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توسعه

اعظم خاتم

جامعه شناس شهری

تهیدستان شهری به چه کسانی گفته می شود و آنها چه نسبتی با 	�
حاشیه نشین ها، زاغه نشین ها، محالت فقیرنشین و مهاجران دارد؟

تهيدستان شهری در همه شهرهای دنيا گروه هايي را در بر دارند كه فاقد 
سرمايه و پشتوانه های اجتماعي و اقتصادی الزم برای برپايي زندگي متعارف 
شــهری هستند، مثالً اجاره نشيني متعارف، ساخت و خريد خانه متعارف يا 
اشتغال رسمي. در مورد برخي از خانوارهای تهيدست همه اين عوامل با هم 
جمع است اما در مورد بخشي از آنها اين طور نيست. مثالً بخشي از كارگران 
صنايع بزرگ مثل نفت و گاز عسلويه ممكن است تهيدست باشند؛ چون در 
آلونك های دهات اطراف عسلويه زندگي مي كنند يا برعكس خانواری در يك 
اتاق اجاره ای در دل بازار تهران محل زندگي متعارفي داشته باشد؛ اما به دليل 
فقدان شغل و درآمد ثابت وضع متعارفي نداشته باشد. گاه هم همه اين عوامل 
جمع است، مثالً در جعفرآباد كرمانشاه يا محالت حاشيه شهر قم خانوارهای 
زيادی با جمع آوری و فروش نان خشك در آلونك هايي زندگي مي كنند كه 
فاقد حداقل تسهيالت و خدمات است. اين محالت كه به صورت غيررسمي 
شكل  گرفته اند از بابت ساخت نامتعارف خانه ها، فقدان شبكه معابر مناسب 
و خدمات اوليه تفاوت فاحشي با محالت فقيرنشين داخل شهر كه پيش از 
شــكل گيری برنامه ريزی شهری ساخته  شده اند، دارند. وقتي روند گسترش 
شهرنشيني مدرن شروع شــد، كه در غرب طي قرن نوزدهم روی داد و در 
كشــورهای در حال  توســعه در اوايل و نيمه قرن بيستم رخ داد، عمده اين 
گروه ها مهاجر تازه وارد بودند اما با شهرنشين شدن جوامع، تهيدستان شهری 
لزوماً مهاجر نيستند. اكثر آنها در شهرها متولد مي شوند بي آنكه فرصت برپايي 
زندگي متعارف را پيدا كنند. در بحران های اقتصادی نظير وضعيت ايران يا افت 
شديد سياست های اجتماعي دولت كه در ورود تهيدستان به جرگه اشتغال و 
زندگي متعارف نقش زيادی دارد، خانواده های كارگری هم به اين گروه ريزش 
مي كنند. گسترش جمعيت تهيدست در غرب بيشتر معلول رشد اقتصادی 
بدون شغل و سياست های نئوليبرال كاهش حمايت های اجتماعي است. در 
ايران بحران اقتصادی ناشــي از انزوا هم در اين امر مؤثر است. تهيدستان در 
شــهرهای ايران رو به رشدند؛ داليل آن  هم روشن است. جامعه به طوركلي 
فقيرتر شده و تحرک اجتماعي معكوس فرصت زندگي متعارف را از جمعيت 
بيشــتری سلب مي كند. ســرمايه در ايران بيش از هر جای ديگری در دنيا 
به جای فعاليت صنعتي و خدماتي اشتغال زا مشغول سوداگری است. بنگاه های 
كوچك كه در شرايط مشابه در كشورهای در حال  توسعه به شدت رو به رشد 
هستند در ايران در نتيجه بي اعتنايي دولت و تهديدات متفاوت كه نمونه آن 
را در ساختمان پالسكو و آتش سوزی قبلي در خيابان جمهوری شاهد بوديم 
رو به ورشكستگي اند. سياست اجتماعي دولت و شهرداری ها هم تشديدكننده 

اين وضع اســت. يك نمونه آن فقدان سياست مؤثر برای كنترل هزينه های 
مسكن است كه از ريزش خانواده های متعارف به رده تهيدست جلوگيری كند.

