




 فروشیدست

شوند. این مفهوم جدید از تعریف می ١»مادون طبقه«تحت عنوان » فروشاندست«بندی اجت�عی در طبقه

ی هشتاد میالدی به این سو، به برکت نئولیرالیسم و رشد نامتوازن و نابرابر شهری به وجود آمد. دهه

کرد با گسرتش شهرنشینی و  که سابقأ نقش واسط برای تبادل کاال میان روستا و شهر را ایفا می» گردیهدور «

تثبیت شد. نقش و میزان درآمد » فروشیدست«ی توزیع در شهرها به شکل تغییر مناسبات بازار و شبکه

باشد. در » نشینیهحاشی«فروشان خود هم باعث و هم ضامن این بود که سهم آنان از شهرنشینی دست

های اخیر با وجود فقر فزاینده (افزایش مداوم شکاف میان مخارج و درآمد) و افزایش جمعیت بیکاران که دهه

فروشان در شهرها ش�ر دست ،های مختلف بودههای تعدیل ساختاری و نئولیربالیستی دولتی سیاستنتیجه

 یابد.افزایش یافته و می

ی توسط رژیم پهلوی، جمعیت کسانی که به قصد بهبود ضانقالب سفید و اصالحات ار  اِع�لدر ایران، پس از 

و » نشینیآلونک«وضعیت معیشتشان به شهرهای بزرگرت مهاجرت کردند افزایش یافت و باعث ایجاد بحران 

، دولت جمهوری اسالمی که توانسته بود با نیرنگ و ۵۷شد. پس از انقالب » ی خارج از محدودهمسئله«

های مستضعف و به قساوت دست باال را در مناسبات قدرت داشته باشد و عمومأ پایگاه خود را در میان توده

فروشان داشت. در همین نشینان و دستدهی حاشیهکرد، سعی در سامانجست و تحکیم میطبع مذهبی می

را بفروشند. این اقدام  فروشان بتوانند اجناس خودراستا اقدام به اختصاص مناطقی کرد که در آن دست

ی برداری تبلیغاتی بدون هیچ مثرهحکومت جدید مانند بسیاری دیگر از اقدامات پوپولیستی آن پس از بهره

ها چنان آوردند که قانون شهرداری ۹۶ی فروش متوقف شد. سپس در مادهدستاِن دستمفیدی برای تهی

ی شهر ی اماکن عمومی] واقع در محدودهها و [کلیهیابانروها، خها، پیادههای عمومی، میدان"اراضی، کوچه

1. Underclass



ها "سدمعابر عمومی و اشغال قانون شهرداری ۵۵ی در مالکیت شهرداری است و همچینن مطابق ماده

ها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع غیرمجاز از آن یروها و استفادهپیاده

با شعار ترتیب حکومتی که بدین" .مأموران خود اقدام کند یهلمعابر و اماکن به وسیموجود و آزاد کردن 

ترین نشینان به مسند قدرت رسیده بود در عمل به یکی از ضدمستضعفح�یت از مستضعفان و کوخ

بر فضای عمومی شهرها هرگونه  های تاریخ ایران بدل گشت و با ساخت قانون و ایجاد حکم متلکحکومت

درازی به آن را غیرقانونی اعالم کرد. این تجاوزی آشکار از جانب حکومت به فضای عمومی و خیابان بود دست

گذار) و رپرتاژ (همراهی رسانه) توأم بوده اش با تولید قانون (همدستی قانونهای حکمرانیو مانند متام سال

 است.

به آن نه تنها باعث تداوم و گسرتش این شغل فروشان از جانب حکومت و نپرداخنت نادیده گرفنت مصائب دست

فروشان را هم فراهم کرده است (مانند آنچه دستاز کشی بیشرت بهره امکانی شده بلکه در بعضی نقاط زمینه

 ).فروش در حال وقوع استتهران و عمومأ برای کودکان دست یکه در مرتو 

فروشان موی شود، بلکه از نگاه او دستختم �یفروشان رویکرد حکومت تنها به نادیده گرفنت مشکالت دست

بازاریان به مانند سگ  یی توزیع کاال هستند! مأموران شهرداری و پلیس با اشارهدماغ و ُمخـل شبکه

