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مقدمه

»اینجارو بهش می گفنت باغچاله ی ونک! چون زمین کشاورزی و توتستان »ونکی ها« بود. ما می گفتیم »زورآباد« 

چون با خون و دعوا اینجا زندگی کردیم.«

بعید است کسی به تهران آمده باشد، از اتوبان چمران رد شده باشد و منظره ی زیر پُل مدیریت توجهش را 

جلب نکرده باشد: در حالی که خانه های ویالیی و برج های رسبه فلک کشیده ی سعادت آباد نگاه مستقیم آدم را 

به خود می کشاند، ناگهان آننت تلویزیون و بنِد رخت و جلوه هایی از خانه های محالت قدیمی تهران، چشم را 

دنبال خود می کشاند. ادامه ی این جستجو پهنه ی بزرگی از خانه هایی همچون دهات را در نظر آدم می آورد که 

مانند ماسوله، سقف یکی، پُشِت بام دیگری ست، اما سقف های اینجا حلبی و آجر و نخاله ی ساختامنی ست. مثل 

ماسوله زیبایی روستایی ندارد، در گوشه و کنار تا چشم کار می کند زباله دیده می شود. حال وهوای زندگی ساکنان، 

حال وهوای آدم های اضافه ست. این مکان و آدم هایش چه ربطی به زیبایی شهری و لوکس نشینی باالی رسشان 

دارد؟ اینجا کجاست؟ اینجا اسالم آباد است، شهرک نیایش.

تهران پُر است از »اسالم آباد«ها و »زورآباد«هایی که در مرکز و حاشیه ی شهر پراکنده شده اند. شهری شدن 
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رسمایه عامل تولد این حاشیه ها و زندگی بخشی از فرودستان در آن هاست. اسالم آباِد سعادت آباد دست کم از سه 

نظر یک منونه ی برجسته  برای بررسی سیاسی-اجتامعی است:

هم نشینی غریب کاخ و کوخ در این مورد خاص )کنار سعادت آباد بودن( و بار روانی شکاف طبقاتی.

در مرکز شهر بودن و نه حاشیه ی آن.

 سکوت آن در جریان خیزش های دی ۹۶ به این سو.

و  بسیار  باغات  شامل  ونک  ده  زمان  آن  در  که  می دهد  نشان   ۱33۵ سال  در  منطقه  هوایی  عکس  اولین 

ساخت وساز اندک تا کناره ی رشقی رودخانه ی اوین-درکه امتداد یافته است و پل قدیمی موجود بر این رودخانه 

باغات شاملی  و  بایر و کشتزارهای جنوبی  اراضی  به  را  احداث پل مدیریت کنونی(، منطقه ی ده ونک  )محل 

و  شده  جدا  ونک  ده  از  کامل  طور  به  منطقه  این  چمران  بزرگراه  احداث  با  است.  می کرده  متصل  رودخانه 

محدوده ی امروزی اسالم آباد با لبه های شاخص بزرگراه چمران در رشق، بزرگراه نیایش در شامل، بلوار فرهنگ در 

غرب و باغات و فضای سبز در جنوب آن تعریف  شده است.

مشکل اصلی مردم منطقه به وضعیت ساخت وساز و قرارگرفنت کل شهرک در طرح فضای سبز شهرداری مربوط 

و  شناخته می شود  غیرقانونی  محله  خانه های  ایمن سازی  و  نوسازی  آن، هرگونه ساخت وساز،  پیرو  که  می شود 

ساکنین منی توانند اقدامی در این راستا انجام دهند.

داستان هم به نحوی از همین جا رشوع می شود. از ابتدای دهه ی هفتاد که ساکنین با همراه داشنت سند و 

قولنامه های عادی برای جواز ساخت مراجعه می کنند، شهرداری از دادن مجوز ساخت وساز و همچنین جواز کسب 

به اهالی خودداری کرده و سعی می کند زمین ها را با بهایی بسیار پایین نسبت به محله های مجاور بخرد؛ اهالی 

نیز تا زمانی که زمین های اسالم آباد به تناسب محله های مجاور قیمت گذاری نشود، زمین ها را منی فروشند و این 

به گفته ی اهالی رسآغازی است برای مقاومت ها و تخریب ها در اسالم آباد.

