یادداشت کارگری
باردیگر به بهانه " هیچ " به جان دست فروشان خواهند افتاد!
امیرجواهری لنگرودی
info@karegari.com

خبر ۰۷ :درصد دستفروشان کالنشهرها زیرنظر مافیا هستند
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است :حمیدرضا تحصیلی ،رییس کارگروه تخصصی
ساماندهی مشاغل ،صنوف و فعالیتهای شهری شهرداریهای کل کشور گفته است « :طبق بررسیها
 ۰۳درصد دست فروشان تهران و سایر کالنشهرها نیازمند حمایت هستند و حدود  ۰۳درصد به
صورت مافیایی فعالیت میکنند».
موضوع دستفروشی در کل دنیا بخشی از رسته اشتغال اجتماعی معنی می گردد و در برخی از
کشورها آنرا با مدیریت صحیح به جاذبه های شهر و کشورشان تبدیل کرده اند و برخی جا ها هنوز
نتوانستند راهکار مناسبی برای کنترل آن انجام دهند ،از اینرو ناگزیرند با آن برخورد خشن و نابخرانه
 ،ناشایست و سبکسرانه نمایند.
درایران مسئله دستفروشی در سطح جامعه ما پدیده ای مضمونی است بدین معنی که باتوجه به رکود
اشتغال در کشور و جمعیت بیکار ،روی آوردن به شغلهای کاذب در این چند ساله با سیر صعودی و
شیب تندی همراه بوده است .دستفروشی از مشاغلی است که از همه طیفهای جامعه با هر سطح
سوادی به آن روی آوردهاند .این رسته از اشتغال با توجه به گسترش حاشیه نشینی و فقر فزاینده ،
بیکاری مفرط  ،حدت تناقضات مصائب اقتصادی حاکم بر جامعه ،هرروزه دراینجا و آنجا وسعت می
یابد به همین دلیل نیروی قابل توجهی از اقشار کم درآمد مانند زنان سرپرست خانوار ،جوانان بیکار
رانده شده از روستا ها  ،کودکان کار وبازنشسته نان آورخانواده و یا افرادی که توانایی جسمی کافی
برای انجام کارهای بدنی الزم را ندارند ،به ناگزیز با کمترین سرمایه به دستفروشی روی میآورند .
روی آوردن به دستفروشی در شهرهای بزرگ و برخوردار از جمعیت بیشتر ،با شدت و حدت بیشتری