 کنند. برایشان فرقی ندارد هدف پیرزنشوند و بساطشان را جمع میور می"رسمایه" به آنان حمله ردنِ گبهقّالده

دانند و ساله؛ مأموران حکومتی خود را در برابر خواست صاحبان ثروت معذور می ۶یا کودکی  ای باشدساله ۶۰

 درند!ی "سد معرب" میکسی که مزاحم کسب سود آنان شود را به بهانه هر

آوری نکردن جمع کفایتی شهردار منطقه دربیلیزه) تهران به دلیل "شانزهکاسبان پاساژ میالد قائم ( ۹۴در سال 

یکی  ،»امیر«پیش از این اقداِم آنان  روز ۱۰حالی بود که  فروشان" اقدام به اعتصاب دو روزه کردند. این دردست

ی ی پاساژ، پس از مزاحمت و اخطار پلیس برای مصادرهاز ه�ن دستفروشاِن مزاحِم کسِب سود بیشرتِ کسبه

ی دستفروشان و مأموران رد و مقابلهبرخو  یها �ونهبساطش، خود را آتش زد. این فقط یک �ونه از ده

ی مال، هتک حرمت، کتک خوردن، خودسوزی و مرگ اش مصادرهشهرداری و کالنرتی است که نتیجه

 فروشان در نقاط مختلف کشور بوده.دست

ی باالدست آشکارا خواهان توان نشان واضح تخاصم طبقاتی دانست؛ آنجا که طبقهرا می ٢این برخوردها

ی فرودست است و در این راه حتی به مرگ و سوخنت یکی از آنان هم قانع نیست، بلکه بقهبرخورد با ط

ی ه�ن ها تالش و مبارزهکدامشان نباشد" و در ک�ل دریدگی از اعتصاب (که با سالخواهد "رس به تن هیچمی

ی کومت مسئلهگرمی بازاریان به حپشت کند.ی فرودست شکل گرفت و به دست آمده) هم صحبت میطبقه

الله خمینی قبل از های مالی بازاریان از آیتای نیست، بلکه کامأل قابل انتظار است. ح�یتعجیب و پیچیده

بستان و پیوندی حکایت از بده» بازار«های حکومت در قبال ی آنان در تعیین سیاستانقالب و نقش برجسته

 .ارگانیک دارد-تاریخی

فروشان تا آنجاست که سود صاحبانشان را تهدید کنند، اگر این وجود با دستهای وضع مبرخوردهای پاسبان

ها کور و کر خواهند شد. این را در مورد سیگارفروشان تهدید به تضمین سود صاحبان بازار تبدیل شود پاسبان

ی ش شبکهفروشان خیابانی در گسرت ی نقش سیگار توان دید. در این مورد خاص به واسطهبه وضوح می ٣خیابانی

 میدان ن.فروشابرخورد با دستعلیه آنان نگاه کنید به  ها از بازاریانفروشان و ح�یت شهرداریع بیشرت از برخورد با دستای اطال بر  -٢

 ایم؛ در این شیوه ازفروشی) سیگار در خیابان انتخاب کردهدستفروشی خیابانی عنوانی است که ما برای شکلی از فروشندگی (سیگار  -٣

 فروشد.ایستد و سیگار، آدامس و شارژ تلفن همراه میدار میای چرخفروشی شخص فروشنده پشت یک دکه/باکس شیشهدست

https://meidaan.com/archive/tag/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86


دهد. در فروشان انجام �یحکومت برخورد قهرآمیزی با این گروه از دست ،توزیع سیگار و افزایش فروش آن

زند، تا هم در مقابل آنان و رفع فروشی خود را به کوری میبا این نوع از دست هواقع حکومت در مواجه

رسود سیگار نشود. صنعتی که در سال مشکالتشان از خود سلب مسئولیت کند و هم مانع سودآوری صنعت پ

 Britishرشکت خارجی ( ۲در رسارس جهان داشته است، سود  ٤میلیارد دالر ۵۶۹سودی نزدیک به  ۲۰۱۷

American Tobacco  وJapan Tobacco International هزار میلیارد  ۸، ۹۶) فعال در بازار ایران در سال

