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 زیستگاه تهی دستان شهری از نگاه آصف بیات سرپناه و

 

شناسی  د به تدریس جامعهدفاع کرد، در هلنی خود ااز دکتردنیا آمد، علوم سیاسی خواند، در بریتانیا  هدر ایران بآصف بیات  

برای درک  را «دستان شهری سیاست های خیابانی جنبش تهی»آصف بیات کتاب  .تدریس کرد دانشگاه قاهره ها در و سالپرداخت 

 کارگران شهری نوشت. فروشان خیابانی و نشینان شهری، دست ها، حاشیه کنندگان خانه پیشروی آرام جنبش اشغال منطق پویایی و

کتاب فوق را مفید  «حاشیه نشینان شهری»بخش  های کم درآمد، ویژه مسکن گروه برای دفتر آوری مطالب در روند جمعمعمارنت 

 . ن می پردازدآاز همین رو به بررسی  ومی داند 



دهه پیش  ،در هر حال بررسی موضوع در سه دورههنگی است. گفته می شود از زاویه مطالعات فردر این کتاب، بیات رویکرد 

ابعاد جدیدی از موضوع  مشابه دیگر کشورها های هتجربهای پس از آن توانسته همراه با نگاهی به  سال دهه اول انقالب و از انقالب،

 را روشن سازد .

نخبگان  های سیاستبیشتر دربارۀ ابعاد عمومی  دهند میمتداول معموالً ترجیح  های روایت» :است که خود او بر این نظر

آن به  جای بهاست که این رویه را دگرگون کند و  آن برق یبنویسند، اما این تحق« امپریالیسم»جامعه، روحانیون و باالخره دربارۀ 

که رخ داده است، توجه کند. و تنها به آنچه  دست تهیهای شهرها و محالت  که در کوچه پس کوچه آنچهسطوح زیرین انقالب، به 

 .«دهد، اکتفا نکند اصلی شهرها رخ میدر بلوارهای 

ر بزرگ الشعاع انفجا های مردمی جریان داشت که تحت ای از فعالیت مجموعه 1370تا  1355های  معتقد است بین سالبیات 

ثر درک منطق پویایی این اقدامات معمولی که در اک دنبال بازشناسی و هاو ب چندان مورد توجه محققان قرار نگرفت.انقالب ایران 

 او در توضیح این حوادث می نویسد: های غیر رسمی بیابد. ای برای سیاست رود تا نظریه می ،کشورهای در حال توسعه شایع است

و پیوستۀ مهاجرت از روستاها و شهرهای  طوالنی جریان، بخشی از دست تهیبه بعد، صدها هزار خانوادۀ  1330ۀ از ده"

 خواستند میبودند و برخی دیگر فقط  شان زندگیبه دنبال بهبود وضع  ها آن. برخی از دادند میکوچک به شهرهای بزرگ را تشکیل 

 بالاستفادۀ های زمیندر  شان خویشاوندانفردی و چه همراه  طور به، چه کم کم ها آنبسیاری از را تضمین کنند.  ماندنشان زنده

 ،دست تهی های خانواده. این شدند می، ساکن کردند میکه در حواشی مراکز شهری خریداری  قیمتی ارزان های قطعهشهری، و یا در 

فرار از ازدحام  نهایت درکه توان پرداخت آن را نداشتند و  هایی اجارهشخصی،  های زمینبرای اجتناب از برخورد با صاحبانِ 

 ایجادغیرقانونی  طور بهکه  کردند میدر نقاطی بنا  شان خویشاوندانرا به دست خودشان و یا به کمک  شان های سرپناهجمعیت، 

از  کردند میو سعی  آوردند میروی  ساالران دیوانبه  دهی رشوهبه  شان غیرقانونیزیستگاه  موقعیتبود و بعد برای تحکیم  شده

که خود  بدون آن ها اینده بود. گردند. در آستانۀ انقالب اسالمی، شمار این جوامع در تهران به پنجاه رسی مند بهرهخدمات شهری 

فاقد امتیاز فرصت داد تا پیشرفت بیشتری بکنند. در همان  های گروهتبدیل شدند. بروز انقالب اسالمی به  بخواهند به یک ضد نیرو

با به دست آوردن زمین شهری بیشتر،  دست تهیمردمِ  ،کردند میشهرهای بزرگ راهپیمایی  های خیابانحالی که انقالبیون در 

بودند و بالفاصله پس از انقالب، با استفاده از فرصت حاصل از نبود کنترل  شان مستقل های محلهدرصدد گسترش نفوذ خود بر 

 .دادند سروسامانمایملک خود  عنوان بهرا  ها آنپرداختند و  کاره نیمه های آپارتمانپلیسی، به تسخیر صدها خانۀ خالی و 

غیرقانونی  وسازهای ساختپلیس، تصرف زمین و  تر جدیممانعت  رغم علیمحدود بود،  ها خانهچون امکان اشغال کردن 

این مردان و زنان  پس از انقالب کمک کرد. آنچه که های سالشهرهای کوچک و بزرگ در  گیر چشمشتاب گرفت. این امر به رشد 

آورد و دفاع از  آن را  وجود به برایشانبود که عالیق و منافع مشترکی را  ای زندگیجمعی تبدیل کرد، شیوۀ را به یک نیروی 

ضروری ساخت. این تصرف کنندگان به هم پیوستند و درخواست برق و آب کردند و وقتی جواب رد شنیدند و یا با تأخیر در پاسخ 

کردند،  اندازی راهخود جاده ساختند، درمانگاه و مغازه  برای ها آنخودسرانه و غیرقانونی متوسل شدند.  ای شیوهروبرو شدند، به 

 وجود بهرا  شان محلی های شبکهو  ها انجمنزباله را سازمان دادند. سپس  آوری جمعمسجد و کتابخانه بنا کردند و حتی سیستم 

ندگی در این جوامع در از ز تری مستقلشکل نوین و  رسید میمصرف محلی عضو شدند. به نظر  های تعاونیآورند و همچنین در 

 او در بررسی نمونه هایی در خاورمیانه وآمریکای التین می افزاید: "حال شکل گرفتن بود.

