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 . مقدمه1
نشاینی شناسانۀ رایج موجب شده است کاه آنچاه حاشایهفهم حیات شهری ذیل منطِق آسیب

شاوند.  فهمیادههمچون چیزی بیرون از شهر و همچون جزایری جدا از مرکاز  شود می نامیده
خاام و    شناسانۀ رایج موجب شده است کاه پوزیتیویسامینشینی ذیل منطق آسیبحاشیه فهم

را غلباه دهاد کاه    فشل با تفزیک حاشیه از متن، آسیب از هنجار، درون از بارون و... فهمای
ماندگار از فرایند تولیدش ارائه کند.آنزه توریحی درونبی کند میحاشیه را تنها بازتولید 

ای در با  آن ارح پردازی کنند و مسئلهخواهند حاشیه را مفهوم  میی رایج هاوقتی نگاه
کننااد کااه کااانون   ماایافتاااده ترااور  کننااد در بهتاارین حالاات آن را همچااون چیاازی باارون

ای مجموعه شود می نامیدهاجتماعی شده است. سپ  با منطقی که کاربردی  شناسی آسیب
ها از اسااس ها را کاهش دهند. این نگاهصطالح آسیبکشند که به ا  میاز راهبردها را پیش 

بدیهی  ای رااند و وجود چنین پدیدهپرسش از منطق تولید و بازتولید حاشیه را در پرانتز نهاده
انگاری موجب شده است که حاشیه چیزی نباشد جاز چیازی بارای  اند. این بدیهیانگاشته

 مهندسی کردن. 
گاذاری و فهام فضااهای شاهری ذیال ناوعی سیاسات رسد که  میاز این حیث به نظر 

به محاق رفته است. رویزردهای رایج در فهم فضااهای شاهری یاا بار ایادۀ  شناسی آسیب
تمرکز دارند و یاا فهام فضاا را یزسار در فروکاساتی اقتراادی، جیرافیاایی،  شناسی آسیب

ال و ا امری اسات سای  م که فضمیدانی به بعد کنند. از لوفور  میگذارانه و... ناممزن  سیاست
ای از نیروهاای اجتمااعی و تااریخی ممزان . تولید فضا در برخورد مجموعهشود میتولید 

هاای مختلاا اقتراادی، گردد. فضا همچون بدنی است که در نقطاۀ برخاورد جریاان می
ای است با  مهام بارای گردد. در این بین کهریزک لحظه  مین تاریخی، سیاسی و... متعی  

هاایی فرهنگای، ذیال بازنماایی . فهام تهاران غالباا  کناد میهراِن معاصر تولیاد فهم آنچه ت
مدرن از یاک ساو و یاا فهام تهاران همچاون بساتر  محوری، تجربۀ سرخوشانۀ پست سوژه

بندی شده است.  گذاری صورتهای اجتماعی و تالش برای سیاست آسیب
تااریِخ اسانادی تراویری از  وشافاهی ها را کنار بزنیم و در ترادم تاریِخ اگر این نگاه

لحظۀ اکنون کهریزک ارائه کنیم چه خواهیم دید؟ کهریزک چگونه به کهریزک بدل شد؟ این 
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هاای اارد و شدِن تهاران و مزانیسام تواند ترویری از جریاِن   میسؤالی است ب  مهم که 
چیست؟ تالقای  مند ماندگار و تاریخدرونٔه کنارگذارِی آن را به ما ارائه کند. کهریزک در وج

از نهادها و نیروها در این فضا حاکی از چه کلیتی است؟ٔه انبو
 

 . مسئلۀ کهریزک2
. شاود میهای تهران به آنجاا پرتاا  کهریزک شهری در جنو  تهران، جایی که تمام زشتی

دیاوار  آنچه به مرگ و نیستی مرتبط اسات. شاهری کاه دیوارباه   میشده از تما شهری احااه
بیش ها  جایی که انسان ؛تا خانه سالمندان بیشتر فاصله ندارد   میو چند قد بهشت زهراست

های تهران را در خود جا  زباله   میمرکز زباله آرادکوه تمااز هر زمان دیگر به مرگ نزدیزترند. 
گذارد. شهری که در آن بایش از   میباقی ها  ها را برای کهریزکیدهد و بو و بیماری زباله   می

)ناام قادیم  زماین آیاد. چمان   میها به چشم سازهای آن و امالکیو دیگری ساخت هر چیز
گذشته روزی اولین کارخانه صنعتی ایران را در خود جاای داد چگوناه باه که در کهریزک( 

ها که اکنون  جگاه سابق تهرانیمزانی برای دفع هر آنچه نباید در تهران باشد تبدیل شد. تفر  
ور زندان و نیستی و مرگ است این مسایر اارد را چگوناه اای کارده برای اهالی تهران یادآ

دهاد   میهای روزافزون تیییر وساز ساختاست. خشزسالی چگونه آرایش کهریزک را حول 
دنبال  به مقاله. این شود میکشد و صدایی از آن بلند ن  میهای تهران را به دوش  و تمام پلشتی

 یزک را ترسیم کرده و جدال نیروها را نمایان کند.  آن است که صحنۀ نیروهای وارد بر کهر
های تهران را دفاع و  سال است که در نزدیزی کهریزک زباله ۰0مرکز زباله آرادکوه بیش از 

هایی که بیش از چندین ساعت نباید در شهر بزرگی مثال تهاران بااقی  کند. زباله   پردازش می
  از آن این االی کثیا به پاول تبادیل گاردد. سرعت به حومه منتقل شده و پ بماند و باید به

ای دیگر با کهریزک و اهالی آن در  مرکزی که در بخش کهریزک قرار گرفته و بیش از هر منطقه
های ریاز و درشاتی کاه منشاأ پیچد تا شایعه  ای که در کهریزک می ارتباط است؛ از بوی زباله

ها، و توازن نیروهاا،  پندارد. در منازعه قدرت  های این شهر را مرکز زباله می بسیاری از بیماری
مثاباه  کناد. کهریزکای کاه به آرادکوه به عنوان جزئی از تهران در کنار این شاهر خودنماایی می

 برای دفع آن چه در تهران نباید باقی بماند.  شود میای بدل منطقه
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 هیهماان نگاا بینیم آشافتگی اسات. ایان  نگریم هرچه می  زمانی که به این ترویر می
ریزی اند و عدم برنامهها محرول فقداِن عقالنیتها و آسیبحاشیه شود میاست که مدعی 

زدۀ سال است ورعیِت بحران 9۰0و عدم مدیریت و نظارت و همۀ آن اساایری که بیش از 
عقلای و عادم سیاساتگذاری رو نبایاد باه بای هیچ دهند. مسئله اما به  معاصر را توریح می

یافته  شدت انتظام ته شود. مسئله اتفاقا  محرول نوعی عقالنیت و سیاست است و بهفروکاس
ن شدنش در لحظۀ اکنون است و نه  نیز هست. مسئله بر سر شناخت این نظم و الگوی متعی 

تمرکز بر مسئلۀ تولید کهریزک بنا دارد که  عقلی. مقاله حارر بافروکاست ماجرا به نوعی بی
ن شده اسات. مسائله مقالأه حارار فهام نشان دهد کهریزک چگ ونه در تالقِی نیروها متعی 

ن کرده است. از این حیث منطاق مقالأه  میدانی از نیروها است که کهریزک را ممزن و متعی 
ند منطقی تبارشناسانه دانست که درحارر را بای شدِن کهریازک در لحظاۀ  صدد است متعی 

 اکنون را در بستر روابط نیروها شرح دهد. 
 

