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 .1مقدمه

منطق آسیبشناسانۀ رایج موجب شده است کاه آنچاه حاشایهنشاینی
فهم حیات شهری ذیل ِ

نامیده میشود همچون چیزی بیرون از شهر و همچون جزایری جدا از مرکاز فهمیاده شاوند.
فهم حاشیهنشینی ذیل منطق آسیبشناسانۀ رایج موجب شده است کاه پوزیتیویسامی خاام و
فشل با تفزیک حاشیه از متن ،آسیب از هنجار ،درون از بارون و ...فهمای را غلباه دهاد کاه
حاشیه را تنها بازتولید میکند بیآنزه توریحی درونماندگار از فرایند تولیدش ارائه کند.
وقتی نگاههای رایج میخواهند حاشیه را مفهومپردازی کنند و مسئلهای در با آن ارح
کننااد در بهتاارین حالاات آن را همچااون چیاازی باارونافتاااده ترااور ماایکننااد کااه کااانون
آسیبشناسی اجتماعی شده است .سپ با منطقی که کاربردی نامیده میشود مجموعهای
از راهبردها را پیش میکشند که به اصطالح آسیبها را کاهش دهند .این نگاهها از اسااس
پرسش از منطق تولید و بازتولید حاشیه را در پرانتز نهادهاند و وجود چنین پدیدهای را بدیهی
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انگاشتهاند .این بدیهیانگاری موجب شده است که حاشیه چیزی نباشد جاز چیازی بارای
مهندسی کردن.
از این حیث به نظر میرسد که فهام فضااهای شاهری ذیال ناوعی سیاساتگاذاری و
آسیبشناسی به محاق رفته است .رویزردهای رایج در فهم فضااهای شاهری یاا بار ایادۀ
آسیبشناسی تمرکز دارند و یاا فهام فضاا را یزسار در فروکاساتی اقتراادی ،جیرافیاایی،
سیاستگذارانه و ...ناممزن میکنند .از لوفور به بعد میدانیم که فضا امری اسات سایال و
تولید میشود .تولید فضا در برخورد مجموعهای از نیروهاای اجتمااعی و تااریخی ممزان
میگردد .فضا همچون بدنی است که در نقطاۀ برخاورد جریاانهاای مختلاا اقتراادی،
تاریخی ،سیاسی و ...متعین میگردد .در این بین کهریزک لحظهای است با مهام بارای
فهم آنچه تهر ِان معاصر تولیاد میکناد .فهام تهاران غالباا ذیال بازنمااییهاایی فرهنگای،

سوژهمحوری ،تجربۀ سرخوشانۀ پستمدرن از یاک ساو و یاا فهام تهاران همچاون بساتر
آسیبهای اجتماعی و تالش برای سیاستگذاری صورتبندی شده است.
اگر این نگاهها را کنار بزنیم و در ترادم تاریخ شافاهی و تااریخ اسانادی تراویری از
ِ
ِ
لحظۀ اکنون کهریزک ارائه کنیم چه خواهیم دید؟ کهریزک چگونه به کهریزک بدل شد؟ این

شدن تهاران و مزانیسامهاای اارد و
سؤالی است ب مهم که میتواند ترویری از
جریان ِ
ِ
ٔ
کنارگذاری آن را به ما ارائه کند .کهریزک در وجه درونماندگار و تاریخمند چیست؟ تالقای
ِ
انبو ٔه از نهادها و نیروها در این فضا حاکی از چه کلیتی است؟
 .2مسئلۀ کهریزک

کهریزک شهری در جنو تهران ،جایی که تمام زشتیهای تهران به آنجاا پرتاا میشاود.
شهری احااهشده از تمامی آنچه به مرگ و نیستی مرتبط اسات .شاهری کاه دیوارباهدیاوار
بهشت زهراست و چند قدمی تا خانه سالمندان بیشتر فاصله ندارد؛ جایی که انسانها بیش
از هر زمان دیگر به مرگ نزدیزترند .مرکز زباله آرادکوه تمامی زبالههای تهران را در خود جا
میدهد و بو و بیماری زبالهها را برای کهریزکیها باقی میگذارد .شهری که در آن بایش از
هر چیز دیگری ساختوسازهای آن و امالکیها به چشم میآیاد .چمانزماین (ناام قادیم
کهریزک) که در گذشته روزی اولین کارخانه صنعتی ایران را در خود جاای داد چگوناه باه
مزانی برای دفع هر آنچه نباید در تهران باشد تبدیل شد .تفرجگاه سابق تهرانیها که اکنون
برای اهالی تهران یادآ ور زندان و نیستی و مرگ است این مسایر اارد را چگوناه اای کارده
است .خشزسالی چگونه آرایش کهریزک را حول ساختوسازهای روزافزون تیییر میدهاد
و تمام پلشتیهای تهران را به دوش میکشد و صدایی از آن بلند نمیشود .این مقاله بهدنبال
آن است که صحنۀ نیروهای وارد بر کهر یزک را ترسیم کرده و جدال نیروها را نمایان کند.
مرکز زباله آرادکوه بیش از  ۰0سال است که در نزدیزی کهریزک زبالههای تهران را دفاع و
پردازش می کند .زبالههایی که بیش از چندین ساعت نباید در شهر بزرگی مثال تهاران بااقی
بماند و باید بهسرعت به حومه منتقل شده و پ از آن این االی کثیا به پاول تبادیل گاردد.
مرکزی که در بخش کهریزک قرار گرفته و بیش از هر منطقهای دیگر با کهریزک و اهالی آن در
ارتباط است؛ از بوی زبالهای که در کهریزک میپیچد تا شایعههای ریاز و درشاتی کاه منشاأ
بسیاری از بیماریهای این شهر را مرکز زباله میپندارد .در منازعه قدرتها ،و توازن نیروهاا،
آرادکوه به عنوان جزئی از تهران در کنار این شاهر خودنماایی میکناد .کهریزکای کاه بهمثاباه
منطقهای بدل میشود برای دفع آن چه در تهران نباید باقی بماند.
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زمانی که به این ترویر مینگریم هرچه میبینیم آشافتگی اسات .ایان هماان نگااهی
فقدان عقالنیتاند و عدم برنامهریزی
است که مدعی میشود حاشیهها و آسیبها محرول ِ
ورعیت بحرانزدۀ
و عدم مدیریت و نظارت و همۀ آن اساایری که بیش از  9۰0سال است
ِ

معاصر را توریح میدهند .مسئله اما بههیچرو نبایاد باه بایعقلای و عادم سیاساتگذاری
فروکاسته شود .مسئله اتفاقا محرول نوعی عقالنیت و سیاست است و بهشدت انتظامیافته
نیز هست .مسئله بر سر شناخت این نظم و الگوی متعینشدنش در لحظۀ اکنون است و نه
فروکاست ماجرا به نوعی بیعقلی .مقاله حارر با تمرکز بر مسئلۀ تولید کهریزک بنا دارد که
ٔ
مقالاه حارار فهام
تالقی نیروها متعین شده اسات .مسائله
نشان دهد کهریزک چگونه در
ِ
ٔ
مقالاه
میدانی از نیروها است که کهریزک را ممزن و متعین کرده است .از این حیث منطاق
شدن کهریازک در لحظاۀ
حارر را باید منطقی تبارشناسانه دانست که درصدد است متعین ِ
اکنون را در بستر روابط نیروها شرح دهد.
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 .3مالحظات روشی و مفهومی

مقاله حارر متأثر از تبارشناسی و البته فهم فضا در اندیشۀ لوفور است .وجه تبارشناسانۀ آن

تالقی آنها است .از
از آنجا است که درگیر در فهم نسبت نیروها ،فرایند شدن 1و چگونگی
ِ

این حیث فهم نیروها و الگوی ترادم آنها در یزدیگر و شزلبند ِی یاک بادن را ماد نظار

دارد .در برخورد نیروها یک بدن متعین میشود؛ از این رو منطق تاریخمندی و دگردیسی و

پدیدآیی نیروها محوری اساسی است (دولوز .)9916 ،2با این وصا آنچه مهم است فهم
بندی آنها است .از این رو با ترویر ایادئولوژیزی کاه
میدان نبرد نیروها و الگوهای شزل ِ