. افتند میدر بسیاری از مراکز شهری کشورهای در حاِل توسعه اتفاق  هرروزهنیستند و  ای العاده فوقاین نوع اقدامات، امور "

میلیون نفر را در خود جای  7است که باالتر از « مناطق االشویا»یا « جامعۀ مستقل»مثالً در خاورمیانه، قاهره شامل بیش از صد 

 مهاجراناین  عمومی ـ دولتی حاشیۀ شهرها را تصرف کردند. های زمین، فضاهای خالی و ها قبرستان، تدریج بهداده است. آنان 

 غیرقانونیرسمی کشاورزی اطراف شهرها را تفکیک کرده، به شکل  های زمینشلوغ و کثیف همچنین کنان محالت ساروستایی و 



تن از این ساکنان، دولت را وادار کرد تا به توسعۀ امکانات رفاهی این محالت  ها میلیونرا در آن بنا کردند. ِصرف حضور  شان سرپناه

. مثاًل هزینۀ آب مصرفی که به شکل غیرقانونی در یکی از کردند میغیرقانونی از آن استفاده  طور بهآنان  صورت ایندر غیر  بپردازد.

 سه میلیون دالر است. بر بالغ، ساالنه شود مییعنی اسکندریه مصرف شهرهای مصر 

 1360دهۀ  سطمثالً در شهر سانتیاگوی شیلی طی اوا وجود دارد. باره درایندر کشورهای آمریکای التین نیز شواهد متقنی 

پلیس و ارتش به این  های گشت. کردند میاز تأسیسات مخفی برق و آب جاری استفاده  دست تهیهزار خانوادۀ  200در حدود 

، که یکی از ساکنان توضیح داد طور همانرا دستگیر نمایند. نتیجه این شد که  کاران خالفتا  شدند میمحالت مردمی اعزام 

را به آن  ها قالبرا باز کنند و بعد از رفتن آخرین گشت پلیس مجدداً  ها قالبکه در سحرگاه  شدند میساکنین در عوض ناچار 

هزار خانواده ـ از پرداخت بهای برق و  200هم که دارای تأسیسات قانونی بودند، ـ حدود  هایی آنتأسیسات وصل کنند. البته از 

 گیری اوجاست که اکنون در آمریکای التین برای بیاِن  ای واژهباسیسمو  .کردند میهزار خانواده از پرداخت بهای آب خودداری  270

مستقل و اختیارات محلی تأکید دارد و  های محلهکه بر نقش  هایی حرکت، یعنی شود می کار برده به ای توده های فعالیتچنین 

درصد جمعیت شهری آفریقای  20ابه بیش از در وضعیتی مش . است اعتماد بینسبت به بوروکراسی رسمی و بزرگ پیکر موجود، 

، از پرداخت بهای خدمات شهری دست تهی های خانوادهو بسیاری از  کنند میمحقر شهرها زندگی  های خانهو  ها کلبهجنوبی در 

افل تجاری، در آفریقای جنوبی، دولت و مح 1373 ماه فروردیندر   نژادی چند. بعد از برگزاری نخستین انتخابات ورزند میاجتناب 

به تن دادن به این  دستان تهیجهت واداشتن  ها آنآغاز کردند که بیانگر تالش « فرهنگ پرداخت»را با نام ماساخونِ یا  ای مبارزه

  الزامات عمومی است.

ضرورتا به تغییرات اجتماعی منتهی شده است که او معتقد است اقدامات معمولی واغلب آرام مردم معمولی و اغلب خاموش ،

 های انحصاری نیست : از راه

را کوچک  ها مناقشه، پوشاند می، تنوع موجود را گیرد میگونی درک مردم از تغییر را نادیده  فراگیر، گونه ]گفتمان[یک گفتار ”

، معموالً علیه صدای نوع و اختالف از سوی گفتار غالب. سرکوب تکند میباشکوه و یگانه تأکید  زبان یکو در عوض بر  شمرد می

 "جامعه عمل کرده است. تر ییجزو زنان و دیگر عناصر  ها اقلیتو  دستان تهیمردم معمولی و فاقد قدرت، 

هند ، بلکه نیروی پیش د شان را بر مبنای یک استراتژی آگاهانه انجام نمی های های فاقد امتیاز فعالیت او معتقد است گروه

اقشار اجتماعی شامل طیف وسیعی از « پیشروی آرام»افزاید عوامل مشترک دخیل در جنبش  وی می ، ضرورت است.برنده آنها

 دهد : ها را به جلو سوق می متغیر است وآنچه آن

برای پیدا کردن یک شیوۀ بدیل برای زندگی است و این امر مستلزم تغییر شغل، مکان و  ها آننخست، اضطرار اولیه "

و شکایات خود را بیان و  ها تظلمجمعی  طور بهو دوم فقدان یک مکانیزم نهادی شده است که از طریق آن بتوانند  هاست اولویت

 را حل کنند. مشکالتشان

 او در مورد اهداف این مردمان می نویسد:

توزیع مجددِ ؛ نخستین هدف؛ کنند میکه آنان دو هدفِ عمده را دنبال  رسد میهدف این مردان و زنان چیست؟ به نظر "

و  کشی لوله آب است که در شکل به دست آوردن غیرقانونی و مستقیم موارد مصرف جمعی )زمین، سرپناه،  ها فرصتامکانات و 

مطلوب، موقعیت  وکار کسب)شرایط  ها فرصت(، ها خیابان های پارکینگ، ها تقاطع، ها خیابان روهای پیادهبرق( فضاهای عمومی )

او  .یابد می، نمود اند الزمزندگی که برای بقا و حداقل استاندارد تداوم حیات  های شانسمکانی مطلوب و جایگاه اجتماعی( و دیگر 

 دهد : گونه شرح می نتیجه عدم اعتماد این مردمان را این

پیروان  خصوص بهشناسان  شته است. برخی جامعهاین عدم اعتماد به دولت و نهادهای مدرن، دو برداشت متفاوت را در پی دا"

و جوامع  آورند می حساب بهکار  ، غیرقانونی و جنایتای حاشیهعناصر  عنوان بهشهری را  دستان تهیمداران،  مکتب شیکاگو و سیاست



شناسان براین باورند که تصحیح این  . این جامعهکنند میتلقی « گرایی سنت»و « محدودنگری»سنگری برای  مثابه بهشان را  مستقل

دیگر و  ای عده است. پذیر امکانآنان به ملت و جامعه و خالصه با مدرنیزه کردن آنان  بازگرداندنانحراف و نابهنجاری تنها از طریق 

استدالل هری انتقاد کرده و ش دستان تهی« بودن ای حاشیه»خاص جینس پرلمان و کاستلز شدیداً بر این منطق یعنی  طور به