   . مالحظات روشی و مفهومی3
 آنحارر متأثر از تبارشناسی و البته فهم فضا در اندیشۀ لوفور است. وجه تبارشناسانۀ مقاله 

ها است. از و چگونگی تالقِی آن 1شدن فراینداز آنجا است که درگیر در فهم نسبت نیروها، 
ِی یاک بادن را ماد نظار بندها در یزدیگر و شزلاین حیث فهم نیروها و الگوی ترادم آن

مندی و دگردیسی و از این رو منطق تاریخ ؛شود مین دارد. در برخورد نیروها یک بدن متعی  
(. با این وصا آنچه مهم است فهم 9916، 2آیی نیروها محوری اساسی است )دولوزپدید

زی کاه ها است. از این رو با ترویر ایادئولوژیبندِی آننبرد نیروها و الگوهای شزلمیدان 
روایتی غالب را بر روایات دیگار برتاری دهاد ساروکار ناداریم. ایادئولوژی  کند میتالش 

نبرد نیروهاا میدان خیزد و هدف تبارشناسانه فهم   میدان نبرد به هوا برمیغباری است که از 
ای مواجهاه ،ای که با تااریخ وجاود دارد(. با این وصا، نوع مواجهه9911است )دولوز، 

ن شده است. بدنی همچون کهریزک محراول تالقای منظر آنچه در اکنون در متعی  است از 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نیروهایی متعدد است. پژوهش حارر با چنین منطقی بنا دارد تاریِخ لحظۀ اکنون کهریزک 
 را از منظری تبارشناسانه بنویسد.

ای اسنادی شناسانۀ مقالٔه حارر با بررسی آرشیو، سه لحظۀ بنیادین را از دل مطالعهمنطق روش
شدِن کهریزک به باراناداز. ایان  برجسته ساخته است: تأسی  کارخانۀ قند، اصالحات ارری و بدل

ای دیگار از آرشایو مراجعاه ای اسنادی روشن خواهیم ساخت. سپ  به الیاهلحظه را با مطالعه سه
تاوان آن را   یخواهیم کرد که لزوما  در دل اسناد مزتو  حارر نیست اما با منطقی آرشیوشناسانه ما

هاای مردماان کهریازک از ای بزرگ از آرشیو تاریخی به حسا  آورد. به تاریخ شفاهی و روایتپاره
های بررسی اسانادی روشان خاواهیم  شان اشاره خواهیم کرد و نسبت این روایت را با لحظه زندگی

یاب باه دنباال فهام کرد تا ترویری تبارشناسانه از تولید فضاایی کهریازک ارائاه کنایم. باه ایان ترت
ریازان، شاده، فضاای دانشامندان، برناماه پاردازی هایی دربارۀ فضا هستیم: فضاای مفهاوم گفتمان

هایی که فضاای اجتماعی و همۀ روایتو مهندسان اه، تزنوکرات1زمینگران ها، تقسیماوربانیست
 (.  9119، 2کنند )لوفور  خویش را تولید می

ای اساسی است. کهریزک چگونه بازنماایی ریزک مسئلهبا این وصا، فضای بازنمایِی که
؟ فضاای زیساتۀ کهریازک را چگوناه شاود میو مهمتر از همه کهریزک چگونه تولید  شود می
های فردی فروکاست. غرض از توان ترویر کرد؟ این فضای زیسته را نباید صرفا  به روایت می

در یزدیگر است. در تقابال باا  این مطالعه فهم فضای زیسته همچون محرول ترادم نیروها
های باید فضای زیسته را ترسیم کرد که امزان  شدۀ غالب، می شده و تنظیمتسلط فضای ترور

 (.8006، 3کنند )هاروی  دیگرگونی را برای کردارهای فضایی روایت یا تخیل می
 

 . کهریزک در جدال نیروها 4
ک را تولید کارده اسات. اینزاه اای چاه های نیروهای مختلا کهریز جدال، تالقی و همایندی

ها فضایی همچاون  گاه آن کنند و در گره   فرایندی و چگونه نیروهای تاریخی در یزدیگر تالقی می
 .  پردازیم   نیازمند یک بررسی تاریخی است که در ادامه بدان می شود میکهریزک ظاهر 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 . لحظۀ اول: کارخانۀ قند4-1

قند در ایران زیر نظر مستشااران بلژیزای مسایو باارون کارخانه  تأسی براساس سند ارح 
)خرداد  9819های زیر را در گزارش خود در تاریخ ژوئن دارپ سفیر بلژیک در تهران نزته

 است:شمسی( دربارۀ موروع صنعت قند در ایران متذکر شده 9818
موفق به کسب امتیااز سااخت قناد در « ته مطالعات صنعتی پاری میک» 9819در سال 

(. 998۰کارشناسانی را برای این منظور به ایران مأمور کرد )نورانی، کمیته  ایران شد. این
آجر اول این کارخاناه را وزیار مختاار بلژیاک و آجار دوم را صادراعظم و آجار ساوم را 

الدوله با دست خودشان گذاشتند و بعد از آن معماران و بناها مشیول کاار شادند و  امین
 .(811، 9966الممالک،شد )صدیق تأسی یران در دورۀ قاجار اولین کارخانه قند ا

نبودن محرول )نداشتن بیش از یک کارخانه  قند در ایران( کاه  دلیل کافی اندکی بعد به
قناد  ،و از ساویی دیگار ،شد مردم کشور همچنان به قند خارجی نیاز پیدا کنناد   میموجب 

موجبات شزست این کارخاناه  ،شد  میرره تر از قند روسی در بازار عایرانی همچنان گران
ها و ایرانیان اختالف در گرفت و ادعای ررر کردناد و در بلژیزی میانرا فراهم کرد. سپ  

کشورشان بازگشتند. سرانجام مبارزه  اولیه خود به تر از سرمایهٔ ها با پولی بیشنتیجه بلژیزی
ند کهریزک باه واساطۀ اساتخوان دند چون قکر با کارخانه و محرول آن شروع شد و شایعه

گردد مررف آن بر مسلمان حرام است؛ قدرت سیاسی و اقترادی روس نیاز   میمرده سفید 
( باه هجری شمسی 9818) میالدی 9811پشت این عمل بود از این رو کارخانه در تاریخ 

 (.868، 9989برداری تعطیل شد )شهیدی،شدن پ  از سه دوره بهره علت ورشزست
ایان کارخاناه و بعاد هام باه ورشزساتگی آن خاتم  تأسای ند کهریزک فقط به قرۀ ق

ساازد   مایو جریانی را از ناو  شود میهای قبلی سوار . این کارخانه بازهم بر ویرانهشود مین
بار شزل و معنایی   و این کند میبندی رویمان را دوباره ارح انداز پیشجریانی که تمام چشم
کارخاناه قناد در  تأسای در سند ارح  دهد.  مین ویرانه استوار شده دیگر به هر آنچه بر ای

 که  متعلق به وزارت امور اقتراد و دارایی است آمده است که: 9908کهریزک به سال 
ترین وسائل ترقی و توساعه وراعیات قند درنزدیزی اهران یزی از مهم کارخانهٔ  تأسی 

ها تومان هرسال میلیونت که برای این جن  باشد. ربع واردات ایران قند اس   میاقترادی 
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یابد ورود این جن  موقوف  تأسی و هرگاه یک کارخانه قندریزی  ]شده[ به اجانب تأدیه
نظار قارار داد  ماحکارخانه مزبور بایاد مط تأسی خواهد گردید. یک مسئله مهم که در 
گوناه م کاه هایچنحوی مبادرت به ایان کاار نماایی همانا رقابت تجارتی است. ما باید به
کارخانه قناد در کهریازک، وزارت  تأسی )ارح « اشزال و مانعی مانند سابق رخ ندهد

 (.9، 9908امور اقتراد و دارایی، 

های کهریازک باا زمیناما مسئله اینجا است که تأسی  کارخانه و تیییر الگوی کشت در 
 باره چنین آمده است:  ین. در سند ارح تأسی  کارخانۀ قند در اشود میهایی مواجه  مقاومت

ا   میدهاتین ایرانی ترور  ؛ باشاد   مایه کنناد کاه کاشاتن چینادر ماانع کشات و زرع غل 
 ؛ه اساتجهت کشت و زرع غل     میکاری مساعدت عظیالحقیقه چیندر که فی صورتیدر

