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شما چه گفتهاید دربارهی ویژهنامهی ” مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران پس از یک دهه“
الدن برومند :وجود و فعالیت خستگی ناپذیر شما و یارانتان امید را در دل نسل ما زنده نگه داشت و مشوقی شد برای
ادامهی راهمان .به شما افتخار میکنم و برایتان موفقیت و سر بلندی آرزو دارم.
احمد مدادی :دست مریزاد و خسته نباشید ،واقعا کار دوستان هرانا در همهی این سال ها بهتر و بهتر شده و این خبرگزاری
همواره کم نقصتر و کم حاشیه تر به کارش ادامه داده است .به نظرم هرانا فصل جدیدی را در گزارشگری و مستندسازی
حقوق بشر در بین فعالین حقوق بشر ایران گشود و افقهای جدید و استانداردهای به روزتری را ارائه کرد که از سوی سایر
گروهها کمتر به آن توجه میشد؛ از جمله مهمترین ویژگیها به نظرم این است که زبان و ادبیات مدنی و حقوق بشری را
برگزیدید و از زبان سیاسی و خشم و نفرت پرهیز کردید و در کنار آن مرزهای گزارشگری نقض حقوق بشر را بی مضایقه
بر سر تمام قربانیان گستراندید و از مرزهای جغرافیایی و زبانی و سیاسی و اعتقادی و نژادی حاکم بر فعالین مدنی فراتر
رفتید ،کاری که در جامعهی ما به سادگی امکان ندارد.
سپیده حکمی :به عنوان یک شهروند بهایی هر وقت می خواهم از وضعیت زندانیان بهایی مطلع شوم ،به خبرگزاری شما
مراجعه می کنم و هیچ سازمان و یا سایت دیگری وجود ندارد که به صورت منسجم در رابطه با بهاییان خبررسانی کرده
باشد .البته کل جامعهی بهایی همواره بهاییان را به شکلهای مختلف از بهاییان حمایت کرده است اما در رابطه با اطالع
رسانی ،به عنوان یک مرجع مشخص که بهایی هم نیستید ،کار شما در این زمینه واقعاً جالب است.
محمدعمر مالزهی :با تشکر از شما ”مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران“؛ من به عنوان یک بلوچ باید بگویم هرانا تنها رسانهای بوده که درد و غم و نقض حقوق ملت
بلوچ را درج کرده است .بقیهی رسانهها صرفاً ادعای استقالل دارند ولی متاسفانه به نقض حقوق در بلوچستان توجه نمیکنند.
ایمان رضایی :گرامی باد دهمین سالگرد تاسیس مجموعه و گرامی باید یاد شهیدان مجموعه زنده یاد فرزاد کمانگر و جاوید نام جمال حسینی و سپاس از زحمات کیوان
رفیعی نازنین و همهی کسانی که در این مجموعه برای حقوق بشر ایران تالش کردهاند و از جان و مالشان مایه گذاشتند.
آرمان بنیطبا :دوام آوردن یک گروه حقوق بشری با شرایط خاص و تمام مشکالتی که در داخل و خارج از کشور برای فعالین این میدان وجود دارد ،کار بزرگی است .من
فکر می کنم برای تمام کسانی که مسائل حقوق بشری و وضعیت زندانیان سیاسی اهمیت دارد ،این مسئله که روزانه یا چند وقت یکبار به هرانا مراجعه کنند ،جا افتاده
است.

کارتون ماه

کاری از سهیل اکبرپور
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برابری دیهی زن و مرد که پیشتر در الیحهی بیمهی شخص ثالث مطرح شده بود ،به تایید شورای نگهبان رسید.

”محمد سیفزاده“ ،وکیل زندانی و فعال حقوق بشر ،با تجمیع جرائم و پایان حبس ،از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
”غالمحسین خالدی“ ،محیط بان دنا ،با گذشت اولیای دم از قصاص ،پس از شش سال ،از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد.
از میان صدها زندانی سیاسی و عقیدتی ،حدود ده تن از آنان از زندانهای مختلف کشور به مرخصی نوروزی اعزام شدند.
”سعید مدنی“ ،جامعهشناس و نویسنده پس از آزادی مشروط از زندان بعد از چهار سال ،جهت اجرای حکم تبعیدش ،به بندرعباس عزیمت کرد.
مبلغ دیهی کامل سال جدید برای ماههای ”غیرحرام“ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین شد.
طرح جرم سیاسی مصوب چهارم بهمنماه  ۴۹۳۱مجلس شورای اسالمی ،توسط شورای نگهبان تایید نشد.
گروهی از معترضان به حیوان آزاری به همراه تعدادی از هنرمندان مقابل سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند.
دادستان عمومی و انقالب تهران از وجود  ۴۱هزار زندانی مواد مخدر در زندانهای تهران خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه سه فاز برای اجرای فیلترینگ هوشمند تعریف شده است گفت که فاز سوم این طرح را در سال جدید اجرایی میکنیم.
رئیس سازمان زندانها گفت که در کشور بین  ۰۱۱تا  ۰۵۱کودک با مادران خود در زندانها به سر میبرند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از شناسایی پنج هزار کودک کار در کشور خبر داد.
منابع محلی از تخریب سنگ قبرهای قبرستان اهل سنت شهر نقده از توابع استان آذربایجان غربی ،به دست افراد ناشناس خبر دادهاند.

آخرین جمخانه پیروان آیین ”یارسان“ (اهل حق) در شهرستان اسالم آباد غرب ،هدف حملهی گروهی از افراد تندروی مذهبی قرار گرفت.
رئیس شورای شهر تهران گفت که صبحها در بازار تهران پلیس ضد شورش مستقر میشود تا دستفروشان بساط خود را پهن نکنند.
تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه ”تهران“ و ”علموصنعت“ طی تماسهای تلفنی به کمیتهی انضباطی احضار شدهاند.
”حامد عطایی“ روزنامهنگاری که عامل انتشار سخنان ”قاضیپور“ بود ،در ارومیه از سوی افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
”نازک افشار“ ،کارمند سابق ایرانی االصل سفارت فرانسه در تهران ،هنگام ورود به ایران در فرودگاه بازداشت شد.
روحیه صفاجو ،شهروند جوان بهایی ،به دلیل اقدامات قانونی و نامهنگاری به نهادهای قانونی در دفاع از حق تحصیل بازداشت شد.
رئیس اطالعات سپاه قدس گیالن از دستگیری تعدادی از شهروندان به دلیل ”توزیع و انتشار کتب ممنوعه“ خبر داد.
سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت  ۴۴۱شهروند که او آنها را ”عناصر ضد انقالب“ خواند در سال  ۳۱خبر داد.
دادگاهی در تبریز  ۰۹تن از معترضان به برنامهی تلویزیونی ”فیتیله“ را جمعاً به  ۰۹سال حبس تعلیقی و  ۴۰۱۰ضربه شالق محکوم کرد.
شعبهی  ۰۲دادگاه انقالب” ،محمود بهشتی لنگرودی“” ،محمدرضا نیکنژاد“ و ”مهدی بهلولی“ ،سه فعال صنفی کانون معلمان را جمعاً به  51سال حبس محکوم کرد.
چهار فعال مدنی به نامهای ”آرش صادقی“” ،گلرخ ایرایی“” ،بهنام موسیوند“ و ”نوید کامران“ بنابر رای دادگاه انقالب و با احتساب احکام تعلیقی قبلی ،جمعاً به  92سال حبس تعزیری محکوم شدند.
رئیس سازمان زندان ها با انکار وجود زندانیان سیاسی در کشور ادعا کرده است که تعداد ناچیزی زندانی امنیتی وجود دارند که امنیت کشور را به خطر انداختهاند و اخبار مربوط به اعتصاب غذای زندانیان نیز کذب
است.
”سعید حسینزاده“” ،عباس لسانی“” ،محمدعلی طاهری“” ،رمضان احمد کمال“” ،سیامک نمازی“” ،عیسی سحرخیز“ و ”امیر گلستانی“ از جمله زندانیان سیاسی اند که در اسفندماه ،اعتصاب غذا کردند.
”امید رحمانی“ و ”رسول شکری“  ،دو زندانی با اتهامات مالی در زندان ارومیه به دلیل اعالم اعتصاب غذا ،تحت عنوان ”درس عبرت برای دیگر زندانیان“ ،توسط مسئولین زندان به درب سلول انفرادی زنجیر
شدند.
با مرخصی استعالجی ”افشین سهرابزاده“  ،زندانی سیاسی محبوس و تبعیدی در زندان میناب که از سرطان روده و مشکالت تنفسی رنج میبرد ،موافقت نشد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی خراسان شمالی از دستگیری عامالن خرید و فروش نوزاد هفت ماهه در مرکز استان خبر داد.
رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر از کرایهی روزانه  ۴۵هزار تومانی اطفال برای گدایی ،و فروش آنان به قیمت دو میلیون تومان خبر داد.
معلم یکی از مدارس ابتدایی ناحیهی  ۶مشهد ،با کمربند  ۰۰تن از دانش آموزان را کتک زده است.
سازمان پزشکی قانونی استان های همدان ،آذربایجان شرقی و تهران به صورت جداگانه اعالم کردند که در ده ماه نخست سال  ،29به ترتیب  ۰۰کارگر ۱۳ ،کارگر و  ۰۰۰کارگر در حین کار در این استانها ،جان
خود را از دست دادهاند.
یک دستفروش در تهران به نام ”امیر“ ،در پی تذکر ماموران کالنتری ،با ریختن بنزین به روی خود اقدام به خودسوزی کرد.
دو دختر جوان سمنانی پس از خروج از یک آرایشگاه مورد حملهی فردی ناشناس قرار گرفتند و بر اثر اسیدپاشی مجروح شدند.
در پی دو انفجار جداگانهی مین در استان ایالم ،یک چوپان و یکی از عشایر مجروح شدند.

یک کولبر جوان مریوانی به نام ”مادح پرتوی“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جان خود را از دست داد.
”احمد شهید“ ،گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در یازدهمین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل ،اعالم کرد ”حکومت جمهوری اسالمی ایران در سال  ۰۱۴۵باالترین نرخ
اعدام را در ده سال گذشته داشته است“.
محمد جواد الریجانی ،دبیر ستاد حقوق بشر قوهی قضاییه ،از گزارش احمد شهید ،انتقاد کرد و آن را ”آبکی“ و ”غیر قابل استناد“ خواند.
”شهیندخت موالوردی“  ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانوادههای اعدامی در برنامهی پنجم توسعه ،گفته است که ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم
که تمامی مردان آن روستا اعدام شدهاند.
معاون دادگستری سیستان و بلوچستان سخنان موالوردی در خصوص اعدام همهی مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان را مصداق نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا خواند و از اعالم جرم علیه وی خبر
داد.
فعالین بلوچ میگویند ”روشنآباد سرجنگل“ یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان است که تقریباً همهی مردان آن کشته یا اعدام شدهاند.
قضات دیوانعالی کشور پس از بررسی یک پروندهی جنایی ،حکم قصاص چشم پسر جوانی به نام ”سامان“ در تهران را تایید کردند.
”حسین زارعیان“ زندانی زندان مرکزی تبریز پس از گذراندن حکم سه سال حبس خود با خطر اجرای حکم قصاص چشم رو به روست.
”بابک زنجانی“ و دو متهم دیگر پروندهی نفتی ،از سوی دستگاه قضایی“مفسد فی االرض“ شناخته شده و به اعدام محکوم شدند.
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کودکان

لزوم مقابله با ازدواج پسر بچهها در ایران
معموالً در دو تاریخ روز جهاانی دختربچاهها و روز جهاانی زن،
موضوع ازدواج دختران مورد توجه قرار میگیرد اما ازدواج پاسرها

رایحه مظفریان

کمتر مورد بحث در محافل جهانی بوده است .این در حالیست که

نویسنده و پژوهشگر

اکثر کشورهای جهان پیمان نامهی حقوق کودک را امضا کرده اند
و مفاد آن را پذیرفته اند .در این پیمان نامه به طور ماستقیم باه
موضوع ازدواج کودکان اشاره ناشده و ایان یکای از ضاعفهای

پیمان نامهی حقوق کودک است اما از برخی از مواد پیمان نامه و
همچنین برخی از ماواد پروتوکلهاای الحااقی و یاا بیانیاههای
مختلف کمیته حقوق کاودک ،میتاوان بارای ممنوعیات ازدواج
کودکان استفاده کرد.
مادهی  5پیمان نامه حقوق کودک :یک کودک ،انسانی است کاه
سن هجده سالگی را هناوز تماام
نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از
نظر حقاوق جااری در کاشورهای
مربوطه زودتر تعیین شده باشد.
مادهی ( 3نفع کودک( ،تبصرهی :5
درانجام هر اقدامی که به نوعی باه
کااودک مربااوط میشااود ،چااه در
بخش عمومی ،خصوصای ،اداری،
غیر اداری و یا هر بخش دیگاری،
رعایت نفع و تامین سالمت کودک

بر سایر مسائل تقدم دارد.
مااادهی ( 51حفاام محاادودهی
خصوصی) :محدودهی شخاصی و
خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض
نیست .ایان محادوده کاه شاامل
هماهی جواناب مرباوط باه امااور
خااانوادگی ،مااسکونی ،حیثیااتی و
مکاتبات شخصی است ،نبایاد باه

طور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
در مادهی  51پیمان نامهی حقوق کودک در باب نگهداری کودک

توسط والدین ،اشاره شده که پدر و مادر هار دو باا هام ماسئول
تربیت و رشد کودک هستند و حکومتها جهت اجرای ایان حاق
باید از والدین جهت رشد کودک پشتیبانی و حمایت کنند.
با آن که میانگین سن ازدواج در سال  23برای مردان در باار اول
در ایران  9..1سال بوده و پژوهشها ناشان میدهناد کاه سان

اخیراً کمیته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیهای به ایران
توصیه کرده است که دولت ایران باید توجه بیشتری به وضعیت

ازدواج کودکان در ایران داشته باشد و باید سن مجاز برای ازدواج
را به  51سال افزایش دهد؛ زیرا اکنون قانون با اذن پدر و
تشخیص دادگاه صالح حدود سنی برای ازدواج ندارد.
نگاهی به وضعیت ازدواج پسرها از چند وجه میتواند مهم باشد:
 .5ارتقاءِ وضعیت اجتماعی و تحصیلی پسرها در جامعه به اندازهی
دخترها باید مورد توجه قرار بگیرد .پذیرش مسئولیت خانواده،
پسرها را هم از ادامه تحصیل دور میکند.
 .9پسرهایی که به هر دلیل قربانی ازدواج زودهنگام میشوند،
مسئولیت های بسیاری را متحمل میشوند یکی از این
مسئولیتها تامین معاش و اقتصاد خانواده است.
 .3ازدواج زودهنگام هر کدام از والدین و کم سن و سال بودن
والدین احتمال بهبود شرایط و کیفیت زندگی خانواده را کم
میکند؛ چرا که بیشترین علت ازدواج زودهنگام فرار از فقر است
در حالی که ناآگاهانه فقر باقی میماند و به نسل بعد نیز منتقل
میشود.
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ازدواج برای هار دو جناس سایر
صاعودی پیاادا کارده اساات ،امااا
همچنااان در ایااران تعاادادی از
پسرهای کمتر از  51ساال ازدواج
میکننااد و ایاان ازدواجهااا در
محضرها ثبت میشوند.
اخیراً کمیته حقوق کودک سازمان
ملل در بیانیهای به ایران توصایه
کرده است که دولت ایاران بایاد
توجه بیشتری به وضعیت ازدواج

کودکان در ایران داشاته باشاد و
باید سن مجاز برای ازدواج را باه
 51سال افزایش دهد؛ زیرا اکنون
قااانون بااا اذن پاادر و تااشخیص
دادگاه صالح حادود سانی بارای
ازدواج ندارد.
نگاهی به وضعیت ازدواج پسرها از
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کودکان

چند وجه میتواند مهم باشد:

منتقل میشود.