در یک  هایشان تفاوت رغم بهاین دو دیدگاه  .اند جامعهبه  پیوسته و یکپارچهنیستند، بلکه کامالً  ای حاشیه تنها نهآنان که  کنند می

کامل با متن جامعه  طور بهآل، انسانی است که  که انسان ایده اند دادهفرض را بر این قرار  ها آن هردویدارند:  نظر اتفاقفرض مهم 

 انسان مدرن. دیگر عبارت بهباشد،  شده ادغامو در آن  وجور جفت

و  دستی تهی. شده ادغام)یعنی ضرورتاً سنتی و منزوی( و نه کاماًل  اند ای حاشیهحقیقت آن است که این مردان و زنان، نه 

. آنان تمایل ندارند به پلیس و دیگر کشاند میاستقالل از دولت و نهادهای مدرن آن  وجوی جست سوی به، آنان را پذیری آسیب

قصور کردند. این نهادها، نوعی نظامِ  ها آنبوروکراسی و نهادهای مدرن در پی گیریِ کار  ،کهچرا دولت متوسل بشوند  های نماینده

 خواهند نمیو یا  آیند برنمیتنظیم زمان، رفتار و ظاهر کار( که بسیاری از این مردم از پس آن  ازلحاظ) کنند میخاصی را اعمال 

آنچه که  مدت کوتاهحداقل در  چراکهممکن است ادغام شدن را مطلوب تصور کنند،  دست تهیعمل کنند. تنها افراد بسیار  گونه آن

 نشینی آلونکنشین و افراد  دست تهیبسیاری از ساکنان محالت  حال بااین. دهند میبیشتر از آن چیزی است که از دست  گیرند می

باقی بمانند. ظاهراً به این دلیل که در اینجا از  شده تصرف، تمایل دارند که در مناطق و امالک یابند میدیگر اسکان جای که در 

فرهنگ  اساس برظاهر شدن در اجتماع، رفتار  توانایی برقراری ارتباط، درزمینۀنظارت رسمی و کنترل اجتماعی مدرن آزادند )مثاًل 

آن استقبال  بخش رهاییمدرنیته بگریزند، از ابعاد  مقیدکنندۀو  محدودکنندهاز رویه  که تمایل دارند حالی درعین دستان تهیخود(. 

و تلویزیون رنگی استفاده  کشی لوله آب با برق روشن شود و از  هایشان خانه خواهند می که درحالی. بنابراین تصرف کنندگان کنند می

جایی برای مدارا و  خواهند میمقررات خشک بوروکراسی ندارند، آنان  اساس بر ها حساب صورتهیچ تمایلی به پرداخت کنند 

  وجود داشته باشد. زنی چانه

. دهد میدر فرهنگِ خاورمیانه، عقیدۀ ضرورت ـ ضرورت حفظِ یک زندگی آبرومندانه ـ پایۀ درک مردم از عدالت را تشکیل 

بکنیم؟(  توانیم می)چه کار دیگری « ایّ نعمل» اش عربی ارز همبه معنی راه دیگری وجود ندارد و « نیست ای چاره»عبارتِ فارسیِ 

 پردازند میبه توجیهِ تخلف و تجاوزشان  دستان تهیکه از خالل آن،  هایی پاسخ؛ کند میشهری را بیان  های سیاستزبان اخالقی این 

  تنگی با قضاوت عمومی، دارد.و این ایدۀ زندگی آبرومندانه، پیوستگی تنگا

. برای حفظ یک زندگی آبرومندانه، یک خانواده ناچار سازند میجامعه و دوستان و دشمنان هستند که معنای آن را مشخص 

از طریق سخاوت و بخشندگی، شجاعت و از همه « عِرض»فرهنگی و مادی معینی داشته باشد. حفظ آبرو یا  های تواناییاست 

. اما اجزایی که بیشتر به بحث ما باشد میبرخی از این منابع توانایی  دهندۀ نشانداشتن زنانِ خانواده، «حیا» از طریق تر مهم

از؛ توانایی تأمین کردن و توانایی حمایت از حریم خانواده از تجاوز عمومی و سرانجام توانایی اجتناب از  اند عبارتاند  مربوط

شکست در تأمین مایحتاج خانواده، بقای  تنها نهیک خانواده،  دست تهیبرای سرپرست  (.ةفضیح)آبروریزی یا  احتمالی های شکست

، به خانمانی بی، مثال عنوان به. شود میبه حیثیت و احترام او نیز محسوب  ای ضربه مثابه به، بلکه اندازد میرا به مخاطره  اش خانواده

حافظ خانواده از خطرات فیزیکی  عنوان به. مسکن، عالوه بر کارکردش  هاست گاه تکیهو  معنی از دست رفتن فوری همۀ این مبانی

. یک منزل مسکونی، با حفظ حریم خانواده و محافظت افراد کند میجایگاه فرهنگی نیز عمل  مثابه به)سرما، گرما و موارد مشابه(، 

. طبقۀ کند میاده در مقابل نگاه مردم محافظت و از آبروی خانو سازد میخانواده از خطرات اخالقی، کمبودهای احتمالی را منتفی 

احتمالی دارند  های شکستتوانایی کمتری برای گریز از  دستان تهیمشابهی پایبند باشند، اما  های ارزشثروتمند نیز ممکن است به 

 .سازد میتر پذیر را آسیب شان آبرومندانهدگی و این امر زن



، کسی که دارای نیاز اساسی است، ممکن است و باید آن را شود میتعیین « ضرورت» وسیلۀ بهدر این مفهومِ عدالت که 

برآورده سازد، اگرچه به شکِل غیرقانونی، البته تا جایی که این کار باعث آسیب رساندن به افرادی شبیه خودش نشود. ثروتمندان 

)یا تصورات( در مورد عدالت  را تاب بیاورند. وقتی دولت بخواهد با این نوع عقاید ثروتشاناز دست رفتن بخشی از  توانند میاحتماالً 

اخالقی مورد تجاوز  ازنظرکه  دستانی تهی، گذارد می پا زیررا  دستان تهی موردنظرعدالتِ  مبارزه کند، و به دنبال آن قوانین،

 شود نمیمدارانۀ اخالقی باعث  تأکید کنم که این اقدامات سیاست ناچارم در اینجا حال بااین آورند. به شورش روی می ،اند قرارگرفته

را به حداکثر برسانند، اجتناب  دستاوردهایشاناز استفاده خردمندانه از هرگونه فضای سیاسی که بتوانند در آن  دستان تهیکه 

 های انجمناز  گیری بهرهسیاسی،  های ابترقبه مقامات، ایجاد ائتالف و یا اتحاد با احزاب سیاسی، استفاده از  دهی رشوهنمایند. 

