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  :شپرس چند
 
 ؟ھستند کسانی چھ شھری دستان تھی -١
 ؟کنند می زندگی چگونھ -٢
  ؟اندیشند می چگونھ -٣
 

 :فتعری
 .گویند می سخن آن ھای ویژگی از تعریف جای ھب بلکھ )،١( است نشده ارائھ مانعی و جامع تعریف تاکنون

  
 )٢( دانند. می گروه این مشخصھ وجھ را فقر ای عده الف:

  
 شوند: می مشخص زیر ویژگی چند با شھری دستان تھی کھ باورند براین دیگر ای عده ب:

 اند سرمایھ فاقد -
 اند کاری مھارت فاقد -
   )٣( ندارند. ای ه نمایند و گو سخن جامعھ اجتماعی و سیاسی ساخت در و -
 

  )۴( :شمارند برمی را دیگری ھای ویژگی دیگر ای عده پ:
 ،دارند دھقانی منشا -
 ،مھاجرند -
 ،ندارند کاری تخصص -
  .است درآمد کم و  غیرثابت کارشان -
 
 )۵( :شوند می متمرکز شغل روی دیگر ای عده :ت
 ،ندارند خاصی شغل ـ
 ،ندارند ثابتی شغل ـ
 .نیستند کننده تولید ـ

 
  ھ:نکت یک

  نیستند. یکی دو این کھ دھد می نشان و کند می جدا کارگر طبقھ از را دستان تھی ھا، گی ویژه این مامیت
 

 :گروه یا طبقھ
 نام ھب ای طبقھ گیری شکل شاھد مدرنیزاسیون گرفتنِ  شدت با گویند می و دانند می طبقھ یک را آنھا ،بعضی

 )۶( ھستیم. شھری دستان تھی
 گروه یک . آیند نمی حساب بھ طبقھ شھری دستان تھی اما )،٧( آورند می حساب بھ طبقھ مادون را آنھا بعضی

  .اند اجتماعی
 

 :شمارند می ھا آن برای منشا سھ ن:آنا خاستگاه
 )،٨( دھقانی منشا -
 و بورژایی خرده منشا-
 .کارگری منشا -

 بین از و نامتقارن توسعھ با داری سرمایھ شکوفایی دوران در و داری سرمایھ بھ فئودالیسم از گذار دوران در
 از شده رانده دھقانان اشتغال و شھر بھ روستا از مھاجرت با ما ،دھقانان بومی گاه زیست و مراتع بردن
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 بھ شھری دستان تھی بورژایی خرده و کارگری منشا اما ایم. مواجھ پست ھای شغل و اھشھر حاشیھ بھ زمین
   گردد. برمی )٩( پیرامونی کشورھای در داری سرمایھ ریل تغییر یا داری سرمایھ ساختاری بحران دوران

 
 )١٠(  ھستند: کسانی چھ شھری دستان تھی

 ،نشینان حاشیھ -
 ،گرد دوره فروشندگان -
 ،معیشتی موتورسواران -
 ،بیکاران -
 ،ھا ارراهھچ کنار کارگران -
 ،شھرھا در آواره مھاجر ھای روستایی -
 ،گدایان -
 ،ھا خواب کارتون -
 و معتادان -
  .سرپرست بی کودکان -
 

  شھری دستان تھی ی مقولھ و زنان
 
 زنان دوش بر اصلی ستم و بار کھ درحالی ،شوند می برده یاد از زنان ،شھری دستان تھی کیستیِ  سیربر در
 سیربر در دست. مادرتھی یک عنوان ھب چھ و گروه این فعال عضو یک عنوان ھب چھ ،است گروه این

  .روبروئیم فقر شدنِ  زنانھ با ما شھری دستان تھی در زنان وضعیت
 

 )١١( ؟ معناست چھ ھب فقر شدنِ  زنانھ
  زنان. برای شغلی ھای فرصت شدن کمتر یعنی ،است جنسیتی تبعیض از ناشی فقر شدنِ  زنانھ
 مضاعف امر این زنان مورد در ؛کند می کم را شغلی ھای فرصت و زند می دامن فقر این بھ اقتصادی رکود
 است.