 .5ارتقاءِ وضعیت اجتماعی و تحصیلی پسرها در جامعه به اندازهی

نگاهی به آمارهای سال  5323نشان میدهد که  395ازدواج پسر

دخترها باید مورد توجه قرار بگایرد .پاذیرش ماسئولیت خاانواده،

کمتر از  51سال در ایران ثبت شده است .این رقم در شرایطی در

پسرها را هم از ادامه تحصیل دور میکند.

نظر گرفته میشود که تعداد زیادی از ازدواجهایی هم که در طول

 .9پسرهایی که به هر دلیل قرباانی ازدواج زودهنگاام میشاوند،

سال صورت میگیرد ،ثبت نمی شوند .ردیف نخست این جدول به

مااسئولیت هااای بااسیاری را متحماال میشااوند یکاای از ایاان

خوبی نشان میدهد که چه تعدادی از این  395ازدواج با دخترانی

مسئولیتها تامین معاش و اقتصاد خانواده است.

با چه سنین ازدواج کردهاند 51 .مورد از پسران کمتر از  51سال با

 .3ازدواج زودهنگام هر کدام از والدین و کم سان و ساال باودن

دختران کمتر از  51سال 555 ،مورد با دختران  51تاا  59ساال،

والدین احتمال بهبود شارایط و کیفیات زنادگی خاانواده را کام

 532مورد با دختران  51تا  52سال 95 ،مورد با دختران  91تا 99

میکند؛ چرا که بیشترین علت ازدواج زودهنگام فرار از فقر است

سال 55 ،مورد با دختران  91تا  92سال و  9مورد با دختران  31تا

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج
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 32سال ازدواج کردهاند .اگر چه در جداولی که از ساالهای

در حالی که ناآگاهانه فقر باقی میماند و باه ناسل بعاد نیاز
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با دختران باالی  31تا  11سال و بیشتر هم ثبت شاده ولای در

بالغی را که برایش همسر نیز برگزیده شده است ،از ایجاد رابطهی

سال  23تنهاا  9ماورد از ایان دسات
گزارش شده است .همچنین علت اصلی

جنسی دور نگه داشت .این کودکان در
با آنکه جامعهی جهانی بیشتر به ازدواج دختران

کودکان

پیش موجود است ،تعدادی از ازدواجهای پسران کمتر از  51ساال

انحرافهایی در آیندهشان باشد .به هر حال نمیتوان کودک تاازه

حالی وارد دوران پدری میشاوند کاه

این گونه ازدواجها با اختالف سانی باه توجه نشان میدهد اما نباید در این هیاهوها پسران را هنوز دوران کودکی را به طاور کامال
این زیادی ،هنوز مشخص نیست.

از یاد برد؛ چرا که تاثیراتی که ازدواج بر روی دختران و پشت سر نگذاشتهاند.

با آنکه جامعاهی جهاانی بیشتار باه آیندهی آنها میگذارد ،کم و بیش زندگی پسرها را نیز
ازدواج دختران توجه نشان میدهاد اماا

وادار به تغییر میکند .علت این که جهان کمتر به

برخی از مواردی کاه بایاد در کاهاش

نباید در این هیاهوها پاسران را از یااد موضوع ازدواج پسران و تاثیرات آن میپردازد ،تعداد ازدواج کودکان در نظر گرفته شود:
برد؛ چرا که تاثیراتی که ازدواج بار روی کمتر این اتفاق برای پسران در مقایسه با دختران است .1 .بااازنگری پیمااان نامااهی حقااوق
دختران و آیندهی آنها میگذارد ،کم و
بیش زندگی پسرها را نیز وادار به تغییار
میکند .علت این که جهاان کمتار باه
موضااوع ازدواج پااسران و تاااثیرات آن
میپردازد ،تعداد کمتر این اتفااق بارای
پسران در مقایسه با دختران است.

پیشتر ،عوامل تاثیر گذار ازدواج بر زندگی دختران
طبقه بندی شده است؛ آنچه میتواند زندگی پسرها را
نیز تحت تاثیر قرار دهد ،عوامل مشابهی خواهد بود.
همان طور که اشاره نیز شد ،وقوع ازدواج زودهنگام
فرصت تحصیلی پسران را یا از بین میبرد و یا به
تعویق میاندازد.

پیشتر ،عوامل تاثیر گذار ازدواج بر زندگی دخاتران طبقاه بنادی
شده است؛ آنچه میتواند زندگی پسرها را نیز تحات تااثیر قارار
دهد ،عوامل مشابهی خواهد بود .همان طور که اشااره نایز شاد،

کودک
 .2انتخاب و پیشنهاد یک روز خااص
با موضوع ازدواج کودکان
 .3تغییر قانون ایران و افازایش سان
ازدواج کودکان
 .4انجام پژوهشهای میدانی وسیع و

سنجش علل و مشکالت ازدواج کودکان
 .5اتخاذ بودجهای ویژه و خاص برای مادیریت کااهش ازدواج
کودکان در ایران

وقااوع ازدواج زودهنگااام فرصاات
تحصیلی پسران را یا از بین میبرد
و یا به تعویق میاندازد .در جواماع
سنتی که این پدیده برای پسران به
وقوع میپیوندد ،در حقیقت آنها را
وارد دنیااایی میکنااد کااه مجبااور
میشوند مسئولیت پذیری پیاش از
موعد مناسب را فراگیرند و بپذیرناد
که باید خانواده را سامان بدهند؛ در
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حالی که برای پسران نایز نداشاتن
تجربااه و مهااارت زیااستی کافاای
میتواند زنگ خطری بارای ایجااد
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زنانی ویژه
پرونده

توسعهی پایدار ،برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم قلمداد میکند ،همچنان
وجود داشته و سد راه توسعهی اقتصادی میباشد.
توسعهی اقتصادی پایدار ،بدون برابری جنسیتی تحقق نخواهد
یافت و زنان نقش کلیدی در این امر دارند .همچنین توانمندی
اقتصادی زنان به مثابه یکی از شاخصهای بارز برابری جنسیتی
میباشد.
بر اساس برآورد فرم اقتصادی جهانی ،چنانچه مشارکت اقتصادی
زنان آهنگ رشد کنونی را حفم کند ،برابری حضور زنان با مردان
در محیط کار 15 ،سال به طول خواهد کشید .این واقعیت تکان
دهنده ،جامعهی جهانی را بر آن داشته که با استراتژیهای آینده
نگر و موثر تا سال  9131بتوانند شکاف جنسیتی را در زمینهی
امکانات اقتصادی و توانمندی اقتصادی زنان به چالش کشیده و
جامعهای با امکانات بهتر و احترام به حقوق اقتصادی برای زنان
فراهم آورند.
بانکیمون ،دبیر کل سازمان ملل از نیاز به ”جهش کوانتومی“ در
زمینهی توانمندی اقتصادی زنان و نیروی بلقوهی زنان که به طور
موثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف به کار گرفته
نمیشود ،میگوید.
اگر دنیایی را تصور کنیم که زنان کنترل بر زندگی خود و فرزندان
خود را داشته باشند ،استقالل اقتصادی سنگ زیرین بقای چنین
دنیایی خواهد بود.
در شرایط کنونی در سطح جهان تنها  11درصد زنان جهان شاغل
بوده و در بازار کار حضور دارند .این در مقابل حضور  ..درصدی
مردان در بازارهای کار میباشد .آن بخش از زنان نیز که شاغل
میباشند ،به طور متوسط  99درصد از مردانی که همان کار را
انجام داده و از کیفیتهای تحصیلی و مهارتی مشابهی
برخورداراند ،کمتر حقوق دریافت میکنند.
زنانی که خارج از خانه به کار مشغول میباشند ،به ویژه در
کشورهای سه قارهی آسیا و افریقا و امریکای التین عمدتاً در
بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند .این بدان معنی است که
کار این زنان از حمایتهای قانون کار این کشورها(هرچند هم
کمرنگ و محدود) برخوردار نبوده ،از خدمات اجتماعی ،بیمهها و
امکانات شغلی برای پیشرفت محروم بوده و حتی از دریافت

الهه امانی
کنشگر کمیسیون امور زنان سازمان ملل

در آستانهی برگزاری شصتمین سالگرد استقرار کمسیون موقعیت
زنان سازمان ملل و گذشت  91سال از کنفرانس جهانی زنان در
پکن ،اگرچه زنان در سطح جهان در مسیر برابری جنسیتی به
دستاوردهای چشمگیری نایل گردیدهاند ،اما همچنان چالشهای
بزرگی در برابر جنبش زنان برای تحقق برابری جنسیتی وجود
دارد؛ از این رو تم منتخب برای روز جهانی زنان 1 ،مارچ ،9151
”تعهد برای برابری  “11/11میباشد .امروزه بیش از هر زمان در
تاریخ جامعهی بشری ،برابری جنسیتی در حوزههای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی از حاشیه به مرکز مباحث جهانی سوق داده
شده است و احترام به حقوق انسانی زنان به مثابه عاملی کلیدی
در تحقق توسعه اقتصادی ،صلح و مقابله با زدودن آسیبهای
اجتماعی تلقی میگردد .این واقعیت که برابری جنسیتی به مفهوم
پیشرفت برای تمامی جامعه میباشد ،امری است که از پشتوانه
آماری وزینی برخوردار است.
در سال  9151اجالس کمسیون وضعیت زنان سازمان ملل به
بررسی کارنامهی  511کشور جهان که در کنفرانس پکن در سال
 5221در زمینهی برداشتن گامهای مشخص برای رفع شکاف
جنسیتی و بهبود شرایط زنان به مثابه نیمی از جامعهی بشری در
 59موضوع و محور نگران کننده برای زنان و دختر بچه ها متقبل
شده بودند.
در این بررسی اگرچه یافتههای امید دار کننده در زمینهی تغییر
قوانین تبعیض آمیز در بسیاری از کشورها ،توجه خاص به حقوق
کودکان دختر ،بسته شدن شکاف جنسیتی در آموزش ابتدایی
مشاهده میشود ،اما چالشهای دیرپا همچنان بر جا و برای
اکثریت زنان در جامعهی جهان در بر همان پاشنه میچرخد.
شماره  59خشونت علیه زنان به مثابه علت و معلول نابرابریهای جنسیتی،
فروردین نقض حقوق انسانی زنان ،موانع و سدهای مشارکت سیاسی و
 1395اقتصادی زنان و در بسیاری از کشورها قوانین تبعیض آمیز که
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زنان

حداقل دستمزد نیز در اکثر موارد بهرهای نمیبرند .البته در
کشورهای پیشرفتهی صنعتی غرب ،مهاجرین و به ویژه مهاجرین
زن نیز در چنین شرایطی قرار دارند.
به نظر میرسد دو روند کالن برای توانمندی اقتصادی زنان مورد
توجه میباشد:
 -5زنانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد حضور دارند ،به بخش
رسمی که مورد حمایتهای قانونی وامنیت شغلی بهتر داشته و
زمینهی باروری استعدادها و قابلیتهای زنان را فراهم میآوردند،
راه یابند .این امر به تغییرات ساختاری و ارادهی سیاسی صاحبان
قدرت برای بارور کردن نیمی از نیروی انسانی جامعه ،زنان ،نیاز
دارد.
در حالیکه  .1درصد از زنان جهان که شاغل هستند ،در بخش
غیر رسمی به کار مشغولاند ،مقایسهی آماری و شکاف جنسیتی
در مناطق مختلف جهان حکایت از یک ناهمگونی مینماید.
در گروه کشورهای افریقای شمالی 11 ،درصد از زنان در مقایسه
با  39درصد از مردان و در خاورمیانه  9.درصد از مردان در برابر
 99درصد از زنان از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
درکنار خیل عظیم زنانی که در بخش غیر رسمی اقتصادی به کار
مشغولاند 19 ،درصد از زنان جهان برای خانوادههای خود کار
میکنند و از حقوق و مزایا محروم بوده و در معرض آسیبهای
اقتصادی و ناامنی شغلی قرار دارند.
این بخش از زنان عمدتاً از استقالل اقتصادی محروم بوده و
طبیعتاً از توانمندی اقتصادی برخوردار نمیباشند .همچنین .1
درصد از کار بدون دستمزد در جهان را ،زنان انجام میدهند .کار
بدون دستمزد از نظر اقتصادی ”ارزش مصرف“ تولید کرده در
حالیکه کار در بازار کار ”ارزش مبادله“ داشته و در تولید ناخالص
ملی سهم دارد و توانمندی اقتصادی با خود به همراه میآورد.