 .تومان بود

 مافیای سیگار

امنیتی" است. -ی صنعت دخانیات مشابه اغلب صنایع پرسود و مهم کشور "مافیاییکنندهرهسیستم حاکم و ادا

های عامل در کشور متامی امور مربوط به این صنعت از تأمین مواد اولیه برای ساخت سیگار تا تعیین فروشنده

و حفاظتی انجام  اند و هیچ نامی از آنان نیست) تحت تدابیر شدید امنیتیشخص ۳ها (که براساس شنیده

شود. این حفاظت شدید عملیاتی و حتی اطالعاتی باعث شده که اطالعات بسیار کمی از مافیای حاکم بر می

 این صنعت به بیرون درز کند. با این وجود نام برخی افراد و نهادهای دخیل در مافیای سیگار و تولید و حتی

 ای شده است.قاچاق آن رسانه

ر بدهکاران بانکی را تهدید کرد که اگر بَ تن از اَ  ۲هایش در یکی از سخ�انی ۸۵سال  نژاد، درمحمود احمدی

بعد از گذشت این مدت  ٥؛پرداخت نکنند نامشان را افشا خواهد کردرا هایشان روز بدهی۱۵ظرف 

ی صفا و سعید العقیلهای نزدیک به دولت وقت (ایرنا و رجانیوز) این دو شخص را محمد رستمیاریز خربگ

 معرفی کردند!

شناسید. کسی هست که اگر من اشاره کنم ش� می« نژاد گفت:عالوه بر این در ه�ن سخ�انی احمدی

که به جای اینرا دخانیات ما برای اینکه این شبکه را به هم بزند گفته است که آقا من امتیازات واردات سیگار 

مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی  خواهد طبقگذارم. هر کس میدست یک نفر باشد، آزاد می

سیگار وارد کند. کس دیگری هم آمده که حاال آدم به ظاهر ساملی است و گفته است من بدون قاچاق و تقلب 

کند و آقایی که هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه می خواهم سیگار وارد کنم.و رشوه می

خواهی سیگار وارد های عجیب و غریب، این آقا را صدا زده و گفته تو میحلیلکنه و تادعاهای خیلی گنده می

گر کنی؟ گفته بله. گفته است پنج میلیارد دالر باید بدهی به فالن آقا. گفته است برای چی باید بدهم؟ گفته م

یگار مورد قبول پردازم و سخواهم وارد کنم و عوارض قانونی را میخواهی سیگار وارد کنی؟ گفته بله می�ی

. شود تا تو این پول را ندهی امکان ندارد بتوانی سیگار وارد کنیکنم. گفته است نخیر �یبهداشت را وارد می

خواهی این فرد هم نپرداخته است. رییس دخانیات آمد پیش من و گفت فالن آقا مرا صدا کرده و گفته چرا می

ق نداری به این مجوز ورود سیگار بدهی. واال با تو برخورد به این فرد مجوز وارد کردن سیگار بدهی؟ تو ح

 ».کنیممی

 کلیک کنید. اینجاجهانی فروش سیگار آمار  مشاهدهیبرای  -٤

 . رجانیوزمرور پنج پرونده فساد در دوره ریاست هاشمی شاهرودینگاه کنید به  -٥

https://www.statista.com/study/48839/tobacco-products-report-cigarettes
https://www.statista.com/study/48839/tobacco-products-report-cigarettes
http://www.rajanews.com/news/52283
http://www.rajanews.com/news/52283


به ایران  »مارلربو« و قاچاق سیگار است نژاد که عضو یک مجمع نیزی احمدیشود شخص مورد اشارهگفته می

سابق سپاه پاسداران و عضو  یرا از طریق رشکت "الراشدین" امارات در دست دارد، محسن رضایی (فرمانده

 .اردی نزدیکی هم با العقیلی دجمع تشخیص مصلح نظام) است که رابطهم

که بر  ٨است/بود ٧و رشکت دخانیات قشم ٦اکریل اصفهاندار رشکت پلیاالصل و سهامسعید العقیلی تاجر ایرانی

پس از اختالف بر رس خرید سهام بانک خصوصی  ٩منترش کرد ۲۰۱۷لیکس در سال اساس سندی که سایت ویکی