  
 ؟کنند می زندگی کجا

 و شھرھا ی حاشیھ گاه زیست این است. غیررسمی گاه زیست ،غیررسمی ھای آدم زیست محل ـ1
 .گویند می نادولت قلمرو  مناطق  state-non آن بھ کھ ،ھاست آبادنشین حلبی
 ساخت و جاده کشیدن با  دولت .تاس دولت مناطق بھ نادولت مناطق این تبدیل ،»توسعھ« اھداف از یکی

 )١٢( کند. یئمر را نامریی مناطق این کند می تالش ھا شھرک بھ مراتع تبدیل و فرودگاه
   شھرھاست. داخل فقیرنشین مناطق شھری دستان تھی گاه زیست دومین

 
  )١٣( د؟اندیشن می چگونھ
 است: الزم شرط دو طبقاتی گاھیآ بھ رسیدن برای

 ،مشترک منافع درک -١
 .طبقات دیگر با منافع تضاد درک -٢
 طبقات ایدئولوژیک القائات تاثیر تحت تر بیش اند نرسیده تضاد آن و ،اشتراک این فھم بھ کھ آنجا از

 اند. فرادست
 

 اجتماعی نقش
 اجتماعی تحوالت بر خودرا تقلمھرمس نیستند قادر اند طبقاتی تشکل و اجتماعی گاھیآ فاقد کھ جا آن از

  گیرند. می قرار دیگر طبقات ذیل ،سیاسی منازعات در بلکھ ،بزنند
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  ھا مشدی داش و  ھا لوطی ،ھا لومپن
 الزم ،معاصر دوران انقالبی تحوالت در شھری دستان تھی تاریخی نقش بھ باشیم داشتھ نگاھی کھ آن از قبل

 سھ این ھا بررسی بعضی در کھ ھا مشدی داش و ھا لوطی و ھا لومپن چیستی بھ باشیم داشتھ نگاھی است
 تک روی و نیست گونھ این کھ ،اند شده گرفتھ برابر یشھر دستان تھی با یا و اند شده گرفتھ یکی یا ،گروه
  شد. خواھیم خم اندکی ھا آن تک

 
 ھا لومپن
 ١٨۴۵ سال در آلمانی ایدئولوژی در انگلس و مارکس بار .نخستین است پوش ژنده و کاره بی معنای ھب لومپن
 حاشیھ در و ندارند تولید در نقشی کھ جامعھ از ای طبقھ خرده دادند. قرار بحث مورد را پرولتاریا لومپن
 تحوالت در و اند اشراف و بورژازی بھ وابستھ اینان کنند. می زندگی گری واسطھ و گدایی راه از جامعھ

 و واکنشی ھا آن رفتار ،ندارند خاصی ایدئولوژی مجموع در ھا لومپن دارند. انقالبی ضد نقشی اجتماعی
 است. غریزی

 و اقتصادی وری بھره ھا آن اصلی انگیزه ھستند. ھا لومپن ،فشار ھای گروه اصلی بدنھ ؛فشار ھای گروه
 را شده سرکوب ھای عقده و اجتماعی ھای محرومیت از ھایی رگھ نقش این ایفای در باید اما ،است اجتماعی

 یرد.گب جامعھ از را خود انتقام است یافتھ فرصتی کھ ددی
 افراد این در کھ ،سنتی مذھب کھ نیست آن معنای ھب این ؛ندارند خاصی ایدئولوژی ھا لومپن کھ دش فتھگ

 نباشد. آنھا ایدئولوژیک سپر مقاطعی در نتواند دارد وجھی چند قدرتی
 ،روشنفکران ماییزکار یا و مذھبی رھبران نفوذ یا و پھلوانی روحیھ تاثیر تحت ھا لومپن کھ است شده دیده
  .اند کرده ایفا مثبتی و متفاوت ھای نقش