پرسش اساسی پیِش روی نیروهای مرتقی عبارت از این است که واقعا برنامه ی مشخص برای بسیج این نیروها 

در هنگامه ی خیزش-قیام های آتی چیست و از سوی دیگر چه چشم انداز و افق مشخصی می توان در نظر این 

سوژه ها پدیدار کرد که آنان را امیدوارانه بدل به نیروهایی انقالبی کند؟

روشن است که جریان راست اپوزیسیون هیچ برنامه ای برای این دسته از نیروها ندارد و کوچکرتین تغییری 

در زندگی آنان پیدا نخواهد شد. اما جریانی که در سال های اول انقالب هم برنامه ی بسیج این نیروها را داشت و 

مجدانه در میان آنان تالش می کرد چه آورده ای از این گذشته ی به جایی نرسیده دارد؟ ایده ی »تسخیر خانه های 
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این  پایداری  برای  برنامه ی عمل مشخصی؟ چه تضمینی  با چه  باشد؟  ما  میز  بناست روی  دیگر  بار  آیا  خالی« 

پیرشوی تسخیرگونه است؟ چطور می شود مردِم محافظه کارشده ی این مناطق را که به حفظ آب باریکه ای که دارند 

خو گرفته اند به جستجوگری برای حق و حقوق ضایع شده شان کشاند؟

با شکاف طبقاتی بارزی که در همجواری این مناطق با باالنشینان هست چه باید کرد؟ آیا باید به اعتبار ایده ی 

این منطقه بود؟  از  به فکر جابه جایی مردم  ارزان  انواع پروژه های مسکن سازی های  تسخیر خانه های خالی و 

این ها مسائلی است که تخیل انقالبی را باید وادار به جستجو و برنامه ریزی کند. ما می کوشیم با چنین پرسش هایی 

آگاهانه خود را درگیر کنیم تا ببینیم چه چشم اندازی را می شود در نظر این مردم پدیدار کرد و از آنان نیروهای 

همبسته با انقالبی طبقاتی بیرون کشید.

توصیفات

آنطور که شواهد محدود درباره ی تاریخچه ی شکل گیری اسالم آباد از خالل اسناد موجود و مصاحبه های ما نشان 

مالیه ی  وزیر  و مستوفی املاملک  است  بوده  نارصالدین شاه محلی خاکی و سنگالخی  زمان  در  اسالم آباد  می دهد، 

نارصالدین شاه، که صاحب متام اراضی معروف به ده ونک بوده، مجموعه قنات هایی را در اینجا حفر می کند. نتیجتا در 

آن سازوکار ارباب و رعیتی، رعیت ها روی زمین کار می کردند و اجاره بهای معینی را به مستوفی املاملک می پرداختند.

بین رعیت هایی که در طول زمان  نوبت  اراضی ده ونک چندین  ارضی محمدرضا شاه،  در جریان اصالحات 

روی زمین کار کرده بودند و اربابان صاحب اراضی جابه جا می شود تا اینکه نهایتا مالکیت زمین ها به نام اربابان 

قبلی باقی مانده و اعیان زمین ها را به کشاورزان می دهند. در ادامه و با خرید زمین از کشاورزان توسط اعیان، 

مردم رشوع به ساخت خانه در اسالم آباد کنونی می کنند که از هامن زمان مساله ی کاربری مسکونی، برای اهالی 

دردرسساز شده بود.