میلیون دالری قاچاق سیگار به ایران را از دست  ۳۰۰) که در اختیار ایران خودرو بود، بازار ۸۵رسیان (سال پا

داد! در این سند همچنین به این اشاره شده که بازار سیگار ایران پس از حذف العقیلی و ک�کان با همکاری 

مافیای «توسط  تاده که کنرتل آن در ایراناف(متعلق به دولت ژاپن)  JTIسپاه پاسداران به دست رشکت ژاپنی 

 رسد!الله لبنان میو احت�أل سود حاصل از آن به حزبشود انجام می ١٠»لبنانی

شود بلکه در جریان البته نقش العقیلی فقط به قاچاق سیگار به کشور با همکاری سپاه پاسداران ختم �ی

ایران و فروش نفت های نفتی اجا برای دور زدن تحریمبابک زنجانی مشخص شد که او با بنیاد تعاون ن دادگاه

های تر و بزرگرت از نقش بابک زنجانی. العقیلی هرگز پولداشته، نقشی به مراتب مهم همکاریبه رسیالنکا 

 حاصل از فروش نفت را به ایران بازنگرداند.

وق بازنشستگی فوالد ایران است؛ برانگیز دیگر در مورد دخانیات ایران بحث واگذاری آن به صندی تأملمسئله

بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فوالد به این  ۹۲درصد از سهام رشکت دخانیات در سال  ۵۵

صندوق واگذار گردید و صندوق نیز به وزارت کار، رفاه و تأمین اجت�عی منتقل شد. در ه�ن سال صندوق 

 ۴۵۰پرداخت مستمری بازنشستگان اقدام به اخذ وام  بازنشستگی فوالد به علت عدم وجود نقدینگی جهت

میلیون تومانی از بانک رفاه (بازوی مالی سازمان تأمین اجت�عی که زیر نظر وزارت کار، رفاه و تأمین اجت�عی 

گذاری توسعه و بخشی از سهام خود در رشکت رسمایه ،است) کرد. این صندوق جهت دریافت این تسهیالت

کند. ای نیز برای فروش سهام به بانک ارائه مینامهگذاشته بود و وکالت نزد بانک به وثیقه معادن و فلزات را

در حالی که چهار سال از زمان اخذ وام گذشته بود، بانک رفاه، به دلیل ناتوانی صندوق بازنشتگی فوالد در 

ندوق کرد. اما مجموع سهام به ی صشدهقه گذاشتهبازپرداخت اقساط وام دریافتی، اقدام به فروش سهام به وثی

یس کمیسیون یی رمیلیارد تومان در فرآیندی نامعلوم و به گفته ۷۰۰وثیقه گذاشته نزد بانک به قیمتی کمرت از 

اقتصادی مجلس به افرادی "نااهل" واگذار شد، درحالی که ارزش واقعی سهام بسیار بیشرت از این عدد بوده 

ی لیست هیئت امنای آن اسامی جالب ازنشستگی فوالد و مشاهدهبا مراجعه به سایت صندوق ب ١١است.

مانند  ایی بسیاری از مسائل و ابهامات موجود باشد؛ اسامیدهندههی را خواهید یافت که شاید توضیحتوج

و علی ربیعی (بازجوی سابق اطالعات و وزیر سابق کار)، محمد نهاوندیان (مشاور اقتصادی حسن روحانی 

 یس سازمان برنامه و بودجه).یمعاون حسن روحانی و ربق وی) و محمدباقر نوبخت (یس دفرت سایر

 . سایت کلمهاکریل اصفهاندامه تجمعات اعرتاضی کارگران پلیا نگاه کنید به -٦

 . فردانیوزنکاتی درباره ارتباط دخانیات با قاچاقچی سیگارنگاه کنید به  -٧

 خرب دادند. فرارو مرگ سعید العقیلی ها ازرسانه ٩٥در سال  -٨

 کلیک کنید.را  اینجالیکس ی سند ویکیبرای مشاهده -٩

10.  Lebanese Mafia

 . خربگذاری تسنیم...واگذاری جنجالی سهام صندوق فوالدنگاه کنید به  -١١

https://www.kaleme.com/1392/10/04/klm-169385/?theme=fast
https://www.fardanews.com/fa/news/150948/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.fardanews.com/fa/news/150948/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fararu.com/fa/news/270452/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/270452/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7
https://wikileaks.org/plusd/cables/07IRANRPODUBAI41_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/07IRANRPODUBAI41_a.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/26/1855152/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85