اگرچه زنان نیمی از جمعیت جهان در بازهی سنی برای نقش
آفرینی در بازار کار را دارند ،اما تنها  3.درصد از تولید ناخالص
جهان را در بر میگیرند.
نگاهی جامع بر شاخصهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،شکاف
جنسیتی حاکی از آن است که :اگر  5درصد آموزش دبیرستانی
دختران افزایش یابد ،درآمد سرانهی  3درصد افزایش خواهد یافت،
اگر هزینهی مهد کودک  11درصد کاهش یابد و این نهادها
بتوانند از حمایتهای دولتی بهره مند شوند 1/1-51 ،درصد
نیروی کار زنان جوان در بازار کار افزایش خواهد یافت.
از طرفی 21 ،درصد از کشورهای جهان ،حداقل یک قانون در
مجموعه قوانین خود دارند که دستیابی زنان را به فرصتهای
شغلی و امکانات اقتصادی محدود میکند.
بر اساس تحقیق جامعی که در سال  9151انتشار یافت ،اگر زنان
به طور برابر با مردان در اقتصاد حضور داشته باشند 91 ،تریلیون یا
 91درصد به تولید ناخالص جهان در سال  9191اضافه خواهد
شد .این رقم ،یعنی  91تریلیون ،معادل کل تولید ناخالص ملی
امریکا وچین میباشد .درقلب این آمار تکان دهنده این واقعیت
نهفته است که توانمندی اقتصادی زنان نه تنها برای زنان و
خانواده موثر است ،بلکه دستاوردهای چشمگیری برای پیشرفت
اقتصادی جامعه نیز در بردارد.
از عوامل بازدارنده در زمینهی توانمندی اقتصادی زنان ،قوانین
تبعیض آمیز ،عدم رعایت حقوق برابر زنان در قانون اساسی ،سطح
پایین مشارکت سیاسی زنانی که بر برابری جنسیتی باور دارند،
خشونت علیه زنان و در کنار آن چالشهایی در زمینهی بهداشت
زنان ،آموزش و امکانات رشد و شکوفایی در کلیهی رشتههای
تحصیلی ،دستیابی زنان به تکنولوژی ،عدم بهره وری از امکانات
مالی در جامعه را میتوان نام برد.
چنانچه شکاف جنسیتی حضور زنان در اقتصاد بسته شود ،درآمد
زنان جهان تا  .1درصد افزایش یافته که بالغ بر  5.تریلیون دالر
میباشد(Action. Aid – 9151(.
از عوامل بازدارندهی دیگر در زمینهی توانمندی اقتصادی زنان
میتوان از کار بدون دستمزد زنان در محیط خانه ،که تنها ارزش
مصرف تولید میکند ،نام برد .در جهان ،زنان به طور متوسط 9.1
برابر مردان کار بدون دستمزد و خانگی انجام میدهند .این خود
یکی از عوامل بازدارنده در زمینهی دستیابی زنان به امکانات
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شغلی ،بهره مند شدن از امکانات اجتماعی و برای زنان شاغل نیز
پیشرفت در زمینهی شغلی میباشد.
برای فائق امدن بر چالشها و موانع توانمندی اقتصادی زنان به
اراده و خواست سیاسی ،همکاری و همیاری بخش خصوصی و
نهادهای جامعهی مدنی نیاز است .بدون وجود آزادیهای مندرج
در اعالمیهی جهانی حقوق بشر و مبانی دموکراسی ،جامعهی
مدنی نمیتواند نقش خود را ایفا نمود ،بدون اراده و خواست
سیاسی برای بهرهوری پتانسیل زنان برای پیشرفت ،توسعه و
اعتالی جامعه ،جایگزین کردن قوانین تبعیض آمیز با قوانین
حمایتی برای برابری جنسیتی و سیاستهای راهگشا برای حضور
توانمندی اقتصادی زنان ،بخش خصوصی نیز جوابگو نبوده و برای
همسویی با جامعهی مدنی خود را متعهد نخواهد دانست .نقش
جامعهی مدنی و سازمانهای آن از جمله اتحادیههای کارگری،
موسسات تحقیقاتی ،سازمانهای دیدهبان حقوق اقتصادی زنان و
نهادهای جنبش زنان ،بسیار کلیدی میباشد .همچنین نقش
مردان ،به ویژه جوانان برای آنکه تغییر و ”جهش کوانتومی“ را
ممکن سازند بسیار مهم میباشد .احترام به حقوق انسانی زنان ،از
جمله حقوق اقتصادی زنان و تعهدات دولتها در زمینهی قوانین
بین المللی که در ”برنامهی عمل“ کنفرانس پکن ،کنوانسیون رفع
هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیونهای برابری جنسیتی و
قوانین بینالمللی از جمله سازمان بین المللی کار و دیگر نهادها،
انعکاس یافته از مواردی میباشد که جامعهی مدنی میتواند و
میبایست دولتها را موظف به پاسخگویی بداند.
توانمندی زنان اگرچه در خالل  91سال گذشته در جهان مسیری
آرام و مثبت را طی نموده اما در ایران با موانع و چالشهایی مواجه
بوده که میتوان آن را در تناقض با روند عمومی جامعهی جهانی
ارزیابی نمود .در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینهی وضعیت
نابرابری اقتصادی زنان در سال  ، 9151ایران در رتبهی  53.قرار
گرفته است .این رتبه نسبت به سال  9153حاکی از  .پله نزول
میباشد .همچنین ایران در عرصهی شاخص توانمندی سیاسی از
نابرابرترین کشورهای جهان ارزیابی گردیده است .تنها  3درصد از
کرسیهای مجلس در ایران در اختیار زنان میباشد و حتی زنانی
که در مجلس حضور دارند ،از استقالل فردی و ارادهی سیاسی
شماره  59برای رفع تبعیضات و نابرابرهای جنسیتی برخوردار نبوده و از روح
فروردین و مبانی ارزشی توانمندی سیاسی الزم نیز برخوردار نیستند.
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استقبال کرده و پس از آنکه بر مسند قدرت تکیه میزنند،
تعهدات خود را به باد فراموشی میسپارند .سیاستهای مهندسی
جنسیتی و تفکیک جنسیتی در زمینهی محدود کردن برخی
رشتههای شغلی زنان ،محدودیتهای شغلی برای زنان و تفکیک
جنسیتی مشاغل فرایندی جز تعمیق شکاف جنسیتی در اقتصاد و
توزیع ناهمگون قدرت نخواهد داشت.
این سیاستها انعکاسی از نگرش حاکم بر سیستم جنسیتی کار در
جامعه میباشد که در راستای توانمندی اقتصادی زنان و باور
کردن استعدادهای نیمی از جامعهی ایران ،توسعهی پایدار اقتصاد
و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه قرار ندارند.
در جامعهای که نقش زن تنها محدود به نقش زن در خانواده
گردیده و نقش اقتصادی زنان تنها در ارتباط با مدیریت اقتصادی
خانواده محدود میگردد ،شاخصهای بینالمللی ،هشدار دهنده
نمیتوانند باشند.
خبرگزاری تسنیم در  92آبان ،5329در ارتباط با رتبهی  53.ایران
در زمینهی وضعیت نابرابری زنان مینویسد” :شاخص شکاف
جنسیتی بر پایهی معیارهای غربی تهیه شده است و بر این
اساس ،کشورهای اسالمی که برای نقش زن و مرد تعاریف خاص
خود را دارند ،عمدتاً در ردههای پایین رده بندی جهان قرار
گرفتهاند“.
و یا در مقالهی ”بررسی نقش زنان در توسعهی اقتصاد خانواده و
کل جامعه“ در شبکه اینترنتی آفتاب به تاریخ  1خرداد  ،5321در
بخش ”نقش زن در اقتصاد“ ،تنها از ”مدیریت بودجهی خانوار،
مدیرت داراییهای خانواده با توجه به ترجیحات فرد و خانواده
تعیین میشود .شاید شیوهی تهیه غذا ،استفادهی بهینه از امکانات
و وسایل منزل “...سخن به میان آمده است.
این نگاه تقلیل گرایانه از نقش زن در اقتصاد در جای جای
سیاستهای صاحبان قدرت در ایران انعکاس دارد .این در
حالیست که چنین نگاهی در برخی از جوامع اکثریت مسلمان به
چالش کشیده شده و زنان در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی از قوانین نسبتاً برابر و حمایتی برای باروری جامعه
برخوردارند.
خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا ،در روز سه شنبه  93دی ماه
 5329در مصاحبه با پروین هدایتی مینویسد ”اشتغال به عنوان
یکی از شاخصها برای برطرف کردن فقر مطرح است .جوامعی
که تولید باالیی دارند ،اشتغال آنان افزایش مییابد و اقشار
مختلف ،از جمله زنان ،از فقر نجات پیدا میکنند“ .وی ادامه
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میدهد که ”با بررسی شاخصههای آماری در کشورهای مختلف،
متوجه میشویم که زنان فعال ایران در عرصهی اقتصادی به
صورت میانگین  59تا  51درصد هستند؛ بنابراین حدودد  13درصد
از جمعیت زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب
میشوند و الزم است به این وضعیت توجه بشود“ .پروین هدایتی
که مشاور وزیر تعاون ،کار و امور اجتماعی در امور زنان مییاشد،
اظهار میدارد که ”چیزی حدود  91میلیون نفر از جمعیت  51سال
به باالی کشور ،غیر فعال اقتصادی هستند و  1.درصد از این
جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل میدهند که بخش قابل
توجهی از آنها ،یعنی  19درصد ،زنان خانهدار میباشند “.مهرخانه
دکتر وحیده نگین در گفتگو با خبرنگار مهرخانه اظهار میدارد که
”براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در پایان سال ،5323
نرخ بیکاری کشور  1/51درصد اعالم شده است .این در حالیست
که در همین زمان نرخ بیکاری زنان بیش از  91درصد و دو برابر
نرخ بیکاری مردان عنوان شده است ...بیشترین نرخ مشارکت
اقتصادی زنان ،در گروه سنی  91تا  92سال است“.
آنچه که از خالل آمارهای رسمی در ایران دریافت میشود،
حاکی از شکاف عمیق بین مشارکت اقتصادی زنان و مردان
میباشد .این امر در کنار تمرکز اشتغال زنان در بخشهای
محدودی از اقتصاد ،که عمدتاً بخش خدمات سهم کالنی ار آن
دارد ،حکایت از عدم میل و ارادهی سیاسی و برنامهریزی الزم
برای توانمندی و کارایی زنان در اقتصاد ایران میباشد .فاصلهی
اشتغال زنان در بخش خدمات با کشاورزی  3.درصد و در بخش
خدمات با صنعتی  91درصد میباشد.
در حالیکه جهان قرن بیست و یکم میکوشد تا دولتها را متعهد
به سیاستگذاری حساس به جنست نماید و آهنگ بستن شکاف
جنسیتی در اقتصاد و حضور زنان را به مثابه شهروندان موثر و
مدیر در امر تولید ناخالص ملی تسریع نماید ،تا آن هنگام که
دولت مردان در ایران به زنان به مثابه شهروندانی با حقوق و
کرامت انسانی برابر باور نداشته باشند ،تا زمانیکه جامعه از
سیستمهایی برخوردار نباشد که حضور زنان در بازار کار را به دور
از موانع اجتماعی ،فرهنگی و عقیدتی مهیا سازند ،در روندهایی که
در جامعهی ایران مشاهده میشود که حاکی از باال رفتن سن
ازدواج ،باال بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان ،تبعیضها و
نابرابریهای جنسیتی ،عدم استفاده از ظرفیتهای مدیریتی و

رهبری زنان ،از یک سو و از سوی دیگر باال رفتن سن ازدواج،
افزایش تعداد زنان سرپرست خانواده و کاهش سن زنان سرپرست
خانواده ،اعتیاد زنان ،افزایش تجرد و سیاستهای مهندسی
جنسیتی در زمینهی اشتغال زنان به طور عموم و به ویژه زنان
مجرد ،سیاستهای تشویق کننده در زمینهی آوردن فرزندان
بیشتر و عدم حضور در فضاهای عمومی و اشتغال ،اقتصاد ایران
نخواهد توانست از نیروی کار زنان بهرهوری الزم را نموده و
مفهوم توسعه در اقتصاد خانواده و کل جامعه( ،همان طور که در
شبکهی اینترنتی آفتاب در  1خرداد  5321آمده است) ،محدود به
آن میگردد که“ زنان به عنوان عامل نیروی کیفی کار در جریان
بهرهوری و تولید ناخالص ملی ایفای نقش مینمایند“؛ و یا ”مهیا
ساختن کانون گرم برای اعضای خانواده و ایجاد محیطی سرشار از
محبت ،دوستی ،تفاهم و غیره در افزایش بهرهوری عوامل
تاثیرگذار است“.
در نظر گرفتن چنین نقشی برای زنان جامعه و محدود کردن
خالقیتها ،استعدادها ،بارآوری و نقش آفرینی زنان به فضای
خصوصی خانواده ،انگارههای ذهنی میباشد که تاریخ مصرف آن
سپری گردیده است .دنیای دیگری ممکن است و من از هماکنون
صدای پای آن را میشنوم.
منابع:
UN Women - ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2013/12/un%20women_ee-thematicbrief_us-web%20pdf.ashx?v=3&d=20141013T121456
How advancing women’s equality can add $12 trillion to
global growth
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/
how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-globalgrowth
Women in the Workforce
http://www.cfr.org/content/publications/
Women_in_the_Economy.pdf
http://www.icrw.org/what-we-do/economic-empowerment
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اندیشهویژه
پرونده ی

نجوای حقوق بشری درگوش حاکمان نباید هیچ گاه تضعیف شود!
ناظران بین المللی از زندانهای ایران در دههی پنجاه نیز خود
رضا علیجانی
روزنامه نگار
”حقوق بشر“ در دوران جنگ سرد ،حربهی بلوک غرب علیه بلوک
شرق بود ،همان طور که ”عدالت“ و به عبارتی ”استثمار و ستم
طبقاتی“ و ”امپراطوری طلبی و امپریالیسم“ سالح بلوک شرق
علیه غرب.
اما جدا از این کشمکشهای سیاست و قدرت” ،حقوق بشر“ و
”عدالت“ و نقض آنها با ”ظلم“ و ”استثمار“ واقعیاتی روزمره در
زندگی مردمان جهان بوده و هست .نقض سیستماتیک عدالت و
حقوق بشر توسط برخی نظامهای سیاسی و ساختارهای قدرت
نیز بخشی از واقعیت تلخ و عریان جهان کنونی ماست.

به یاد دارم در دههی شصت در نشریهای مخفی که منتشر
میکردیم مقالهای داشتیم در رابطه با سه حکومت آفریقای جنوبی
(که در آن هنگام رژیم آپارتاید بر آن حاکم بود) ،ایران و اسرائیل
به عنوان سه کشوری که آشکارا ظلم میکنند و هیچ اعتنایی به
افکار عمومی جهان و قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه خود
ندارند.
در مورد ایران نیز (باز جدا از جدالهای سیاسی در جهان و
برخوردهای ابزاری همراه با استانداردهای دوگانهی برخی کشورها
با مسئله حقوق بشر) ،شاهد نقض سیتماتیک حقوق بشر به علت
وجود نظام خاص سیاسی و دستگاه فقهی -حقوقی حاکم بر آن در
دهههای اخیر هستیم .این امر هم در زمان حکومت سلطنتی و
هم حکومت والیی بعدی وجود داشته است.
حساسیت بین المللی بر وجود شکنجه در حکومت شاه و نقض
شماره  59حقوق بشر توسط ساواک ایران که به سازمانی مخوف در انظار
فروردین جهانیان تبدیل شده بود ،یکی از نمودهای این مسئله است .بازدید
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نمونهی گویایی است .رضا کاویانی یکی از زندانیان دو نظام (که
خود زادهی دیار سیاهکل بود) از سیاه بازیها و فریبکاریهای
ساواک در هنگام بازدید ناظران بین المللی حقوق بشر برای پنهان
کردن برخی زندانیان که آسیبهای جسمی آشکاری داشتند،
برایمان در دههی شصت ،حکایتهای جالبی تعریف میکرد.

داستان رصد کردن نقض حقوق بشر در ایران پس از انقالب نیز
حکایت آشکاری است .در هر دو نظام نیز رابطهی قدرت حاکم و
حقوق بشر به اصطالح حکایت جن و بسم اهلل بوده است .برخورد
تند همراه با طعن و تحقیر شاه با مسئلهی حقوق بشر و ایضاً
برخورد حاکمان پس از انقالب مبنی بر اینکه محکومیت ایران در
رابطه با نقض حقوق بشر ،سیاسی و ”توطئهی دشمن“ است،
نیازی به شرح و توضیح اضافهای ندارد.
علیرغم این توطئهبینی و یا طعن و لعن حقوق بشریها و
علیرغم برخی بیاعتناییهای ظاهریِ هر دو سیستم به
محکومیتهای حقوق بشریشان اما ،هر دو به تدریج در عمل
مجبور شدند که به این صدا توجه کنند و سعی در کاهش یا
خاموشی آن داشته باشند .چرا که عالوه بر نقش کم و بیش
دولتها در سطح بین المللی در تنظیم این صدا اما اصل ماجرا
ریشه در افکار عمومی روشنفکران و حق طلبان در جهان و ایران
داشته است .حتی در زمانی که بلوک غرب به صورت ابزاری از

سالح حقوق بشر علیه بلوک شرق بهره میجست و در نتیجه
برای جبههی خودیشان این امر حربه و ابزاری غیرجدی بیش
نبود اما ،برای مردم کشور خودشان و افکار عمومی جهانی ،که به
دور از این بازیهای سیاسی بودند ،مسئلهی حقوق بشر امری
عقیدتی و انسانی و جدی و اصیل بود و به صورت یک آرمان
واقعی و بزرگ عمل میکرد .بدین ترتیب به طور مستمر گریبان
خود این کشورها و برخی عملکردهای ضد حقوق بشریشان در
داخل یا خارج از مرزهایشان و بیشتر از آن دامن کشورهای
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اساس حتی برخورد ابزاری با حقوق بشر توسط قدرتهای جهانی،

آزاد خواهی شد! و چنین هم شد .این به صورت فردی .به صورت

حربه و شمشیری دو لبه بود که در عمل علیه خود آنها نیز به

جمعی نیز در تابستان سال  11وقتی سروصدای بازداشت و

کار میرفت.