کما اینزه در قسمت شمالی مملزت فرانسه که چیندر کاشته شده یک ثلث بر محرول 
 باشد:  میکاشتن چیندر برای دهاتین حائز فوائد زیر  .ردیدهه افزوده گغل  

 توان فروخت؛  میاور سهولت  ل و ترقی ننموده و بهنرخ چیندر تنز   (الا

اآن شده و بایش   میدهاتین آشنا به کاشتن عل (  و محراوالت دیگار منتفاع  هتار از غل 
 خواهند شد؛

اغناام و    مایدر نتیجاه مقادار مهسات؛ ااعنام و مواشی اغذیه نیزو بذر چیندر برای ج(
)اارح تأسای   فوائد زیاادی نیاز عایاد خواهاد شادو نمو یافته و مواشی تربیت و نشو 

 .(9، 1331 کارخانه قند در کهریزک، وزارت امور اقتراد و دارایی،

کارخانۀ قند یزی از لحظاات آغاازین برقاراری نسابت باین صانعت و زنادگِی  تأسی 
. شاود میشده در دوران پهلوی اول دوبااره احیاا  . کارخانۀ قند تعطیلروزمره در ایران است

پاره از از ورثٔه صورت آهن ای از زرتشتیان، که این کارخانه را بهبقایای کارخانۀ قند را از عده
شاه پهلوی به باناک  در این زمان بود که رراه .کنند   الدوله خریده بودند، خریداری میامین

دهد که کارخانه را از زرتشتیان خریداری و نواقص آن را رفع کنناد. مادیران   میملی دستور 
ای متخرص را اساتخدام و از  عده ،بانک ملی ایران که در آن تاریخ لینون بالت آلمانی بود

مااه . ولای در تااریخ تیرکناد میآنها معین  آورد و نواقص کار را به وسیلهٔ   میآلمان به تهران 
دساتور رراشااه  ررایت رراشاه باود باه ها موجب عدمن کار آنهجری شمسی چو 9998

سهام این کارخانه تحویل اداره کل صناعات شد و قانون راجع به سهام و مخاارج کارخاناۀ 
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خاان  محماد قاسام ،قندسازی کهریزک به ترویب مجل  شورای ملی رساید. در نهایات
هاای کهناه برچیاده و شاینادیب به ریاست کارخانه مزبور منرو  شد و باالخره تماام ما

جدید از آلمان خریداری شد. در اسناد مربوط به این کارخاناه آمادههای  ماشینجای آن  به
زار متار مرباع باود کاه هازار و ایان کارخاناه هفتااد و دوها زمایناست که مسااحت کال 

هزار و هفتادوشش متر مربع آن وهشتاد متر مربع آن زیربناهای صنعتی و انبارها و سهسیرد
 (.868، 9989زیربنای منازل مسزونی قرار داشت )شهیدی،

آورد. وجاود   میبندی فضایی کهریزک پدید ای در شزلکارخانه دگرگونِی عمده تأسی 
د فضای روساتایی را کنن  میهزار متر منزل مسزونی و وجود کارگرانی که در کارخانه کار  سه
تیییری اساسای در منطاق کشات و سو،  آورد. از دیگر  میصنعتی در صورت شهرکی نیمه به

خاورد.   میآید و حیات کارخانه و الگوی زراعت به یزدیگر گره   میزرع روستاییان نیز پدید 
.     شود میکنندۀ الگوی کشت در منطقه  ی تعیینکارخانه بدل به نیرو ،به عبارت دیگر

کاه کارخاناه ٔه زنگااب ؛رو هساتیم هروب   میبو یک زیست شدن دگرگونبا آغازین لحظات 
اسات. همه چیز را بلعیده است. کارخانه حیات فالحتی و زیستی کهریزک را نشاانه گرفتاه

های کشاورزی زمینمحرول و دیگر در کشاورزی منطقه گندم، جو و ماشی در کار نیست 
. دهاد  مایباید به چیندر تیییر پیدا کند. این باید را زیست منطقه بر سر راه کشاورزان قارار 

 میااندارد. در این میل  که کارخانه به آن شود میهای زراعتی چیندر تبدیل زمینها به زمین
هاای برقاراری اعترارات کشاورزان و ساکنین منطقه کاه در اساناد مرباوط باه ساال میزان

باه  های ااراف منطقه هم. خانهکند میچندانی پیدا ن اهمیتاست کارخانه به آن اشاره شده
   میبو تک عناصر یک زیست تک است وسزونت کارگران این کارخانه بدل شدهمحلی برای 
به عبارت دیگرحیات روستایی به سمت حیاات صانعتی کارخاناه ساوق داده  .و کشاورزی

 سازد.  میو مخترات فضا را دگرگون  شود می
 شدن فضای کهریزک تکه . لحظۀ دوم: اصالحات ارضی یا تداوم تکه4-2

تار بارای بارداری ماؤثربه دهقانان با هادف بهاره زمینتقسیم و واگذاری اصالحات ارری و 
 9998-9999های  شاه در ایران انجام شد. به موجب قوانینی که در ساالبار در زمان ررا اولین

شد که نسبت به تقسایم اماالک به دولت اجازه داده  ،مجل  شورای ملی رسید به ترویب
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ارعین و افراد محلی اقدام نماید و در نتیجاه قسامتی از لرستان، سیستان و دشت میان بین ز
هاا یزای از زماینتقسایم شاد. اگرچاه تقسایم  9991های میاان و لرساتان در ساال زمین
چون در آن  ، اماهای اساسی و اصلی تقسیم امالک بین دهقانان در زمان رراشاه بود برنامه

هاای تعااونی و  اریق تشازیل شارکت زمان کشاورزان ایرانی این کار را نپذیرفته بودند و از
تدریج رؤساای  دست نیامد. و به نتیجه الزم به ،وسائل دیگر زارعین تقویت نشدند، بنابراین

عشایر از نفوذ خود بر زارعین استفاده کرده و امالک را متررف شادند )ساالروز تراویب 
 (. 1311قانون اصالحی قانون اصالحات  ارری، 

شااه و باا فرماان محمدررا 9981ی در ایران در سال صورت عمل اصالحات ارری به
مبنی بر تقسیم امالک سلطنتی آغاز گردید و اراری و دهات سلطتنی باین زارعاین تقسایم 

های کشااورزی از دسات مالزاان و ارباباان زمین اصالحات،شد. به عبارت دیگر، در این 
 گردید.  میدرآمده و تحت شرایطی به کشاورزان واگذار 

ای باا ی منطقه کهریزک نیز به حتم از این اصالحات به دور نماند. در مرااحبههاینمز
کاه تقسایم  ساؤالعباس سالور اولین رئی  سازمان اصاالحات اررای در پاساخ باه ایان 

به چه شازل صاورت گرفات.  ،که از مالزین بزرگ در گیالن بودند ،امینیروستاهای دکتر 
 است که:گفته شده

داخل این جریان کند.  را که از مالزین عمده بود کامال   امینیر ارسنجانی قرد داشت دکت
مدتی پ  از اینزه در مراغه اصالحات ارری صورت گرفات و اساناد مالزیات آنجاا را 

ما هم ترتیبی  .خواست مسافرتی به آذربایجان کند امینیشخص شاه به زارعین داد. دکتر 
توزیع شود. بعاد از ایان کاه  امینیتوسط بودیم تا اسناد مالزیت تعدادی از روستاها داده

ایشان اسناد مالزیت را داد ارسنجانی یاک برگاه اظهارناماه باه او داد و گفات خاواهش 
کرد و آن را   میای را پر بایست چنین اظهارنامه  میهر مالزی  .کنم اظهارنامه را پر کنید   می

استثنائات ملاک مان چیسات؟  چیزهایی دارم و در این ملک چه نمود که مثال    می ءامضا
دانگ  توانست شش  میمالک لشت نشاء نیز بود و چون در آن زمان هر مالزی  امینیدکتر 

کاردیم گفات لشات   مایبرخالف آنچه ما فزر  امینیدکتر  ،یک ده را برای خود نگه دارد
ن زمان نشاء را تقسیم کنید و امالکی را که در کهریزک داشت را جزو مستثنائات قرار داد.آ