تالش میکند روایتی غالب را بر روایات دیگار برتاری دهاد ساروکار ناداریم .ایادئولوژی
غباری است که از میدان نبرد به هوا برمیخیزد و هدف تبارشناسانه فهم میدان نبرد نیروهاا
است (دولوز .)9911 ،با این وصا ،نوع مواجههای که با تااریخ وجاود دارد ،مواجهاهای
است از منظر آنچه در اکنون در متعین شده است .بدنی همچون کهریزک محراول تالقای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نیروهایی متعدد است .پژوهش حارر با چنین منطقی بنا دارد تاریخ لحظۀ اکنون کهریزک
ِ
را از منظری تبارشناسانه بنویسد.
منطق روششناسانۀ ٔ
مقاله حارر با بررسی آرشیو ،سه لحظۀ بنیادین را از دل مطالعهای اسنادی
شدن کهریزک به باراناداز .ایان
برجسته ساخته است :تأسی کارخانۀ قند ،اصالحات ارری و بدل ِ

سهلحظه را با مطالعهای اسنادی روشن خواهیم ساخت .سپ به الیاهای دیگار از آرشایو مراجعاه
خواهیم کرد که لزوما در دل اسناد مزتو حارر نیست اما با منطقی آرشیوشناسانه مایتاوان آن را
پارهای بزرگ از آرشیو تاریخی به حسا آورد .به تاریخ شفاهی و روایتهاای مردماان کهریازک از
زندگیشان اشاره خواهیم کرد و نسبت این روایت را با لحظههای بررسی اسانادی روشان خاواهیم
کرد تا ترویری تبارشناسانه از تولید فضاایی کهریازک ارائاه کنایم .باه ایان ترتیاب باه دنباال فهام
گفتمانهایی دربارۀ فضا هستیم :فضاای مفهاومپاردازیشاده ،فضاای دانشامندان ،برناماهریازان،
اوربانیستها ،تقسیمگران زمین ،1تزنوکراتها و مهندسان اجتماعی و همۀ روایتهایی که فضاای
خویش را تولید میکنند (لوفور.)9119 ،2

بازنمایی کهریزک مسئلهای اساسی است .کهریزک چگونه بازنماایی
با این وصا ،فضای
ِ

میشود و مهمتر از همه کهریزک چگونه تولید میشاود؟ فضاای زیساتۀ کهریازک را چگوناه
میتوان ترویر کرد؟ این فضای زیسته را نباید صرفا به روایتهای فردی فروکاست .غرض از
این مطالعه فهم فضای زیسته همچون محرول ترادم نیروها در یزدیگر است .در تقابال باا
تسلط فضای ترورشده و تنظیمشدۀ غالب ،میباید فضای زیسته را ترسیم کرد که امزانهای
دیگرگونی را برای کردارهای فضایی روایت یا تخیل میکنند (هاروی.)8006 ،3

 .4کهریزک در جدال نیروها

جدال ،تالقی و همایندیهای نیروهای مختلا کهریزک را تولید کارده اسات .اینزاه اای چاه
فرایندی و چگونه نیروهای تاریخی در یزدیگر تالقی میکنند و در گرهگاه آنها فضایی همچاون
کهریزک ظاهر میشود نیازمند یک بررسی تاریخی است که در ادامه بدان میپردازیم.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .1-4لحظۀ اول :کارخانۀ قند

براساس سند ارح تأسی کارخانه قند در ایران زیر نظر مستشااران بلژیزای مسایو باارون
دارپ سفیر بلژیک در تهران نزته های زیر را در گزارش خود در تاریخ ژوئن ( 9819خرداد
 9818شمسی) دربارۀ موروع صنعت قند در ایران متذکر شدهاست:
در سال « 9819کمیته مطالعات صنعتی پاری » موفق به کسب امتیااز سااخت قناد در
ایران شد .این کمیته کارشناسانی را برای این منظور به ایران مأمور کرد (نورانی.)998۰ ،
آجر اول این کارخاناه را وزیار مختاار بلژیاک و آجار دوم را صادراعظم و آجار ساوم را
امین الدوله با دست خودشان گذاشتند و بعد از آن معماران و بناها مشیول کاار شادند و
اولین کارخانه قند ایران در دورۀ قاجار تأسی شد (صدیقالممالک.)811 ،9966،

اندکی بعد بهدلیل کافی نبودن محرول (نداشتن بیش از یک کارخانه قند در ایران) کاه
موجب میشد مردم کشور همچنان به قند خارجی نیاز پیدا کنناد ،و از ساویی دیگار ،قناد
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ایرانی همچنان گرانتر از قند روسی در بازار عرره میشد ،موجبات شزست این کارخاناه
را فراهم کرد .سپ میان بلژیزیها و ایرانیان اختالف در گرفت و ادعای ررر کردناد و در
ٔ
سرمایه اولیه خود به کشورشان بازگشتند .سرانجام مبارزه
نتیجه بلژیزیها با پولی بیشتر از
با کارخانه و محرول آن شروع شد و شایعه کردند چون قند کهریزک باه واساطۀ اساتخوان
مرده سفید میگردد مررف آن بر مسلمان حرام است؛ قدرت سیاسی و اقترادی روس نیاز
پشت این عمل بود از این رو کارخانه در تاریخ  9811میالدی ( 9818هجری شمسی) باه
علت ورشزستشدن پ از سه دوره بهرهبرداری تعطیل شد (شهیدی.)868 ،9989،
قرۀ قند کهریزک فقط به تأسای

ایان کارخاناه و بعاد هام باه ورشزساتگی آن خاتم

نمیشود .این کارخانه بازهم بر ویرانههای قبلی سوار میشود و جریانی را از ناو مایساازد
جریانی که تمام چشمانداز پیشرویمان را دوباره ارحبندی میکند و اینبار شزل و معنایی
دیگر به هر آنچه بر این ویرانه استوار شده میدهد .در سند ارح تأسای

کارخاناه قناد در

کهریزک به سال  9908که متعلق به وزارت امور اقتراد و دارایی است آمده است که:
ٔ
کارخانه قند درنزدیزی اهران یزی از مهمترین وسائل ترقی و توساعه وراعیات
تأسی
اقترادی میباشد .ربع واردات ایران قند است که برای این جن میلیونها تومان هرسال

به اجانب تأدیه [شده] و هرگاه یک کارخانه قندریزی تأسی یابد ورود این جن موقوف
خواهد گردید .یک مسئله مهم که در تأسی کارخانه مزبور بایاد مطماح نظار قارار داد
همانا رقابت تجارتی است .ما باید بهنحوی مبادرت به ایان کاار نمااییم کاه هایچگوناه
اشزال و مانعی مانند سابق رخ ندهد» (ارح تأسی کارخانه قناد در کهریازک ،وزارت
امور اقتراد و دارایی.)9 ،9908 ،

اما مسئله اینجا است که تأسی کارخانه و تیییر الگوی کشت در زمینهای کهریازک باا
مقاومتهایی مواجه میشود .در سند ارح تأسی کارخانۀ قند در اینباره چنین آمده است:
دهاتین ایرانی ترور میکنناد کاه کاشاتن چینادر ماانع کشات و زرع غلاه مایباشاد؛
درصورتیکه فیالحقیقه چیندرکاری مساعدت عظیمی جهت کشت و زرع غله اسات؛
کما اینزه در قسمت شمالی مملزت فرانسه که چیندر کاشته شده یک ثلث بر محرول
غله افزوده گردیده .کاشتن چیندر برای دهاتین حائز فوائد زیر میباشد:
الا) نرخ چیندر تنزل و ترقی ننموده و بهاور سهولت میتوان فروخت؛
) دهاتین آشنا به کاشتن علمی آن شده و بایشتار از غلاه و محراوالت دیگار منتفاع
خواهند شد؛
ج) بذر چیندر برای اعنام و مواشی اغذیه نیزو اسات؛ در نتیجاه مقادار مهمای اغناام و
مواشی تربیت و نشو و نمو یافته و فوائد زیاادی نیاز عایاد خواهاد شاد (اارح تأسای
کارخانه قند در کهریزک ،وزارت امور اقتراد و دارایی.)9 ،1331 ،