 فروشی سیگاردست

توان دید، مشخصأ حکومت مافیایی جمهوری اسالمی نه تنها با این دسته از با توجه به آنچه گفته شد و می

تر کنند. اما آنچه ار را چاقفروشان مشکلی ندارد بلکه آنان را به حال خود وانهاده تا سود صنعت سیگدست

 شود جز رنج فرسودن و استث�ر شدن نیست.فروش میدستان سیگار نصیب تهی

های آذربایجان غربی و کردستان و شهر از استان ۲در ادامه بر اساس مصاحبه با چند تن از این اشخاص در 

شان خیابانی داریم. وضعیتی ای از وضعیت معیشت و زیست سیگارفرو شهر اردبیل سعی در نشان دادن گوشه

 شکل.در نهایت ازخودبیگانگی، فقر، غفلت اجت�عی و البته بی

سال پیش در سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو (دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران) در یکی از شهرهای  ۲۱

تن از  ۲د. حد مرگ و فلج شدن شکنجه شماه تا رس  ۲تن دیگر دستگیر و به مدت  ۴کردستان به همراه 

 فلج (با زخمیاو اما با بدنی زنده و نیمههمراهانش پس از این مدت در بازداشتگاه و زیر شکنجه کشته شدند. 

ی شدههای قطعتاندون شده بر رس و شکسنت استخوان جمجمه بود ود واردی رضبات شدیبر فرق رس که نتیجه

ترین شهر اش به نزدیکاز زادگاه مادری فی بلد و اخراجاز گرفنت حکم ندست و پا) آزاد شد. او آزاد شد تا پس 

 یپشت یک دکّه ،ترین نقطه به شهر سابقش استترین میدان آن که نزدیکاستان مجاور کوچ کند و در بیرونی

 سال از شکنجه، نقص عضو، تبعید و فقر بگوید. ۲۱دار سیگار بفروشد و پس از ای کوچک چرخشیشه

هاست. در متامی ایام سال، حتی روزهای تعطیل و فروش خیابانسال است سیگار  ۱۷و  ساله است ۴۵او اکنون 

ایستد و برای عایدی ش میاایکوچک شیشه یشب پشت دکّه ۹صبح تا  ۹در متامی رشایط آب و هوایی او از 

ه به علت شکنجه ی داروهایی کی ماهانهخانه و هزینهاگر اجارهفروشد. هزار تومان سیگار می ۳۰روزانه حدود 

هزارتومان برایش  ۵۰۰ی مغزی باید مرصف کند را از این درآمد کرس کنیم چیزی حدود ماهیانه و رضبه

ایستد، آن هم با بدنی ناقص و ساعت کنار خیابان ب ۱۲هزارتومان برای یک ماه که هر روزش  ۵۰۰ماند! می

 کشیده، در رسما و گرما.ستم

اند که ماهیانه چیزی حدود فروشی ایستادهسال به سیگار  ۷۳، ۶۱، ۶۰، ۴۷سنین  های دیگر افرادی بادر خیابان

 نفره! ۵تا  ۳ی هزار تومان عایدی دارند، آن هم برای مخارج یک خانواده ۵۰۰تا  ۳۰۰

تقریبأ متام سیگارفروشان خیابانی در شهرهای کوچک کردستان و آذربایجان غربی درآمدی مشابه و یکسان 

این در شهرهای بزرگرت  شود. عالوه بردر شهر بزرگرتی مانند اردبیل میزان درآمد کمی بیشرت میدارند. 