فشارهای وارده به بازداشتیهای ملی -مذهبی و نهضت آزادی در

به هر روی دولتهای ناقض حقوق بشر علیرغم تبختر

داخل و خارج از کشور بلند شد و خانوادهی زندانیان هر روزه برای

سیاسیشان اما بعد از مدتی اعتماد به نفسشان را در این رابطه از

دستگاه قضایی و امنیتی مشکل سازی میکردند و فشارهای بین

دست میدهند .زندانیان جمهوری اسالمی در دورههای مختلف

المللی بر حکومت روزافزون شد و هزینهی آن باال رفت ،یکی از

خاطرات گوناگونی از هراس حاکمان ستمگر از این سالحِ

مقامات قضایی در سفری اروپایی به دست اندرکاران حقوق

افکارعمومی جهانی و برخی نهادهای حقوق بشری دارند .به

بشری در مالقاتهایش قول داده بود که بهزودی بازداشتیهای

خصوص وقتی که حکومتهای انقالبی به دورهی ترمیدور

این پرونده را آزاد خواهند کرد؛ و در واقع نیز چنین شد.

انقالبشان میرسند و به تدریج پا به عرصهی معادالت جهانی

همچنین وقتی در پروندهی بعدیمان ( 19تا  )19نمایندهی

میگذارند ،در هر حال ،کم و بیش و به تدریج مجبور به رعایت

اعزامی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یعنی آقای لیگابو به

حداقل ظاهریِ برخی حساسیتهای بین المللی میشوند.

ایران آمد ،باز من تجربهی شخصی دیگری در تاثیر حساسیتهای

در یک تجربهی شخصی به یاد دارم وقتی در یک تماس تلفنی با

بین المللی و شفاف سازیهای پیرامون نقض حقوق بشر در ایران

خانواده در بازداشتگاه سپاه در زندان ( 12زندان عشرت آباد) مطلع

را بر وضعیت زندانیان تحت ستم به چشم دیدم .در آن هنگام نیز

شدم که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان روزنامه

وقتی در انفرادیهای دو الف سپاه در اوین به قول خودشان

نگار سال انتخاب شدهام ،در بازگشت از اتاقی که تماس تلفنی زیر

بایگانی شده بودیم و بازجوییها با فاصلههای زیاد ،هر 91 -31

نظر بازجو صورت میگرفت ،وقتی به معدود هم اتاقیهایم این

روز یک بار ،صورت میگرفت و بیشتر حالت استمزاج داشت تا

اندیشه

مرتجع متحدشان در کشورهای دیگر را هم میگرفت .بر این

نکته را گفتم ،یکی از پیرمردهای کارکشتهتر جمع گفت بهزودی

بازجو ببیند که متهمش
چقدر تحت فشار انفرادی
عقب نشینی کرده است،
باز

ناگهان

شاهد

خروجمان از انفرادی بعد
از چهارماه و نیم بودیم
(در حالی که حداقل
انتظار یک انفرادی شش
ماهه را داشتیم) و
فرستادنمان به یک اتاق
جمعی چهار نفره دارای
حیاط
عکس از رادیو زمانه
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اندیشه

علتش را نمیفهمیدیم .اما بعد از مدتی متوجه شدیم که قرار است

اطالعاتی و امنیتی این نوع حکومتها نیز با حیل مختلف سعی در

آقای لیگابو به ایران بیاید! وی علیرغم فریبکاری و دروغگویی

تخریب و تضعیف این صدا و فعاالن حقوق بشری (که بالطبع به

دستگاه قضایی و امنیتی مبنی بر اینکه من آزاد شدهام و در

سان دیگر افراد میتوانند دارای نقاط ضعف فردی مانند جاه طلبی

خارج از زندان به سر میبرم اما ،به علت خبررسانی دقیق فعالین

و یا بعضاً دارای خطاهای سیاسی و غیره در برخی کنشهای

حقوق بشر در خارج از کشور متوجه شده بود این خبر دروغ است و

سیاسیشان نیز بوده باشند) خواهند کرد .همگان باید مراقب باشند

اصرار به مالقات کرده بود که باالخره این مالقات در حیاط زندان

به صورت ناخواسته در زمین آنها بازی نکنند و یا توسط افراد

اوین و کنار استخر مقابل بند آموزشگاه در فضای باز صورت

متصل به نهادهای اطالعاتی و امنیتی به چنین بازیهای آلوده و

گرفت .هر چند وقتی چشم بندم را برداشته بودند و به اطراف نگاه

خطرناکی کشیده نشوند...

میکردم ،دوربین به دستانی را روی سقف ساختمان آموزشگاه

حال با این مقدمات است که میتوان تاکید کرد در ایران که

میدیدم که احتماالً روی صورت و لبهایمان زوم کرده بودند تا

بخشهای انتصابی قدرت همچنان در برابر رای اکثریت و

متوجه شوند چه رد و بدل میشود!

بخشهای (به طور نسبی) انتخابی حکومت مقاومت میکنند و

زندانیان دهههای مختلف میتوانند از نقش البته ”نسبی“ ولی رو

نمیخواهند علیرغم رای صریح مردم در دو انتخابات  29و 29

به افزایش حساسیتها و گزارشهای حقوق بشری در رابطه با

پذیرای تمایل اکثریت و وعدههای رئیس جمهور برآمده از

نقض حقوق زندانیان در ایران و تاثیر آن در کاهش فشارها و

انتخابات  29از جمله در وعدهی مهم ”غلبهی فضای سیاسی بر

تعدیل احکام و تغییر قوانین و غیره ،خاطرات گوناگونی داشته

فضای امنیتی“ شوند و حتی به صورت واکنشی و کارشکنانهای

باشند .مجموعهی این خاطراتِ حسی بیانگر این امر است که:

میزان اعدامهای عمدتاً مرتبط با مواد مخدر (و بعضاً سیاسی و

حاکمان امنیتی-نظامی ،پروندههای سیاسی و عقیدتی (در دستگاه

عقیدتی) را در این مدت افزایش دادهاند تا به دولت و افکار

قضاییِ گوش به فرمان حکومتهای دیکتاتوری و اقتدارگرا)

عمومی داخلی و نیز قدرتها و افکار عمومی بین المللی بفهمانند

همیشه باید از حساسیتهای حقوق بشری افکار عمومی جهانی و

که آنها دست باال را در قدرت دارند و حاضر به عقب نشینی

نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.

نیستند؛ تمدید مدت ماموریت احمد شهید چقدر اهمیت دارد .هر

به عبارت دیگر به هیچ بهانه
و یا حتی دلیل واقعی اما
فرعی ،نباید این اصل مهم
نقض شود .هر گونه تضعیف
صدای حقوق بشری علیه
نقض

حقوق

بشر

در

کشورهای استبدادی ،خواسته
و ناخواسته خدمت به
شماره 59
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سرکوب و شکنجه و نقض
حقوق انسانهای بی پناه و
تحت ستم در مبارزهی

نابرابرشان است .دستگاههای

بر اساس آخرین گزارش احمد شهید ،آمار اعدام ها در ایران در سال گذشته ،به بیشترین تعداد خود در ده سال اخیر رسیده است
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نمایندهی ویژه نداده باشد و به نظر هم نمیرسد که در یکسال

بشری است که باعث اصالح قانون مجازات اسالمی و بهبود

باقیمانده از ماموریت آقای شهید ،چنین اجازهای داده شود.

نسبی آن در رابطه با تجمیع احکام چندگانهی متهمان (به

اگر احمد شهید به ایران میرفت و از نزدیک شاهد امور میشد،

خصوص متهمان سیاسی) و یا از رده خارج کردن برخی موارد

حتی میتوانست میزان صحت و دقت گزارشهایش نیز که عمدتاً

مربوط به احکام بسیار سنگین متهمان سیاسی مرتبط با بعضی

از راه دور و براساس گزارشهای غیر مستقیم تهیه شده نیز

گروهها در دههی شصت و کاهش میزان احکام آنها و بعضاً

بیشتر و باالتر برود و شاید در برخی موارد (البته مواردی معدود و

نجات جان برخی از این متهمان شده است.

اندک) به نفع حاکمان ایران نیز باشد .اما حضرات میدانند آن قدر

مجموعهی این عوامل نشان میدهد که مسیر استیفای حقوق بشر

موارد و سطح و عمق نقض حقوق بشر توسط آنان باالست که

در ایران مسیری طوالنی و درازمدت (همراه با موانع کوچک و

این اندک ،گره ای از کار فروبستهی آنها نخواهد گشود.

بزرگ ،حقوقی و اداری تا سیاسی ساختاری) است و هنوز هزار راه

در هر حال در همین وضعیت نیز شاهد هستیم که فشارهای

نرفته در پیش روست .نجوا و صدای اعتراضی حقوق بشری باید

حقوق بشری و نیز فعالیتهای افراد و نهادهای مدنی مختلف در

همیشه در گوش مستبدان شنیده شود .این صدا و فعاالن مرتبط با

داخل و خارج از کشور دستگاه قضایی-امنیتی را بدانجا رسانده

آن میتوانند مشیهای سیاسی مختلفی داشته باشند .مشیهایی

است که برای آرام کردن صداهای حقوق بشری علیه خود به

که میتواند مورد تایید یا نقد هر ناظر سیاسی باشد اما هیچ الزامی

اصالح قانون مربوط به اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر بپردازد.

وجود ندارد که این فعالیتها از یک نوع و مشی خاصی (از درون

این اصالح میتواند جان صدها نفر از قربانیان این آسیب

یا بیرون قدرت و یا ترکیبی از آنها) تبعیت کند .در اینجا بنا به

خانمانسوز را نجات دهد و به دست اندرکاران این آسیب اجتماعی

تحلیلهای سیاسی مختلف ،همچون همه جای جهان و تجارب

بزرگ و عمیق نیز کمک کند که به جای تکرار تجربههای هزاران

متنوع و گوناگون فعاالن حقوق بشری ،مشیهای مختلفی وجود

بار شکست خورده به فکر راهحلهای علمی و اجتماعی درستتر و

دارد که ضمن به رسمیت شناختن و احترام به یکدیگر میتوانند

اندیشه

چند دستگاه امنیتی قضایی تاکنون اجازهی سفر به ایران را به این

موفقتری باشند .همچنین همین حساسیتها و فعالیتهای حقوق

همدیگر را به طور سالم و
منصفانه و محترمانه و
بدون برخورد براندازانه با
یکدیگر نقد کنند .این
نقدها میتواند اصالحگر و
استعالیی باشد .اما هیچگاه
نباید صف بندی سیاسی
و شکاف اصلی راهبردی
در ایران (حول دموکراسی
ملی /اقتدارگرایی قانون
گریز) را تحت الشعاع قرار
سی و چهار سازمان مدنی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند تا با تمدید ماموریت احمد شهید به دفاع از حقوق بشر
در ایران پاسخ مثبت دهند
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دهد .چنین باد.
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حقوقیویژه
پرونده ی

قرار صالحیت وکالی دادگستری ناقض استقالل وکیل است
واجد اهمیت است ،باید برای استقالل نهاد وکالت هم تالش کرد.
زیرا وظیفهی ذاتی و بدیهی وکیل تدارک دفاع در مقابل حکومت

عثمان مزین
وکیل پایه یک دادگستری
از زمان مشروطیت ،تاسیس عدالت خانه از مهمترین خواستههای
مردم و مبارزان بوده؛ زیرا تا آن زمان امر بسیار مهم قضاوت در
اختیار حکومت بوده و حکام خود امر قضا و حل و فصل دعاوی
مردم را به عهده داشتند .با لتبع این اختیار حکام برای قضاوت،
موجب توسعهی خودکامگی حکام شده و چنانچه فرد از حکم و
حکومت شکایتی داشته ،مورد رسیدگی قرار نمیگرفت .زمانی
میتوان مدعی تحقق عدالت مطلوب
در جامعه شد که دستگاهی بیطرف
برای قضاوت ،خصوصاً رسیدگی به

یا دستگاه قضایی است و مقدمهی الزم برای دفاع هم برخورداری
وکیل از استقالل است و تحدید استقالل وکیل ،انجام وظیفهی
ذاتی وکیل را با خطرات و صدمهی اساسی مواجه میکند.
حفم استقالل وکیل منجر به تامین حقوق دفاعی متهم و تحقق

دادرسی عادالنه خواهد بود و بدون وجود وکیل مستقل ،امیدی به
تحقق دادرسی عادالنه و نیل به استانداردهای همان دادرسی
نخواهیم داشت.
جوامع پیشرفته و متمدن به تدریج به این نتیجه رسیدهاند که
وکیل وابسته و تحت کنترل و نظر دستگاه قضایی یا دولت امری
اشتباه و غلط بوده و حفم استقالل

جوامع پیشرفته و متمدن به تدریج به این نتیجه رسیدهاند که وکیل و تامین آزادی وی در دفاع
وکیل وابسته و تحت کنترل و نظر دستگاه قضایی یا دولت در چارچوب وجود نهاد صنفی وکال

دعوا یا شکایات مردم ،از دولت و
آزادی
تامین
و
وکیل
استقالل
حفم
و
بوده
غلط
و
اشتباه
امری
که برآمده و منتخب مستقیم وکال
حکام ایجاد شود .بر همین اساس نیز
و
برآمده
که
وکال
صنفی
نهاد
وجود
چارچوب
در
دفاع
در
وی
باشد ،امکان پذیر است .قطعاً وکال
دستگاه عدلیه مستقل از حکومتها
منتخب مستقیم وکال باشد ،امکان پذیر است .قطعاً وکال باید باید بتوانند بدون محدودیت از میان
ایجاد شده و دارای صالحیت و
انتخاب
را
خود
نمایندگان
خود،
میان
از
محدودیت
بدون
بتوانند
خود ،نمایندگان خود را انتخاب
اختیار جهت رسیدگی به کلیهی
کنند.
کنند.
دعاوی میباشد.
استانداردهای بین المللی در مورد شرایط و شئون وکالت نیز ،بر استانداردهای بین المللی در مورد
هر زمان که میزان دخالت
کانون
تشکیل
و
وکال
صنفی
نهاد
و
وکیل
استقالل
ضرورت
شرایط و شئون وکالت نیز ،بر
حکومتها در امر قضا افزایش پیدا
وکال و ارکان آن از میان وکال ،تاکید دارد که از دیر باز هم ضرورت استقالل وکیل و نهاد
کند ،از دادرسی عادالنه بیشتر
این
با
تر
بیش
انطباق
راستای
در
وکالت
به
مربوط
مقررات
صنفی وکال و تشکیل کانون وکال
فاصله خواهیم گرفت .اما در عمل
بدون
را
خود
نمایندگان
وکال
و
بوده
المللی
بین
استانداردهای
و ارکان آن از میان وکال ،تاکید
حکومتها تمایل به دخالت در امر
محدودیت از میان همکاران واجد شرایط قانونی خود انتخاب دارد که از دیر باز هم مقررات
قضا داشته و به انحاء مختلف سعی
به
هم
شدگان
انتخاب
و
کنندگان
انتخاب
شرایط
کردند.
می
مربوط به وکالت در راستای انطباق
در محدودیت استقالل دستگاه قضا
وضوح و بدون تعیین نهادی خارج از کانون وکال به عنوان ناظر بیشتر با این استانداردهای
شماره  59دارند.
بود.
شده
ذکر
قانون
در
صالحیت
واجد
وکالی
کننده
تعیین
و
بینالمللی بوده و وکال نمایندگان
فروردین همانطور که استقالل دستگاه قضا
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خود را بدون محدودیت از میان
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انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان هم به وضوح و بدون تعیین

هیات نظارت کانون وکال هم وضعیت وکال از حیث واجد شرایط

نهادی خارج از کانون وکال به عنوان ناظر و تعیین کننده وکالی

قانونی بودن را مورد بررسی قرار میدهد و بر این اساس احتمال

واجد صالحیت در قانون ذکر شده بود.