عباس ساالور  .گرفت  میکاری مفرلی در آن صورت لشت نشاء منطقه آبادی بود و برنج
حسا  کرده بود اراری کهریزک چون در نزدیزی تهران  امینیکنم   میگوید: من فزر   می
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بناابراین تارجیح داد باا تقسایم فروشاد. صورت متاری ب تواند آن را به  میاست واقع شده
(.1331شت نشاء موافقت کند )رسولی و سالور، امالک خود در ل

 امینیدانگ از روستای کهریزک که به علی  اول اصالحات ارری، سه در نهایت، در دوره 
وزیر محمدررا پهلوی( تعلق داشت، قسمتی از آن به زارعین فروخته شاد و در  )نخست

 امینایکه به علی    میتقسیم گردید. سه امینیمرحله دوم اصالحات ارری بین زارعین و 
دادند مجانی بود و آنچه برای او باقی ماند هشتاد هزتار باود کاه یاک بااق و قسامتی از 

 (.1331گرفت )تاریخ معاصر ایران،   میاراری مزروعی را در بر 

هاایی کاه توساط زماینبا روستای کهریزک  و  9916به این ترتیب، تا قبل از سال 
اجه هستیم. اصاالحات اررای را بایاد ساطحی کشت هستند مو زارعین همچنان قابل

بار شدن و نابودی کشاورزی دانست. سطحی که این تزه سوی تزه دیگر به   دیگر و گامی
 زمینگرفت. زیرا پ  از مدتی، گرچه کشاورزان دارای کشاورزی را نشانه زیست مبتنی

ای جاانبی هاکردند، اما پاولی بارای هزیناه  شده بودند و محرول بیشتری دریافت می
ماناد و خاود ایان سابب شاد   هاا برایشاان بااقی نمایتروبی قناا کشاورزی نظیر الی

 کشاورزی به مرور از بین برود.
 افتادگی . لحظۀ سوم: ایجاد باراندازو برون4-3

باراناداز کاالهاای  تأسای درخواسات  99۰9در ساال  امینایاست که علی در اسناد آمده
اسات. در ایان های خود در این منطقه دادهزمینبخشی از تجاری را در منطقه کهریزک در 
 :است کهآمده پی شهردار تهران سند که خطا  به غالمررا نیک

وزیر به پیشاگاه مباارک ملوکاناه  آقایای که توسط جنا  ای عریضه امینیجنا  آقای 
هریازک اند اجازه داده شود کاه در ارارای ملزای خاود در کاند استدعا کردهتقدیم داشته

اقدام به ایجاد بارانداز کاالهای تجاری وانبارهای بزرگ نماید. اوامر مطاع مبارکه ملوکانه 
صدور یافت که اشزاالت کار سؤال شود. خواهشمند است رسیدگی الزم معماول  شرف

« و نتیجه را گزارش فرمایند تا به شرف عرض برسد. رئی  دفتر مخراو  شاهنشااهی
 (.980، 9911اسناد ساواک، به روایت امینی)دکتر علی 

باراناداز کاالهاای تجااری  تأسای ( برای 99۰9در سال ) امینیعلی  پاسخ به نامهٔ  در
 دهد:  میچنین توریح  پاسخ را این هسندی وجود دارد ک
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 امینایدربارٔه عریضاه جناا  آقاای  99/9/99۰9/م مورخ 908_9_991عطا به نامٔه  شماره 
الهاای تجااری و احادان انبارهاای بازرگ در کهریازک، محال مبنی بر ایجااد باراناداز از کا

باشاد. تورایح آنزاه،   و انجام آن میایر روابط مرو  مای موردنظر در حریم شهر واقع شده
مقرر گردیاده شاهر تهاران دارای حاریم باشاد. ایان  991۰ابق قانون شهرداری مرو  سال 

 9100ومتر و مسااحت تقریبای  کیل 9در اول متوسط  9911بار در سال حریم برای نخستین
مترمربع تعیین و ترویب گردید. هدف از استقرار این حریم مانند حریم سایر شهرهای بازرگ 

گیری شود و هر آینه شهری در نزدیزی شهر دیگر قرار دارد، دنیا آن است که از توسعه شهر جلو
اقع در حاریم حفااظتی این شهرها به یزدیگر مترل نشوند. اگر در کهریزک و یا سایر منااق و

هاای کاارگری،  تهران اجازٔه احدان یا بارانداز داده شود دیر یا زود ااراف این بارانادازها، خاناه
که باه تهاران  مترال خواهاد شاد.  شود میو باالخره شهرکی  ایجاد    میازه، تأسیسات عمومی

ع جمعیت و شارایط اور اخص که با کمبود آ  و افزایش سری لزوم این حریم در مورد تهران به
ها و روستاها مواجه است بیش از اکثر شاهرهای دنیاا مراداق پیادا جلب مهاجر از شهرستان

نظر از ایان مساائل از نظار ترافیزای نیاز اصالح اسات بارانادازها و انبارهاا در  . صرفکند می
 هاای خاا وپنج کیلومتری قرار گیرد. کما اینزه در نقشه جامع شهر نیز محلمحدودٔه بیست

برای این منظور اخترا  یافته است تا وسائل نقلیه بزرگ باار را مساتقیم باه باراناداز تحویال 
دهند نه آنزه در مساحت نسبتا  دوری از شهر تخلیه نمود و برای حمل آن تعداد کثیری وساائط 

تار نمایناد. وآمد باشاند و ترافیاک را سانگین تر بین آن محل و شهر دائما  در رفت نقلیه کوچک
داده شاود  امینایای باه جناا  هذا، هر آینه اراده سنیه همایونی استقرار یابد که چنین اجاازه مع

بینای جااده دیگاری باه متمنی است اوامر همایونی را امر به ابالق فرمایند تاا بالفاصاله پایش
ز عمل آید و ابعا  اگر افاراد دیگاری در هار نقطاه ا آرامگاه بین کهریزک و تهران به موازات جاده

پی، شاهردار  حریم تقاراهای مشابهی نمایند با آن تقاراها نیز موافقت شود. غالمرراا نیاک
/ م ش(.16، ۰/9/99۰9پایتخت )اسناد شهرداری پایتخت، 

ای برای اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاه نوشت و تقارای خود را نامه امینیپ  از آن  
 میاانهای خود در کهریازک را باا علام در ینزممبنی بر ایجاد بارانداز کاالهای تجاری در 

وزیر تحویل  پی به نخست اسدالله علم و غالمررا نیکٔه ای به همراه نامگذاشت و بعد نامه
( در مورد ایجاد بارانداز کاالهاای پیموافقت شهردار وقت )غالمررا نیک شد. پ  از عدم

 ه اعلم نوشت:ای از قرار زیر را برای اسداللدوباره نامه امینی ،تجاری
 ساتظهاربه اولی شرمنده هستم  دوست بسیار عزیزم تردقت شوم از تردیع مزرر واقعا  

ورد امریاه ملوکاناه باه در م. دهم   میهای این دوست عزیز نموده اجازه محبت به محبت
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 ،مرادع شادم اوریزه تلفناا   هخرو  کهریزک و ساختمان انبار در آنجا بشهرداری در
خواند. و استناد به نقشٔه جاامع تهاران و یاک سلساله مقاررات   مییاس  آقای شهردار آیهٔ 

ساختن انبار و کماک باه ترافیاک  که شاید در جای خود صحیح باشد ولی مطرح کند می
سسه ذو  آهن احتیاج به انبار دارد و ؤشهر رروری است چون مطابق ااالعی که دارم م

آیاد و کهریازک سار راه   مایچون محرول ذو  آهن اصفهان قسامت عماده باه تهاران 
ها و فروش و تحویل به مشاتری در آنجاا اصفهان تهران است، برای انبار گرفتن این آهن