با تاسیس بزرگراه  اراضی بزرگرت ده ونک محسوب می شده است که  در واقع متام محدوده ی اسالم آباد جزو 

چمران، عمال این قسمت، که پس از انقالب به نام اسالم آباد شناخته شد، از ده ونک جدا می شود. البته تفکیک 

بخش شاملی و جنوبی اسالم آباد )نیایش شاملی و جنوبی( متاخرتر و مربوط به ۱۰ یا ۱۲ سال گذشته می باشد که 

شهرداری منطقه بنا به تقسیامت اداری خود این اقدام را انجام داده است.

مشکل اصلی اهالی اسالم آباد، کاربری غیرمسکونی زمین هاست که عمال امکان ساخت وساز را از آن ها گرفته. 

شهرداری نیز ترجیح داده با معلق نگه داشنت وضعیت کاربری اراضی این محدوده، عمال ساکنین را در یک روند 
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فرسایشی قرار بدهد. البته شهرداری با پیشنهاد  خرید زمین از اهالی، تالش کرده آنان را از منطقه دور کند. تا جایی که 

یافته های ما نشان می داد، شهرداری تنها یک بار و حدود 4 سال پیش قسمتی از زمین های محله را به قیمت پایین تر 

از اهالی خرید که به علت کمبود بودجه و البته تبعات سیاسی و اعرتاضات اهالی، دیگر دست به چنین اقدامی نزد.

اسالم آبادی ها به خوبی می دانند که ماجرای مطرح شدن قرار گرفنت منطقه در طرح فضای سبز تنها بهانه ی 

حکومت برای امتیاز ندادن به اهالی است. چنان که از گفته های شان پیداست:

»اینجا رو می خوان بذارن برا آقازاده های خودشون بشه آتی ساز دوم برا خودشون. کجای تهران همچین زمینی 

افتاده؟ بهرتین جای تهران اما وضع رو ببین. آتی ساز رو شاپور غالمرضا برادر شاه می سازه اینجا رو هم گذاشنت 

مجتبی ]خامنه ای[ بیاد بسازه.«

نتیجتا آنچه تار و پود اصلی زندگی اسالم آبادی ها را ساخته، اساسی ترین دغدغه ی زندگی شان، یعنی وضعیت 

محل سکونت، است.

از حیث ترکیب جمعیتی، می توان جمعیت اسالم آباد را به سه گروه عمده تقسیم کرد:

۱. مهاجران روستایی که در سال های پیش از توسعه ی محله به این مکان کوچ کرده اند و عمده ترین گروه را 

تشکیل می دهند.

۲. افرادی از قرش فرودست که به علت قیمت ارزان مسکن به این حاشیه رو آورده اند.

3. مهاجران و پناهجویان خارجی )افغانستانی( که اغلب به عنوان کارگران فضای سبز، رفتگران و کارگران ساده 

مشغول کار هستند.

علی رغم عدم وجود آمار رسمی از میانگین سنی جمعیت این محدوده از روی مشاهدات و بافت شغلی منطقه 

می توان فهمید که شامر جوانان در این محله نسبتا زیاد است.

در این محدوده مشاغل مرتبط با زیست روزمره ی اهالی از قبیل بقالی های کوچک، نانوایی، خرده فروشی ها، 

عطاری، آرایشگاه و... و مشاغلی چون تعمیرگاه ها و صافکاری های خودرو، که شغل اصلی جوانان ساکن منطقه 

را در بر می گیرد، به وفور به چشم می خورد. علت فراوانی تعمیرگاه ها همجواری با سعادت آباد و رسریز شدن 

خودروهای لوکس به این صافکاری ها و تعمیرگاه ها است.

اکرث این کارگاه یا مغازه ها به صورت قطعات مستقل نبوده و جزئی از قطعات مسکونی محسوب می شوند؛ 

به صورتی که صاحب مغازه بخشی از خانه ی خود را بدل به محل کسب و کارش کرده که این امر نشان دهنده ی 

الگوی کار و زندگی توامان ساکنین این محله است.