ورود وکالی فاقد شرایط قانونی بعید و دور از ذهن است ،فلسفهی

پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانهی وکالت دادگستری در

دخالت دادگاه انتظامی قضات برای اعالم وکالی واجد شرایط

سال  53.1بررسی صالحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیرهی

نامزدی ،محمل و مبنای قانونی نخواهد داشت .خامساً :با التفات به

کانون وکال به دادگاه انتظامی قضاوت واگذار شده و آن دادگاه

اصل قانونی بودن و اینکه تصمیمات تمامی مراجع ،خصوصاً

مبادرت به اعالم وکالی واجد صالحیت برای نامزدی میکرد.

مراجع قانونی ،باید مستند به قانون باشد ،تردیدی نیست که هدف

ایرادات اساسی به این وضعیت وجود دارد؛ زیرا اوال :با تصویب

مقنن از ورود دادگاه انتظامی قضات به امر اعالم وکالی واجد

قانون مزبور وکال واجد حق انتخاب مستقیم برای انتخاب اعضای

شرایط نامزدی در هیات مدیرهی کانون وکال صرفاً بررسی داشتن

هیات مدیرهی کانون وکال نیستند و متاسفانه وکال از بین افراد

یا فقدان شرایط قانونی داوطلبین است و آن دادگاه صرفاً حق

مورد تایید دادگاه انتظامی قضات ،نمایندگان خود را انتخاب

حذف داوطلبین فاقد شرایط قانونی را دارد والغیر .اما در عمل

میکنند که این امر به معنای تحدید حق انتخاب خواهد بود .ثانیا:

مشاهده میشود که این مهم مورد عنایت آن دادگاه محترم قرار

شان و جایگاه دادگاه انتظامی صرفاً رسیدگی به جرایم و تخلفات

نگرفته و اقدام به حذف وکالی واجد شرایط قانونی هم شده است

قضاوت و رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به آرای دادگاه

که قطعاً حذف بدون مبنای قانونی وکال از اداره و مدیریت خانهی

انتظامی وکال بوده و در هیچیک از نصوص قانونی برای آن دادگاه

صنفی خود ،وجاهت قانونی ندارد .سادساً :دخالت دادگاه انتظامی

حق رد صالحیت وکالی داوطلب انتخاب در هیات مدیره،

قضات در امور مربوط به وکال معنایی جز بی توجهی نسبت به

پیشبینی نشده است .ثالثا :ذاتاً فعالیت و اقدام هر دادگاهی

استقالل آن ندارد.

حقوقی

همکاران واجد شرایط قانونی خود انتخاب میکردند .شرایط

در هیات مدیره به طور دقیق و کامل در قانون پیش بینی شده و

رسیدگی با رعایت اصول
دادرسی و حق دفاع
وکیل یا قاضی متهم
میباشد و رسیدگی به
صالحیت وکال یک امر
غیر قضایی بوده که بر
این اساس ،رسیدگی به
صالحیت وکال نمیتواند
در اختیار و توان یک
مرجع قضایی قرار گیرد.
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رابعاً :در فرضی که
شرایط قانونی وکالی
داوطلب برای عضویت
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گفتگو ویژه
پرونده ی

رویای دسترسی نامحدود و آزاد به اطالعات تحقق مییابد؟؛ گفتگو با مهدی یحیینژاد مدیر پروژهی توشه
اجازهی دریافت آن را نمیدهد.
بر این اساس توشه آمده و با یک تیر این چند هدف را نشانه
گرفته است که نیازهای کاربران -فعالً فارسی زبان -را برطرف یا
گفتگو از سیاوش خرمگاه

دستکم به برطرف شدن آن کمک کند.
شما چطور اطالعات را ارسال میکنید و گیرندگان

پروژهی ”توشه“ که تازگی راهاندازی شده ،این امکاان را بارای

چطور آن را دریافت میکنند؟

کاربران فراهم کرده است که فایلهای ویدئویی ،متنی و ساایار

ما روی ماهوارهی یاهست ،یک شبکهی تلویزیونی داریم و اگر

محتوای دیجیتالِ اکثراً موجود در اینترنت را ،از طریق یک کاناال

کسی به این شبکه مراجعه کند ،تنها تصویر لوگوی توشه به همراه

ماهوارهای به همین نام ،دریافت کرده و به کامپیوترهایشان منتقل

راهنماییهای کوتاهی در مورد اینکه چطور این برنامه را ضبط

کنند .این روش ارسال و دریافت اطالعات ،برای نخستین باار در

کنند و فایلها را بگیرند ،میبیند .اما پشت آن تصویر ،تمام

جهان توسط تیم پروژهی توشه راهاندازی و در اختیاار کاارباران

محتوایمان -بدون اینکه بیننده آن را ببیند ،-در حال ارسال شدن

فارسی زبان قرار گرفته است.

است.

در این رابطه ،ماهنامهی خط صلح ،با مهدی یحیایناژاد ،مادیار

برای دریافت و استفاده از آن هم تنها چیزی که الزم است ،این

پروژهی توشه ،گفتگویی ترتیب داده است و سعی شاده کاه باه

است که یک یو.اس.بی فلش( )USB Flashرا از طریق

سواالت بسیاری که در این خصوص برای مخااطاباان ماطارح

ریسیورشان به کانال ما وصل کنند و بعد از حدود یک ساعت

میشود ،پاسخ داده شود .مهدی یحیینژاد ،دکترای خاود را در

ضبط برنامهی این کانال ،یو.اس.بی را به کامپیوترشان وصل

رشتهی فیزیک از دانشگاه ام.آی.تی دریافت کرده و سالهااسات

میکنند تا توسط نرمافزار توشه ،این فایلی که از رسیور ضبط

که به کار پژوهش در این زمینه در دانشگاهها و مراکاز عالامای

کردند ،به تمامِ آن محتوایی که ما فرستادیم تبدیل شود و به

معتبر ،مشغول است .آقای یحیینژاد ،همچنین بنیانگذار وبساایات

عبارتی آنزیپ و آنپَک میشود .در واقع ،تا زمانی که این فلش

باالترین است.

را به کامپیوترشان وصل نکنند و فایلها را تبدیل و باز نکنند،

اگر بخواهید برای خوانندگان ما ،توشه را در چند جمله

محتوای فایلها را نخواهند دید.
آیا توشه یک پروژهی ایرانی یا مستقل است؟ منظور

خالصه کنید ،آن را چطور تعریف میکنید؟
توشه یک بستر تکنولوژیکی جدید است که در حال حاضر بهطور

این است که وابسته به سازمان یا دولت دیگری است یا

مشخص برای مخاطبان در داخل ایران است؛ ولی قابلیت این را

صرفاً حاصل تالش جمعی از فعاالن مدنی با تمرکز بر ایران

دارد که به کشورهای دیگر هم گسترش پیدا کند .توشه این

است؟

امکان را فراهم میکند که افراد و کاربران ،محتوای وب را از

توشه یک پروژهی مستقل است و تعداد زیادی از افراد با

طریق رسیورهای ماهوارهشان دریافت کنند؛ یک سیستم یک

پیشزمینههای مختلف اعم از مهندسی و کسانی که در زمینهی

شماره  59طرفه برای دریافت محتوایی که به صورت عادی به دالیلی اعم از

آزادی اطالعات و اینترنت فعال هستند ،به این پروژه کمک
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است یا هر فردی که ماهواره دارد و خصوصاً فارسی

میدهد .همچنین محتوا هم لزومی ندارد که اینترنتی باشد و

زبانان ،در هر کجای دنیا میتوانند از توشه استفاده کنند؟

میتواند محتوایی باشد که از جاهای دیگر آمده است .به طور

در حال حاضر افرادی که در کشورهایی مثل افغانستان،

خالصه ،روش توزیع ،محتوای دیجیتالی است که تکنولوژی آن

تاجیکستان یا کشورهای حاشیهی خلیجفارس زندگی میکنند هم،

جای دیگری هم وجود ندارد.

میتوانند این محتوا را دریافت کنند ولی در آینده برای کشورهای

شاید الزم به اشاره باشد که تکنولوژیهای مشابهی که وجود

دیگری هم کانال ویژهی خودشان ،به همراه محتوای دیجیتال

دارد ،همگی به یک سخت افزار دیگری نیاز دارند و با رسیورهای

مختص آن کشورها را فراهم خواهیم کرد .برنامهریزی ما این

عادی و خانگی قابل دریافت نیستند.

است که با قویتر شدن پروژهمان شبکهمان را در کشورهایی مثل

آیا گیرندگان قبل از دانلود میتوانند فایلهایی را که

سوریه و مناطقی که از نظر روستایی بودن ،امکان دسترسی به

میخواهند یا نمیخواهند ضبط کنند ،انتخاب کرده و به

اینترنت هزینهاش باالست -مثل هند و یا حتی کشورهای شمال

همین میزان سرعت و حجم دانلودشان را کم و زیاد نمایند؟

افریقا ،-توسعه دهیم.

در حال حاضر این امکان وجود ندارد ،هرچند که پژوهشگران ما

البته در حال حاضر زمینهی فعالیت ما فارسی است و برای فارسی

در حال کار روی این مسئله هستند .توشه فعالً یک سیستم

زبانها طراحی شده و اگر تصمیم بگیریم محتوای عربی ،برای

یکطرفه است که محتوایی را که از این طرف انتخاب شده ،کاربر

کشورهای عربی و با شهروندان عرب زبان بفرستیم ،احتماالً باید

میتواند عیناً دریافت کند .البته بدیهی است که بعد از اینکه

از یک ماهوارهی دیگر استفاده کنیم؛ ولی به هر حال

محتوا را دریافت کرد و روی کامپیوترش آورد ،اختیار با خودش

تکنولوژیاش تقریباً ثابت خواهد ماند و میتواند یک سری

است که کدام را بخواهد استفاده کند ولی در مرحلهی ضبط فعالً

مشخصات به آن زیاد یا کم شود ،اما اساس کار با ماهواره و از

قدرت انتخابی فراهم نیست و کاربر باید همه چیز را در همان

طریق ریسیور ،با محتوایی دیجیتال است.

طول یک ساعت-یک ساعت و نیم ضبط کند.

در واقع به علت اینکه پایه و اساس این پروژه ماهواره است ،در

ما در حال پیش بینی امکانی هستیم که مثالً فایلهای با حجم

هر جا که ماهوارهی یاهست یا ماهوارههای دیگر پوشش و گیرنده

باالتر و پایینتر را دو دسته کنیم که اگر آن اتفاق رخ دهد،

داشته باشد ،محتوای ما قابل دریافت است.

احتماالً کاربر این امکان را خواهد داشت که در همان مدت زمان،

آیا توشه همان اینترنت چمدانی است؟ اگر نه ،این نوع

گفتگو

آیا توشه فقط برای شهروندان داخل ایران قابل استفاده

ماهواره و رسیورهایی که در خانهها وجود دارد ،این کار را انجام

تعداد فایلهای بیشتری را دریافت کند.

نحوهی ارسال اطالعات ،برای نخستین بار است که در
دنیا مورد استفاده قرار میگیرد؟
توشه نه اینترنت است و نه چمدانی و به آن پروژه هیچ ارتباطی
ندارد و آن یک پروژهی دیگر است .توشه یک راه توزیع اطالعات
دیجیتال است؛ همانطور که به فرض سی.دی و دی.وی.دی یک
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گفتگو

شما بر چه اساس فایلها و محتواهای ارسالی را

بستهی روز جدید میفرستیم که اگر کسی نتوانسته بود آن را

انتخاب میکنید؟

ضبط کند -به صورت بازپخش ،-روز بعد امکان دریافت برایش

فضا و حجم اطالعاتی که میتوانیم بفرستیم ،آنقدر زیاد است که

فراهم شود .این مدلِ فعلی است اما شاید در آینده مقداری تغییر

تقریباً میتوانیم تمام محتوای فارسی که به صورت نوشته و

کند که آن هم به نظر کاربران و حجم محتوایی که ارائه میدهیم،

تصویری به طور روزانه منتشر میشود ،برای مخاطب ارسال کنیم.

بستگی دارد.

بنابراین تیمی که محتوای ما را جمعآوری میکند همانطور که

بستهای که فرستاده میشود ،حدود یک تا دو ساعت است و در

گفته شد به لحاظ حجمی محدودیت چندانی ندارد اما به دلیل

طول روز هم در حال تکرار است و مثالً اگر یک فرد صبح

اینکه ما برای یک سری مخاطب خاص محتوا فراهم میکنیم،

نتوانست این بسته را ضبط کند ،شب میتواند آن را ضبط بکند و

سعی داریم با تحقیقاتی که در این زمینه انجام میدهیم -اعم از

فعالً مکانیسمی وجود ندارد که اگر کاربر در این دو روز(که توضیح

پرسشنامه ،-از کاربرانمان بخواهیم که به ما پیشنهاد دهند چه

دادم به صورت پخش و بازپخش ارائه میشود) موفق به ضبط

چیزهایی را دوست دارند ببیند .در واقع مجموعهای از روشها را

نشد ،آن محتوا را بعداً دریافت کند؛ مگر اینکه ما کاری کنیم که

به کار میگیریم تا محتوایی که فرستاده میشود ،برای

فرضاً به صورت ماهانه یا هفتگی ،یک بار اینها را تکرار کنیم که

مخاطبانمان جذابیت داشته باشد .البته مخاطبان فارسی زبان

فعالً این کار انجام نشده چرا که اساساً حدود یک ماه است که این

عالیق مختلفی دارند؛ یکی شاید مسائل سیاسی و حقوق بشری

پروژه را اعالم عمومی کردیم و بیشتر میخواهیم از مخاطبانمان

برایش مهمتر باشد که خوشبختانه چنین منابعی بر روی اینترنت

بشنویم که چه چیزی نیاز دارند و در واقع در حال انجام نظر

وجود دارد و ما برایش ارسال میکنیم و یکی دیگر هم شاید دنبال

سنجی هستیم.