همراه بوده است که باتوجه به روند رو به رشد آن ،دستفروشان در مقابل شکایت کاسب کاران و مغازه
داران  ،گاها با مقاومت مسئولین شهری و گماشتگان کمیته های پیمانکاری سد معبر که در استخدام
شهرداری ها هستند ،روبرو می شود.
می توان گفت  :در ایران دستفروشی ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و عوامل
گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل هستند.
دستفروشان در سطوح گوناگون به گذران زندگی خود مشغولند .زنان دستفروش عمدتا در شبکه
متروها  ،ترمینال های اتوبوس ها و سطح خیابان های پائین شهر بکار مشغولند  .کودکان کار در
سطوح مختلف چهار راهها و معابر پُررفت و آمد مردم به کار مشغولند .عرضه کنندگان اجناس
گوناگون خوراک و پوشاک در مسیر پر تردد حاشیه خیابان ها به کاسبی مشغولند  .با توجه به گسترش
دستفروشی در سطح شهرها گاها ؛ طرحهای مختلفی برای مهار آن ازجمله ساماندهی دستفروشان پیاده
میشود .گاهی نیزکارگزاران رژیم با تهاجم سازمان یافته به دستفروشان  ،در سطوح مزاحمت های
چندی برای شاغلین به دستفروشی ایجاد می کنند و با عنوان شبکه مافیای دستفروشی این مسئله را به
موضوع امنیتی تبدیل کردند و خواستار برخورد قاطع با آن می باشند.
این در حالیستکه دستفروشان از سرنیاز و برای زنده ماندن اقدام به دستفروشی می کنند  .هر گونه
برخورد فیزیکی  ،خشن و اتهامات نا چسب به آنان را باید محکوم کرد .صد البته اظهار همدردی و
همراهی کردن با دستفروشان به مثابه تک نان آور خانواده باید در کشورمان پررنگ تر شود؛ هر چند
ماموری هم به صرف معذور بودن  ،بخواهد وظیفه خود را انجام می دهند اما این وظیفه نباید منجر به
برخورد فیزیکی  ،توهین و اتهام مافیا با دستفروشان همراه شود.
نگاه به دستفروشان باید ازمنظرانسانی مورد توجه باشد و نباید به پدیده دستفروشی به عنوان یک
معضل و فاجعه نگاه کرد ،بلکه باید با نگاهی انسان محور در جهت ساماندهی آنها گام برداشت زیرا
این نیروی وسیع انسانی ،تنها برای تامین معیشت و از سر نیاز و برای زنده ماندن اقدام به دستفروشی
می کنند.
در دل چنین وضعیتی ،حمیدرضا تحصیلی ،رییس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل ،صنوف و
فعالیتهای شهری شهرداریهای کل کشور اعالم می دارد « :طبق بررسیها  ۰۳درصد دست
فروشان تهران و سایر کالنشهرها نیازمند حمایت هستند و حدود  ۰۳درصد به صورت مافیایی فعالیت
میکنند» .این مقام شهرداری که به جای این که یقه دزدان و اختالس گران و کارچاق کن های
شهرداری ها را بگیرد ،دستفروشان را به مافیا تشبیه می کند  ،تا دست عوامل سرکوب را برای زمین
گیر کردن این کاسبکاران بی نوا فراهم آورد و دست ماموران سد معبر را برای سرکوب همه جانبه
آنان فراهم سازد و دستگاه قضاوت نظام را که همواره آماده به طتق نسیانسپردن هر سطح پرنده
سرکوب ماموران خویش است به پای دست و پای دست فروشان بپیچاند و به حریم زندگی آنان دستبرد
زنند .جناب رئیس کارگروه  ،خوب است به یاد داشته باشد که همین دو روز پیش بود که در سطح
شبکه های مجازی از فرار مالیاتی هشت هزار میلیاردی سخن به میان آمد .
پرسش اساسی این است که دست فروشان این نیروی به ناگزیربه کار کردن در کف خیایان یعنی
دستفروشان زحمتکش و فرودست «مافیا» هستند یا حاکمان و مسئوالن رانت خوار و اعوان و
انصارشان  ،که کرور ،کرور پول مردم را باال می کشند و کسی هم حریفشان نیست ؟
مافیا ،کارگران اخراجی واحدهای ورشکسته ،دانشجویان فقیر و ناتوان از پرداخت شهریه های
تحصیلی و زنان محروم سرپرست خانوارند که به دستفروشی مشغولند یا کسانی که یک جا و یک قلم
،هشت هزار میلیارد را از بیت المال و از ثروت مردم به جیب زده اندو کسی جلودارشان نیست ؟
مافیا اعوان و انصار آقازاده های پورشه سوار و ژن خوبان و رانت خواران و برداران قاچاقچی اند که
حتی نمی دانند ثروت بادآورده شان را چطور خرج کنند یا خانواده هایی که ناچار هستند ،قوت الیموت

شان را از میان زباله ها جمع آوری کنند؟ مافیا ،بهره کشان نیروی کار بخش خدمات شهری در
شهرداری با توزیع قراردادهای نان و آب دار بین اقوام و خویشاوندان به عنوان پیمانکاران هستند یا
بیکارانی که از فرط ناچاری به دستفروشی رو می آورند؟ مافیا آن دختران و پسران در نوبت فروش
کلیه های خود هستند ،که با فروش آن  ،چرخه زندگی زنگ زده خود را روغن کاری کنند تا بگردد یا
آن جماعت از مابهتری که علیرغم دهها جلسه دادگاه ( بابک زنجانی ) ،هنوزهیچ سطحی از باند بازی
او با کارگزاران حکومت برای افکارعمومی روشن نشده و همه آنان همچنان برسر کارند تا
زحمتکشان عرصه کار خیابانی  ،مافیا معرفی گردند و حضرات فرصت یابند برای زدودن آنان برپایه
این تفسیر جناب "حمیدرضا تحصیلی" ،رییس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل ،صنوف و
فعالیتهای شهری شهرداری های کل کشور ،بر روی آنان شمشیر از رو بکشند ؟ ننگتان باد که چنین
نگاهی در سر دارید !!
دوشنبه  ۱بهمن  ۱۹۳۱برابر با  ۱۱ژانويه ۱۱۱۳

