفر بود. تعداد کارمندان رسمی 

1000456 و تعداد کارمندان دولتی در آنکارا 380000 بود در حالی که تعداد کارگران ثبت نشده به 82هزار نفر می رسید. 

تعداد کارگران »نامرئی« هم 1میلیون نفر بود.

خیابان های آنکارا رسپناه و محل کار متکدیان، کودکان کار خیابانی و زباله گردان اند. گروه های مذکور همواره در معرض 

پژوهش خود حول  در  آلتونتاش)2014(  بتول  آن هستند.  عملیاتی  واحدهای  و  مقابله جویانه ی شهرداری  سیاست های 

کودکان کار در خیابان های آنکارا به توهین ها و خشونت های اعامل شده بر آنان و ضبط اموال شان از جانب مأموران 

شهرداری اشاره می کند. اَعامل شهرداری و پلیس رصفاً محدود به ضبط اموال کودکان، کتک زدن یا توهین به آن ها منی شود 

بلکه اثرات بلندمدتی هم بر وضعیت کودکان خیابانی دارد. برای مثال، هامن طور که آلتونتاش می گوید، چرخ دستی های 

زباله گردان در آنکارا اکرثاً متعلق به انباردارهاست و آن ها را به کودکان اجاره می دهند. با این حال، زمانی که چرخ دستی ها 

ضبط می شوند، چرخ دستی هایی که مبلغ اجاره ی روزانه شان 50 یا 100 لیر است، کودکان کار نه تنها آن چه گرد آورده اند 

را از دست می دهند بلکه به خاطر نداشنت کاسبی در آن روز مقروض انبارداران هم می شوند. در چنین وضعی، کودکان 

زباله گرد مجبور می شوند قید اجاره ی چرخ دستی ها را زده و گونی هایشان را روی شانه های خود حمل کنند)آلتونتاش، 

بلکه به صورت  البته به روش های مقابله جویانه محدود نیست  2014: 204-203(. مبارزه ی شهرداری علیه زباله گردان 

غیرمستقیم هم تداوم می یابد. هامن طور که علی مندیللی اوغلو، کارگر زباله گرد و بنیان گذار »انجمن کارگران بازیافت« 

در مستند پسامند عنوان می کند، شهرداری ها رشکت ها یا انبارهای مجوزدار برای گردآوری زباله را تهدید کرده و از آن ها 

می خواهند تا زباله ها را به ارزان ترین قیمت از زباله گردان خریداری کنند. از سوی دیگر، زباله گردان طبیعتاً منی خواهند 

زباله های خود را ارزان بفروشند و به این ترتیب، رشکت های مجوزدار، شهرداری ها را برای انجام اقدامات مقتضی مطلع 

می کنند، سپس مأموران شهرداری از راه می رسند و چرخ دستی های زباله گردان را توقیف می کنند، انبارهایشان را تعطیل 

کرده و در موارد معدود، انبارهای جدیدی برای آن ها در خارج از شهر فراهم می کنند. بدین ترتیب، زباله گردانی که مایل 

به فروش ارزان زباله های خود نیستند، فقیرتر می شوند زیرا امرار معاش آن ها وابسته به ُمزد هرچند اندک روزانه شان 

است. روش های مقابله ی شهرداری عالوه بر روندهای قانونی-عملیاتی شامل اَعامل اجتامعی-فرهنگی هم می شوند. این 

اَعامل بیشرت مرتبط با ترسیم تصاویر منفی از تهی دستان به منظور پاک سازی آن ها از فضاهای شهری و منادین است. 

مقامات شهرداری گاهی این گروه ها را همچون مختل کنندگان سیامی شهر و گاهی هم به عنوان دزد، فقرای تقلبی یا 

کاله بردار توصیف می کنند.
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عبارات توهین آمیز مشابهی که گاهی نژادپرستانه/فاشیستی هم می شوند از جانب مأموران شهرداری علیه متکدیان که 

عنرص دیگری از بخش اقتصاد غیررسمی هستند، به کار می روند. در همین رابطه، تورک اوز از اتفاقی یاد می کند که چند 

سال پیش در آنکارا افتاد. در طول دوران شهرداری مظفر ارییلامز، مأموران شهرداری منطقه ی چانکایا که پرجمعیت ترین 

منطقه ی استان آنکارا است، علیه زباله گردان دست به خشونت زدند. انبارهای زباله گردان در منطقه ی تورک اوزو به آتش 

کشیده شدند. در 2012، یکی از واحدهای عملیاتی شهرداری ینی محله، چرخ دستی های زباله گردان را در گشت روزانه ی 

خود ضبط کرد. مأمور ارشد به زباله گردان گفت که »دزدی بهرت از این کار است)...( ما چشم مان را به روی شام بسته 

بودیم، اما کُردها به اینجا رسازیر شده اند، دیگر اجازه نخواهیم داد زباله جمع کنید«)به نقل از روزنامه ی ُسلفاُسل، 2012: 

19(. هامن طور که پیداست، مأموران شهرداری عبارات نژادپرستانه را نه فقط با هدف اخطار دادن به زباله گردان بلکه 

همچنین برای ترسیم زباله گردان دیگر از قبیل کُردها به عنوان دشمنی بالقوه برای سایر زباله گردان فعال در منطقه و 

بدین معنی همچون ابزاری برای ترویج نفرت طبقاتی در میان خود فقرا به کار می برند.