منابع سرگرمی و آموزشی باشد .در نتیجه تیم ما روی تمامی این

آیا پارازیتهای ماهوارهای بر کیفیت و امکان دریافت

موضوعاتی که تا امروز مطرح شده ،تمرکز میکند و سعی دارد

سیگنالهای توشه تاثیر میگذارد و امکان دارد دریافت

محتوای این بانک اطالعاتی را روز به روز غنیتر کند.
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فایلها را ناممکن کند؟

هر چند مدت یکبار بستهی قابل دریافت را بهروز

مزیتی که ماهوارهی یاهست دارد ،این است که عمود بر ایران

رسانی میکنید؟ آیا فایلها مدت مشخصی بعد از آپلود

است و به همین خاطر پارازیت نمیتواند -بر خالف ماهوارههای

حذف میشوند ،یا همواره امکان ضبط آنها وجود دارد؟

دیگری که شاید قبالً پرکاربرد بودند -بر روی خودِ این ماهواره

در حال حاضر روزی یک بار است منتها چون از طرف کاربران

تاثیری بگذارد؛ اما اگر در مواقعی ماشینهای پارازیت انداز ،دیش

درخواست شده بود ،ما هر روز بستهی روز قبل را هم همراه با

ماهوارههای مردم را هدف قرار بگیرند ،قاعدتاً کانال ما هم مصون
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این مورد خاص دارد ،این است که کاربر تصویری بر روی

مشکالت دیگر ،اطالعاتی که برای مخاطب جذابیت دارد ،در

تلوزیونش نمیبیند که اگر پارازیت رویش افتاد ،اذیتش کند و

دسترس او قرار گیرد .فکر میکنم این هدف و بنای اصلی

بخواهد کانال را عوض کند .کاربر در همان حالت احتمالی وجود

پروژهای است که ما روی آن کار میکنیم.

پارازیت هم میتواند یو.اس.بی اش را به رسیور وصل کند و ضبط

متاسفانه ایران به دالیل عدم سرمایهگذاری کافی در زمینهی

را شروع کند؛ البته ممکن است در این حالت الزم شود که مثالً به

اینترنت و سانسور شدید ،علیرغم داشتن جمعیت تحصیل کردهای

جای یک ساعت ،سه ساعت زمان برای ضبط صرف کند تا بتواند

که تشنهی اطالعات جدید است ،فاصلهی زیادی با بسیاری از

کل آن محتوا را بدون خدشهای دریافت کند ،اما در نهایت بسته را

کشورهای دنیا در زمینهی دسترسی به اینترنت دارد .ما اغلب با

دریافت میکند و این تفاوت عمدهاش با کانالهایی است که

کسانی از تهران و شهرهای بزرگ در تماس هستیم و به راحتی

تصویر دارند و اساساً بر مبنای تصویر واقع شدند.

فراموش میکنیم که بسیاری از ایرانیان دسترسی به اینترنت پر

از آنجایی که ما بارها در حال تکرار محتوا در طول روز هستیم،

سرعت ندارند و یا اگر هم دارند ،با مشکالتی مثل سانسور روبهرو

در صورت وجود پارازیت زیاد هم ،همان طور که اشاره شد صرفاً

هستند؛ همهی این مسائل در حالیست که خیلی از ایرانیان به

زمان ضبط طوالنیتر میشود و این تکنولوژی طوری طراحی

ماهواره و شبکههای ماهوارهای دسترسی دارند .از این رو،

شده که قسمتهایی که به دلیل پارازیت ناقص دریافت شدند ،با

سیستمی که ما ارائه کردیم ،دسترسی به این محتوای دیجیتال را

تداوم ضبط قابل ترمیم است و همین مسئله میتواند کمک کند

برای بسیاری از افرادی که در حال حاضر با این مشکالت دست

که اگر پارازیت در چندین ساعت از روز بود ،بتواند حداقل آن

به گریبان هستند ،فراهم میکند .همینطور وابستگی به اینترنت

فایلها را ترمیم کند و محتوای سالم به کاربر برساند.

را کمتر میکند که اگر روزی احیاناً حکومت تصمیم بگیرد -به هر

به طور کلی هدف شما از این تالش چیست و چه چیز

دلیلی ،-اینترنت را قطع کند ،یا سرعت آن را پایین بیاورد ،امکان

را دنبال میکنید؟

دیگری فراهم باشد که اطالعات به مردم رسانده شود.

هدف اصلی ما رساندن و آسان کردن دسترسی به اطالعات برای

عمدهی دارندگان ماهواره در ایران از خدمات افرادی

مردم است چرا که در این خصوص به هر حال موانعی در ایران و

تحت عنوان ”نصاب“ برای تنظیم ماهواره و کانالهای

حتی کشورهای دیگر وجود دارد .این موانع به مسائلی اعم از

آن استفاده میکنند .آیا شما برنامهای آموزشی دارید که اضافه

سرعت پایین اینترنت و یا ساختار عمرانی آن و همچنین سانسور

کردن رایگان یک کانال جدید را به یک کاریر خانگی آموزش

دولتی مربوط میشود و سیستمی مثل توشه این امکان را فراهم

دهد؟ اگر دارید عالقمندان چطور میتوانند به این برنامه دسترسی

گفتگو

از پارازیت نخواهد بود .با این حال تفاوت عمدهای که کانال ما در

میکند که به صورت رایگان و بدون هزینه و فارق از سانسور و

داشته باشند؟
خوشبختانه تیم ما راهنماییهایی در خصوص اینکه کاربر بداند
مرحله به مرحله چه باید کند ،طراحی کرده است؛ هم در قالب
فایل ویدئویی که با حجم پایین در کانال تلگرام ما هر چند وقت
یک بار قرار داده میشود و هم یک فایل پی.دی.اف راهنمای
تصویری ،به عالوهی سوالهای متداول که در وبسایت ما هم
موجود است .همچنین در صورت خطر فیلترینگ وبسایت (که
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اخیراً هم این اتفاق افتاده است) ،برای دسترسی آسانتر ،کاربر

معنی که این نرم افزار از منبع معتبری -که در واقع تیم توشه

نشانی:

باشد -میآید .بنابراین ،اگر در طی چند ماه آینده نسخهی دیگر و

 begir@toosheh.orgبفرستد تا این فایلها و هر آنچه که

عجیبی که رویش کارهای دیگری انجام شده باشد ،از طرف افراد

الزم دارد ،برایش ارسال شود.

دیگری منتشر شود ،کاربران میتوانند این مسئله را جهت مقایسه

نکتهی دیگر این است که ،بیشتر کسانی که در ایران ماهواره

در نظر بگیرند و نسخهی معتبر را دریافت و از آن استفاده کنند.

کافی

ست

یک

ایمیل

خالی

به

دارند ،به ماهوارهی یاهست هم دسترسی دارند چرا که در حال

استقبال از توشه تاکنون چطور بوده؟ آیا آماری از میزان

حاضر بیشتر کانالهای پر طرفدار فارسی زبان -چه خبری و چه

استفاده از توشه دارید؟

سرگرمی ،-روی این ماهواره که پارازیت کمتری هم رویش

واقعیت این است که استقبالی که صورت گرفته ،خود ما را هم به

میافتد ،هستند .مثالً کانالهای بی.بی.سی فارسی ،من و تو ،جِم

تعجب واداشت؛ فکرش را نمیکردیم و شاید برایش هم آمادگی

و فارسی وان ،همه بر روی یاهست هستند و هر کسی که بخواهد

نداشتیم .ما تا به حال حدود هزار ایمیل در بخش پشتیبانی

این کانالها را تماشا کند ،به معنی این است که یاهست را دارد و

(ساپورت) دریافت کردیم که محتوای این ایمیلها اعم از سوال و

در واقع ما هم روی همان ماهواره هستیم و کاربر فقط باید از

پیشنهادات مختلف است و خوب ما باید تک تک اینها را جواب

طریق رسیورش ،فرکانس کانال ما را پیدا کند و سپس شروع به

بدهیم که واقعاً کار زیادی را میطلبد.

ضبط کردن نماید.

همینطور تاکنون بیش از  1هزار نفر عضو کانال تلگرام توشه

آیا استفاده از توشه -چه نرم افزار طراحی شده و چه

شدند و با توجه به اینکه این کانال صرفاً برنامههای روزانه را

دریافت سیگنال و دانلود فایلها ،-میتواند خطرات

میفرستد و هیچ استفادهی دیگری جز این ندارد ،نشان دهندهی

امنیتی برای کاریران به همراه داشته باشد؟

این است که حداقل  1هزار نفری ،دنبال این هستند که ببینند

خطر امنیتی ،به هیچ وجه وجود ندارد؛ چرا که سیستم ما طوری

برنامههای روزانهی ما چه هست تا سعی کنند آنها را دانلود کنند.

طراحی شده که فرستادن اطالعات ،یکطرفه است و کاربر

بر اساس این شواهد ،تا اینجا استقبال خیلی خوبی صورت گرفته

همانطور که هر گونه محتوا یا ویدئوی کانال دیگری را میتواند

و ما هدفمان این است که اطالع رسانی در این خصوص را

روی یو.اس.بی اش دخیره کند ،با همان مکانیسم ویدئویی را که

بیشتر کنیم تا همهی کسانی که ماهواره دارند و چنین محتوایی

ما بر رویش فایل مخفی کردیم ،ضبط و سپس به کامپیوترش

برایشان جالب است ،در موردش بشنوند و شروع به استفاده از آن

منتقل میکند.

کنند.

همچنین ما هم متخصصان امنیت شبکه داریم و هم با

همینطور توشه از طرف موسسات زیاد و مختلفی مورد استقبال

متخصصان نرم افزار قابلی کار میکنیم که امنیت دیجیتال

قرار گرفته و این موسسات محتوای ویدئویی یا پی.دی.اف شان را

کاربران برایشان اهمیت بسیاری دارد؛ بر این اساس مشکل امنیتی

برای ما فراهم کردند که ما آن را به بستههای روزانهمان اضافه

ندارد اما به هر حال یک بخشی از مسئله هم اعتماد کاربر به این

کنیم؛ این محتواها آموزشی ،حقوق بشری و حتی در رابطه با

سیستم است .تا امروز هم ،بیش از  91هزار نفر نرم افزار ما را

تکنولوژی است که اضافه کردن تمامیشان را در برنامهمان قرار

دانلود کردند و هیچ گونه مورد شکایت یا گزارشی مبنی بر اینکه

دادهایم.

سیستم من خراب شده ،دریافت نکردیم .ضمن اینکه ما به زودی

چشم اندازه توشه چیست؟ آیا قرار است امکانات

نسخهی امضا شدهی نرم افزار دسکتاپمان را هم برای کاربران

دیگری نیز به آن اضافه شود؟

از نظر تکنولوژی ما میخواهیم اجازه دهیم که مردم از طریق

ارسال میکنیم و آن امضا ،مهر تاییدی بر این امنیت است؛ به این
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دریافت کنند که دیگر نیازی به کامپیوترهای خانگی و لپتاپ هم

به عالوه ،از لحاظ محتوا هم بنا داریم که شبکهی ناشرانی را که

نباشد .در واقع ما هدفمان این است که چیزهایی را که برای این

با آنها کار میکنیم ،هرچه بیشتر گسترش دهیم .بههرحال اگر

کار نیاز است ،کمتر و کمتر کنیم.

بنا به این است که به کاربر اطالعات بیشتری را بدهیم –چه در

جدا از این هدف ،ما میخواستیم نشان دهیم و نشان دادیم که در

رابطه با تفکر انتقادی و چه حتی محتوای سرگرمی ،-این مسئله

ایران و جوامع مشابه ،که به هر دلیل متاسفانه ایزوله شدند و از

به نفع کاربر توشه خواهد بود که بتواند از طیف وسیعتری از

دنیا دور افتادند ،راههایی برای شکستن سدهایی که مانع اطالع

ناشران ،محتوا دریافت کند .به همین خاطر ما از تمام تولید

رسانی میشود ،وجود دارد و باید از طریق همین راهها ،ارتباط

کنندگان برنامهها ،چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان ،که

بهتری برقرار کنیم و امید داریم که بقیه هم کمک کنند و

بخواهند بیایند و با ما کار کنند تا از این طریق مطالبشان را به

ایدههای مشابهی یا ایدههای دیگری پیدا کنند تا این سد شکسته

دست تعداد بیشتری از فارسی زبانان برسانند ،استقبال میکنیم.

شود و هر کسی ،در هر جای دنیا که هست ،بتواند به اطالعات به

با تشکر از توضیحات شما و وقتی که در اختیار

روز دنیا و در هر زمینهای ،به راحتی دسترسی داشته باشد و کسی

ماهنامهی خط صلح قرار دادید.

گفتگو

تلفن همراه و متصل کردن آن به رسیور ،بتوانند این محتوا را

هم نتواند جلویش را بگیرد.

عکس ماه
توزیع کیسههای زباله میان مسافرین نوروزی و شهروندان در  53بدر شهرستان کردکوی  -عکس از گلستان 99
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پرونده ی ویژه

رنج تلخ دستفروشی ،از دیروز تا امروز
متاع خود مشغول بودند .بخشی این دست فروشان دیروزین ،از
اهل شهر و فقرا بودند که اندکی اما عمده از دستی میخریدند و

اجتماعی

علی کالئی

در بازار خرد اما قدری بیشتر میفروختند .عموماً قیمتهایشان
هم از مغازههای رسمی پایینتر بود اما هرچه بود هزینهی

فعال حقوق بشر
زمان زیادی نگذشته است .شاید حدود دو دهه .دو دهه از زمانی
که صدای دوره گردان در کوچههای شهرهای ما صدایی آشنا بود.