7

اسالم آباِد بدون سعادِت سعادت آباد

به طور کلی می توان گفت کاربری هایی که خدماتی در سطح محله ارائه می کنند غالبا در مراکز مسکونی قرار 

دارند و واحدهای تعمیرگاهی که خدمات فرامحله ای ارائه می دهند، در نزدیکی ورودی شاملی محله واقع شده اند.

اسالم آباد منطقه ای با حدود پنجاه سال قدمت است با کوچه های کم عرض و بن بست، ساختار نامنظم شهری 

و قطعات ریزدانه ی ساختامنی. ساختامن های این محله به دلیل مشکالت ساخت وساز، ترمیم و بازسازی نشده و 

فرسودگی بافت آن ها اولین نکته   ی ظاهری است )به ویژه در تقابل با سعادت آباد( که جلب توجه می کند.

مصاحبه با اهالی نشان می دهد که مبارزه و مقاومت هر روزه در منطقه میزان همبستگی و همدلی را افزایش 

داده است:

»بعدش اوباش آوردن محله؛ از روی پل می خوای رد بشی باید حتمن چاقو و چوب و چامق داشته باشی! 

ما اینجا یاد گرفتیم و به بچه هامونم یاد دادیم که زندگی اینجا یعنی مقاومت و مبارزه حتی اگه نتیجه نداشته 

باشه. اینا می خوان ما نباشیم، نه که اینجا نباشیم، نه نه، اینا دنبال امت سازی ان، دنبال یه دست کردن همه کس و 

همه چیزن. ما اینجا هم مهندس داریم، هم دکرت، هم جامعه شناس، هم وکیل، هم معلم، هم استاد؛ همه چی، اینا 

خونه شون اینجام نباشه خودشونو جزیی از اینجا می دونن، بزرگ شده ی اینجان، هویتشون اینجا شکل گرفته، میان 

کمک می دن، کار مجانی می کنن اینجا،... ما یاد گرفتیم و یاد دادیم که به غیر خودمون محتاج نشیم، نشدیم هم.«

البته در اینجا ذکر یک نکته مهم است. هرچند معنای نهفته ی مقاومت در اینجا، خشم لربیز اهالی اسالم آباد 

را از حکومت و ارگان های آن نشان می دهد، اما »اوباشی« که از آن ها نام برده شده، هامن کارتن خواب هایی 

هستند که شغلشان حمل بازیافت است. وضعیت زیست این گروه در اسالم آباد پیچیدگی های فراوانی دارد که 

مهم ترین آن، اسالم آبادی لحاظ نشدن آن هاست. محل اصلی سکونت آنان، در قسمت تاریکی از زیر پل والیت، 

به دور از چشم پلیس و اهالی است. در طول روز و بنا بر زمان بندی کاری شان آن ها در این محل مستقر شده و 

غالبا به مرصف مواد مخدر مشغول هستند؛ البته ماجرای اعتیاد در بین این گروه ملزومات خاص خودش را دارد؛ 

چنان که خود چنین می گویند:

»ما اینجا مجبوریم مرصف کنیم؛ غذایی که نداریم باید یه جوری اشتهامون رو کم کنیم که خب این کارمون 

رو راه می ندازه. اینجا پلیس می دونه چه خربه و یه وقتایی که می گن دزدی شده میان یهو حمله می کنن و ما رو 

می برن. بدتر از هر چی کتکایی هست که اون باال جلو چشم همه می زنن ما رو. حاال ما رو ممکنه ول کنن اما 

ترازودار رو اگه بگیرن اعدام داره احتامال.«

البته گفتنی است که پل والیت اسالم آباد تنها یکی از چند »پاتوق« معروف سعادت آباد به شامر می رود و 
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غالبا ساکنین این قسمت، اجازه ی ورود به پاتوق دیگری را ندارند؛ نتیجتا آن ها هم ساکن اسالم آباد هستند و هم 

جزو اهالی آنجا محسوب منی شوند. همین مساله گره اصلی زندگی آن هاست که از سوی مامورین امنیتی، عنرص 

نامطلوبی شناخته می شوند که باید پاکسازی شود، و از طرف اهالی هم کارگران شهرداری ای که از جانب این ارگان 

دولتی برای تخریب بافت اسالم آباد به این محل کوچ داده شده اند. زندگی این »نااهالی« اسالم آباد، به سیاهی 

هامن تاریکی زیر پل والیت است که آنان خود را از چشم همگان در آنجا مخفی کرده اند.