زنادگی
تأسی کارخانۀ قند یزی از لحظاات آغاازین برقاراری نسابت باین صانعت و
ِ
روزمره در ایران است .کارخانۀ قند تعطیلشده در دوران پهلوی اول دوبااره احیاا میشاود.
بقایای کارخانۀ قند را از عدهای از زرتشتیان ،که این کارخانه را بهصورت آهنپاره از از ٔ
ورثه
امینالدوله خریده بودند ،خریداری میکنند .در این زمان بود که رراهشاه پهلوی به باناک
ملی دستور می دهد که کارخانه را از زرتشتیان خریداری و نواقص آن را رفع کنناد .مادیران
بانک ملی ایران که در آن تاریخ لینون بالت آلمانی بود ،عدهای متخرص را اساتخدام و از
ٔ
وسیله آنها معین میکناد .ولای در تااریخ تیرمااه
آلمان به تهران میآورد و نواقص کار را به
 9998هجری شمسی چون کار آنها موجب عدمررایت رراشاه باود باهدساتور رراشااه
سهام این کارخانه تحویل اداره کل صناعات شد و قانون راجع به سهام و مخاارج کارخاناۀ
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قندسازی کهریزک به ترویب مجل

شورای ملی رساید .در نهایات ،محماد قاسامخاان

ادیب به ریاست کارخانه مزبور منرو شد و باالخره تماام ماشاینهاای کهناه برچیاده و
بهجای آن ماشینهای جدید از آلمان خریداری شد .در اسناد مربوط به این کارخاناه آماده
است که مسااحت کال زماین ایان کارخاناه هفتااد و دوهازار متار مرباع باود کاه هازار و
سیردوهشتاد متر مربع آن زیربناهای صنعتی و انبارها و سههزار و هفتادوشش متر مربع آن
زیربنای منازل مسزونی قرار داشت (شهیدی.)868 ،9989،
تأسی

دگرگونی عمدهای در شزلبندی فضایی کهریزک پدید میآورد .وجاود
کارخانه
ِ

سه هزار متر منزل مسزونی و وجود کارگرانی که در کارخانه کار میکنند فضای روساتایی را
بهصورت شهرکی نیمهصنعتی درمیآورد .از دیگر سو ،تیییری اساسای در منطاق کشات و
زرع روستاییان نیز پدید میآید و حیات کارخانه و الگوی زراعت به یزدیگر گره میخاورد.
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به عبارت دیگر ،کارخانه بدل به نیروی تعیینکنندۀ الگوی کشت در منطقه میشود.
با آغازین لحظات دگرگونشدن یک زیستبومی روبهرو هساتیم؛ بزنگاا ٔه کاه کارخاناه
همه چیز را بلعیده است .کارخانه حیات فالحتی و زیستی کهریزک را نشاانه گرفتاهاسات.
دیگر در کشاورزی منطقه گندم ،جو و ماشی در کار نیست و محرول زمینهای کشاورزی
باید به چیندر تیییر پیدا کند .این باید را زیست منطقه بر سر راه کشاورزان قارار مایدهاد.
زمینها به زمینهای زراعتی چیندر تبدیل میشود که کارخانه به آن میل دارد .در این میاان
میزان اعترارات کشاورزان و ساکنین منطقه کاه در اساناد مرباوط باه ساالهاای برقاراری
کارخانه به آن اشاره شدهاست اهمیت چندانی پیدا نمیکند .خانههای ااراف منطقه هم باه
محلی برای سزونت کارگران این کارخانه بدل شدهاست و تکتک عناصر یک زیستبومی
و کشاورزی .به عبارت دیگرحیات روستایی به سمت حیاات صانعتی کارخاناه ساوق داده
میشود و مخترات فضا را دگرگون میسازد.
 .2-4لحظۀ دوم :اصالحات ارضی یا تداوم تکهتکهشدن فضای کهریزک

اصالحات ارری و تقسیم و واگذاری زمین به دهقانان با هادف بهارهبارداری ماؤثرتار بارای
اولینبار در زمان رراشاه در ایران انجام شد .به موجب قوانینی که در ساالهای 9998-9999
به ترویب مجل شورای ملی رسید ،به دولت اجازه داده شد که نسبت به تقسایم اماالک

لرستان ،سیستان و دشت میان بین زارعین و افراد محلی اقدام نماید و در نتیجاه قسامتی از
زمینهای میاان و لرساتان در ساال  9991تقسایم شاد .اگرچاه تقسایم زماینهاا یزای از
برنامه های اساسی و اصلی تقسیم امالک بین دهقانان در زمان رراشاه بود ،اما چون در آن
زمان کشاورزان ایرانی این کار را نپذیرفته بودند و از اریق تشازیل شارکتهاای تعااونی و
وسائل دیگر زارعین تقویت نشدند ،بنابراین ،نتیجه الزم بهدست نیامد .و بهتدریج رؤساای
عشایر از نفوذ خود بر زارعین استفاده کرده و امالک را متررف شادند (ساالروز تراویب
قانون اصالحی قانون اصالحات ارری.)1311 ،
اصالحات ارری بهصورت عملی در ایران در سال  9981و باا فرماان محمدرراشااه
مبنی بر تقسیم امالک سلطنتی آغاز گردید و اراری و دهات سلطتنی باین زارعاین تقسایم
شد .به عبارت دیگر ،در این اصالحات ،زمینهای کشااورزی از دسات مالزاان و ارباباان
درآمده و تحت شرایطی به کشاورزان واگذار میگردید.
زمینها ی منطقه کهریزک نیز به حتم از این اصالحات به دور نماند .در مرااحبهای باا
عباس سالور اولین رئی سازمان اصاالحات اررای در پاساخ باه ایان ساؤال کاه تقسایم
روستاهای دکتر امینی ،که از مالزین بزرگ در گیالن بودند ،به چه شازل صاورت گرفات.
گفته شدهاست که:
ارسنجانی قرد داشت دکتر امینی را که از مالزین عمده بود کامال داخل این جریان کند.
مدتی پ از اینزه در مراغه اصالحات ارری صورت گرفات و اساناد مالزیات آنجاا را
شخص شاه به زارعین داد .دکتر امینی خواست مسافرتی به آذربایجان کند .ما هم ترتیبی
دادهبودیم تا اسناد مالزیت تعدادی از روستاها توسط امینی توزیع شود .بعاد از ایان کاه
ایشان اسناد مالزیت را داد ارسنجانی یاک برگاه اظهارناماه باه او داد و گفات خاواهش
میکنم اظهارنامه را پر کنید .هر مالزی میبایست چنین اظهارنامهای را پر میکرد و آن را
امضاء مینمود که مثال در این ملک چهچیزهایی دارم و استثنائات ملاک مان چیسات؟
دکتر امینی مالک لشت نشاء نیز بود و چون در آن زمان هر مالزی میتوانست ششدانگ
یک ده را برای خود نگه دارد ،دکتر امینی برخالف آنچه ما فزر مایکاردیم گفات لشات
نشاء را تقسیم کنید و امالکی را که در کهریزک داشت را جزو مستثنائات قرار داد.آن زمان
لشت نشاء منطقه آبادی بود و برنجکاری مفرلی در آن صورت میگرفت .عباس ساالور
میگوید :من فزر میکنم امینی حسا کرده بود اراری کهریزک چون در نزدیزی تهران
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واقع شدهاست میتواند آن را بهصورت متاری بفروشاد .بناابراین تارجیح داد باا تقسایم
امالک خود در لشت نشاء موافقت کند (رسولی و سالور.)1331 ،
در نهایت ،در دوره اول اصالحات ارری ،سهدانگ از روستای کهریزک که به علی امینی
(نخست وزیر محمدررا پهلوی) تعلق داشت ،قسمتی از آن به زارعین فروخته شاد و در
مرحله دوم اصالحات ارری بین زارعین و امینی تقسیم گردید .سهمی که به علی امینای
دادند مجانی بود و آنچه برای او باقی ماند هشتاد هزتار باود کاه یاک بااق و قسامتی از
اراری مزروعی را در بر میگرفت (تاریخ معاصر ایران.)1331 ،