 " هستند. ها آندولتی و غیردولتی همه بخشی از قواعد بازی 

 او در ترسیم موقعیت تهی دستان جدید می نویسد:

پیشروی آرام مردم عادی، وجه مشخصۀ شهرهای ایران شده بود. مهاجرت از روستا به شهر، مشکالت  1350تا اواخر دهۀ "

آمده بودند، تقاضا برای مصرف جمعی و گسترش کارهای معیشتی خیابانی همه  وجود به خودی خودبه طور بهمسکن، جوامعی که 

شهری )از سوی برنامه ریزان(  دستان تهیعمدۀ شکستِ فرایند توسعه معرفی شدند. نمودهای  مثابه بهبودند و  قرارگرفته موردبحث

بودند و خود « مانع و شر»، آنان برای توسعه و مدرنیزاسیون اند شدهقربانی تلقی  عنوان بهافراد شرور و از طرف مخالفین  عنوان به

، جامعه ایران در حال از سر گذراندن آن بوده 1320دهۀ که از  شدند میو مدرنیزاسیون کاذبی محسوب « رشد ناموزون»قربانِی 

  است.

شهری  دستان تهیاقتصادی نیست و در درجۀ اول به هویتی فرهنگی و اجتماعی اشاره دارد. اگر  یمفهوم «دست تهی»مقولۀ 

 یک پدیدۀ مدرن و یک گروه اجتماعی مجزا نیز محسوب حال درعینقبل از انقالب را یک گروه اجتماعی در نظر بگیریم، آنان 

، اساساً به دلیل درآمدِ نامیم می« فاقد امتیاز های گروه»شهری و گاهی  دستان تهیرا گاهی،  ها آن، اعضای این گروه که ما شوند می

 .شوند می، شناسایی ناامنشانپایین، مهارت پایین و جایگاه اجتماعی پایین و شرایط 

و اتفاقًا این واژه معادل  شود میبه کار گرفته  دستان تهی نیز گاهی برای توصیف« بودن ای حاشیه» موردانتقاداً واژۀ شدید

است که در زبان فارسی استفادۀ زیادی دارد. این مشکل واژه شناختی به سنت جامعه شناسانِ  نشینی حاشیهدقیق واژۀ فارسی 

را از جریان اصلی زندگی شهری جدا  دستان تهیخاصی که  های ویژگیکه گرایش دارند تا با دادن  گردد برمیمکتب شیکاگو 

یک نوع  عنوان به( ای حاشیهاز این مفهوم ) توان می، به نظر من وجود بااین ، به ذاتی ساختن این مفهوم بپردازند.سازد می

که بر آن است تا بخشی از جمعیت  توسعه درحالکشورهای  تجربی سود جست، نوعی فرایند ساختاری، تاریخی در بندی تقسیم

 کارگرشهری ایران که تا حدودی با طبقۀ  دستان تهیشهری را از دستاوردهای توسعه و نهادهای مدرن محروم سازد. به یک معنا 

 عنوان بهآنان « محرومیت اجتماعی و شرایط مسکن»اجتماعی،  های گروهبا دیگر  شان اصلی، تفاوت یابند می، حوزه مشترک صنعتی

 است.« نشین دست تهی های محلهساکنان »و یا « تصرف کنندگان امالک»

به  1309ضاشاه از سال هستند که رضاشاه و محمدر هایی سیاستشهری جدید فاقد امتیاز، نتیجۀ  های گروهپدیدۀ  گسترشِ

مدرنیزاسیون در ایران، رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت به شهر، ایجاد طبقات اجتماعی  گرفته بودند. نتیجۀ پیش این سوی در

اقتصادی و  نشینی حاشیه، کاماًل مرفه بودند( و افزایش عمومی درآمدها بود و در همان حال موجب ها آنجدید ) که برخی از 

 دستانِ تهییا  ها ای حاشیهاست که ویژگی  نشینی حاشیهاین فرایندِ ، رفته هم رویاجتماعی بخش وسیعی از جمعیت شهری شد. 

 ها مدتخاورمیانه،  های بخش. البته  باید به خاطر داشت که چه در ایران و چه در دیگر سازد میفاقد امتیاز را  های گروهجدید و 

، فروشندگان خیابانی و انواع و اقسام گردها دورهباربرها،  وجود داشتند. گدایان، دست تهیمدرنیزاسیون، مردم  فرایندپیش از شروع 

تغییر کرد. اوایل قرن  ها آنفعالیت  های زمینه، حال باایننوکرها، در قرن نوزدهم و ماقبل آن، شهرهای ایران را پر کرده بودند. 



از آنکه زائیدۀ نوزدهم، مراکز عمدۀ شهری ایران نظیر تهران، اصفهان، تبریز، و شیراز، شاهد نوعی شکاف اجتماعی بود که پیش 

شان  «برزن»و یا « ها محله»بود. افراد پیش از هر چیز و بیشتر از همه، نسبت به  ای محلهاختالف طبقاتی باشد، ناشی از تفاوت 

ط ، اختالکردند می، عموماً کنار هم زندگی داران مغازهدستان، افراد طبقۀ متوسط، علما، بازرگانان و  تهی . ثروتمندان،ماندند میوفادار 

فرهنگی و باورهای مذهبی مشترکی بودند. آنان  های ویژگیاجتماعی داشتند، روی امور روزمره با یکدیگر همکاری داشتند و دارای 

مثالً تکیه، تعزیه و دستجات محرم ـ و این کار، کمابیش الگوهای فرهنگی و رفتاری  .کردند میدر مراسم مذهبی واحدی شرکت 

 از هم جدا باشند. دستان تهیآنکه، در همان حال این اصرار وجود داشت که ثروتمندان و  رغم به، زد میرقم  برایشانمشابهی را 

سنتی  بندی الیههستند. از اوایل قرن بیستم به این سو،  ( مدرنسازی طبقه) بندی الیهدستاِن جدید حاصِل نظام  اما، تهی

به  ای کارخانهآمدن صنعت  وجود بهبه همراه داد. پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، « ساختار طبقاتی دوگانه»جایش را به  کم کم

اجتماعی جدید منتهی شد و عمدتاً در قالبِ یک طبقۀ متوسط مدرن، یک طبقۀ کارگر و یک بوروکراسی مدرن که  بندی گروهایجاد 

 شد. گر جلوه ساکن مناطق شهری بودند، ها آنهمۀ 

این تغییرات اجتماعی با نوعی مدرنیزه کردن رفتار و سلوک شهری، الگوهای سکونت و مسکن و ساختار اجتماعی همراه شد. 