والت را هم دارند ی بازار سیگار را در اختیار دارند و امکان فروش سایر محصهای فروش سیگار عمدهکیوسک

رشایط آب و هوایی با وجود حال در شهر اردبیل با این. کنندرا کسب میرآمد بسیار متفاوتی د که به طبع

فروشی خیابانی رشد چشمگیری داشته. سال اخیر سیگار  کننده در فصل پاییز و زمستان، در چنددشوارتر و اذیت

ها و فروش خیابانی وجود داشت امروز در میدانهای خروجی شهر سیگار به شکلی که اگر سابقأ فقط در میدان

در گذشته شاغل و  شوند که نشان از بیکار شدن بخشی از کارگرانِ های مرکزی و شلوغ هم مشاهده میخیابان

 ١٢اکنون بیکار و یا روی آوردن جوانان بیکار به این شغل دارد.

                                             
انجمن . فروشی در شهر؛ پژوهش و راهکارهادستی شغلی آنان نگاه کنید به ینهی آمار بیشرت از وضعیت دستفروشان و پیشبرای مشاهده -١٢

 شناسی ایرانجامعه

http://www.isa.org.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7/370-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/1230-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%9B-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7


ی شهر مستأجر هایی در حاشیهمتامی اشخاصی که حارض به مصاحبه و پاسخ به سؤاالت ما شدند در خانه

فروشی خیابانی تنها شغل سیگار کنند. تومان پرداخت می هزار ۴۰۰تا  ۳۰۰ای به مبلغ هستند و ماهیانه اجاره

 های این اشخاص است.منبع درآمد خانواده

شود، بلکه آنان حاشیه ختم �ی نشینی دردرآمد و اجارهفروش به ناچیز بودن دستان سیگار وخامت وضعیت تهی

های بلکه با سیاستشوند تر گفته شد نه تنها از جانب حکومت نادیده گرفته میه�نطور که پیش

مورد بررسی به جز  ؛ بیش از نیمی از سیگارفروشان خیابانیِ گیرندمیمت مورد حمله هم نئولیرالیستی حکو 

ای نبودند و ای برخوردار نیستند و نیم دیگر اساسأ تحت پوشش هیچ نوع بیمهی سالمت از هیچ نوع بیمهبیمه

ضعیتی که بر اساس تصمیم حاکمیت از سال آینده بدتر هم کنند. و ی دولتی را هم دریافت �یبعضأ یارانه

که مجلس شورای اسالمی به کلیت آن رأی مثبت داد، دولت از اعتبارات  ۹۸بودجه  یخواهد شد. در منت الیحه

هزار خانوار مددجوی  ۵۵۰های ح�یتی برای طبقات فرودست کاسته است. برای مثال اگر امسال برنامه

توانند از این خدمات هزار خانوار می ۲۸۰سالمت بودند، سال آینده فقط  ییمهبهزیستی تحت پوشش ب

درصد رشد  ۱۶ها با یکی از بیشرتین بودجه ۹۸ یاستفاده کنند. در حالی که بین اعتبارات ح�یتی بودجه

ح�یت  یبرنامه یمیلیارد تومان بودجه (معادل بودجه ۶۹۶نسبت به سال قبل، سهم طالب و روحانیون است؛ 

برابر  ۱۰ی ح�یت از فرهنگیان و برابر برنامه ۱۰ی ح�یت از کودکان و نوجوانان و تقریبا از ساملندان و برنامه

 ی خدمات اجت�عی نیروی کار) برای ح�یت فرهنگی و معیشتی طالب در نظر گرفته شدهی توسعهبرنامه

 ١٣.است

فروشان خیابانی، سطح دستان شهری و مشخصأ سیگار تهیی اسفناک و البته بسیار مهم دیگر در مورد مسئله

فروشان خیابانی جز شناخت رهربان جمهوری قریب به اتفاق سیگار آگاهی سیاسی و اجت�عی آنان است. 