به این ترتیب ،تا قبل از سال  9916با روستای کهریزک و زماینهاایی کاه توساط
زارعین همچنان قابل کشت هستند مواجه هستیم .اصاالحات اررای را بایاد ساطحی
دیگر و گامی دیگر به سوی تزه تزه شدن و نابودی کشاورزی دانست .سطحی که اینبار
زیست مبتنی کشاورزی را نشانه گرفت .زیرا پ
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از مدتی ،گرچه کشاورزان دارای زمین

شده بودند و محرول بیشتری دریافت می کردند ،اما پاولی بارای هزیناههاای جاانبی
کشاورزی نظیر الی روبی قناات هاا برایشاان بااقی نمای ماناد و خاود ایان سابب شاد
کشاورزی به مرور از بین برود.
 .3-4لحظۀ سوم :ایجاد باراندازو برونافتادگی

در اسناد آمدهاست که علی امینای در ساال  99۰9درخواسات تأسای باراناداز کاالهاای
تجاری را در منطقه کهریزک در بخشی از زمینهای خود در این منطقه دادهاسات .در ایان
سند که خطا به غالمررا نیکپی شهردار تهران آمدهاست که:
جنا آقای امینی ای عریضهای که توسط جنا آقای وزیر به پیشاگاه مباارک ملوکاناه
تقدیم داشتهاند استدعا کردهاند اجازه داده شود کاه در ارارای ملزای خاود در کهریازک
اقدام به ایجاد بارانداز کاالهای تجاری وانبارهای بزرگ نماید .اوامر مطاع مبارکه ملوکانه
شرف صدور یافت که اشزاالت کار سؤال شود .خواهشمند است رسیدگی الزم معماول
و نتیجه را گزارش فرمایند تا به شرف عرض برسد .رئی دفتر مخراو شاهنشااهی»
(دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک.)980 ،9911،

در پاسخ به ٔ
نامه علی امینی (در سال  )99۰9برای تأسای
سندی وجود دارد که پاسخ را اینچنین توریح میدهد:

باراناداز کاالهاای تجااری

عطا به ٔ
نامه شماره /908_9_991م مورخ ٔ 99۰9/9/99
درباره عریضاه جناا آقاای امینای
مبنی بر ایجااد باراناداز از کاالهاای تجااری و احادان انبارهاای بازرگ در کهریازک ،محال
موردنظر در حریم شهر واقع شده و انجام آن میایر روابط مرو مایباشاد .تورایح آنزاه،
ابق قانون شهرداری مرو سال  991۰مقرر گردیاده شاهر تهاران دارای حاریم باشاد .ایان
حریم برای نخستینبار در سال  9911در اول متوسط  9کیلومتر و مسااحت تقریبای 9100
مترمربع تعیین و ترویب گردید .هدف از استقرار این حریم مانند حریم سایر شهرهای بازرگ
دنیا آن است که از توسعه شهر جلوگیری شود و هر آینه شهری در نزدیزی شهر دیگر قرار دارد،
این شهرها به یزدیگر مترل نشوند .اگر در کهریزک و یا سایر منااق واقع در حاریم حفااظتی
تهران ٔ
اجازه احدان یا بارانداز داده شود دیر یا زود ااراف این بارانادازها ،خاناههاای کاارگری،
میازه ،تأسیسات عمومی و باالخره شهرکی ایجاد میشود که باه تهاران مترال خواهاد شاد.
لزوم این حریم در مورد تهران بهاور اخص که با کمبود آ و افزایش سریع جمعیت و شارایط
جلب مهاجر از شهرستانها و روستاها مواجه است بیش از اکثر شاهرهای دنیاا مراداق پیادا
میکند .صرفنظر از ایان مساائل از نظار ترافیزای نیاز اصالح اسات بارانادازها و انبارهاا در
ٔ
محدوده بیستوپنج کیلومتری قرار گیرد .کما اینزه در نقشه جامع شهر نیز محلهاای خاا
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
نقلیه کوچکتر بین آن محل و شهر دائما در رفتوآمد باشاند و ترافیاک را سانگینتار نمایناد.
معهذا ،هر آینه اراده سنیه همایونی استقرار یابد که چنین اجاازهای باه جناا امینای داده شاود
متمنی است اوامر همایونی را امر به ابالق فرمایند تاا بالفاصاله پایشبینای جااده دیگاری باه
موازات جاده آرامگاه بین کهریزک و تهران بهعمل آید و ابعا اگر افاراد دیگاری در هار نقطاه از
حریم تقاراهای مشابهی نمایند با آن تقاراها نیز موافقت شود .غالمرراا نیاکپی ،شاهردار
پایتخت (اسناد شهرداری پایتخت /16 ،99۰9/9/۰ ،م ش).

پ از آن امینی نامهای برای اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاه نوشت و تقارای خود را
مبنی بر ایجاد بارانداز کاالهای تجاری در زمینهای خود در کهریازک را باا علام در میاان
گذاشت و بعد نامهای به همراه نام ٔه اسدالله علم و غالمررا نیکپی به نخستوزیر تحویل
شد .پ از عدمموافقت شهردار وقت (غالمررا نیکپی) در مورد ایجاد بارانداز کاالهاای
تجاری ،امینی دوباره نامهای از قرار زیر را برای اسدالله اعلم نوشت:
دوست بسیار عزیزم تردقت شوم از تردیع مزرر واقعا شرمنده هستم ولی به اساتظهار
به محبتهای این دوست عزیز نموده اجازه محبت میدهم .در مورد امریاه ملوکاناه باه
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شهرداری درخرو کهریزک و ساختمان انبار در آنجا بهاوریزه تلفناا مرادع شادم،
آیه یاس میخواند .و استناد به ٔ
آقای شهردار ٔ
نقشه جاامع تهاران و یاک سلساله مقاررات
میکند که شاید در جای خود صحیح باشد ولی مطرحساختن انبار و کماک باه ترافیاک
شهر رروری است چون مطابق ااالعی که دارم مؤسسه ذو آهن احتیاج به انبار دارد و
چون محرول ذو آهن اصفهان قسامت عماده باه تهاران مایآیاد و کهریازک سار راه
اصفهان تهران است ،برای انبار گرفتن این آهنها و فروش و تحویل به مشاتری در آنجاا
[فضای] زیاادی خواهاد باود .بناابراین ،اگار اشاارهای بارای شایبانی رئای ذو آهان
بفرمایید ،چون مؤسسه مزبور قوانین مخرو دارد و از قیود اداری و غیاره آزاد اسات و
چون مؤسسه دولتی است ،آقای شهردار هم اشزال نمایتواناد بزناد .اگار ایان باذل را
عنایت بفرمایید کار زودتر حل میشود و باالخره هم من معرفی میشوم و هام واقعاا باه
بهبود ورع ساکنین کهریزک کمک خواهد شد .باا تشازرهای قبلای از مسااعدتهاای
همیشگی به دوست عزیز سالمت و موفقیت وجود عزیزت را همواره از خداوند متعاال
خواستارم (دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک.)989 ،9911 ،
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بارانداز نقطۀ آغازی میشود برای هندسۀ شهری جدید کهریزک اسات .هندساهای کاه
بهخوبی نشان میدهد کهریزک اکنون با این مخترات و ِو یژگیها باید از حیات شهری دور

درون
بماند و به حاشیه تبدیل شود .این لحظه فضایی را پدید میآورد که کهریزک به
بارون ِ
ِ
تهران بدل شود؛ جایی که میشود مرگ را در آن تخلیه کرد.
اصلی ذکر شده لحظات دیگری نیز میتوان بیان کرد که نتیجۀ دگرگونی
در کنار سه لحظۀ
ِ