با توجه به افزایش آماری، آیا طبقه تهیدستان شهری به عنوان یک 	�
طبقه مستقل در گروه بندی اجتماعی ایران مطرح هستند؟

 مطالعات اجتماعي و شــهری ما چند دهه اســت كه با بررســي وضع 
حاشيه نشين ها به هويت يابي اين طبقه -يا آن طور كه مي گويند مادون طبقه 
ـ كمك كرده اســت. از اولين تحقيقات در قبل از انقالب توســط موسسه 
تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ما راه زيادی را در شناسايي وضعيت اين 
گروه آمده ايم و محققان پيشــگام زيادی را مي توان برشــمرد. بر اساس اين 
مطالعات حاشيه نشــين ها حدود بيست درصد جامعه شهری ما هستند. اما 
اين  همه تهيدستان شــهری را در بر ندارد. اين مطالعات مي بايد با مطالعه 
پديده هايي مثل اتاق نشيني، دست فروشان، بيكاران، كارتن خوابي و مشاغل 
نامتعارف تكميل مي شــد كه متأســفانه به دليل ضعــف علوم اجتماعي و 
بي اعتنايي دســتگاه های متولي مطالعه عميق و جامعي در دســت نيست. 
طبقه بندی های شغلي و درآمدی در آمارهای ما هم كمك زيادی به شناسايي 
اين گروه نمي كند و اطالعات گروه های مددجو و تحت پوشش كميته امداد و 
بهزيستي و غيره هم هنوز يكجا نشده كه بتواند تصويری از اين گروه به دست 
دهد. در اكثر كشورها اطالعات درآمدی مستند به همراه آمار مددجويان (اعم 
از كساني كه از بانك های غذا يا مسكن اجتماعي استفاده مي كنند به عالوه 
كساني كه زير پوشش يكي از بيمه های رفاهي هستند) برای شناخت و پايش 
وضعيت تهيدستان تركيب مي شــوند و مهم تر از ارائه عدد و رقم شيوه ها و 

استراتژی های زيست اين گروه ها و بهبود زندگي شان تحليل مي شود.
غفلت از تهیدســتان شهری و طبقه پایین شهری در گذار به دوره 	�

دموکراتیک چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا در این شرایط تهیدستان شهری 
محمل راست می شوند؟

دراين باره بايد نگران بود. هم تجربه ايران  هم تجربه جهاني شاهد حمايت 
بخشــي از تهيدستان از افراطي ها اســت. در امريكا هم باالخره ادامه بحران 
اقتصادی گرايش قدرتمندی را ضد نظم مستقر ليبرال ايجاد كرد كه ترامپ 
از آن درآمد. راست افراطي امروز لباس ضديت با نظم مستقر پوشيده و اين 
مي تواند مطلوب تهيدستاني كه توسط اين نظم سال ها ناديده گرفته شدند، 

باشد.
تهيدســتان در برابر تهديد فقر و سياست هايي كه زندگي شان را تهديد 
مي كند فاقد اســتراتژی نيستند. ما قبالً از حاشيه نشيني به عنوان پيشروی 
آرام تهيدستان به ســمت زندگي مدرن حرف مي زديم. امروز آصف بيات از 
«سياست حضور» و «بازتصرف» فضا در شهرهای نئوليبرال خاورميانه حرف 
مي زند. به نظرم مهم اســت كه توجه كنيم در جوامعي كه به شدت بازارگرا 
شده اند و تهيدســتان را مي رانند، ما شاهد گسترش شديد دست فروشي و 
تجمع بيكاران در هر گوشه و كنار هستيم؛ اين چيزی جز اين نيست كه فقر 
بيروني تر و رؤيت پذيرتر شده است. آنها كه از كارگاه های توليدی و خدماتي 
رانده مي شوند ناگزيرند فضای خيابان را برای امرار معاش تصرف كنند. آنكه 
خانه ندارد در پارک يا گورستان مي خوابد. اين شهر درونش را بيرون ريخته يا 

فضای خصوصي اش را عمومي كرده است. 

حقيقت ناخوشايند
پاسخبهپرسشهایآیندهنگردربارهتهیدستانشهری

ه ه
آنها كه از كارگاه های توليدی و خدماتي رانده مي شوند ناگزيرند فضای خيابان را برای امرارمعاش 	]

تصرف كنند. اين شهر درونش را بيرون ريخته يا فضای خصوصي اش را عمومي كرده است.
 راست افراطي امروز لباس ضديت با نظم مستقر پوشيده و اين مي تواند مطلوب تهيدستاني كه 	]

توسط اين نظم سال ها ناديده گرفته شدند، باشد.

چرا باید خواند:
این تحلیل شناخت 
دقیقی از استراتژی 

طبقات تهیدست 
ارائه می دهد؛ اینکه 
تهیدستان فضای 

خیابان را برای امرار 
معاش انتخاب کرده اند. 

راست افراطی امروز 
لباس ضدیت با نظم 

مستقر پوشیده و 
این می تواند مطلوب 
تهیدستانی باشد که 

توسط این نظم سال ها 
نادیده گرفته شدند.