زیست این گروه اما تابع متغیرهای کالن دیگری است که عمال به بافت آنجا رنگ و بوی مخصوص به خود را 

داده. رییس پاتوق کسی است که اسلحه ی گرم حمل می کند، خودش کمرت در آنجا حضور دارد و مسئولیت حفظ 

نظم هر به اصطالح »پاتوقی« را بر عهده دارد. گامشته های او نیز مسئولیت جمع آوری دخل و خرج و کشیک 

دادن و... را بر عهده دارند و در مجموع کارتن خواب های آنجا حساب زیادی از رییس پاتوق و نزدیکانش می برند.

یکی از نکات قابل تأمل در وضعیت بافت منطقه ی اسالم آباد، وجود کانکس های متعدد و گرمخانه در زیر 

پل والیت، نقطه ی جداکننده ی بخش شاملی و جنوبی منطقه، است. آنطور که ساکنین این کانکس ها می گویند، 

آنان کارگران بخش فضای سبز شهرداری منطقه هستند که مسئولیت آبیاری و حفاظت از فضای سبز بوستان های 

همجوار را در محدوده ی سعادت آباد بر عهده دارند. محل زندگی آنان به شکل کامل پوشیده از زباله هایی است 

که در طول هفته جمع می شود و اگر بخت با آن ها یار باشد، هفته ای یک بار ماشین حمل زباله برای جمع آوری 

زباله ها به منطقه می آید:

»زیر پل کارگرای فضای سبز تو کانکس ساکنن و رفتگرا حدود صدتاشون تو ساختمونن. اینجا زباله هایی که 

جمع می شه رو یه بار تو هفته میان می برن.«

در همین قسمت اسالم آباد، کارگران جمع آوری بازیافت نیز قابل رؤیت اند. این افراد خانه ای در این منطقه ی 

حاشیه ای ندارند و تنها در حد فاصل اسرتاحت های میان کارشان زیر پل دیده می شوند و شب را هم هامنجا سپری 

می کنند.

کارگران  و  کانکس  در  سبز  فضای  کارگران  گرمخانه،  در  رفتگران  عجیب  هم نشینی  محل  والیت،  پل  نتیجتا 

به  را  و ۲4مرتی سعادت آباد  فرهنگ  بلوار  که  است  نقطه ای  دقیقا  این قسمت  کارتن خواب می باشد.  بازیافتی 

از میان ساکنین  این مناطق لوکس تهران  نیز متصل می کند و در طول شبانه روز اهالی  ورودی شهرک آتی ساز 

نامربده عبور می کنند.

در امتداد پل والیت به سمت قسمت جنوبی اسالم آباد، هامن رودخانه ی معروفی است که تنها با نرده ای 
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اسالم آبادی ها را از ۲4مرتی سعادت آباد دور می کند. یک رودخانه ی نه چندان بزرگ کافیست تا در طی این سالیان 

طوالنی مدت، تقریبا متامی اهالی اسالم آباد نتوانند اجازه ی هیچگونه ساخت وساز و حتی نوسازی منازل خود را 

پیدا کنند:

»یکی اومد گفت چرا اینجا این طوری مونده، خندیدم گفتم اونجا )با اشاره به ۲4مرتی سعادت آباد( ارسائیله و 

اینور فلسطین!«

تداعی اهالی از به تحت اشغال بودن محله شان توسط یک »دیگری« در این نقل قول بهرت از هر جای دیگری 

منایان است. آنها که قدمت حضور خودشان را به گذشته ای دور و به زمانی که از سعادت آباد لوکس و پرخرج 

خربی نبود نسبت می دهند، وضعیت فعلی خود را با اشغال فلسطین مشابه می گیرند و رسزمین مادری شان را در 

چنگال اشغال صاحبان زور و رسمایه می بینند.