فضایی منطقهاند و از پیامدهای سه لحظاۀ ماذکور محساو میشاوند .تأسای آسایشاگاه
کهریزک در سال  99۰9از دیگر نقاای است که سیل عظیمی از مطرودین را به این فضا سوق
داد .این آسایشگاه مطرودین را به این فضا ساوق داد .ایان آسایشاگاه در ساال  99۰9باا ٔ
ایاده
دکترمحمدررا حزیمزاده الهیجی که در آنزمان مدیر بیمارستان فیروزآباادی ری باود بنیاان
گذاشته شد .خود او انگیزه را برای تأسی آسایشگاه کهریزک اینگونه بیان میکند:
در سال  99۰9 ،99۰0مدیر بیمارستان فیروزآبادی ری بودم .بهخوبی به خااار دارم کاه
موقع خروج از بیمارستان ،نزدیزیهای در خروجی اغلب چند بیمار مفلوک ،معلاول
یا پیر و فرسوده خوابیده نزدیک در بیمارستان میدیدم و با آنزه رئی بیمارستان باودم
قادر نبودم بهاریقی اعمال نفوذ کنم و دستور بستریشدن آنان را بدهم .اگار هام دساتور
میدادم پزشزان بهدالیل قانعکنندهای از پذیرفتن آناان خاوداری مایکردناد و حاق هام

داشت ند زیرا آن افراد نه قابل درمان بودند و نه بیمارستان قادر بود برای زمان اوالنی آنهاا
را بستری نموده و تخت بیمارستان را اشیال نمایند .من از دیدن این ورع و بدبختی زجر
می کشیدم تا به خواست ایزد توانا و بدون توجه به جوانب کار درمانگااه متروکاه مرحاوم
امینالدوله واقع در کهریزک را که با هزینه مرحوم فخرالدوله دایر گردیده بود و به دالیلای
سالها در آن بسته مانده بود مورد اساتفاده قارار دادم و دو و ساه نفار معلاول کاه پنااه
نداشتند را در آنجا بستری کردم .هدفم این بود این بیچارگان در آنجا بخوابند و تا زماانی
که زنده هستند تا حد امزان از آنها پذیرایی گردد .این کاار را هام کاردم .از آنجاایی کاه
ٔ
مرحله اول خدای بزرگ است او کمک کرد .نمایدانام چگوناه
پشتیبان کارهای نیک در
ٔ
افرادی را به یاری فرستاد و هسته اولیه هیئت مؤسا تشازیل شاد و فعالیات آغااز شاد
(محمدررا حزیم زاده.)96۰ ،9981 ،

در نامهای از ارف شهردار پایتخت به ریاست انجمن شهر پایتخت آمدهاست که:
صبح روز پنجشنبه گذشته آسایشگاه معلولین کهریزک مورد بازدید اینجانب قرار گرفت.
در این آسایشگاه تعدادی زن و مرد معلول پذیرایی و مدوا میشوند .بهاوریزه مسائولین
آسایشگاه اظهار میداشتند به علت مراجعات روزافزون و ازدیاد بیماران و نداشتن اعتباار
کافی قادر به تأمین هزینههای جاری نمیباشند و احتیاج به کمک مالی دارند تاا بتوانناد
در قبال بیماران بستریشده و مراجعین معلاول جوابگاو باشاند( ...ناماههای شاهرداری
پایتخت.)81698 ،99۰8/90/91 ،

در سندی مربوط به ٔ
خانه سالمندان کهریازک نشاان مایدهاد کاه آسایشاگاه تازهتأسای
معلولین واقع در کهریزک نیاز به تأسی یک حلقه چاه برای تأمین آ مورد نیاز این آسایشگاه
دارد .در این سند ،که به تاریخ  99۰8 /9/88هجری شمسی برمیگردد ،آمدهاست که:
آسایشگاه معلولین کهریزک بهمنظور تأمین آ مورد نیاز احتیاج مبرم به یک حلقاه چااه
داشته و جنا آقای نخستوزیر نیز ابق دستور تلقای مقارر فرماودهاناد کاه شاهرداری
پایتخت مساعی و کمک الزم در انجام این منظور بهعمل آورد و لذا سازمان بهشتزهارا
که در نزدیزی محل آسایشگاه قرار دارد دستور بررسی الزم در این با صاادر گردیاد...
(نامههای شهرداری پایتخت)118/80/998 ،۰8/9/88 ،

در اسناد مربوط به این آسایشگاه ،که در سال  99۰8یعنی بعد از تأسی این آسایشگاه
نوشته شدهاند ،نیاز این آسایشگاه به منابع مالی برای اداماه فعالیاتهاای خاود و چگاونی
مداخله شهرداری برای برارفکردن این نیازهای مالی و کماک باه تساریع و تزمیال ایان
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هندسه جدید شهری بهخوبی قابلمشاهده است .تالشی که بارای سارپا نگاه داشاتن ایان
آسایشگاه میشود ،تالشی است همارز با منطق توسعه که برونافتادگان خاود را نیاز تولیاد
میکند .کهریزک حاال جایی است بارای مادیریتکاردن «بیچارگاان» کاه محراول درون
ادگار دگردیساای حیااات شااهری ته ارانانااد و بااهاور روزافاازون جمعیاات معلااولین،
مانا ِ
سالخوردگان و بهقول مؤس این آسایشگاه «بیچارگان» را به این فضا سوق میدهد.

 .4-4لحظۀ چهارم :تاریخ شفاهی و روایتهای به محاق رفته
ِ

زمان معاصر نزدیکتر میشویم گویی کهریزک از
اما در میانۀ روایتهای تاریخی هرچه به ِ

ما دورتر میشود  .مسئله آنجا است که کهریزک در لحظۀ اکناون بادل باه باتوارهای شاده
زندگی اهالی کهریزک را وارد معادله
است که برای ما بدیهی جلوه میکند .زمانی که لحظۀ
ِ

کنیم آنگاه رلع دیگری خواهیم داشت که قسمتی از جریان نیروها را بر ما روشان خواهاد

کرد .تاریخی که در اسناد فریاد میکشد سطوحی را رؤیتناپذیر میکند که با بازگشات باه
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تاریخ شفاهی اهالی کهریزک میتوان آنها را احضار کرد .ایان تااریخ شافاهی الیاههاایی
دیگر از مسئله را روشن میکند که کهریزک را توریحپذیر میکند .بازگشت به آنچه از ایان
زندگی کهریزکایهاا» میناامیم ،تعاین نیروهاا در لحظاۀ اکناون کهریازک را
پ «جریان
ِ
روشنتر خواهد کرد.

از صابر آغاز کنیم« .جریان زندگی کهریزکیها» از در خانۀ صاابر تراویری دیگرگاون
دارد .کهریزک برای صابر بههیچوجه با برساختههای ذهن ما یزسان نبود .کهریازک صاابر،
فقط زندان ،خانه سالمندان و پزشزی قانونی نیسات .کهریازک صاابر نقاد جریاان زنادگی
روزمره است .حاال باید در برابر این سؤال بایستیم که اگر کهریزک برای صاابر یاا صاابرها
زندان ،خانه سالمندان و پزشزی قانونی نیست ،پ چیست؟ انا پاسخ را باید در زیست
و در ادامۀ آن توصیا اهالی از کهریزک از زندگی پی گرفت.
لحظۀ اکنون برای اهالی کهریزک فضاایی اسات مملاو از ساختوساازها ،زماینهاای
کشاورزی قطعهقطعهشده و آوار سیمان و آهن« :اینجا همش داره مایشاه بااق ویاال و داره
ساخته میشه ،دارن خرد میکنن زمینهاا رو مایفروشان» ایان عباارات یزای از سااکنان
کهریزک است که ترویر روشنی از آنچه در حال رخدادن است را بهترویر میکناد« .هار

کهریزک از جا کنده شده و افتااده
آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود»
ِ

در چرخدندههای توسعه .پیشرفت و تمامی آن شعارهای زیبا در حاال چارخشادن اسات،
شدن تجربۀ زندگی تولید کهریزکی
بدلشدن به ساختمان ،ویال ،قطعهقطعهشدن و دیگرگون ِ
دیگر ،کهریزکی بیگانه و جدید:

کهریزک االن یهچیزی حدود  80درصد  90درصد کشاورزی بیشتر نیست قنات قلعه نو
هنوز آ داره اون باالش ،پایینش خشزه .قنات قلعه نو پمپ گذاشاتن یزام کشااورزی
میکنن وگرنه کهریزک آبی نداره .همش شده ساختوساز .االن چی میکارن؟ گل کلم،
کلمگل کهریزک معروف دیگه .مجیدآباد دیگه کال کشاورزی نمیشه .تماام شاد هماش
شده کارخانه پالستیک .مجیدآباد دویست لیتر در ثانیه آ داشت 68 .به اینور خشاک
شد .همه کشاورزای این منطقه از خشاکشادن آ قناات خبار داشاتن هایچ واکنشای
نداشتن».