ای بارای شایبانی رئای  ذو  آهان اگار اشااره ،]فضای[ زیاادی خواهاد باود. بناابراین
قیود اداری و غیاره آزاد اسات و  ه مزبور قوانین مخرو  دارد و ازمؤسسچون  ،بفرمایید

تواناد بزناد. اگار ایان باذل را   مایآقای شهردار هم اشزال ن ،ه دولتی استمؤسس چون
باه  شوم و هام واقعاا    میو باالخره هم من معرفی  شود میعنایت بفرمایید کار زودتر حل 

هاای بهبود ورع ساکنین کهریزک کمک خواهد شد. باا تشازرهای قبلای از مسااعدت
یت وجود عزیزت را همواره از خداوند متعاال دوست عزیز سالمت و موفق  بهشگی   میه

 (.  989، 9911به روایت اسناد ساواک،  امینی)دکتر علی  خواستارم

ای کاه برای هندسۀ شهری جدید کهریزک اسات. هندساه شود میبارانداز نقطۀ آغازی 
باید از حیات شهری دور ها  با این مخترات و ِویژگی اکنوندهد کهریزک   میخوبی نشان  به
دروِن  باروِن آورد که کهریزک به   میماند و به حاشیه تبدیل شود. این لحظه فضایی را پدید ب

 مرگ را در آن تخلیه کرد.  شود میجایی که  ؛بدل شود تهران
  توان بیان کرد که  نتیجۀ دگرگونی   در کنار سه لحظۀ اصلِی ذکر شده لحظات دیگری نیز می

شاوند. تأسای  آسایشاگاه    لحظاۀ ماذکور محساو  می اند و از پیامدهای سه فضایی منطقه
از مطرودین را به این فضا سوق    از دیگر نقاای است که سیل عظیمی 99۰9کهریزک در سال 

باا ایادٔه  99۰9داد. این آسایشگاه مطرودین را به این فضا ساوق داد. ایان آسایشاگاه در ساال 
بیمارستان فیروزآباادی ری باود بنیاان زمان مدیر  زاده الهیجی که در آن دکترمحمدررا حزیم

 :  کند میگونه بیان  گذاشته شد. خود او انگیزه را برای تأسی  آسایشگاه کهریزک این
خوبی به خااار دارم کاه  آبادی ری بودم. بهمدیر بیمارستان فیروز 99۰9، 99۰0سال  در

معلاول های در  خروجی اغلب چند بیمار مفلوک، موقع خروج از بیمارستان، نزدیزی
دیدم و با آنزه رئی  بیمارستان باودم   مییا پیر و فرسوده خوابیده نزدیک در  بیمارستان 

شدن آنان را بدهم. اگار هام دساتور  قی اعمال نفوذ کنم و دستور بستریاری قادر نبودم به
کردناد و حاق هام   مایای از پذیرفتن آناان خاوداری کننده دالیل قانع دادم پزشزان به  می
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هاا ند زیرا آن افراد نه قابل درمان بودند و نه بیمارستان قادر بود برای زمان اوالنی آنداشت
را بستری نموده و تخت بیمارستان را اشیال نمایند. من از دیدن این ورع و بدبختی زجر 

کشیدم تا به خواست ایزد توانا و بدون توجه به جوانب کار درمانگااه متروکاه مرحاوم    می
واقع در کهریزک را که با هزینه مرحوم فخرالدوله دایر گردیده بود و به دالیلای  الدولهامین
مانده بود مورد اساتفاده قارار دادم و دو و ساه نفار معلاول کاه پنااه  ها در  آن بستهسال

در آنجا بستری کردم. هدفم این بود این بیچارگان در آنجا بخوابند و تا زماانی را ند نداشت
که زنده هستند تا حد امزان از آنها پذیرایی گردد. این کاار را هام کاردم. از آنجاایی کاه 

دانام چگوناه    ماین .پشتیبان کارهای نیک در مرحلٔه اول خدای بزرگ است او کمک کرد
هستٔه اولیه هیئت مؤسا  تشازیل شاد و فعالیات آغااز شاد  افرادی را به یاری فرستاد و

 .(96۰، 9981)محمدررا حزیم زاده، 

 است که:ای از ارف شهردار پایتخت به ریاست انجمن شهر پایتخت آمدهدر نامه 
 .جانب قرار گرفتشنبه گذشته آسایشگاه معلولین کهریزک مورد بازدید اینصبح روز پنج

اوریزه مسائولین  هشوند. ب  مین و مرد معلول پذیرایی و مدوا در این آسایشگاه تعدادی ز
روزافزون و ازدیاد بیماران و نداشتن اعتباار  مراجعاتداشتند به علت    میآسایشگاه اظهار 

باشند و احتیاج به کمک مالی دارند تاا بتوانناد   میهای جاری نهزینه تأمینکافی قادر به 
های شاهرداری  ناماه) ...اجعین معلاول جوابگاو باشاندشده و مر در قبال بیماران بستری

 (.  81698، 91/90/99۰8پایتخت، 

تأسای   دهاد کاه آسایشاگاه تازه  در سندی مربوط به خانٔه سالمندان کهریازک نشاان مای
آ  مورد نیاز این آسایشگاه  تأمینمعلولین واقع در کهریزک نیاز به تأسی  یک حلقه چاه برای 

 است که: گردد، آمده  هجری شمسی برمی 99۰8/ 88/9که به تاریخ دارد. در این سند، 
حلقاه چااه آ  مورد نیاز احتیاج مبرم به یک  تأمینمنظور  آسایشگاه معلولین کهریزک به

اناد کاه شاهرداری وزیر نیز ابق دستور تلقای مقارر فرماوده داشته و جنا  آقای نخست
زهارا  عمل آورد و لذا سازمان بهشت هبپایتخت مساعی و کمک الزم در انجام این منظور 

که در نزدیزی محل آسایشگاه قرار دارد دستور بررسی الزم در این با  صاادر گردیاد... 
 ( 998/80/118، 88/9/۰8های شهرداری پایتخت،  )نامه

این آسایشگاه  تأسی  یعنی بعد از 99۰8که در سال  ،در اسناد مربوط به این آسایشگاه
هاای خاود و چگاونی از این آسایشگاه به منابع مالی برای اداماه فعالیاتنی ،اند نوشته شده

ایان  تزمیالکردن این نیازهای مالی و کماک باه تساریع و  مداخله شهرداری برای برارف
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مشاهده است. تالشی که بارای سارپا نگاه داشاتن ایان  خوبی قابل هندسه جدید شهری به
افتادگان خاود را نیاز تولیاد وسعه که برونارز با منطق ت، تالشی است همشود میآسایشگاه 

کاه محراول درون« بیچارگاان»کاردن  . کهریزک حاال جایی است بارای مادیریتکند می
جمعیاات معلااولین،  افاازوناور روز بااه و اناادماناادگاِر دگردیساای حیااات شااهری تهااران

 دهد.  میرا به این فضا سوق « بیچارگان»این آسایشگاه  مؤس قول  سالخوردگان و به
 های به محاق رفته. لحظۀ چهارم: تاریِخ شفاهی و روایت4-4

شویم گویی کهریزک از   میتر  های تاریخی هرچه به زماِن معاصر نزدیکۀ روایتمیاناما در 
ای شاده واره. مسئله آنجا است که کهریزک در لحظۀ اکناون بادل باه باتشود میما دورتر 

ی که لحظۀ زندگِی اهالی کهریزک را وارد معادله . زمانکند میجلوه هی است که برای ما بدی
ی از جریان نیروها را بر ما روشان خواهاد تکنیم آنگاه رلع دیگری خواهیم داشت که قسم

که با بازگشات باه  کند میناپذیر کشد سطوحی را رؤیت  میکرد. تاریخی که در اسناد فریاد 
هاایی الیاهشافاهی کرد. ایان تااریخ ها را احضار توان آن  میاهالی کهریزک شفاهی تاریخ 

. بازگشت به آنچه از ایان کند میپذیر که کهریزک را توریح کند میدیگر از مسئله را روشن 
تعاین نیروهاا در لحظاۀ اکناون کهریازک را  ناامیم، می« هااجریان زندگِی کهریزکای»پ  

 تر خواهد کرد. روشن
تراویری دیگرگاون صاابر ۀ خان راز د «ها جریان زندگی کهریزکی»از صابر آغاز کنیم. 