البته علی رغم کوچک بودن نسبی اسالم آباد، به هیچ عنوان متامی منطقه یکدست نیست و حتی در موارد 

کوچکی مانند اجازه ی نوسازی و ساخت وسازهای محدود در حریم منازل، برخی با زد و بند با شهرداری و مسئولین 

شهری اجازه پیدا کرده اند تا ظاهر و ایمنی ساختامن های خودشان را بهبود ببخشند:

»اگه کسی چیزی بسازه صبح میان خراب می کنن مگه اینکه مایه بدی و دمشونو ببینی.«

البته این به معنای همکاری پنهان اهالی با شهرداری برای رسیدن به منافع شخصی خودشان نیست:

»یکی اومد حتی به من گفت بهم گفنت مرتی بیست تومن زمینتو می خریم اما اگه من بدم فالنی کجا بره؟ من 

بیست تومن بقیه شیش تومن؟«

همین مساله دغدغه ی جمعی و زنده بودن حس هم محله ای بودن در میان ساکنین اسالم آباد را به خوبی 

نشان می دهد.

مانند متامی مناطق حاشیه نشین تهران، اسالم آباد هم دارای بخش های به شدت متفاوت از حیث استانداردهای 

زندگیست؛ به گونه ای که در بخش جنوبی منطقه و حریم نزدیک به اتوبان چمران، ما با منازلی روبه رو می شویم 

که بعضا سقف هم ندارند و ساکنینی که چندباری اقدام به ساخت سقف برای خانه شان کرده اند، اما به رسعت 

از طرف ماموران شهرداری با تخریب بخش ساخته شده و تهدید به عدم تکرار چنین کاری مواجه شده اند. همین 

مسأله باعث تفاوت به نسبت قابل توجه قیمت خانه ها در بخش جنوبی در قیاس با بخش شاملی شده است؛ 

به طوری که بخش شاملی اجاره بهای به مراتب باالتری را در قیاس با بخش جنوبی دارد.

اما در قسمت شاملی منطقه ماجرا متفاوت می شود و هم ساکنین اکرثا خودروی شخصی دارند و هم منای 



۱۰

اسالم آباِد بدون سعادِت سعادت آباد

ساختامن  هایشان به روزتر و ایمن تر از برخی از اهالی قسمت جنوبی است.

همین رشایط نامناسب زندگی در اسالم آباد است که کوچ اجباری را بدل به یکی از گزینه های ساکنین کرده؛ 

هرچند این متایل از جهت ذهنی بین آنان وجود ندارد:

»چندسالی مرتی ۶-7 تومن دادن به اونایی که خیلی عجله داشنت و خونه هاشون رو خریدن. همه شون هم 

بریم قلعه  باید  اگه مرتی ۶-7 تومن بفروشیم  بریم قربستون؟  اما ما نفروختیم. بفروشیم  بدبخت شدن و رفنت 

حسن خان یا اندیشه اینجا اما بهرتین آب وهوا رو داره.«

»وقتی چهل سال اینجا زندگی کنی خب دوست نداری بری دیگه اسیر عادت شدیم. امید پدر آدمو درمیاره. 

امید آدمو رسکار می ذاره. امید به اینکه شاید یه روز بیان مجوز بدن.«

تعلق ذهنی و روانی ساکنین اسالم آباد به محل زندگی شان، مهم ترین عامل در تقویت روحیه ی هم محله ای 

بودن و تالش برای ترک نکردن خاک آبا و اجدادی شان است.