جریان زندگی کهریزکیها پر است از لحظاتی که صدایی نداشتهاند یا اگر هم با صدایی
همراه بودند در لحظههای مهم دچار خفقان شدهاند .گویی ساکنان کهریزک را باید تجلای
همان «چرا فرودست نمیتواند سخن بگوید» اسپیواک دانست .ماجرا البته این نیسات کاه
اهالی سخن نمیگویند؛ صد البته سخن که نه ،فریادها کشیده میشوند؛ اماا مسائله آنجاا
است که این فریادها بنا نیست شنیده شود .تالقی انبوهی از نهادهایی که با ملک و مسزن و
زندگی کهریزکیها بدل به یک میدان منازعه کارده
ساختوساز سروکار دارند ماجرا را برای
ِ
است :شورای شهر ،بنیاد مستضعفان و شهرداری گویی اصوات اصلیاند و بازگیران اصلی.

و دقیقا در همین نقطه است که ،به قول صابر ،نوعی کرختشادن پدیاد آماده «اصاال ایان
مردم ِسر و لم شدن».

اهالی کهریزک از بنیاد مستضعفان و شورای شهر کهریزک میگویند؛ از نسبتی که ایان

نهادها برقرار میکند تا از یک سو ،کهریزک را جدای از تهران و از سوی دیگر ،درون تهاران
قلمداد کنند؛ یعنی فضایی که هم جزئی از تهران هست و هم نیست .فضایی کاه هام بایاد
ارد شود و هم باید دوباره در چرخهای نقش و کارکردش را برای کالنشهر تهران ایفا کند و
این فرایند نتیجهای جز معلقکردن اهالی کهریزک در پی ندارد .جایی در حاشیه که حاشایه
نیست ،جایی که سرمایه به سمت آن روان است اما ازآن سرمایه در دستان کهریزکیها هام

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

311
کهریزک همچون حاشیه
ای بر متن تهران ...

خبری نیست .مطابق با مراحبهها بسیاری از زمینهایی که ساند ندارناد در حاال حارار
مورد ادعای نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان قرار گرفتهاند .همین فرایند در عمل بسیاری
از ساکنان زمینهای بدون سند را در ورعیتی دشوار قرار داده است.
در روایتهایی که از ساکنان کهریزک گردآوری کردهایم توصیا روزی آمده اسات کاه
آن ها سعی کردند جلوی دفن زباله بایستند و یا حداقل از خالل آن عایدی برای کهریازک و
شهرشان کسب کنند؛ اما آنچه اتفاق افتاد چیزی نبود جز سرکو دوبارۀ نیروی این اهالی و
قدرت شورا که باز بر سر شهر کهریزک آوار میشود .قدرتی که سرمایهای را نیز که از زبالاه
کسب میکند ،بههیچوجه صرف کهریزک و زیست مردم آن نمیکند.
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اگه اینجا عقب مونده یزای از دالیلاش هماین مرکاز زبالاه اسات .کهریازک باه نسابت
شهرکهایی که ساختن ،اسالمشهر و ...خیلی عقب مونده .از هر لحاظی که حسا می
کنی عقب مونده .یزی از مشزالتش همینه که متأسفانه از بیرون به این دیاد دارن نگااه
می کنن کهریزک را که مرکز زبالاه اسات ،خاناه ساالمندان ،دیواناهخاناهسات و بهشات
زهراست .اتفاقا یه بندهخدایی اومده بود میگفت ای کاش اسام کهریازک رو تیییار مای
دادین .مثال یه اسم دیگه میذاشتین».

از اینجا شاید بتوان کهریزک را نامی دیگر عطا کرد« :خوابگاه کالن شهر» محلی بارای
تمام خستگی های تهران ،از مرگ و دفن ،از زباله و دفع پسماند و از جمعیت خست ٔه روزاناه
تهران که به کهریزک سرازیر میشود؛ از هر آنچه بار شاانههاای تهاران سانگینی میکناد و
شبها باید بارش بر دوش کهریزک گذاشته شود؛ بار جمعیتی کاه شابها را در کهریازک
صبح میکنند و زیست جدیدی را در جریان زنادگی کهریزکایهاا رقام مایزناد؛ از آنچاه
یوسفی و سماواتی آن را لم میکنند و با آن زندگی میکنند:
اینجا سرازیر جمعیتش جمعیت شهرستان نیست جمعیت خود تهران هست داره سارازیر
میشه ،هم قادرت خریاد اینجاا زیاادتره فعاال چاون بباین آپارتماان اینجاا االن پارش
سهونیممیلیون متری ولی یه مقادار بااالتر ماثال باقرآبااد ماثال پانجمیلیاون یاا شاهرری
همیناور .اینزه جمعیت تهران داره سرازیر میشه تو این حاشیه از تهاران چاون خاالی
مونده زمین بزر بوده و تازه تبدیل به زمین شهری شده داره سرازیر میشاه ،مشایول کاار
نمیشن اینجا همون تهران کار میکنن فقط خونشون اینجاست صبحبهصبح میرن سار

کار شب برمیگردن .انقدری که اینجا میان باقرشهر نمیرن اینجا چون به متارو نزدیاک
تره .بعد شاهجادههای تهران مترل میشه به اینجا پا راحاتتار مایرن و میاان .ماثال
ٔ
همه این شاهراههای تهران داره میاد ختم میشاه
ارف مییاد از اتوبان امام علی ،نوا
به کهریزک فقط یه اسم خوبش بوی تعفن زباله است.

خیاال
خلاق دوباارۀ آن در فضاای
ِ
انز حاج داود توصایفی دقیاق اسات از کهریازک و ِ
ساکنانش:
دیگه شبزهها رو بخون دیگه ،بازداشتگاه کهریزک دیگه تو آمریزا هم اسمش هست .کهریازک
اسمش بد درفته باید اسمشو عوض کنن بازداشتگاه کهریزک آقای روحاالمینای کشاته شاد باا
اون سهتای دیگه اینجا دیگه اسمش بد درفت ،بهشت زهارا هام دیگاه قبرساتونه دیگاه ،شاما
خونت بیل قبرستون باشه تا بیل کاخ نیاوران خب فرق میکنه دیگه ،اسم کوچتم فرق میکناه
دیگه ،االن میخوای به یه نفر آدرس بدی میگی آقا ٔ
جاده قم پایینتر از بهشت زهرا.»...