چون؛ ناهمگونی  هایی ویژگینامید که با « جدید های محله»  تغییر کرد که فرهاد خسرو خاور آن را ای گونه بهالگوی سنتی جامعه، 

و مراقبت از اماکن عمومی، مشارکت در کار جامعه، و کنترل دولت بر نظم عمومی،  ها سنتیل به مدرنیزه کردن قومی و تباری، تما

 .شود میمشخص 

چنان  1310جمعیت بود، تا دهۀ  000/160کیلومتر مربع وسعت و حدود  19، شهر محصوری با 1284تهران که در سال 

ساکن شدند که خارج از  هایی محلههزار نفر را در خود جای داد و عالوه بر آن بخشی از جمعیت آن در  300رشد کرد که بیش از 

مدرن )به شکل راست و  های خیابان، سرانجام این دیوار برداشته شد و  1309محدودۀ محصور شدۀ تهران قرار داشت. در سال 

، با شروع به کار  1320مرحلۀ جدیدی در ساختار شهرنشینی بود. از دهۀ  دهندۀ نشانعمود بر هم( شکل گرفتند. این امر، 

که عمدتاً بر نوعی جداسازی طبقاتی داد  ای منطقه شدۀ طراحیسابق جایش را به یک الگوی  ای محلهشهری، نظام  ریزی برنامه

باالی  های قیمت. وجود بازارِ آزاد زمین و شدند میجامع شهری نادیده گرفته  های طرح، همواره در درآمد کم های گروهمتکی بود. 

اختمان، . )نظیر اندازه قطعات، نحوۀ ساخت سآمدند برنمیاز پس آن  درآمد کمدر طرح که افراد  وساز ساختآن، استانداردهای 

را به شکل  سرپناهشانسوق داد که  سو اینرا به  دستان تهی درمجموعتدارکاتی(  های هزینهمشکالت حاصل از ساخت تدریجی و 

شهری و هم در منطقۀ  های محدوده 1345بعد از سال  خصوص بهغیررسمی و در خارج از محدودۀ شهر بنا کنند. این فرایند 

 100که مقررات معروف ماده  بیشتر و بیش ای حاشیههای غیررسمی و  گاه ، سکونتدرنتیجهاطراف شهرها را، مُجاز کرد. « حریم»

 گیری شکلتر شد و به وسازهای غیرقانونی هم در داخل  قانون شهرداری تصویب شد، شتاب گرفت. این قانون تخریبِ ساخت

  منتهی شد.« دستان تهیجوامع مجزای »

و محالِت مردم طبقۀ پایین، در روستاهای تهرانِ قدیم واقع بودند که در مناطق شمالی و  شده تصرف های گاه سکونتبرخی از 

 دستان تهی. بنابراین، رسید میبه نظر  اهمیت بیدر مقایسه با محالت جنوب شهر،  ها آن. اما، وسعت اند شدهمرکزی شهر پراکنده 

بود و  شده احاطهنشین متعدد  دست تهیو محالت  شده تصرف های گاه سکونتد که در دشت وسیع جنوب تهران که با وادار شدن

که در تهران قدیم واقع بودند،  هایی آن خصوص بهابتدای آن در خیابان مولوی قرار داشت، ساکن شوند. بسیاری از این محالت، 

سنتی رفاه نسبی  طور به(، قباًل در همسایگی طبقۀ متوسطی بودند که آهن راهو  شوش)مثل منیریه، مولوی، پارک شهر، میدان 

جدیدی از مهاجران روستایی تنها  های گروهرا با  دستان تهیتا  رفتند میشمالی  تر مدرنبه سمتِ مناطق  تدریج بهداشتند، و 

 وسازهای ساختاز بین رفته بود،  اش شهریدمات مملو از جمعیت تبدیل شدند که خ های گاه سکونتاین مناطق، به  کم کمبگذارند. 



هماهنگی  دستان تهیدوباره طراحی شدند و یا به شکلی درآمده بودند که با نیازهای  ها خانهغیرقانونی دیگری به آن افزوده شد و 

  داشته باشند.

ت درهم و برهم، محیطی نشین تهران، همانند همتایانش در دیگر کشورهای جهان سوم، لبریز از جمعی دست تهیمحالت 

جریان داشت، مجرای آب و فاضالب سرباز بودند و میدانک کوچکی داشت باریکی بود که جویی در وسط آن  های کوچهآلوده و با 

ای  دوطبقهیک یا  های خانه خاص خود نیز بود؛ های ویژگینشین تهران دارای  دست تهیپابرهنه. اما، محالت  های بچهبرای بازی 

کمبود فضا، این  رغم بهکنار هم قرار داشتند.  بودند و در دو طرف یک کوچۀ باریک شده ساخته باعجلهکوچک چسبیده به هم که 

گِلی و یا آجری شبیه به هم، از سه  های اتاقبا این ویژگی مشخص بودند که حوض کوچکی در وسط حیاط قرار داشت،  ها خانه

و از حمام  کرد میاختیار یک مستأجر )با بیش از سه بچه( بود که در آنجا زندگی معموالً در  . هر اتاق،شد میطرف به حیاط محدود 

 به مشرف. درِ ورودی و پنجرۀ )اگر چنین چیزی وجود داشت( هر اتاق، نمود میاستفاده  خانه صاحبمشترک با  طور بهو آشپزخانه 

بود. میدانِ جلوی حیاط، محل اصلی  ها غریبهدر مقابل  ها خانهر ضخیم روی در، تنها حامی و سپ های پرده. شد میحیاط همسایه 

باشد، یا جایی  ار شست و شوی زنانمحلی برای کارهای دشو توانست می؛ روزانه و حوادث مهم بود های فعالیتبرای همۀ  ها تجمع

شسته شده، زمینی برای بازی کودکان و میعادگاه مخفی برای جوانان بالغ و یا محل منازعه برای  های لباسباشد برای پهن کردنِ 