 ،کهریازک صاابر ی ذهن ما یزسان نبود.هابا برساختهوجه هیچ کهریزک برای صابر بهدارد. 
کهریازک صاابر نقاد جریاان زنادگی  .فقط زندان، خانه سالمندان و پزشزی قانونی نیسات

یاا صاابرها  م که اگر کهریزک  برای صاابریال بایستؤاست. حاال باید در برابر این س روزمره
زیست  پ  چیست؟ انا  پاسخ را باید در ،زندان، خانه سالمندان و پزشزی قانونی نیست

 از زندگی پی گرفت. کهریزک اهالی از  وصیا و در ادامۀ آن ت
هاای زماینها، وسااز ساختلحظۀ اکنون برای اهالی کهریزک فضاایی اسات مملاو از 

شاه بااق ویاال و داره   مایاینجا همش داره »شده و آوار سیمان و آهن: قطعه کشاورزی قطعه
ایان عباارات یزای از سااکنان « فروشان  مایرو هاا  زمینکنن    میشه، دارن خرد   میساخته 

هار . »کناد میترویر  بهدادن است را  کهریزک است که ترویر روشنی از آنچه در حال رخ
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ز جا کنده شده و افتااده کهریزِک ا« رود  میو به هوا  شود میآنچه سخت و استوار است دود 
شادن اسات،  آن شعارهای زیبا در حاال چارخ   میپیشرفت و تما .های توسعهدنده در چرخ

شدن و دیگرگون شدِن تجربۀ زندگی تولید کهریزکی  قطعه شدن به ساختمان، ویال، قطعه بدل
  دیگر، کهریزکی بیگانه و جدید:

زی بیشتر نیست قنات قلعه نو درصد کشاور 90درصد  80چیزی حدود  کهریزک االن یه
هنوز آ  داره اون باالش، پایینش خشزه.  قنات قلعه نو پمپ گذاشاتن یزام کشااورزی 

 کارن؟ گل کلم،   میاالن چی . وساز همش شده ساختکنن وگرنه کهریزک آبی نداره.   می
د هماش تماام شا .شه  میکشاورزی ن آباد دیگه کال  گل کهریزک معروف دیگه. مجید کلم
ور خشاک  به این 68 .آباد دویست لیتر در ثانیه آ  داشتپالستیک. مجید کارخانهه شد
شادن آ  قناات خبار داشاتن هایچ واکنشای  همه کشاورزای این منطقه از خشاک .شد

 «.نداشتن

اند یا اگر هم با صدایی پر است از لحظاتی که صدایی نداشتهها  جریان زندگی کهریزکی
اند. گویی ساکنان کهریزک را باید تجلای دچار خفقان شده های مهمهمراه بودند در لحظه

اسپیواک دانست. ماجرا البته این نیسات کاه « تواند سخن بگوید   میچرا فرودست ن»همان 
اماا مسائله آنجاا  ؛شوند  میگویند؛ صد البته سخن که نه، فریادها کشیده   میاهالی سخن ن

از نهادهایی که با ملک و مسزن و هی القی انبوبنا نیست شنیده شود. ت هااست که این فریاد
منازعه کارده میدان به یک  ها بدلوساز سروکار دارند ماجرا را برای زندگِی کهریزکیساخت
ی. اند و بازگیران اصلشورای شهر، بنیاد مستضعفان و شهرداری گویی اصوات اصلیاست: 

ایان  اصاال  »شادن پدیاد آماده  نوعی کرخت ،به قول صابرنقطه است که، همین و دقیقا  در 
 «.و لم  شدن ِسر  مردم 
گویند؛ از نسبتی که ایان   میاهالی کهریزک از بنیاد مستضعفان و شورای شهر کهریزک  

درون تهاران  ،کهریزک را جدای از تهران و از سوی دیگر ،تا از یک سو کند مینهادها برقرار 
هست و هم نیست. فضایی کاه هام بایاد یعنی فضایی که هم جزئی از تهران  ؛قلمداد کنند

شهر تهران ایفا کند و  ای نقش و کارکردش را برای کالنارد شود و هم باید دوباره در چرخه
جایی در حاشیه که حاشایه  .کردن اهالی کهریزک در پی ندارد ای جز معلقنتیجه فراینداین 

ها هام دستان کهریزکی نیست، جایی که سرمایه به سمت آن روان است اما ازآن سرمایه در
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هایی که ساند ندارناد در حاال حارار  زمینها بسیاری از  خبری نیست. مطابق با مراحبه
در عمل بسیاری  فرایندهمین  .اند مورد ادعای نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان قرار گرفته

 های بدون سند را در ورعیتی دشوار قرار داده است.   زمیناز ساکنان 
ایم توصیا روزی آمده اسات کاه  ی که از ساکنان کهریزک گردآوری کردههای در روایت

کهریازک و  یها سعی کردند جلوی دفن زباله بایستند و یا حداقل از خالل آن عایدی براآن
اما آنچه اتفاق افتاد چیزی نبود جز سرکو  دوبارۀ نیروی این اهالی و  ؛شهرشان کسب کنند

ای را نیز که از زبالاه . قدرتی که سرمایهشود میزک آوار قدرت شورا که باز بر سر شهر کهری
 .کند میوجه صرف کهریزک و زیست مردم آن ن هیچ ، بهکند میکسب 

کهریازک باه نسابت  .مرکاز زبالاه اساتهماین اگه اینجا عقب مونده یزای از دالیلاش 
  میو... خیلی عقب مونده. از هر لحاظی که حسا   شهر اسالمهایی که ساختن،  شهرک

سفانه از بیرون به این دیاد دارن نگااه أنه که مت  مییزی از مشزالتش ه .کنی عقب مونده
سات و بهشات خاناه کنن کهریزک را که مرکز زبالاه اسات، خاناه ساالمندان، دیواناه  می

  مایتیییار رو گفت ای کاش اسام کهریازک   میخدایی اومده بود یه بنده زهراست. اتفاقا  
 «. ذاشتین  میم دیگه یه اس مثال   .دادین

محلی بارای « خوابگاه کالن شهر»دیگر عطا کرد:    میاز اینجا شاید بتوان کهریزک را نا
روزاناه ٔه های تهران، از مرگ و دفن، از زباله و دفع پسماند و از جمعیت خست تمام خستگی

و  کناد میهاای تهاران سانگینی از هر آنچه بار شاانه ؛شود میتهران که به کهریزک سرازیر 
را در کهریازک ها  بار جمعیتی کاه شاب ؛ها باید بارش بر دوش کهریزک گذاشته شود شب

از آنچاه  ؛زناد  مایهاا رقام کنند و زیست جدیدی را در جریان زنادگی کهریزکای  میصبح 
 کنند:    میکنند و با آن زندگی   مییوسفی و سماواتی آن را  لم  

نیست جمعیت خود تهران هست داره سارازیر  اینجا سرازیر جمعیتش جمعیت شهرستان
چاون بباین آپارتماان اینجاا االن پارش  شه، هم قادرت خریاد اینجاا زیاادتره فعاال    می
یاا شاهرری  میلیاون پانج باقرآبااد ماثال   متری ولی یه مقادار بااالتر ماثال   میلیون نیمو سه

تهاران چاون خاالی شه تو این حاشیه از   می. اینزه جمعیت تهران داره سرازیر اور همین
شاه، مشایول کاار   میشهری شده داره سرازیر  زمینبزر بوده و تازه تبدیل به  زمینمونده 

رن سار   میصبح  به کنن فقط خونشون اینجاست صبح  میشن اینجا همون تهران کار   مین
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رن اینجا چون به متارو نزدیاک  میباقرشهر ن میانانقدری که اینجا  .گردن  میکار شب بر
 ماثال   .میاانرن و   مایتار  شه به اینجا پا  راحات  میهای تهران مترل جاده بعد شاه .رهت

شاه   میاد ختم   میهای تهران داره راه این شاه  یاد از اتوبان امام علی، نوا  همهٔ   میارف 
 به کهریزک فقط یه اسم خوبش بوی تعفن زباله است. 