اما روایت شفاهی کهریزک روی دیگاری نیاز دارد .روایتای کاه تراویری دیگرگاون از
کهریزک میدهد .کهریزکی که قرار است «آینده داشته باشد» .البته این آینده چیزی نیسات
جز نسبتی که کهریزک با منطق سرمایه برقرار میکند .کهریزک یک بهشت سارمایهگاذاری
است اما مسئله اینجا است که برای چه کسی؟
آقای «ح» که با مرکز زباله زندگی میگذارند .شیلش خرید و فاروش راایعات اسات
وجود مرکز زباله در نزدیزی کهریزک را نه ننگی میداند بر پیشانی کهریزک و نه چیزی کاه
باید حذف شود .از نظر او مرکز زباله درآمدزاست و چه بهتر که باشد .از نظر او «همه هام
از حضور آن راری هستند» .نباید گفت مرکز زباله چه بالیی بر سار کهریازک آورده بلزاه
باید دید که چه خدماتی را برای آقای «ح» و دیگران ایجاد کرده است .در این روایت مرکاز
زباله یک فرصت است که نباید آن را از دست داد .در این روایت ساؤال اینجاا نیسات کاه
نفعان این روایت ایدئولوژیک ذیل گزارههایی عام پنهان شدهاند
فرصت برای چه کسی؟ ذی ِ

تا زبالهدانی همچون محلی برای همه ترویر شود .با این تفاوت که تعفنش بارای گروهای
است و البته فرصتهای اقترادیاش برای گروهی دیگر .این فرایند چرخهای را پدیاد مای
آورد که از روایت آقای «ح» تا شورای شهر و شهردار را همارز میکند تاا قراهای از شاهر
زبالهها ببافند که فرصتی است برای ساکنانش.
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مالک یزی از آژان های ملزی منطقه آینده کهریزک را «هردمبیل» توصیا میکناد ،و
برای کهریزک آیندهای شبیه به تهران مترور است .آیندهای که او را خشنود میکند:
عین تهران میشه .بذار اینجوری بهت بگم تهران اولش اینطوری نبود که شاما االن مای
بینید ،کهریزک هم این شزلی نیست که شما در آینده میبینید .هر سااختمون کاه اینجاا
ساخته میشه شما  80واحد توش در نظر بگیر .شما تجسم کان  ۰000 – 1000قطعاه
زمین اینجا هست برا ساخت .هرکدوم  80واحد 8نفره هم حسا کنی  90سال دیگه که
ساخته بشه جمعیت اینجا دویستسیردهزار نفر بیشاتر مایشاه .شاما فزار کان ایان
جمعیت از خونهاش میزنه بیرون پاساژ باشه جوا میده ،میازه باشه جوا میده هار
چی باشه جوا میده .مردم که نمیتونن از اینجا برن یه جای دیگه .شهرری هم باه اون
صورت چیزی نداره .االنم که اکثر کهریزکیها شیلشون داللیه .داللن .شما از اینجا برو
بیرون برو تو بقالیه بگو زمین میخوام .اونور بقالیه اینور بنگااه زده هماه شادن واساطه
یعنی تنها شیلیه که داره فعال امورات مردم رو میگذرونه .واسطهگری این کهریازکم کاه
میبینید هیچوقت اشباع نمیشه .حاالحاالها زمین هست برا ساختوساز».
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سوژگی ملاک و
تخیلی که فضای کهریزک را پر میکند .وقتی سوژۀ سخنگو از جایگاه
ِ

مسزن به کهریزک نگاه میکند چه میبیند؟ وقتی میگوید« :تجسام کان» صادای هماان
ٔ
قعای
ایدئولوژیای را فریاد میزند که وجه خیالی را خلق میکند .ساحتی خیالی که امار وا ِ
کهریزک را پر میکند .این تخیل سرتاپا مرتبط با منطق قدرت و اقتراد و سیاست کهریازک
را پر میکند .ترویری از کهریزک همچون یک تهران کوچک .تهران کوچزی که «کافیه پول
درآوردن رو توش بلد باشی تا زیر هر قدمت پول جمع کنی».
شدن کهریزک است .برخورد این
ادغام
هستی کهریزک در این تخیل همان نقطۀ متعین ِ
ِ

هستی درونماندگار کهریزک خودش را در ترویر هولناک آرادکوه و مرکاز
ساخت خیالی با
ِ
ِ
زباله روشن میسازد .در این نقطه است که باید از سیاستهای تخیل سخن گفت« .تجسم

شناسی افاراد باشایم.
کن» از زبان چه کسی بیرون میآید؟ مسئله این نیست که در پی روان
ِ

مسئله جایگاههای سوژگی افراد است در قرهای که میسازند و البتاه ایان قراههاا خنثای
هستی متعین اینجا و اکنون برخورد میکنند .برخورد این قره باا تان
نیستند .این قرهها با
ِ
کهریزک محروالتی متعدد دارد.

 .5نتیجهگیری :کهریزک در جدال نیروها

اگر روبهروی تارهای درهم ٔ
تنیده کهریزک بایستم و تمام آن را یکجا و در کنار هم توصیا کنیم،
کهریزکی را خواهیم دید که صحنۀ جدال نیروها است .نباید کهریزک را همچون فضایی نیوتاونی
ترور کرد که نیروها در آن فضا در حال منازعهاند .مسئله اینجاا اسات کاه فضا ابدن کهریازک
خودش محرول برخورد این نیروها و گرانشی است که در نتیج ٔه این تالقای پدیاد آماده اسات.
مسئله این نیست که فهرستی از نیروها را تهیه کنیم و آنها را درجهبنادی و اولویتبنادی کنایم.
درون تهران تولید میشاود و نسابت
برون ِ
مسئله اینجا است که کهریزک تولید میشود .همچون ِ
وثیقی دارد با جریانی تاریخی که از کارخانۀ قند آغاز شد ،به اصالحات ارری برخورد کارد ،در

منطق توسعۀ تهاران باه جاایی بارای تخیلاۀ
خلق بارانداز شزل جدیدی به خود گرفت و با تداوم ِ

همۀ پ ماندههای توسعه بدل گشت .اما مسئله بر سار «قرابات انتخاابی» 1ایان نیروهاا اسات
(وبر .)9919،2برخورد این نیروها که هر یک از خاستگاهی میجوشاد کاه در لحظاه واحادی

چیزی به نام کهریزک را ممزن میکند .چیازی کاه حااال بارخالف تکتاک نیروهاا و عناصار

تشزیلدهندهاش واجد «خریرهای نوظهور »3است (دورکیم .)9981 ،1این پدیدۀ حاررشده
کردن تاریخش ذیل نظام دانش رایج به بتوارهای بدیهی بدل گشته اسات.
اکنون ما با فراموش ِ
در ِ
ِ
کهریزک وجود داشته است و وجود خواهد داشات؛ ایان هماان وجاه ایادئولوژیزی اسات کاه
خاود
بهجای پرسش از چگونگی تولید کهریزک و فهم فرایندهایی که فضاااچیز را تولیاد مایکنناد ِ
چیز را بدیهی میانگارد و حول آن میل میورزد .منطقی منحرفانه کاه چیاز را بادیهی انگاشاته و باا
تخیل فضای خالی آن را پر میکند ،این فضای خاالی هماان تااریخ باه محااق رفتاۀ چیاز اسات
ِ
(فینک .)9911 ،5فرایندهای ایدئولوژیک نظام دانش اجتماعی وقتی به فضایی همچاون کهریازک
امزان متنی به نام تهران مقیاد
مینگرند به شزلی خیالی آن را بیرون میپندارند ،درحالیکه ،شرایط ِ
به خلق برونی به نام کهریزک است (برای نسبت این درون و برون بنگرید به فوکو .)9989 ،1از این
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رو در انواعی از سیاستگذاری و آسیبشناسی درمیغلتند و ترسیم منظومهای که چیازی باه ناام
کهریزک را به وجود میآورد را به کاری عبث و بهاصطالح بنیادی تشبیه مایکنناد .اینجاا هماان
نقطهای است که تفزیزی ناروا و کاذ بین پاژوهش بنیاادی و کااربردی پدیاد مایآیاد .نظاام
تحقیقات شهری را که مینگریم با این پدیده مواجه میشویم که تحقیقات بهاصطالح کااربردی
غلبه کردهاند .اما مسئله این که کاربرد برای چه کسی؟ این تحقیقاات در عمال پرساش بنیاادین
ِ
فرایندهای تولید یک فضا را معلق میکنند .پرسشی که پاسخدادن بدان عمال یک کردار انتقاادی
است برای توقا فرایندهایی که فضااهای اینچنینای را پدیاد مایآورناد .تحقیقاات اصاطالحا
کاربردی همان ترو یر ایدئولوژیزی هساتند کاه رابطاهای خیاالی باا اباژۀ خاود برقرارکاردهاناد