و یا مکانی برای  ها جشنبرای  انگیزی سرور(، سالن خانه صاحبو  و )یا بین مستأجر کردند میمستأجرانی که با همدیگر یکی به دو 

ین هیچ مکان خلوتی برای تنها بودن وجود نداشت. در زندگی شخصی هر نش دست تهی های گاه سکونت. در انگیز حزن جنازه تشییع

. تراکم فیزیکی مکان زندگی، ساکنان این داد میامور را در معرِض دید همگان قرار  ترین شخصیفضا،  العادۀ فوقخانواده، محدودیت 

، بین مایملک شد می سختی به. در این جوامع تا در استفاده شخصی از کوچه با یکدیگر همکاری نمایند داشت می آن بررا  ها خانه

، مردانِ جوان گذراندند میرا در داخل خانه یا حیاط  اوقاتشانزنان جوان بیشتر  که درحالی شخصی و عمومی خط روشنی کشید.

( جوان شکل بازاری کوچهمکانی بود که در آن فرهنگ خیابانی ) ترین مهمشاید  کوچه سرسرگردان بودند.  ها کوچهاکثر اوقات را سرِ 

، دادند میرا دقیقًا سامان  شان محلی، هویت آوردند میگروهی و باندی را به وجود  های همبستگیبود که جوانان،  اینجا. در گرفت می

دختران بالغ را( و هم در آنجا، برای رخدادهای فرهنگی و مذهبی  خصوص به)  کردند می، عابران را ارزیابی کشیدند میسیگار 

  .کردند می عضوگیری



 
 

که  شود مینشین تهران سکونت داشتند و ارزیابی  دست تهیدست در محالت  نفر انسان تهی میلیون یک، حداقل 1359تا سال 

  .زیستند می( نشین حاشیه) شده تصرفهزار نفر در جوامع غیرقانونی و  400حدود 

متفاوت بوده است. وسعت کلی  توسعه درحالغیرقانونی و غیررسمی در ایران از بسیاری جهات با دیگر کشورهای  های نشین حاشیه

فاقد  های خانهو  حصیرآبادها، چادرها، ها کلبهمانند  دوام بی های سرپناهبهتر بود.  مسکنشانو کیفیت  تر کوچک، ها گاه سکونتاین 

که در  هایی آن ویژه به شده تصرف. بسیاری از ساکنین امالک شد میسقف تنها یک درصد کل واحدهای مسکونی را شامل 

بودند و سرانجام اینکه،  شده ساختهکه از آجر قرمز مخصوصی  کردند میزندگی  هایی خانهبودند، در  شده واقعشهری  های آبادی

 شده خریداری های زمینغیرقانونی عمدتاً در  وسازهای ساخترخ داد، اما  جا همهدوانی آن در به زمین و تصرف ع درازی دستاگرچه 

 انجام شد.



 
                                                                                                                     

ها خونۀ درست و حسابی هم  مون خراب شد. اون وقت توی ده از بین رفت و خونه چیز همهسال پیش، وقتی  خیلی»

. یه و یک باغ کوچیک داشت ساختیم. یک دهی بود، به نام نوروز توی ده نداشتیم، اما هرچی بود با بد و خوب می

رون. ما هم اومدیم. ریم ته ها رو جمع کن داریم می له بود، اومد به من گفت: اسبابسا 40روز شوهرم که آن موقع 

ها و  ها را از توی خاک آبادی وجود نداشت. ما اومدیم حلبی آباد نبود. اصالً حلبی ها هیچکس توی حلبی اونوقت

هم گِل رویش مالیدیم و توش زندگی کردیم. اون روزها  کمی یکچیدیم  هم رویها پیدا کردیم. اونا رو  آشغال

، اما همیشه بیکار بود. نون لبوفروشیحمالی، پی سپوری و رفت. پی عملگی، پی  شوهرم هی پی کار می

 «ها بزرگ شدن و شوهرم چند سال پیش توی سرمای زمستون مُرد. داشتیم تا اینکه بچه بخورونمیری

، بیانگر مبارزۀ سیاسی آشکار علیه دولت و یا مخالفت با صاحبان زمین شده تصرف های گاه سکونت دست تهیمقاومت ساکنان 

ریشه گرفته  شان خواهانه عدالتشدن حس  دار خدشهدر اصل از  ها آنو امالک و یا حتی نظام مالکیت خصوصی نبود. بلکه مبارزات 

 تقالل فرهنگی انعکاس یافت.بود و در قالب مبارزه برای استفاده از فضای عمومی، رشد و توسعۀ جامعۀ محلی و اس

دانستند، ازنظر دولت، نقض قانون  دستان، طبیعی، عقالنی، و راه عادالنه برای تداوم زندگی می آنچه را که تهیپاسخ ساکنان 

شد. ازنظر دولت، تمامی اقدامات نظیر تصرف غیرمجاز زمین، انشعاب غیرقانونی برق و آب، گرفتن امکانات رفاهی  محسوب می

عنوان بازار، و تجمع در جوامع  خصوصی کردنِ فضای عمومی، مستقر شدن در محل رفت آمد عمومی، استفاده از خیابان به اساسی،

های  دستان، این فعالیت شد. ولی برای تهی ثباتی سیاسی محسوب می ومرج، سست کردن تسلط دولت و بی مستقل نوعی هرج

به درخواست شهرداری برای ارائه سند  ها گاه سکونتاین گرفت هت حفظ بقا صورت میمثابه اقدامات ضروری و عادالنه ج غیرقانونی به

یکی از ساکنین طی  «.[دارند سرپناهکه نیاز به ]ما نیاز به سند نداریم سند ما زنان و کودکان ما هستند. »مالکیت چنین بود: 

 :گفت میچنین  1356سال  های شورش



آب و جاده و غیره برای ما فراهم کند.  تواند نمیج از محدوده هستیم و شهر که ما خار گویند می [شهرداری] ها آن»

نیاز به سرپناهی دارند که در آنجا زندگی کنند. تازه، مردم  ها آنبخوابند!  ها خیاباندر  توانند نمیهم اما مردم 

تا مسکنی برای خود بسازند.  آیند میاز پسِ گرفتن یک مکان در شهر برآیند. پس ناچاراً به اینجا  توانند نمی

 ها خانهکه چه پول، انرژی، و تالشی صرف ساخت این  دانید میرا خراب کنند. شما  ها خانهنبایست این  ها شهرداری

  «شده است؟

را  هایی امیدواریبرای محرومین خانه بسازد و این امر ابتدا « امام 100حساب »از سوی دیگر، دولت قول داد که از طریق 

. اما این اقدامات هم محدود رسید میبه نظر  دسترس قابلگسترده و  حل راه، یک ابتداجهاد سازندگی نیز در  های فعالیتگیخت.  بران

، موج جدید مهاجرت به شهرها، و ورودِ بها اجارهروبه رشدِ زمین و  های قیمت، به همراه ها کاستیاین  بودند و هم بسیار دوردست.