خلاِق دوباارۀ آن در فضاای خیااِل  انز حاج داود توصایفی دقیاق اسات از کهریازک و
 ساکنانش: 

ها رو بخون دیگه، بازداشتگاه کهریزک دیگه تو آمریزا هم اسمش هست. کهریازک دیگه شبزه
کشاته شاد باا  مینایاال قای روحکهریزک آاسمش بد درفته باید اسمشو عوض کنن بازداشتگاه 

ه قبرساتونه دیگاه، شاما تای دیگه اینجا دیگه اسمش بد درفت، بهشت زهارا هام دیگا اون سه
کناه    میکنه دیگه، اسم کوچتم فرق    میخونت بیل قبرستون باشه تا بیل کاخ نیاوران خب فرق 

 «.  تر از بهشت زهرا... قم پایینقا جادٔه آگی    میخوای به یه نفر آدرس بدی    میدیگه، االن 

دیگرگاون از کهریزک روی دیگاری نیاز دارد. روایتای کاه تراویری شفاهی اما روایت 
البته این آینده چیزی نیسات «. آینده داشته باشد»دهد. کهریزکی که قرار است   میکهریزک 

گاذاری . کهریزک یک بهشت سارمایهکند میجز نسبتی که کهریزک با منطق سرمایه برقرار 
 است اما مسئله اینجا است که برای چه کسی؟  

. شیلش خرید و فاروش راایعات اسات گذارند  میکه با مرکز زباله زندگی « ح»قای آ
داند بر پیشانی کهریزک و نه چیزی کاه   میوجود مرکز زباله در نزدیزی کهریزک را نه ننگی 

همه هام »زاست و چه بهتر که باشد. از نظر او  شود. از نظر او مرکز زباله درآمدباید حذف 
کهریازک آورده بلزاه  نباید گفت مرکز زباله چه بالیی بر سار«. از حضور آن راری هستند

و دیگران ایجاد کرده است. در این روایت مرکاز « ح»باید دید که چه خدماتی را برای آقای 
زباله یک فرصت است که نباید آن را از دست داد. در این روایت ساؤال اینجاا نیسات کاه 

اند  هایی عام پنهان شدهنفعاِن این روایت ایدئولوژیک ذیل گزاره فرصت برای چه کسی؟ ذی
گروهای با این تفاوت که تعفنش بارای  .دانی همچون محلی برای همه ترویر شودتا زباله

  مایرا پدیاد  ایند چرخهفرایاین دیگر. گروهی ش برای ا های اقترادیاست و البته فرصت
ای از شاهر تاا قراه کند میارز تا شورای شهر و شهردار را هم« ح»آورد که از روایت آقای 

 افند که فرصتی است برای ساکنانش. ها ببزباله
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، و کناد میتوصیا « هردمبیل»های ملزی منطقه آینده کهریزک را مالک یزی از آژان 
 :کند میای که او را خشنود ای شبیه به تهران مترور است. آیندهبرای کهریزک آینده

  مایاالن شه. بذار اینجوری بهت بگم تهران اولش اینطوری نبود که شاما   میعین تهران 
بینید. هر سااختمون کاه اینجاا   میبینید، کهریزک هم این شزلی نیست که شما در آینده 

قطعاه  ۰000 – 1000واحد توش در نظر بگیر. شما تجسم کان  80شه شما    میساخته 
سال دیگه که  90نفره هم حسا  کنی 8واحد  80هرکدوم  .اینجا هست برا ساخت زمین

شاه. شاما فزار کان ایان    مایهزار نفر بیشاتر سیرد دویستساخته بشه جمعیت اینجا 
ده هار    میده، میازه باشه جوا     میباشه جوا   پاساژزنه بیرون   میش ا از خونه جمعیت

شهرری هم باه اون  .تونن از اینجا برن یه جای دیگه   میده. مردم که ن   میچی باشه جوا  
ینجا برو ا شما از .داللن .شیلشون داللیه ها صورت چیزی نداره. االنم که اکثر کهریزکی

ور بنگااه زده هماه شادن واساطه  خوام. اونور بقالیه این   می زمینبیرون برو تو بقالیه بگو 
گری این کهریازکم کاه  واسطه .گذرونه   می رو  امورات مردم یعنی تنها شیلیه که داره فعال  

 «.وساز هست برا ساخت مینزحاالها  حاال .شه   میوقت اشباع ن بینید هیچ   می

. وقتی سوژۀ سخنگو از جایگاه سوژگِی ملاک و کند میتخیلی که فضای کهریزک را پر 
صادای هماان « تجسام کان»گوید:   میبیند؟ وقتی   میچه  کند میمسزن به کهریزک نگاه 

قعاِی . ساحتی خیالی که امار واکند میخیالی را خلق ٔه زند که وج   میای را فریاد ایدئولوژی
. این تخیل سرتاپا مرتبط با منطق قدرت و اقتراد و سیاست کهریازک کند میکهریزک را پر 

کافیه پول ». ترویری از کهریزک همچون یک تهران کوچک. تهران کوچزی که کند میرا پر 
 «.هر قدمت پول جمع کنی درآوردن رو توش بلد باشی تا زیر

ن شدِن کهریزک است. برخورد این ۀ متعی  ادغام هستِی کهریزک در این تخیل همان نقط 
ماندگار کهریزک خودش را در ترویر هولناک آرادکوه و مرکاز ساخِت خیالی با هستِی درون

تجسم »های تخیل سخن گفت. از سیاست دسازد. در این نقطه است که بای  میزباله روشن 
شناسِی افاراد باشایم. وانآید؟ مسئله این نیست که در پی ر   میاز زبان چه کسی بیرون « کن

هاا خنثای سازند و البتاه ایان قراه  میای که های سوژگی افراد است در قرهمسئله جایگاه
کنند. برخورد این قره باا تان   مین اینجا و اکنون برخورد ها با هستِی متعی  نیستند. این قره

 کهریزک محروالتی متعدد دارد. 
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 وها گیری: کهریزک در جدال نیر . نتیجه5
جا و در کنار هم توصیا کنیم،  تنیدٔه کهریزک بایستم و تمام آن را یکروی تارهای درهم اگر روبه

کهریزکی را خواهیم دید که صحنۀ جدال نیروها است. نباید کهریزک را همچون فضایی نیوتاونی 
هریازک بدن ک ا اند. مسئله اینجاا اسات کاه فضاترور کرد که نیروها در آن فضا در حال منازعه

این تالقای پدیاد آماده اسات.  هٔ خودش محرول برخورد این نیروها و گرانشی است که در نتیج
بنادی کنایم.  بنادی و اولویت ها را درجهمسئله این نیست که فهرستی از نیروها را تهیه کنیم و آن

بت و نسا شاود می. همچون بروِن دروِن تهران تولید شود میمسئله اینجا است که کهریزک تولید 
وثیقی دارد با جریانی تاریخی که از کارخانۀ قند آغاز شد، به اصالحات ارری برخورد کارد، در 
خلق بارانداز شزل جدیدی به خود گرفت و با تداوم منطِق توسعۀ تهاران باه جاایی بارای تخیلاۀ 

ایان نیروهاا اسات  1«قرابات انتخاابی»های توسعه بدل گشت. اما مسئله بر سار ماندههمۀ پ 
جوشاد کاه در لحظاه واحادی   (. برخورد این نیروها که هر یک از خاستگاهی می2،9919)وبر

تاک نیروهاا و عناصار  . چیازی کاه حااال بارخالف تککند میچیزی به نام کهریزک را ممزن 
(. این پدیدۀ حاررشده 9981، 1است )دورکیم« 3ای نوظهورخریره»اش واجد دهنده تشزیل