(آلتوسر9986 ،1؛ حیدری و نریری .)9911 ،این رابطۀ خیالی موجب میشود که زمانی که باه
کهریزک میاندیشیم یا در روایتهای ژورنالیستی بیلتیم و کهریزک را به بازداشاتگاه کهریازک یاا
خانۀ سالمندان فروبزاهیم و یا در نوعی خیریهگرایی و الگوی سیاساتگذاراناه مااجرا را فیراله
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دهیم و مجموعهای راهبردها برای کمک به آسیبدیدگان ارائه کنیم که هماواره مثلاث برماودای
فرهنگسازی ،اگاهیبخشی و آموزشبخشی از آن است.
اگر کهریزک را از چنبرۀ این منطق ایدئولوژیک خال کنیم و آن را به نیروهای تاریخی
شزلدهندهاش فروبزاهیم چه خواهیم دید؟ این کاری بود که ٔ
مقاله حارر بناا داشات باه
انجام برساند و کهریزک را در فضاهای شزلبندیاش در بطن روابط نیروها تورایح دهاد.
نیروهایی که از یکسو با منطق توسعه و مدرنیزاسیون قابلتورایحاناد ،و از دیگار ساو ،در
تالقی این توسعه با منطق سرمایه .این برخورد نهادهایی را پدید میآورد که بازیگر ِان اصلی

میدان خواهند بود و رابطۀ قدرتی را پدید میآورد که کهریزک را ممزن میکند.

این نیروها میخواهند کهریزک را بازتولید کنناد ولاو اینزاه در شاعارهای ایادئولوژیک
انواعی از خیریهگرایی را جار بزنند .تا وقتی مرقاد ،شاورا ،شاهرداری و بنیااد مستضاعفان،
کهریزک را به چیزی در خدمت امیال خود بدل میکنند خشزسالی باه کهریازک مایآیاد؛
چراکه منطق چاههای عمیق در خدمت نهادهایی است که در آنجا مستقر شادهاناد .بقاای
مرکز زباله در کهریزک تضمین است  ،تا زمانی که شورای شاهری کاه قادرت نهاادی را در
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دست دارد از قبال مرکز زباله دست به «اشتیالزایی» زده است؛ اما مسئله اینجا است برای
چه کسی و چگونه؟ و البته فارق از رد بویی که در فضا بهجا میگذارد و آلودگیهایی که باه
کهریزک ارافه میکند .زمینهای کهریزک در دست بنیاد مستضعفان باقی میماند تا زمانی
که خریداری درشت برای آن پیدا شود و ساخت آن به نفع نهادی باشاد و سارمایهای را باه
سمت آن روانه کند .شهرداری نیز تمام توان و نیروی خود را بار کهریازک فروشای گذاشاته
است هرچه قطعات بیشتری بفروشد سود بیشتری کاردهاسات .نیروهاایی دیگاری هام در
کهریزک هستند که در ایان جادال شارکت مایکنناد اماا نهاادی متمرکاز ندارناد .نیاروی
امالکیهایی که در زمینها تیرآهن میکارند و زنادگی کهریزکایهاا را رو باه بهباود تلقای
میکنند و آینده کهریزک را تا سالیان بعد اشباعنشده میپندارند .این نیروها با سایر نیروهای
دیگر در حال دادوستد هستند برای گرفتن مجوز ساختوساز ،خالفی و ...نیروی مردم هم
در کهریزک که همیشه بیصداترین نیرو بوده است .صدایی که نه در برابر مقاومت مردم در
مورد مرکز زباله شنیده شد و نه در زمانی که خشزسالی زندگی آنهاا را باه حاشایه بارد .و
شهری را به وجود میآورد که قبرستانی برای کالن شهر باشد.
«مردم در کهریزک دیگر ِسر شداند» جمله یزی از اهالی درمورد کهریزک و نیروی مردم

در این شهر است .جملهای که هرچه پیش میرفتایم اشازال دیگاری از آن را مایشانیدیم
«دیگه کهریزک محلی نداره ،کو؟»« ،دیگه االن همه غریبن»« ،غریبه هام کاه دلاش بارای
اینجا نسوخته» .اینها همه تجلی آن تجسمی است که کهریزک را همچون تهرانای کوچاک
میبینند ،آیندهای با چند ده هزار نفر جمعیت و پاساژ و بازار .مسئله بار سار سیاساتهاای
خیال است؛ خیالی که آیندهای برای کهریزک ترویر میکند که ساختوسازها زشتیهاا را
از آن دور میکند و آیندهای را تخیل میکنند از کهریزکی که باز به لحظ ٔه گذشته بازگشاته و
تبدیل به بزرگترین امزان تفریحی ااراف تهران میشود .تخیلی پیشرفتمدار که اگرچاه رو
به جلو مینگرد اما پشت سرش تلنباری از مخروبهها بر جای مانده است :بهشاتی خیاالی
در پیش رو و تلنباری از مخروبههاا زیرپاایش «ایان اوفاانی اسات کاه ماا آن را پیشارفت
مینامیم» (بنیامین .)989 ،991۰،از این حیث پژوهش انتقادی در با تولید و شزلبندی
چنین فضاهایی بهجای در غلتیدن در توصیا تزنیکها و تاکتیکهای سلطۀ هرچه بیشاتر
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بر فضا میباید در سویۀ ستمدیدگان بایستد« :سنت ستمدیدگان به ما میآموزد که ورعیت
ارطراریای که در آن به سر میبریم قاعده است نه استثنا ،باید به تروری از تاریخ دسات
یابیم که با این این بریرت همخوان است» (بنیامین.)989 ،991۰ ،
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991ا9ا/908م.

شاهنشاهی .تهران :مرکز اساناد ملای ،شامارۀ

حزیمزاده ،محمدررا ( .)1319سرگذشت من :خاطرات دکتر محمدرضا حکیم زاده .تهران :نشر نوگل.
حیدری ،آرش؛ و نریری ،هدایت ( .)1391مسئلۀ آلتوسر .تهران :نشر تیسا.
دورکیم ،امیل ( .)1311دربارۀ تقسیم کار اجتماعی (مترجم :باقر پرهام) .تهران :نشر مرکز( .تاریخ اصل اثر )9819
دولوز ،ژیل ( .)1391فوکو (مترجمان :نیزو سرخوش و افشین جهاندیده) .تهران :نشر نی( .تاریخ اصل اثر )1911
دولوز ،ژیل ( .)1391نیچه و فلسفه (مترجم :عادل مشایخی) .تهران :نشر نی( .تاریخ اصل اثر)1915 :
رسولی ،مرتضی ( .)1331گفتوگو با عباس سالور .تهران :تاریخ معاصر ایران.
شهرداری پایتخت ( .)99۰9نامه به دفتر مخرو

شاهنشاهی .مرکز اسناد ملی ،شمارۀ /16م ش.

شهیدی ،حسین( .)1313سرگذشت تهران .تهران :نشر راه مانا.
صدیقالممالک ،ابراهیمبناسدالله ( .)1311منتخبالتواریخ .تهران :نشر علمی.
فوکو ،میشل ( .)1313تاریخ جنون (مترجم :فاامه ولیانی) .تهران :نشر هرم ( .تاریخ اصل اثر )1911
فینک ،بروس ( .)1393سوژۀ الکانی ،میان زبان و ژوئیسانسف (مترجم :علی حسان زاده) .تهاران :نشار باان.
(تاریخ اصل اثر )1995
مجل شورای ملی ( .)9911قانون اصالحی قانون اصالحات ارری .مرکز پژوهشهای مجل .
نورانی ،مرتضی ( .)1315کارخانه قند کهریزک و اسناد نویافته .فصلنامه تاریخ روابط خارجی.10-98 ،99 ،
وبر ،ماک ( .)1333اخالق پروتستانی و روح سرمایهداری (مترجم :عبدالزریم رشیدیان و پریسا مناوچهری
کاشانی) .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ( .تاریخ اصل اثر )910۰
وزارت امور اقتراد و دارایی (  .)9908ارح تأسی کارخانه قند کهریزک .مؤسسه تاریخ ایران معاصر ،شمارۀ 8909
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