شهری  های زمینبه استراتژی جایگزین یعنی اشغال « سکونت سرخود» جای بهرا واداشت تا  دستان تهیجنگی،  های آواره

  .آورند روی

غیرقانونی را تجربه کردند.  وسازهای ساختو متعاقب آن  ها زمینبسیاری از شهرهای بزرگ، حملۀ تدریجی ولی گسترده به 

با سرعت رو به فزونی  نشینان زاغهسال اول انقالب، شمار  های ماهن نخستین . از هماشد میانجام  تر سریعدر تهران این افزایش 

سلیمانیه، بزرگراه رسالت، خیابان زنجان  نشینان زاغهو  درصد افزایش یافت. 140با نرخ رشد  جنوبی زنجانخیابان  های زاغهنهاد. 

، که طوری به؛ برآوردند سرجدید، در میدان آزادی و جنوب تهران،  های محلهشدند. در همین حال،  برابر دوشمالی و تجریش تقریباً 

 هزار خانواده رسید.100به  1359در تهران اواسط سال  نشینان زاغهجمعیت کل گودنشینان و 

کیلومتر مربع افزایش داد و  520کیلومتر مربع به  225، شهرداری تهران به شکل رسمی، محدوده شهر را از 1359در سال 

رغم این، آمارها نشان داد که  به رسمیت شناخته شدند.  علی شهری خدماته، بسیاری از جوامع حاشیۀ شهر با دریافت درنتیج

این کاهش به  رسید. 1375درصد در سال  9/2به  1355درصد در سال  2/5رشد ساالنۀ جمعیت تهران کاهش جدی داشت و از 

کشاورزی روستاهای نزدیک،  های زمینهر، حاصل شد؛ جمعیتی که در بهای رشد گستردۀ جمعیت در خارج از محدودۀ رسمی ش

شهری به شکل قانونی یا غیرقانونی، زمین  دستان تهیو جوامع غیررسمی جای گرفتند. هزاران تن از  شده طراحی های شهرک

دائمی ایجاد شد. مناطق وسیعی  هگا سکونت، ساختند. شمار زیادی شده پختهرا با گِل و آجر  تری بادوام های خانهدریافت کردند، و 

و قرچک در جلگۀ جنوبی پایتخت و  شهر شاد، شهرکِ مامازن، شهرک خیام، کیان شهر، آباد نظامشهرری، ورامین، »در اطرافِ 

 اش اقماریخودسرانۀ وسیعی بود. از سمت غرب، شهر تهران تا کرج و شهرهای  وسازهای ساخت، شاهد پارس تهرانخاک سفید در 

نگاه  2و  1 های نقشهاست ) به  شده احاطهبسیار بزرگی چون شهرک قدس  های محلهرجایی شهر و مهرشهر، کشیده شده است و با 

که در  ها گاه سکونتفقره از این 23، فقط 1365میلیون نفر رسید. تا اوایل  2/1به  ها شهرکجمعیت این  1369کنید( در سال 

 46000در حدود  ها شهرکشهر شدند. این  رانی اتوبوساجد شرایط الزم برای پیوستن به سرویس بودند، و برآورده سراطراف تهران 

  جمعیت داشتند. 1355برابر سال  6نفر، یعنی 

. دادند میشهری را در خود جای  دستان تهیگسترده  طور بهشاید این نخستین بار بود که جوامع روستایی در حاشیۀ شهر 

. تراکم جمعیت کمتر بود و دسترسی گذاشتند میرا برای ساختِ خانه در اختیار  تری ارزان های زمینز، این روستاهای جدید و مجا

 های فعالیتبه کاالها و خدماِت ارزان بیشتر، و همچنین این روستاها از مقررات شهری فارغ بودند. کشاورزی فقط بخش کوچکی از 

به  هرحال بهمناطق روستایی و نیز آنانی که از داخل شهر تهران آمده بودند،  . اکثر مهاجرانِ دیگرداد میاین روستاها را تشکیل 

 17متوسط سالیانه نزدیک به  طور بهخودرو،  های محله، جمعیت این 1365تا  1355 های سالاقتصاد شهری وابسته بودند. بین 

هزار  284هزار به یک میلیون و  904درصد بود )یعنی از  10، این میزان 1370تا  1365 های سالدرصد رشد داشت. و بین 



و افراد طبقه متوسط  دستان تهیرسید، چرا که بسیاری از  4/1درصد به  9/2در همان زمان، رشد جمعیت کلی تهران از  رسید.(

 رفتند.« شهرزده»یۀ شهر و روستاهای حاش های گاه سکونتدیگر شهرها، به  درآمد کم های خانوادهتهران و نیز 

 
 

 

اعتراض  ترین بزرگشهرک اقتصادی تهران که  ترین بزرگ عنوان به شهر اسالماین جوامع هستند.  ازجملۀ، باقرآبادو  شهر اسالم

 شهر شادکه در اصل به  شهر اسالمکیلومتری جنوب تهران واقع است.  18، در آن رخ داد، در 1374پایتخت در اردیبهشت مردمی 

هزار نفر  50جمعیت آن به  1355 نفر به وجود آمد و تا سال 1000 حدود درمعروف است، از ده روستای همسایه با جمعیتی 

جمعیت آن به  1369یک برآورد، تا سال  اساس بردرصد بود.  23الی  18رسید. از زمان انقالب، رشد متوسط ساالنۀ آن حدود 

اطراف  های کارخانهو  ها کارگاه، ها خیاباناکثر آنان در  درصد آن از تهران آمده بودند. 70دود که ح هزار نفر رسید 500الی  300

  .کردند میکار 



 
                                                                                                                           

 

  .کردند میغیررسمی  اطراف تهران زندگی  های گاه سکونتدر  درآمد کمهزار نفر انسان  674، حدود 1373در سال 

که قبل از انقالب شکل گرفته بودند، من بسیاری از نواحی تصرف شده نظیر خاک سفید و یا اسالم شهر برخالف زاغه هایی 

وچه های پهن و مرمت شده، با خانه هایی که اکثراً یک طبقه بودند و گویی را بسیار تمیز، سرسبز و منظم دیدم. خیابان ها و ک

محله دارای »ساکنان آنجا به طور جمعی و خودگردانی به ساماندهی جامعه شان پرداختند. مثالً در خاک سفید، اهالی دریافتند که 

خدام کردیم که کار را برای ما انجام بدهد. ما نظم اند. پس ما یک آرشیتکت را استهیچ طرح و نقشه ای نیست و خیابان ها فاقد

کمک کردیم تا اصالحات انجام شود. یک مسجد هم برای خودمان بنا کردیم که مردم هر دو هفته یک بار برای روضه خوانی به 

 «آنجا می روند.