گروه هدف دیگر برای شهرداری ها متکدیان هستند. تکدی گری در آنکارا وجوه خاص خود را دارد. هامنند سایر عرصه های 

بسرت،  این  در  است.  بوده  خارجی  و  داخلی  مهاجرت  دائم  جریان  به  وابسته  آنکارا  در  تکدی گری  غیررسمی،  اقتصاد 

تکدی گری که پیش تر از جانب مهاجران داخلی از شهرهای دیگر به آنکارا انجام می شد، امروزه به ویژه پس از رشوع جنگ 

داخلی سوریه و مهاجرت اجباری ناشی از آن به ترکیه عمدتاً از طرف پناهندگان و پناه جویان سوری انجام می شود. در 

نتیجه ی تقسیم کاری پنهان، سهم کار عاطفی دخیل در تکدی گری بسیار زیاد است و از این رو زنان و کودکان فاعالن 

اصلی تکدی گری اند. متکدیان در میان نخستین هدف های مقامات رسمی به منظور پاک سازی فضاهای عمومی هستند. 

بنابراین، مبارزه با تکدی گری به عنوان یکی از وظایف اصلی شهرداری ها توصیف شده است. برای مثال، تکدی گری که 

همچون نوعی از عمل قبیح تعریف می شود، در »قانون اَعامل قبیح« ترکیه رده ی دوم را دارد. از این جهت، فرصت برای 

مداخله علیه متکدیان به صورت قانونی فراهم شده است. اما زمانی که کار به برخورد با متکدیان پناهجو می کشد، آن ها 

نه تنها از تکدی گری باز می مانند بلکه از سطح خیابان ها جمع آوری شده و به اردوگاه های پناهندگی در ترکیه فرستاده 

می شوند. برای مثال، در سال 2014، شهرداری کالنشهر آنکارا 55 پناهنده ی سوری را که از مناطق مختلف شهر مثل آشتی، 

قزل آی و اولوس جمع آوری کرده بودند با اتوبوسی که دفرت اتباع خارجی فراهم کرده بود به اردوگاه »ویرانشهر« واقع در 

اورفا فرستادند. 
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34  Ankara’da Süriyeli Mültecilere Operasyon”, Haber Ankara, 10 Eylül 2014, Accessed 05.07.2019.
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به جای نتیجه گیری

مبارزه ی طبقاتی در شهرهای نولیربال بر مبنایی روزانه جریان دارد. در یک سوی این نربد، کارگران و تهی دستان شهری 

قرار دارند که به دنبال بقا و محافظت از حقوق خود از طریق اسرتاتژی های مختلف هستند. در سوی دیگر، نیروهای 

رسمایه متشکل از دولت، شهرداری ها و رشکت های خصوصی قرار دارند که با سیاست های مقابله جویانه به اسرتاتژی های 

بقای تهی دستان واکنش نشان می دهند. گاهی تهی دستان شهری از طریق آن چه آصف بیات)2008، 2016( »پیرشوی 

آرام« می نامد فضاهای عمومی را به اِشغال درآورده و از حقوق ابتدایی خود در پیشگاه دولت و شهرداری دفاع می کنند. 

گاهی هم البته مجبور به عقب نشینی از آن فضاها می شوند؛ بعضی اوقات متام دستاوردهای خود را از دست می دهند 

و از نو سلب مالکیت می شوند. در این مقاله کوشیدم در حین توضیح تحوالت شهری در تهران و آنکارا به سیاست های 

مشخصی اشاره کنم که طبقات حاکم )پسا(اسالم گرا در دو کشور ایران و ترکیه اِجرا کردند. حکمرانی شهری نولیربال در 

تهران و آنکارا به واسطه ی اسرتاتژی های مختلفی تحقق یافته است. در حالی که شهرداری تهران فروش »تراکم« در بخش 

ساختامن سازی را به عنوان شکلی از مقررات زُدایی در بازار مسکن عادی سازی کرده و بدین ترتیب در روند اعیان سازی 

به نفع طبقات متوسط و باال عمل منوده است، در آنکارا »اداره ی توسعه ی مسکن انبوه« از ابتدای دهه ی 1980 به بعد، 

به ویژه پس از قدرت گیری حزب عدالت و توسعه، اصلی ترین نقش آفرین در روندهای نوسازی شهری و اعیان سازی بوده 

از مردمان ساکن »بافت های  از بخش عمده ای  این چهارچوب، هر دو شهرداری کالنشهرهای تهران و آنکارا  است. در 

فرسوده ی شهری« سلب مالکیت کرده یا موجب آوارگی آن ها شده اند و رشایط زندگی برای تهی دستان شهری را با تولید هر 

چه بیشرت فضاهای انتزاعی مبتنی بر ارزش مبادله که مختص طبقات متوسط و باال هستند، وخیم کرده اند. در حالی که 

بی خامنان ها از جمله معتادان »متجاهر«، ساکنان چادرهای موقتی در مناطق پیرامونی یا گورخواب ها و نیز دستفروشان 

که  آن هم در رشایطی  بوده اند،  پلیس و شهرداری  نیروهای  مقابله جویانه ی  تهران همواره در معرض سیاست های  در 

شهرداری تهران بخشی از مسئولیت مبارزه با سّد معرب را خصوصی سازی کرده است، در آنکارا متکدیان و زباله گردان، از 

جمله پناهندگان نه تنها دستگیر و جریمه شده و در معرض گفتارهای نژادپرستانه قرار می گیرند، بلکه تهدید به ارسال به 

اردوگاه های پناهندگی می شوند که معموالً گامی پیش از اخراج آن ها از کشور است. در همین اثنا، این طبقات متوسط 

و باال هستند که ذی نفع سیاست های شهری نولیربالی بوده اند، سیاست هایی که در زندگی روزمره ی این طبقات در قالب 

زندگی در برج های لوکس، مجتمع های محافظت شده یا فضاهای عمومی/خصوصی مختص خود که منایانگر سبک زندگی 

مرصف محور و تجملی آن هاست، تجلی یافته اند.
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