نوع اطالعی از جریانات و اتفاقات روز (اعم از تظاهرات و اعتصابات)،  جمهور هیچیسیالمی و راس

یل به دلدگان مجلس نداشتند. در واقع آنان جز با نفرت و البته احتیاط بسیار (مداران، وزرا و حتی �اینسیاست

ی قابل توجه این است که آنان حکومت را کردند. نکتهصحبت �ی» حکومت«بعات گفتگو) از تترس از 

ی آنان بردند. برانام می» حکومت«دیدند و از آن با عنوان ی فراگیر و واحد مییکپارچه و به عنوان یک ابژه

طلب) هیچ اهمیتی نداشته و اساسأ اطالعی هم از اصالح گرا/های حکومت (اصولهای جناحشعارها و لفاظی

 و اعرتاضات و اعتصابات اخیر کارگری هم ۹۶ماه دستان در دیآن نداشتند. این مسئله را با نگاه به خیزش تهی

 توان دید و بازشناخت.می

های مختلف در حال جان ی دولتشدههای پیادهی سیاستواسطه با نتیجهدستان به شکلی عریان و بیتهی

زند اش رس باز میهایی که در آن حکومت (تحت عنوان دولت) نه تنها از وظایف اجت�عیاند. سیاستفرسودن

های ی ستم، غارت و استث�ر هرچه بیشرت تودهی چرخهبلکه خود در عمل و به شکلی آشکار گرداننده

و همزمان برقراری  ١٤سازی و غارت اموال عمومیدست است و در کنار آن با ح�یت کامل از خصوصیتهی

های کارگری در تالش است هرگونه مخالفت و مقاومت را از جانب نظم پلیسی بر جامعه و کارخانجات و کانون

د اهواز رخ داد و حکومت خوزستان و فوال  یتپهدستان در هم بشکند؛ مشابه آنچه که در هفتکارگران و تهی

 . روزنامه رشقهای رفاهینشینی دولت از سیاستعقبنگاه کنید به  -١٣

» مجانی«های شستا خواند و حتی توصیه به واگذاری رشکت اسفند امسال، سال آینده را سال واگذاری ۷حسن روحانی در یک سخ�انی در روز  -١٤

 . میدانبخشش از جیب مردماین مجموعه کرد! نگاه کنید به 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/213933/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-
https://meidaan.com/archive/60561
https://meidaan.com/archive/60561


ی و از طرف دیگر با بازداشت و شکنجه ١٥تپه بوداز یک طرف متامأ حامی غارتگران مجتمع نیشکر هفت

 .داشتب برای پیگیری این ایده عی شورایی و ایجاد ر ی ادارهکارگران سعی در رسکوب ایده

 

 کالم آخر

زیست  گفته شد تنها بخشی از واقعیتوشان خیابانی فر فروشان و به ویژه سیگار ر در مورد دستاختصاآنچه به 

ی مرفه و برخوردار ی اقدامات حاکمیت در جهت تأمین خواست طبقهدشوار آنان است. زیستی که به واسطه

 .شودهر روز بدتر و دشوارتر می

قیمت نیروی بندی کرد: در حاشیه بودن در متامی ابعاد؛ توان بدین شکل صورتدستان را میمحنت فراگیر تهی

ی متامی گیرنده که در بر» سیاست«شدگی از کار، محل سکونت، محروم بودن از خدمات، و در مجموع حذف

 .های زیست اجت�عی استزمینه

دستان برای فروشان پرداختیم، اما تهیای از وضعیت فرودستان و به ویژه دستما در این مطلب تنها به گوشه

شوند؛ دادزن، های مختلفی مینت، متناسب با محیط مجبور به انتخاب راهامرار معاش و تالش برای زیس

ها که برای ! هر کدام از این راهگرد و کولربمحوکن، همراه بی�ر، اسفنددودکن، زبالهکن، پالکپخشتراکت

اخت و بودگی" است، که لزوم شنمادون طبقهشوند �ود گسرتش فقر و "دستان انتخاب(!) میتوسط تهی زیسنت

 دهد.کدام را به عنوان اولین قدم برای مبارزه و تغییر وضع موجود نشان می تحلیل وضعیت هر

نشانی از تخاصم طبقاتی است. اما  ١٦فروشانآوری دستتر گفته شد که خواست بازاریان برای جمعپیش

ناپذیر تجلی آشتیدولت محصول و «است! » دولت«ترین �ود این تخاصم و محل نزاع کلی، موجودیت اصلی

جا، آید که تضادهای طبقاتی در آنزمان و در حدودی پدید می جا، در آنتضادهای طبقاتی است. دولت در آن

ناپذیر باشند، و برعکس. وجود دولت ثابت توانند آشتیدر آن زمان و در آن حدود به طور عینی دیگر �ی