 
 لوطیان
 دارند ھم را خود خاص ھای ویژگی اما ،شوند می بررسی شھری دستان تھی ذیل ،ھا لومپن مثل لوطیان

 را لوطی دھخدا .کند می ایفا متفاوتی ھای نقش نیز جامعھ در ،دارد معنایی بارِ  دو ،لغت در لوطی کھ وھمچنان
 کسی روئیم:برو معنایی چنین با ما ،لوطی ذیل معین فرھنگ در کھ درحالی .کند می معنا ھرزه و باره غالم

 است. برخاستھ ضعفا و مظلومان حقوق از دفاع بھ ،بندی قداره درعین و بوده  بازو قدرت دارای کھ
 طبقات از آنان از معدودی تعداد اما ،بودند برخاستھ شھر پائین محالت و فرودست طبقات از لوطیان اکثریت

  .اند کرده ایفا را متفاوتی ھای نقش سیاسی ھای تنش در نیز اینان بودند. شھر باالی ساکنان از و مرفھ نسبتا
 
  ھامشدی داش 

 :داشت علت دو مشدی یا مشتی اطالق است. مرسوم فتوت اھل بین در کھ است برادر معنای ھب داش
 موقر ،دوم و بود لوطیان پرورش عمده مراکز از یکی مشھد کھ چرا ،بودن مشھدی بھ شد می اطالق نخست
 در نیز اینان گفتند. می مشدی داش موقر و شیک ،لوطی بھ واقع در رساند. می را لوطیان بودن پوش وشیک
    کنند. می و کرده ایفا ای دوگانھ ھای نقش بحرانی مقاطع

 
 جمعیتی آمار

 ھای شکاف ،سازی خصوصی پروسھ ١٣٨۴-١٣٩٢ ھای سال فاصلھ در اقتصادی تعدیل سیاست آغاز با
 و پرولتاریا و بورژازی خرده از ھایی الیھ شدن کنده بھ ،مالی و مستغالت بورژازیِ  کرد. تر بیش را طبقاتی

 ٩٣ سال در دستان تھی ،شده انجام سیِ ربر طبق اند. داشتھ بارزی نقش دستان تھی کمپ بھ شان سرریزکردن
  )١۴( دانند. می تر درست را میلیون ٢۵ آمار ای عده .شوند می شامل را شھرھا جمعیت درصد ٢١ حدود

 ،غیررسمی مناطق در میلیون ١۵  -
  ،نشین فقیر مناطق در میلیون ١٠ -
  ،تھران حاشیھ در نفر میلیون ٣ تھران در -
 )١۵( .کنند می زندگی شھر داخل در نفر میلیون یک و -
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  معاصر تاریخ در دستان تھی نقش
 حسب بھ شھری دستان تھی ھست. نیز چنین کھ شود می آغاز مشروطھ از ما معاصر اریخت ،بپذیریم اگر

 انقالبی وضد انقالبی یعنی ،گانھ دو ینقش شان اجتماعی شعور حسب بھ اما ،اند انقالبی شان اجتماعی ھستی
  دارند.

 تحوالت پای ھب پا طور ھمین و شود می آغاز تبریز در دوچی و امیرخیز محلھ ھای درگیری از نقش این
  دھد. می نشان انقالب ضد و انقالب سوی دو در ،را خود

 ،مسیو علی رھبری و تبریز انجمن راھنمایی بھ شھری دستان تھی رھبران عنوان ھب خانباقر و ستارخان
  کنند. می روشن خود ھای ییھنرنما با را تبریز آسمان

 دستان تھی ،انقالبی و آگاه دموکراسی سوسیال حاضر و حی حضور در داد نشان تبریز ماھھ ١١ مقاومت
 کھ آن محض ھب اما .بکشند باال دموکراتیک بورژا البیانق رھبری تا را خود کھ دارند را آن پتانسل شھری

 ملحق تھران در اعتدالیون جبھھ بھ خانباقر و ستارخان ،شود می سو کم یا و خاموش ھدایت چراغ این
 شنفکریرو فقر از انقالب ؛داشت علت واین بودند مشروطھ انقالب آتش کردن خاموش پی رد کھ شوند می
   . بود پائین باری رقت حد در تھران ھای دموکرات سوسیال نزد در آگاھی و دبر می رنج