ای بدیهی بدل گشته اسات. وارهتاریخش ذیل نظام دانِش رایج به بت کردِن  در اکنوِن ما با فراموش
کهریزک وجود داشته است و وجود خواهد داشات؛ ایان هماان وجاه ایادئولوژیزی اسات کاه 

کنناد خاوِد   چیز را تولیاد مای جای پرسش از چگونگی تولید کهریزک و فهم فرایندهایی که فضااا به
ورزد. منطقی منحرفانه کاه چیاز را بادیهی انگاشاته و باا   میمیل  گارد و حول آنان میچیز را بدیهی 

، این فضای خاالی هماان تااریِخ باه محااق رفتاۀ چیاز اسات کند میتخیل فضای خالی آن را پر 
(. فرایندهای ایدئولوژیک نظام دانش اجتماعی وقتی به فضایی همچاون کهریازک 9911، 5)فینک

اد  پندارند، درحالی  مینگرند به شزلی خیالی آن را بیرون   می که، شرایط امزاِن متنی به نام تهران مقی 
. از این (9989، 1به خلق برونی به نام کهریزک است )برای نسبت این درون و برون بنگرید به فوکو

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ای که چیازی باه ناام غلتند و ترسیم منظومه  شناسی درمی رو در انواعی از سیاستگذاری و آسیب
کنناد. اینجاا هماان   اصطالح بنیادی تشبیه مای آورد را به کاری عبث و به  یکهریزک را به وجود م

آیاد. نظاام   ای است که تفزیزی ناروا و کاذ  بین پاژوهش بنیاادی و کااربردی پدیاد ماینقطه
اصطالح کااربردی  شویم که تحقیقات به   نگریم با این پدیده مواجه می  تحقیقات شهری را که می

ِن یاما مسئله این که کاربرد برای چه کسی؟ این تحقیقاات در عمال پرساش بنیااداند. غلبه کرده
دادن بدان عمال  یک کردار انتقاادی  کنند. پرسشی که پاسخ  فرایندهای تولید یک فضا را معلق می

آورناد. تحقیقاات اصاطالحا    چنینای را پدیاد مای است برای توقا فرایندهایی که فضااهای این
اناد ای خیاالی باا اباژۀ خاود برقرارکاردهیر ایدئولوژیزی هساتند کاه رابطاهکاربردی همان ترو

که زمانی که باه  شود می(. این رابطۀ خیالی موجب 9911؛ حیدری و نریری، 9986، 1)آلتوسر
های ژورنالیستی بیلتیم و کهریزک را به بازداشاتگاه کهریازک یاا دیشیم یا در روایتمیانکهریزک 

گذاراناه مااجرا را فیراله گرایی و الگوی سیاساتم و یا در نوعی خیریهخانۀ سالمندان فروبزاهی
دیدگان ارائه کنیم که هماواره مثلاث برماودای ای راهبردها برای کمک به آسیب دهیم و مجموعه

 بخشی از آن است.  بخشی و آموزش سازی، اگاهیفرهنگ
به نیروهای تاریخی  اگر کهریزک را از چنبرۀ این منطق ایدئولوژیک خال  کنیم و آن را

حارر بناا داشات باه  مقالهٔ اش فروبزاهیم چه خواهیم دید؟ این کاری بود که  دهنده شزل
ش در بطن روابط نیروها تورایح دهاد. ا بندیانجام برساند و کهریزک را در فضاهای شزل

 در ،و از دیگار ساو، داناتورایح سو با منطق توسعه و مدرنیزاسیون قابل نیروهایی که از یک
آورد که بازیگراِن اصلی   میتالقی این توسعه با منطق سرمایه. این برخورد نهادهایی را پدید 

 . کند میآورد که کهریزک را ممزن   میرا پدید  قدرتیخواهند بود و رابطۀ میدان 
خواهند کهریزک را بازتولید کنناد ولاو اینزاه در شاعارهای ایادئولوژیک   میاین نیروها 

تا وقتی مرقاد، شاورا، شاهرداری و بنیااد مستضاعفان، گرایی را جار بزنند.  خیریهانواعی از 
 ؛آیاد  مایکنند خشزسالی باه کهریازک   میخود بدل  امیالکهریزک را به چیزی در خدمت 

اناد. بقاای در خدمت نهادهایی است که در آنجا مستقر شاده عمیقهای چراکه منطق چاه
، تا زمانی که شورای شاهری کاه قادرت نهاادی را در است تضمینمرکز زباله در کهریزک 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اما مسئله اینجا است برای  ؛زده است« زاییاشتیال»دست دارد از قبال مرکز زباله دست به 
هایی که باه گذارد و آلودگی  میجا  بویی که در فضا به چه کسی و چگونه؟ و البته فارق از رد

ماند تا زمانی   میدست بنیاد مستضعفان باقی های کهریزک در زمین. کند میکهریزک ارافه 
ای را باه که خریداری درشت برای آن پیدا شود و ساخت آن به نفع نهادی باشاد و سارمایه

سمت آن روانه کند. شهرداری نیز تمام توان و نیروی خود را بار کهریازک فروشای گذاشاته 
یی دیگاری هام در اسات. نیروهاااست هرچه قطعات بیشتری بفروشد سود بیشتری کارده

کنناد اماا نهاادی متمرکاز ندارناد. نیاروی    مایکهریزک هستند که در ایان جادال شارکت 
هاا را رو باه بهباود تلقای  کارند و زنادگی کهریزکای  میها تیرآهن زمینهایی که در  امالکی

نیروهای با سایر پندارند. این نیروها   مینشده  ه کهریزک را تا سالیان بعد اشباعآیند کنند و می
، خالفی و... نیروی مردم هم وساز ساختوستد هستند برای گرفتن مجوز دیگر در حال داد

برابر مقاومت مردم در  ترین نیرو بوده است. صدایی که نه درصدا بی همیشهدر کهریزک که 
هاا را باه حاشایه بارد. و شد و نه در زمانی که خشزسالی زندگی آن مورد مرکز زباله شنیده

 آورد که قبرستانی برای کالن شهر باشد.   میرا به وجود شهری 
یزی از اهالی درمورد کهریزک و نیروی مردم  جمله« اندمردم در کهریزک دیگر ِسر  شد»

شانیدیم   مایرفتایم اشازال دیگاری از آن را   میای که هرچه پیش در این شهر است. جمله
غریبه هام کاه دلاش بارای »، «همه غریبندیگه االن »، «دیگه کهریزک محلی نداره، کو؟»

که کهریزک را همچون تهرانای کوچاک است    میی آن تجساینها همه تجل   .«اینجا نسوخته
هاای مسئله بار سار سیاسات .ای با چند ده هزار نفر جمعیت و پاساژ و بازاربینند، آینده  می

هاا را وسازها زشتی که ساخت کند میای برای کهریزک ترویر خیالی که آینده ؛خیال است
گشاته و گذشته بازٔه کنند از کهریزکی که باز به لحظ   میای را تخیل و آینده کند میاز آن دور 

مدار که اگرچاه رو  . تخیلی پیشرفتشود میتبدیل به بزرگترین امزان تفریحی ااراف تهران 
بهشاتی خیاالی  :ها بر جای مانده استنگرد اما پشت سرش تلنباری از مخروبه  میبه جلو 

ایان اوفاانی اسات کاه ماا آن را پیشارفت »هاا زیرپاایش در پیش رو و تلنباری از مخروبه
بندی (. از این حیث پژوهش انتقادی در با  تولید و شزل989، 991۰،امین)بنی« نامیم یم

های سلطۀ هرچه بیشاتر ها و تاکتیکتزنیک اتوصیجای در غلتیدن در  چنین فضاهایی به
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آموزد که ورعیت   میدیدگان به ما سنت ستم»باید در سویۀ ستمدیدگان بایستد:   میا بر فض
بریم قاعده است نه استثنا، باید به تروری از تاریخ دسات   میای که در آن به سر ارطراری

 (. 989، 991۰، امین)بنی« خوان استیابیم که با این این بریرت هم
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