دوره گردی که وارد میشد ،مردمان دورش را میگرفتند و هر
آنچه میخواستند ،از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را ،تامین میکرد.
صدای نمکیها و نان خشکیها و یا خرید وسایل کهنه و یا پنبه
زن هایی که با آن ابزار بلند و باالیشان و در هنگام زدن پنبه برای
تشک و بالشت و وسایل مورد نیاز خواب و
آرامش مردمان ،نوای تار مانندی را روانهی
گوشهای اهالی محل میکردند.
زمانی گذشت .آرام آرام همان دوره گردها
کم و کمتر شدند .اما بر تعداد دست فروشان
افزوده شد .دستفروشانی که در دوران حضور
دوره گردها نیز حضور داشتند .اما این بار به
حاکمان بالمنازع خیابان بدل شده بودند.
داستانی از پیوند این دو که به بسیار دور
ترها بر میگردد.
تا پیش از مشروطه ،دکان داران بازار در

ایران و در گذرهای سنتی و چارسوقها ،هر

فروشان و همچنین دوره گردان در شهرها ”کولیها“ بودند.
روزگار اما با انقالب مشروطهی مردم ایران ،به دورهای پسای آن
میرسد و جان و جهان ایرانی دگرگون میشود .اولین قانون
شهرداریها یا بلدیهی آن روز ،در  52خرداد  5911شمسی تدوین
میگردد و سه سال طول میکشد تا اولین بلدیه در پاتخت ،در
تهران ،در  5912شمسی تاسیس شود .اما این بلدیهها به دلیل
مشکالت قانونی و عدم توان برای کار

اولین قانون شهرداریها یا بلدیهی آن روز،
در  19خرداد  1286شمسی تدوین میگردد و عمرانی در شهرها از تفوق برخوردار نبودند و
سه سال طول میکشد تا اولین بلدیه در سرانجام در سال  5921شمسی ،نمایندگان
پاتخت ،در تهران ،در  1289شمسی تاسیس مجلس شورای ملی با پیشنهاد دولت با
شود .اما این بلدیهها به دلیل مشکالت قانونی انفصال انجمنهای بلدی موافقت کردند .با
و عدم توان برای کار عمرانی در شهرها از ترمیم ضعفهای قانونی بلدیهها و تا آغاز
تفوق برخوردار نبودند و سرانجام در سال
سلطنت پهلوی اول ،جمعاً  51بلدیه در ایران
 1290شمسی ،نمایندگان مجلس شورای ملی
راه اندازی شد(5( .
با پیشنهاد دولت با انفصال انجمنهای بلدی
موافقت کردند .با ترمیم ضعفهای قانونی اما همین بلدیهها حال ماموریتی جدید یافته
بلدیهها و تا آغاز سلطنت پهلوی اول ،جمعاً بودند .بلدیه آمده بود به خیابانها نظم و
 16بلدیه در ایران راه اندازی شد.
نسقی بدهد و شرایط را منظم کند .پس

کدام حجرهای داشتند و نامی و بساطی .هر کدام اعتباری داشتند
و حضوری و روزگاری .اما در کنار ایشان ،غریبانی که برای گذران
امور به شهرها میآمدند و یا کسانی که توان مالی درستی برای
خرید یک حجره را نداشتند نیز امکان کسب خود را همیشه فراهم
شماره  59میدیدند .در میدان شهر و یا در کنار پلهی حجرهها بساط اندک
فروردین خود را از آنچه برای عرضه داشتند پهن میکردند و به عرضهی
1395

خانوادهی عیالوار فروشنده در میآمد .بسیاری از این دست

فروش و مغازه و وضعیت شهر هم باید منظم
شود .اما آنچه منظم شدنی نبود ،دست فروشان بودند .پس
برخورد حاکمیتی با دست فروشان آغاز شد .امری که تا امروز نیز
ادامه دارد.
دوره گردها از روستاها آغاز کردند .در روستاها نه واحد فروش
مشخصی برای کاالها بود و نه صاحبان کاالها تمایلی داشتند که
از شبکهی توزیع رسمی استفاده کنند .شبکهی توزیع رسمی به
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فروش کاالهایشان با همان سبک پیشین پرداختند .اما باید

یک کاال و سختی حمل این کاال ،افزایش تقاضا ،به حضور مستمر

زمانها میگذشت تا در ایران عصر پهلوی اول و دوم ،و همچنین

و بادوام و با وسیله (چهارچرخ) و نام و نشان برای حفم مشتری

دو دههی اول جمهوری اسالمی ،بخش اعظمی از این دوره

مهم شد .سوم ،نابسامانی نظام شغل و کار که به بیکاری مزمن در

گردها به دست فروشانی بدل میشدند که در یک مکان ثابت

شهرها دامن زد ،عدهای را به این نوع مشاغل ترغیب کرد .نیاز

بنشینند و برای خود حق آب و گلی پیدا

دست فروشان امروز از مغضوبین

مشتری،

تمرکز

جمعیت

و

اصل

پرونده ی ویژه

دوره گردها تنها در روستاها باقی نماندند .به شهرها هم آمدند و به

مییافت .دوم ،درخواست افراد و خانوادهها در خرید چندین کاال تا

اجتماعی

معنای دستهای در میانه و هر کدام حق حساب خودشان بود .اما

به حضور بیشتر و بادوامتر دورهگرد در قالب دستفروش افزایش

کنند و به اصطالح سرقفلی آن بخش از ساختار شهرداریها و نظم و نسق رسمی و یکجانشینی ،فقر و بیکاری و ارزان فروشی
خیابان را از آن خود کنند .دکتر تقی آزاد حکومتی جامعهاند .بر مبنای مادهی  11قانون در کنار هم موجب شدند ،تا دورهگردی
ارمکی ،جامعه شناس ایرانی و استاد

شهرداریها جزو مظاهر سدمعبر تشخیص

متوقف شده و پدیدهی دستفروشی ظهور

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در داده میشوند و به این بهانه با ایشان برخورد کند .البته طی زمان ،عوامل دیگری در
ارتباط با دالیل تبدیل شدن دوره گردها به میشود .اما زمانی این کار محبوب قلوب بود و توسعه و فراگیری دستفروشی در شهر
دست فروشان میگوید” :در تبدیل دورهگرد

شاید دلمشغولی نوجوانانی که تازه دست و

تهران موثر شدند .یکی از عواملی که

به دستفروش چندین عامل تعیینکننده

پنجه نرم کردن با بازار کار را میخواستند

موجب گسترش دستفروشی در شهر

بودند :اول ،هر چه تمرکز افراد در محلهها و

بیاموزند.

تهران شد ،فقدان ساماندهی توزیع کاال در
شهرها در قالب فروشگاهها و میدانها

کوچهها و خیابانهای شهر بیشتر شد ،نیاز

شماره 59
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گروهی از زنان در حال خرید از یک فروشندهی دوره گرد در دورهی پهلوی  -عکس از مرکز اسناد انقالب اسالمی
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اجتماعی

پرونده ی ویژه

بود(9(“.

دستفروش تحصیل کرده -آری تحصیل کرده ،-به عضویت در

دست فروشان امروز از مغضوبین ساختار شهرداریها و نظم و

شورای شهر مهاباد رسید .او که مدرک کارشناسی خود را در

نسق رسمی و حکومتی جامعهاند .بر مبنای مادهی  11قانون

رشتهی شیمی دریافت کرده ،در پوستر تبلیغاتی خودش در همان

شهرداریها جزو مظاهر سدمعبر تشخیص داده میشوند و به این

زمان چنین اعالم کرده است” :اینجانب محمد چکول کاندیدای

بهانه با ایشان برخورد میشود .اما زمانی این کار محبوب قلوب

چهارمین دورهی شورای اسالمی شهر مهاباد با دستانی خالی اما

بود و شاید دلمشغولی نوجوانانی که تازه دست و پنجه نرم کردن با

سرشار از امید به خدا اعالم میدارم حقیر بعد از چندین سال

بازار کار را میخواستند بیاموزند.

دستفروشی برای اثبات حسن نیت لیست اموال دارایی منقول و

بسیاری از نوجوانان متولد دهههای  91و  11و متولدین اوایل

غیرمنقولام را به مردم شریف اعالم میدارم“.

دههی شصت باید در خاطر داشته باشند ،تابستانهای بی درسی را

دستفروشی روزگاری عالوه بر ناپسند نبودن ،مدال افتخاری بر

که با پول اندکی از والدین ،یا از داشتهی دیروز ،یا ذخیره ی پول

گردن فرد بود .اصالً زمانی باالخص پس از پیروزی انقالب،

توجیبیهای روزهای مدرسه بساطی علم میکردند و از تخم مرغ

داشتن سابقهی دستفروشی به تشخصی برای حاکمان تازه بر

شانسی تا پفک و لواشک و هزار و یک متاع خورنی و غیرخوردنی

تخت نشسته پس از پیروزی انقالب ،باالخص پس از نخست

را به مردمان میفروختند .درآمد اندکی کسب میکردند و گرچه

وزیری رجائی بدل شد؛ وقتی محمدعلی غضنفری ،که خبرگزاری

این درآمد کفاف هیچ هزینهای را نمیداد ،اما نشان تشخصی با

فارس او را پیرمردی ” انقالبی ،بسیجی ،رزمنده و جانباز“

آن نوجوان بود که تابستانش را نه با بطالت که با کار اقتصادی

میخواند ،از رجائی می گوید ،از خاطرات دستفروشی خود به همراه

ادامه داده است .قطعاً بسیاری از

خوانندگان جزو طبقهی متوسط جامعهی
ایرانی که آن روزها را تجربه کردهاند،
حرف نگارنده را -که خود نیز چنین
کرده ،-تصدیق میکنند.
هنوز هم و با وجود برخورد سخت و
چکشی با دستفروشی از سوی حاکمیت،
اهل هنر و ورزش ابایی از این ندارند که
بگویند روزگاری را دستفروشی کردهاند و
از این راه امرار معاش نمودهاند .کیانوش
عیاری ،نویسنده و کارگردان ایرانی در
اولین گام آشنایی با کسب درآمد،
دستفروشی کرده است ((3؛ یا رضا
شماره 59
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محمدعلی رجائی ،نخست وزیر و بعد
انقالب به گفتهی بنیانگذار نظام جدید ،انقالب
پابرهنهها بود .البته قرار بود که دنیا و آخرت مردمان
با نظام جدید آباد شود .انقالبی که بخشی از پیاده
نظام آن همین حاشیه نشینان فقر زده بودند و
دستفروشی یکی از ابزارهای مبارزاتی و مخفی کاری
در آن بود .اما پس از پیروزی و به طور مشخص پس
از جنگ ،کشتیبان را سیاستی دگر آمد .برخوردها
شدید و شدیدتر شدند .و البته لشکر بیکاران و فقرا
هم وسیع و وسیعتر .یک مقام مسئول در وزارت راه و
شهرسازی نقل میکند که حدفاصل سالهای 1384
تا  ،1391جمعیت تهران ده درصد کمتر ،اما جمعیت
حاشیه نشینان تهران ،که امروز نام جدید حومه به
خود گرفته است ،دوبرابر شده است.

عنایتی ،فوتبالیست ارزنده و مهاجم
گلزنی که سالها در تیم فوتبال استقالل تهران بازی کرده است
نیز زمانی در مشهد دستفروشی میکرد.

((1

((9

اصالً بگذارید مثالی دیگر بزنم .در سال  29در شهر مهاباد یک

رئیس جمهور جمهوری اسالمی میگوید.
و ظاهراً و بر اساس این خاطرات،
دستفروشی به روشی برای پنهان کاری و
رد یا پخش کردن اعالمیهها بدل شده
بود.

((1

انقالب به گفتهی بنیانگذار نظام جدید،
انقالب پابرهنهها بود .البته قرار بود که
دنیا و آخرت مردمان با نظام جدید آباد
شود .انقالبی که بخشی از پیاده نظام آن
همین حاشیه نشینان فقر زده بودند و
دستفروشی یکی از ابزارهای مبارزاتی و
مخفی کاری در آن بود .اما پس از
پیروزی و به طور مشخص پس از جنگ،

کشتیبان را سیاستی دگر آمد .برخوردها شدید و شدیدتر شدند .و
البته لشکر بیکاران و فقرا هم وسیع و وسیعتر .یک مقام مسئول

در وزارت راه و شهرسازی نقل میکند که حدفاصل سالهای
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گزارش دیگری نیز حکایت از آن دارد که

شب دویدن ،در سرما و گرما از این سو به آن سو رفتن ،با ماموران

حدفاصل سالهای  11تا  ،29و با وجود رشد جمعیت جویای کار

شهرداری و مغازه دارها و هزار و یک مامور مدعی و غیر مدعی

در ایران ،تعداد شغلها رشدی نداشته است و در حدود  95میلیون

سروکله زدن و موش و گربه بازی کردن و فروختن جنس به مردم

دوبرابر شده است.

ثابت مانده است.

((.

((1

به این مسئله

اضافه کنید که بنا به گفتهی رئیس
انجمن جمعیت شناسی ایران در شهریور
 ،23ایران در دوران پنجرهی جمعیتی
قرار دارد و نزدیک به یک سوم این
جمعیت ،را افراد مابین  91تا  91سال
تشکیل میدهند که همگی جویای کار
هستند.

((2

جویای کارند اما تعداد کار ثابت است.
تعداد ثابت و جمعیت بیکاران در حال
رشد .دستشان کوتاه و خرما بر نخیل.

اما بخشی از همین جمعیت جویای کار،
باالخص زمانی که امکان یافتِ کار پیدا
نمیکنند ،دست به دستفروشی میزنند.
دستفروشی میکنند تا سرشان باال

بسیاری از نوجوانان متولد دهههای  91و  11و
متولدین اوایل دههی شصت باید در خاطر داشته
باشند ،تابستانهای بی درسی را که با پول اندکی از

والدین ،یا از داشتهی دیروز ،یا ذخیرهی پول
توجیبیهای روزهای مدرسه بساطی علم میکردند و از
تخم مرغ شانسی تا پفک و لواشک و هزار و یک متاع
خورنی و غیرخوردنی را به مردمان میفروختند .درآمد
اندکی کسب میکردند و گرچه این درآمد کفاف هیچ
هزینهای را نمیداد ،اما نشان تشخصی با آن نوجوان
بود که تابستانش را نه با بطالت که با کار اقتصادی
ادامه داده است .قطعاً بسیاری از خوانندگان جزو طبقهی
متوسط جامعهی ایرانی که آن روزها را تجربه کردهاند،
حرف نگارنده را -که خود نیز چنین کرده ،-تصدیق
میکنند.

و شبانگاه با چندرغازی در آمد به
خانه برگشتن .خاطرم هست در حدود

پرونده ی ویژه

نشینان تهران ،که امروز نام جدید حومه به خود گرفته است،

که ریشه در عزت نفس آنها دارد .ساده نیست از سحرگاه تا بوق

اجتماعی

 5319تا  ،5325جمعیت تهران ده درصد کمتر ،اما جمعیت حاشیه

باشد ،نیازمند کسی نباشند و با عزت زندگی کنند؛ عزت اقتصادی

سال  ،11زمانی که در خانهی
کودکان کار و خیابان دروازه غار
روزهایی را برای خدمت میرفتم
پسرکی را دیدم  51ساله .روزی
عصبانی به درون محوطهی خانه
کودکان کار آمد .وقتی با او همکالم
شدم از تاهلش گفت و از اینکه
بستههای دستمال کاغذی را برده تا
در میدان آریاشهر ،صادقیه تهران

بفروشد ،اما ماموران مترو کل
مایملک او را مصادره کردهاند .او
میگریست و از من میپرسید چه
کسی نان زن و بچهی مرا میدهد؟!

اما داستان دست فروشان تنها با گریستن تمام
نمیشود .ناگاه یونس عساکرهای و دهها یونس
عساکره پیدا میشوند و با خودسوزی و
خودکشی از مسئوالن میپرسند که اگر این
شغل نه ،پس چه کسی جواب شکمهای گرسنه
و سرهای بی سقف فرزندان آنها را خواهد داد؟
در یاری دست فروشان و این مصیبتی که پیش
آمده اما همیاران جامعهی مدنی کوشا هستند و
اگر صدای ایشان نبود ،شاید صدای این همه
دست فروش تحت ستم به این راحتیها شنیده
یک لحاف دوز دوره گرد در خیایان پیروزی تهران  -عکس از آیینه شهر

28

نمیشد .ایشان در راستای همین تالش
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نامههای مفصلی را با امضای حدود  111امضا ،از استاد دانشگاه تا

شهردارش بارها در رقابت ریاست جمهوری شکست خورده و به

و کمپینی به نام

شهرداریاش بازگشته ،با نیروهایی با نامهای مختلفی چون

”دستفروشی را حمایت کنید ،نه حذف“ تشکیل دادهاند تا به یاری

”حریم بان ،شهربان ،رفع سد معتبر و قس علیهذا“ به جان دست

دستفروش به مقامات فرستاده اند

((51

اجتماعی

این طبقهی آسیب پذیر جامعهی ایران بپردازند.

((55

فروشان میافتاد و با ضرب و شتم شدید آنها ،اموالشان را به

این فعالین همچنین تالش کردهاند تا پای اتاق اصناف را به میدان

غارت میبرد و دست آخر دست فروش بیچاره میماند ،بی آهی در

بکشانند .دستفروشان را به رسمیت بشناسند و تالش کنند تا این

بساطی.

دستفروشی با حضور همین دست فروشان ،سازماندهی شود و

ایضاً داستان سازماندهی توسط شهرداری ،اگر قرار است بر صبغه

سازوکار و ساختاری پیدا کند .ایشان تالش میکنند تا متهم ردیف

و سابقهی دیگر سازماندهیهای دیگر این نهاد باشد میشود

اول در آزار دست فروشان یعنی شهرداریها را به تعامل بکشانند.