، این نوع گراها راستجهان سوم باشد،  گراهای چپو  گراها راست مورد تأیید ای محلهاین نوع مشارکت  رسد میامروزه به نظر 

و از مشارکت جمعی از  کنند میآن تلقی  های هزینهکم شدن  درنتیجهرا راهی برای کم کردن وابستگی به دولت و  ها«خودیاری»

گاهی ، این نوع مشارکت جمعی، در خدمت رشد آگراها چپ ازنظراین نوع، انتظار دارند که به تحکیم نظام سیاسی کمک کند. ولی 

برخی محققین، بر اساس تجربۀ  و سرانجام ایجاد تغییرات اجتماعی، است. دستان تهیاجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی 

الگوهای   باشد، به نفع دولت است. دستان تهیپیش از آنکه به نفع  ای محلهکشورهای آمریکای التین بر این نظرند که مشارکت 

نهادی را با  های کانال مبارزاتشانایرانی در  دستان تهیمتداول بود؛ نخست به این دلیل که  های وهشیمشارکت ایرانی، متفاوت از 

در ایران صرفاً  ای محله. از سوی دیگر، مشارکت اند آمیخته همبه  غیرقانونی های روشقانونی را، با  های شیوهاقدام مستقیم و نیز 

را به  ها هزینهکه دیده شد  ای سیاسینوعی فعالیت اجتماعی ـ  عنوان بهدرک نشد، بلکه « خودیاری»و « گری هزینهخود » عنوان به

 «.همکاری ما»و « هزینه دیگران»خالصه:  طور به امالک، سود و قدرت(. درزمینۀ) کند میدولت و ثروتمندان تحمیل 



مکانات شهری بدون پرداخت بها، مواجه شد، احساس کرد در مورد ایران، وقتی دولت با موج گستردۀ اشغال امالک و مصرف ا

، هزینۀ خدمات کنندگان مصرفکند و هم  کنترل را ها آنرا به شهر الحاق کند تا هم  ها گاه سکونتکه شاید بهتر باشد این 

اوقاف بود، در در جنوب تهران که تحت مالکیت سازمان  شده تصرف های زمین، برخی از درنتیجهرا پرداخت نماید.  شان جمعی

 های شهرکمسئول، شماری از  مقاماتبود که  گونه اینباقی ماند.  ساکنانش دستعوض پرداخت مقداری اجارۀ ساالنه، در 

  نشین را به رسمیت شناختند و خدمات شهری را به آنجاها هم توسعه دادند. دست تهی

بخش مسکن، دولت تا حدی نظم قانونی و اداری را در این بخش حاکم کرد. تنها گام مهم دولت  های رادیکالبا کنار رفتن 

را در مناطق « بایر» های زمینو سپس « موات» های زمینبود که بر اساس آن شورای انقالب « قانون زمین شهری»، اعالم باره دراین

نتوانست یک سیاست پایدار را نسبت به مسکن  گاه هیچدولت  مهه بااین تحت اختیار دولت قرار داد. و کردشهری، ملی اعالم 

به  دستان تهیجدیدی که از حذف مسئولیت دولت و واگذاری مسئله مسکن  های اندیشهکند، حتی  ریزی طرح، دستان تهی

ِب دولت ، سیاست غال1360در حقیقت، در سراسر دهۀ  نامعلومی داشت.، نیز وضعیت کرد میخودشان حمایت « دستاوردهای»

استراتژی بود؛ تهیۀ گزینشی مسکن، متوقف کردن مهاجرت روستا به شهر، انضماِم مناطق غیررسمی به شهرها، خراب  5مرکب از 

 بُردباری بالفعل.  آخر دستغیرقانونی و  های خانهکردن 

 را بر اساس هایشان خانهتنظیم مکان، سر ناسازگاری داشتند. آنان  های برنامهغالب بر  های دیدگاهها و  با سیاست دستان تهی

با مأموران  ها آنبرخورد  کنندۀ تعیین. همین نیاز ساختند می)مثاًل جایی برای پرورش حیوانات اهلی(  منابعشانا و ه نیازها، سلیقه

و  ها حساب صورتپرداخت ) یا عدم پرداختِ( انتظامی در رابطه با چگونگی ظاهر شدن و جمع شدن در انظار عمومی و نیز زمان 

اطراف آپارتمان و با  های کوچهشهرک شوش اسکان داده شدند با تصرف  های آپارتماناقساط بود. مثالً وقتی گودنشینان در 

  ."بازگشتند شان قبلی شدۀ تصرف های خانهبرای خود حیاط ساختند. برخی از آنان حتی به  هایی پرچینکشیدن 

 می افزاید: پایان کتاب بر امر بنامه ریزی دمکراتیک تاکید وبیات در 

های برنامۀ توسعه  گیری ریزی یک قلمرو خنثی نیست، بلکه قالبی برای تضاد منافع و مبارزه است. جهت برنامه ،هرحال به"

های جمعیت  خاص و نگرانیها و اختالفات محلی گرایش دارند، بلکه حتی از نیازهای  تنها در جهت نادیده انگاشتن تفاوت نه

ریزی  های چندجانبه و خاص را در یک مکانیزم برنامه ریزی دموکراتیک بتواند نگرانی کنند. شاید فکر یک برنامه درآمد غفلت می کم

  ".شود میی و اجرا پذیرن ریزی دموکراتیک، با مشارکت مؤثر همۀ کسانی که از آن اثر می گسترده بگنجاند. برنامه