جدای از تعلق ذاتی ساکنین به منطقه ی محل زندگی شان، آنان به علت حضور بیش از ۵۰ ساله در سعادت آباد، 

از جهت ذهنی خود را حاشیه نشین منی دانند و حارض به ترک محل زندگی و حضور در مناطق حاشیه ای معروف 

تهران نیستند. همین مساله یکی دیگر از گره هایی است که اسالم آباد را بدل به حاشیه نشینی به خصوص در سطح 

شهر تهران می کند.

جمعبندی

نگاهی به توصیفات نشان می دهد که اهالی اسالم آباد در یک تله ی فقر گیر افتاده اند و همین بر آگاهی طبقاتی 

آنان یا بهرت گفته باشیم خشم طبقاتی آنان تأثیر منفی گذاشته است. در حالی که همجواری با کاخ های سعادت آباد 

این فرض بدیهی را بوجود می آورد که مردم هر روز درگیر عقده ی حقارت اند و عصبانی از قیاس خود با ثرومتندان، 

اما سکوت این منطقه در جریان اعرتاضات دی ۹۶ به این سو خرب از کنار آمدن مردم اسالم آباد با فقرشان دارد. در 

واقع شاید بتوان گفت آنچه در حاشیه نشین های مرکز شهری چون اسالم آباِد سعادت آباد برجسته می مناید این است 

که محارصه ی آن به عنوان یک گودی در دل شهر نئولیربالیزه شده، امکان های خروش اعرتاضی اش را کم می کند؛ چه 

اینکه مشاهده می کنیم که شهرداری هم با توسل به تاکتیک رسمیت بخشی به حاشیه عمال در راستای ادغام این 

استثنا در منطق شهری شدن رسمایه حرکت کرده است. به طور دقیق تر می توان گفت محصور شدن حاشیه نشین با 

شهر فضایی بسته ایجاد کرده که امکان تعریض و توسعه ی اعرتاضات را پیشاپیش سلب کرده و از دیگرسو شناسایی 
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معرتضان در این محیط بسته را نیز تسهیل می کند، از همین رو مجال کمرتی برای بروز کنش اعرتاضی وجود دارد.

جداافتادگی اسالم آبادی ها از ده ونک به واسطه ی بزرگراه چمران یک مسأله ی سیاسی مهم است. در جریان 

تحوالتی که در سال ۱3۹۵-۱3۹۶ در این منطقه در خصوص مصادره ی زمین ها توسط دانشگاه الزهرا برقرار بود، 

اتفاقی در اسالم آباد نیفتاد. در عوض چنان که مشاهده کردیم نزاع درون فرودستان بدل به شاه بیت تضاد در این 

محدوده شده است: اسالم آبادی ها علیه کارتن خوابان.

اینکه اسالم آبادی ها خودشان را حاشیه نشین منی دانند و همجواری با سعادت آباد را نشانه ای از وجاهت محل 

زیست شان می دانند نکته ای است که می تواند خرب از وجود »عقده ی طبقاتی« به عوض »آگاهی طبقاتی« در میان 

ایشان بدهد. منایش هرروزه ی زندگی الکچری پولدارهای سعادت آبادی و جوالن آن جلوی چشم اسالم آبادی ها )از 

رجوع ماشین هایشان برای تعمیر در آنجا تا عبورشان از آن محدوده( بعضا به »عقده ی زندگی الکچری« دامن زده 

تا »همبستگی طبقاتی« علیه بورژوازی.

اما آنچه در اسالم آباد می گذرد "نه حاشیه، بلکه خود منت است." تعارض طبقاتی فاحش در مرز بین سعادت آباد 

و اسالم آباد، ما را ناچار خواهد کرد تا پتانسیل بالقوه و نهفته در این منطقه ی حاشیه ای را در نظر بگیریم تا از 

رهگذر توصیف و تبیین واقعیت موجود در این حاشیه نشین ویژه، نگاهی به ظرفیت های سیاسی ایجادشده در 

میان اسالم آبادی ها داشته باشیم.
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