گری یک طبقه بر ارگان سیادت طبقاتی، ارگان ستم دولت ١٧».ناپذیراندکند که تضادهای طبقاتی آشتیمی

گری را، با تعدیل تصادمات طبقات، قانونی و استوار است که این ستم» نظمی«ی دیگر و حاکی از ایجاد طبقه

خواه حاکم بر ایران جامعه را بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ ساالر و متامیتنظام بازارگرا، دیوان ١٨سازد.می

 روی هم بدل کرده است (در یک سمت صاحبان ثروت و مناسب سیاسی،ی متخاصم روبهبه دو طبقهمتخاصم، 

حکومت قدرت سیاسی را در دست دارند، در سمت دیگر کارگران و  نظامی و مذهبی که با عنوان دولت/

شرت به قهقرا ی متوسطی که هر روز بیاند، و طبقهی اول در حال استث�ر و رسکوبتوسط دسته دستان کهتهی

 ).شودرود و فقیرتر میمی

ی کارگر، روشنفکران، فعاالن مدنی و دانشجویان در ی طبقهچه باید کرد؟ وظیفه» وضعیت«اما در مقابل این 

چیست؟ از  ،ی نابرابر و طبقاتی نیستندهای مازاِد جامعهکه در منطق نظام حاکم جز بدن یدستانبرابر تهی

به » راشو «به مثابه "کجا" و از » انقالب«توان از کرد و "تا کجا" باید پیش رفت؟ آیا می "کجا" و "چه" باید رشوع

 ی غیرطبقاتی پیش رفت؟توان به سوی جامعهمثابه "چه" گفت؟ می

                                                             
 . فراروس از اعرتاضات کارگرانتپه پماجرای فرار مدیرعامل هفتنگاه کنید به  -١٥

 . میدانفروشان کتاب خیابان انقالبآوری دستجمعفروشان نگاه کنید به آوری دستترین اقدام پلیس در جمعتازه یبرای مشاهده -١٦

 ی محمد پورهرمزان. انتشارات فردوس. مجموعه آثار، جلد اول. ترجمه۱۹۱۷ی طبقاتی و دولت، دولت و انقالب. والدیمیر لنین. جامعه -١٧

 دولت و انقالب لنین، به نقل از مارکس. .ه�ن -١٨

https://fararu.com/fa/news/380691/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://meidaan.com/archive/60925


 ١٩،شودی طبقاتی آورده میبه داخل مبارزه» خارج«ی کارگر از طریق کسب تئوری انقالبی که از طبقه آیا اینکه

دستان برسد، در مورد تهی» آگاهی طبقاتی«به در جریان عمل مبارزاتی خود  و» ی طبقاتیغریزه«تواند از می

 کند؟نشیِن مادون طبقه هم صدق میحاشیه

های ی نتیجه ی اقدامات آن، زمان کوبیدن پتکحکومت و مشاهده آیا با افشا شدن مداوم ماهیت دولت/

ی شورایی جامعه، به عنوان تنها بدیل اداره جم کردن و اجرایسهمگین نقد به مفهوم دولت، و تالش برای منس

که تحلیل مشخصی از رشایط مشخص ایران داشته  ایتئوری انقالبیبه توان آیا می ٢٠بخش، فرا نرسیده؟رهایی

ی کارگر منجر شود و رسآغاز در هم فرو ریخنت نظم موجود باشد، شکل داد؟ بدون باشد و بتواند به اتحاد طبقه

 آری. شک

ی کارگر و روشنفکران انقالبی مجهز به تحلیل تاریخی جنبش فکری دیالکتیکی طبقهاین راه نیازمند بحث و هم

ی شورایی و در هم کوبیدن فرودستان است و همزمان ایستادگی و مقاومت شجاعانه تا محقق شدن اداره

 دولت چه در ساحت ذهن و چه در ساحت عین.

                                                             
 مانیفست کمونیست. کارل مارکس. فردریش انگلس -١٩

 منجنیقی مجموعهانتشارات  از ۱۲۴ی فالخن ش�ره. ی قدرت به دست شوراهاهمهنگاه کنید به  -٢٠

http://manjanigh.com/?p=3088
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