 پارک واقعھ در و بود شده زاده تقی و دموکرات حزب دست افزار ،بزرگ رگانیزاتورا آن نحیدرخا
 توطئھ تبریز مجاھدین سالح خلع مسئلھ و  است کار رویھ امنیت بحث کھ بود غافل خان حیدر ،اتابک
 عخلاال نیست شدنی سازش این و است. رسیده سازش بھ اشراف با کھ است تجاری ورژازیب باالییِ  بخش
 روبروی خانحیدر مند غیرت مرد آن ستارخان ردنخو تیر روز در .مشروطھ انقالب چپ جناح سالح

  . بود ستارخان
 تا دھند می شانن را خود انقالبی ضد و انقالبی پتانسل مدام شھری دستان تھی ،نیز بعد ھای دوران در
 دستان تھی توسط محدوده از خارج در حرکت از سلطنت رژیم سرنگونی استارتِ  کھ ۵۶سال بھ رسیم می

   .بزند پایان ھرمُ  پھلوی سلطنت بھ کوتاھی مدت در تا رود می و شود می زده شھری
  طلبد. می دیگر مجالی کھ ،اند داشتھ دوگانھ ینقش شھری دستان تھی بعد ھب ۶٠ دھھ ر د
    
 مھم نکتھ

 چھ با و گروه چھ کھ است این مھم است. ای کننده تعیین نقش ی،شھر دستان تھی نقِش  آینده سیاسی تحوالت در
 بگیرد. خدمت ھب را آن اھدافی

 خدمت ھب اگر و .کارگرند طبقھ نزدیک متحدین اینان ،بکند ھژمونی عمالِ اِ  بتواند پرولتاریا حزب اگر
  شد. خواھند ارتجاع سرکوب بازوی ،درآیند ارتجاعی جریانات و ازیوبورژ

  
 

  ھا: یادداشت
  
 تھران جھال و لوطیان و شھری دستان تھی نقش اجتماعی: تحقیقات مجلھ ؛پرست دین ولی و رزاقی نادر -١

 .مشروطھ انقالب در
 تاریخ بھ پرسش موسسھ در سخنرانی  -اجتماعی اندیشھ آینھ در ایران در شھری دستان تھی ؛مالجو محمد -٢

 .٩۶ مھر
 منبع. ھمان ؛مالجو محمد -٣
 جا.ھمان ؛رزاقی نادر -۴
 جا.ھمان ؛رزاقی نادر -۵
 .شنود نمی را دستان تھی صدای کسی :٩۶ آبان ١۴ ؛ھمدلی روزنامھ -۶
 رفاه و دستفروشی ھمایش در شده ارائھ سخنرانی .کارآفرینان و فروشان دست ؛اقتصد پرویز -٧

  ٩۵ خرداد۴اجتماعی
 
 جا.ھمان ؛رزاقی نادر -٨
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 یک١۶ قرن از او نظر طبق شد. مطرح والرشتاین امانوئل توسط بار نخستین پیرامونی کشورھای نظریھ -٩
 است. داده گسترش جھان در را سیاسی و اقتصادی ارتباطات از ای ھسلسل کھ است شده پدیدار جھانی نظام
 تشکیل پیرامونی و پیرامونی نیمھ ھستھ، ھایکشور از کھ داری سرمایھ اقتصاد یک بر است مبتنی نظام این
 . است شده
 جا.ھمان؛مالجو محمد -١٠
 .٩۶مھر ،درایران دست تھی زنان غیررسمی زیست ؛صادقی فاطمھ -١١
 جا.ھمان ؛صادقی فاطمھ -١٢
 جا.ھمان ؛مالجو محمد -١٣
 ٩۶ آبان ١۴ .ھمدلی روزنامھ ؛اطھاری کمال -١۴
 جا.ھمان ؛ھمدلی روزنامھ -١۵
 
  