حکایت ما را به تو امید نیست شر مرسان! چرا که هر سازماندهی

و شهردار هم در زبان گاه سخن از مهر میگوید .شهردار تهران در

و ساماندهی و عضویت در هر مکانی و مسئلهای ،نیازمند پولی

جایی میگوید که” :ما نمیخواهیم با دست فروشان مخالفت کنیم

است و حق فالن و بهمان به دست فروش بخت برگشته بسته

و جلوی اینها را بگیریم چرا که شرایط اشتغال را میفهمیم و

میشود و آخر سر او هر چه هم در میآورد باید به حلقوم

متوجه هستیم که بسیاری از خانوادهها به این کار نیاز دارند “.اما

شهرداریای بریزد که به همهی شهر ،از خیابان تا خانه و همه

بعد سردار ،دکتر ،خلبان قالیباف ادامه

چیز ،به چشم درآمد شهری نگاه

میدهد که ”ما نمیخواهیم نان

این فعالین همچنین تالش کردهاند تا پای اتاق اصناف را به میکند و بعد البته بودجهی

اینها ( دستفروشان )را قطع کنیم

میدان بکشانند .دستفروشان را به رسمیت بشناسند و تالش

بلکه میخواهیم آنها را ساماندهی

کنند تا این دستفروشی با حضور همین دست فروشان،

دولتیاش هم به موقع میرسد!

مسئلهی دست فروشان در تهران

کنیم به نحوی که فروش آنها باید سازماندهی شود و سازوکار و ساختاری پیدا کند .ایشان تالش و در ایران به مسئلهای بغرنج بدل
در زمان و مکان معین و با اقالم

میکنند تا متهم ردیف اول در آزار دست فروشان یعنی

شده که دخالتهای حکومتی نیز

مشخص صورت گیرد“ و ایضاً از

شهرداریها را به تعامل بکشانند .و شهردار هم در زبان گاه

خود بر این مصیبت افزوده است.

مشخص کردن روز برای ارائه و سخن از مهر میگوید .شهردار تهران در جایی میگوید که” :ما متاسفانه حکومت ،استقالل اصناف
فروش

دست

میگوید.

((59

فروشان

سخن نمیخواهیم با دست فروشان مخالفت کنیم و جلوی اینها را را هم به رسمیت نمیشناسند تا
بگیریم چرا که شرایط اشتغال را میفهمیم و متوجه هستیم که کنار برود و بگذارد همین جمع

دقیقاً مشخص نیست که شهردار بسیاری از خانوادهها به این کار نیاز دارند “.اما بعد سردار ،دکتر ،دستفروشان برای خود نظم و
تهران خود نمیداند یا خود را به

خلبان قالیباف ادامه میدهد که ”ما نمیخواهیم نان اینها

نسقی برپا کنند و بعد با شهرداری

ندانستن زده است .چرا که زمان و ( دستفروشان )را قطع کنیم بلکه میخواهیم آنها را ساماندهی و حکومت به مذاکره بنشینند.
مکان مشخص کردن و اقالم و کنیم به نحوی که فروش آنها باید در زمان و مکان معین و با متاسفانه این مبنا که همهی امور
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جنس مشخص کردن برای دست

اقالم مشخص صورت گیرد“ و ایضاً از مشخص کردن روز

میبایست دست نشانده باشد

فروشان ،که بر مبنای نیاز بازار و

برای ارائه و فروش دست فروشان سخن میگوید.

موجب شده تا استقاللی برای هیچ
فرد و صنفی باقی نگذارد.

مکان عرضه در زمانهای مختلف
سال مکان خود را تغییر میدهند و این طبیعت این کار است به

دستفروشی میوهی شب عیدی در خیابان شادمان به خشونت

شوخی بیشتر شباهت دارد؛ و بعد همین شهرداری که البته

کشیده میشود و با دست فروش بخت برگشته در خیابانی که

29

فروشان تهیه میکنند و بسیار هم راضی هستند برخورد میکنند.

فارس 59 ،بهمن ماه 5329

دست فروش دیگری در تهران خودسوزی میکند.

((53

برخورد،

خودسوزی ،غارت امول و هزار و یک مصیبت دیگر .امروز سهم

 -.رنجیپور ،علی” ،بحران دستفروشی؛ خانهام آتش گرفته است“ ،وبسایت
بیبیسی فارسی 51 ،اسفندماه 5329

پرونده ی ویژه

اتفاقاً اهل محل میوهی خود را از میوه فروشیها و همین دست

” -1روایت مبارزی که با شهید رجایی دستفروشی میکرد“ ،خبرگزاری

 -1هاشمخانی ،میثم” ،توسعهی دستفروشی قانونی ،ضروریست“ ،روزنامهی

حضراتی که مدعای تامین امنیت از غرب تا شرق گیتی را هم

” -2ایران در فرصت طالیی پنجرهی جمعیتی قرار دارد“؛ گفتگو با رئیس

دارند!

انجمن جمعیت شناسی ایران ،خبرگزاری مهر 51 ،شهریورماه 5323

اجتماعی

دستفروشان از ماموران امنیت بان در تهران و ایران این است.

شهروند

 – 51ر.ک به ”نامه سرگشاده حمایتی از دستفروشان“ ،وبالگ دیگرشهر
ارجاعات:
 -5برای اطالعات بیشتر به وبسایت وزارت کشور ،بخش تاسیس شهرداری،
مراجعه کنید.
” -9دستفروشی چرا و چگونه پدید آمد؟“؛ گفتگو با دکتر آزاد ارمکی،
روزنامهی دنیای اقتصاد 5. ،بهمن ماه 5329
 -3ر.ک به باشگاه خبرنگاران جوان

 –55حبیبزاده ،شکوفه” ،قربانیان چندگانه ،کف خیابان“ ،روزنامهی شرق،

 99اسفندماه 5329
 –59چگونیان ،حمید” ،شهرداری تهران و دستفروشان :در همچنان بر همان
پاشنه میگردد“ ،وبسایت یکشهر 1 ،تیرماه 5329
” -53جزییات ماجرای خودسوزی مرد دستفروش در تهران“ ،تابناک55 ،
اسفندماه 5329

 -9ر.ک به وبسایت مشرق نیوز
” -1بالل فروشی که نفر دوم شورای شهر مهاباد شد“ ،خبرگزاری مهر1 ،
تیرماه 5329
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پرونده ی ویژه

مواجهه با پدیدهی دستفروشی؛ از امکان تا واقعیت
سالهای اخیر ،فشار معیشتی بسیار سنگینی را تحمل کردهاند و
بهعالوه هیچ مجرایی هم برای طرح مصیبتهای اقتصادی خود

اجتماعی

محمد محبی

نداشتهاند .اما اگر بخواهیم قدری دقیقتر توضیح دهیم ،باید اشاره
کنیم که آسیبپذیری شدیدتر خانوارهای محروم ،از رکود

کارشناس ارشد حقوق بینالملل
هرچند سابقهی دستفروشی در ایران به گذشتههای دور
بازمیگردد ،اما رشد چشمگیر این پدیده طی سالهای اخیر که با

بحران اقتصادی اخیر نیز همراه بوده بهعنوان یک پدیدهی خاص
مورد توجه قرارگرفته است .در تمام ایام سال و در تمام سطح
خیابانها و گذرها دستفروشان حضور دارند که تعداد آنها در ایام
خاص مانند زمان بازگشایی مدارس و عید نوروز چند برابر میشود.
در شرایطی که اقتصاد کشور توانایی ایجاد شغل به میزان تقاضا را
ندارد ،همین پدیدهی دستفروشی بسیاری از جوانان این کشور را،
هرچند غیرپایدار ،شاغل کرده است .اما در این میان برخی از مردم
این دستفروشان را مخل آسایش خود میدانند و از سوی دیگر
برخی از مغازهداران آنها را مانع کسب و کار تلقی میکنند.
بر همین اساس آسیبشناسی پدیدهی
دستفروشی و نحوهی مواجهه و برخورد با

اقتصادی ناشی از فقدان ”درآمد ناشی از سرمایهگذاری“ در
خانوارهای آسیبپذیر و در نتیجه وابستگی کامل این خانوارها به
”درآمد ناشی از اشتغال“ است .بنابراین هر نوسانی در بازار اشتغال،
به سرعت به تالطم شدید در وضع معیشت خانوارهای آسیبپذیر
منجر میشود.
دالیل ظاهری افزایش پدیدهی دستفروشی
در واقع به دلیل تحریمهای ظالمانه و نیز سوءمدیریتها ،تعداد
کل شغلهای موجود در کشور در فاصل سالهای  ۴۹۲۶تا ،۴۹۳۰
تقریباً هیچ رشدی نداشته و در حوالی  ۰۴میلیون شغل ثابت مانده
است .این مساله در کنار رشد مستمر جمعیت جویای کار ،باعث

شده که از یک طرف خانوارهای آسیبپذیر موقعیتهای شغلی
کمتری داشته باشند و از طرف دیگر قدرت چانهزنی آنها در

براساس پژوهشهای مختلف ،یکی از نتایج

آن به موضوعی مهم تبدیل شده است چرا تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیبپذیر ،آن
که هماکنون بخشی از شاغالن را در

است که باعث میشود این خانوارها به سرعت

برمیگیرد.

هزینههای آموزش و سالمت را از سبد هزینهای

متاسفانه بخش بزرگی از بار اقتصادی خود خارج کنند .برای مثال در پژوهش اخیری که

تحریمهای سالهای اخیر ،بر دوش

چند اقتصاددان انجام دادهاند ،براساس نتایج

آسیبپذیرترین گروههای جامعه بوده است .پیمایش ”بودجهی خانوار“ مرکز آمار ایران ،برآورد
اتفاقات فاجعهبار و دردناکی مانند شده است که در استانهای سیستانوبلوچستان،
خودسوزی دستفروش خرمشهری و یکی

کردستان ،خراسانجنوبی و بوشهر ،حدود ۰۱

دیگر از هموطنانمان در تهران در آستانهی درصد خانوارهای دارای دانشآموز ،ماهانه زیر هزار
شماره  59سال جدید ،نماد تلخ درماندگی میلیونها
فروردین خانوار گروه آسیبپذیری است که در
1395

تومان به آموزش دانشآموزان خود اختصاص
دادهاند.
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زمینهی دریافت دستمزد کاهش یابد (به
دلیل افزایش ”مازاد افراد جویای شغل“(.
براساس پژوهشهای مختلف ،یکی از
نتایج تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای
آسیبپذیر ،آن است که باعث میشود این
خانوارها به سرعت هزینههای آموزش و
سالمت را از سبد هزینهای خود خارج
کنند .برای مثال در پژوهش اخیری که
چند اقتصاددان انجام دادهاند ،براساس
نتایج پیمایش ”بودجهی خانوار“ مرکز آمار
ایران ،برآورد شده است که در استانهای
سیستانوبلوچستان،

کردستان،

خراسانجنوبی و بوشهر ،حدود  ۰۱درصد

طبیعتاً این مساله از یک طرف پدیدهی ”به ارث رسیدن فقر“ را

تصور می شود و اکثر ما قبول داریم در زمانی که هم عرضه و

تشدید میکند ،از طرف دیگر ریسک رشد انواع جرم و

هم تقاضا به میزان نسبتاً باالیی در حوزهی دستفروشی وجود دارد،

ناهنجاریهای اجتماعی را پدید میآورد و در کنار اینها فجایعی

به هیچ عنوان واقعبینانه و امکانپذیر نیست که دستفروشی را

را از جنس فاجعهی تلخ و اشکبار خودسوزی دستفروش

بهطور کامل ممنوع کنیم .اصالً فرض کنیم بتوانیم یک مکانیزم

خرمشهری  ۹۰ساله با دو فرزند ایجاد میکند .بنابراین بسیار

حجیم نظارتی ایجاد کنیم که قادر باشد از دستفروشی در همه

منطقی است که در عصر پساتحریم ،یکی از کلیدیترین

جای کشور جلوگیری کند؛ این اتفاق ،به معنای آن است که در

اولویتهای ما ،اصالح سیاستهای مرتبط با فقرزدایی در کشور

غیاب وجود اشتغال کافی ،گروهی از خانوارهای آسیبپذیر را

باشد؛ از سیاستهای کالن فقرزدایی گرفته تا سیاستهای خرد

مجبور میکنیم که به سمت راههای غیرمشروع برای کسب درآمد

مانند قوانین ناظر بر فعالیت دستفروشان.

بروند.

آیا راه حلی هست؟

وظایف جامعه و حاکمیت در قبال پدیدهی دستفروشی

به نظر میرسد که درحال حاضر ،برخی از سیاستهای حاکمیت

در حوزهی افکار عمومی ،کنش منطقی و اخالقی این است که

در قبال هموطنان زحمتکش دستفروش ،به سمت برخوردهای

تکتک ایرانیها بهویژه صاحبان تریبونهای رسانهای ،توجه کنند

”غیرواقعبینانه“ منحرف شده است .این مساله  ۰ریشهی کلیدی

که دستفروشان ،به معنای خردهفروشانی که وسع مالی پرداخت

دارد .اوالً متاسفانه در ”افکار عمومی“ خود ،قشر دستفروشان را

اجاره برای یک مغازه را ندارند ،شغلی دقیقاً از جنس مغازهداران

یک قشر غیرمولد و دارای ”شغل کاذب“ مینامیم .ثانیاً در ”قوانین

دارند .دستفروشان مشابه مغازهداران به ”توزیع“ و ”تسهیل

سیاستگذارانه“مان هم مکانیزم شفافی برای حضور رسمی افراد

مصرف“ کاالها و خدمات کمک میکنند .براساس مبانی ”اقتصاد

در این حوزه تعریف نکردهایم .باید از خود بپرسیم که اگر فردی به

خرد“ ،فرآیند ”توزیع“ و ”تسهیل مصرف“ مکمل و رونقبخش

لحاظ سرمایه مالی و سرمایه انسانی (شامل سطح آموزش و

فرآیند ”تولید“ کاال و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر،

امثالهم) نمیتواند منبع معیشت مشروع دیگری جز دستفروشی

ارکان تشکیلدهندهی تولید ناخالص ملی هستند.

داشته باشد ،آیا ”امکانپذیر“ است دستفروشی را برای او ممنوع

از طرف دیگر ،دستفروشان ،به دلیل سرعت باال در جابهجایی

پرونده ی ویژه

دانشآموزان خود اختصاص دادهاند.

است؟

اجتماعی

خانوارهای دارای دانشآموز ،ماهانه زیر هزار تومان به آموزش

کنیم؟ و با فرض امکانپذیر بودن ،آیا چنین کاری اخالقاً صحیح

مکانی و نیز سرعت در تغییر نوع کاالی فروشی خود،
میتوانند سطح رقابت در بخش خردهفروشی را افزایش
داده و به تسهیل بیشتر مصرف کمک کنند .برای مثال
مالکان بسیاری از مغازههای فروش لباس میدانند که
اگر قیمت فروش را بیش از حد باال برده یا تنوع
لباسهایشان پایین بیاید ،به سرعت با رقابت بالقوهی
دستفروشان مواجه خواهند شد .بنابراین به هیچ عنوان
یونس عساکره ،شهروند دستفروش خوزستانى که در آستانهی نوروز  1394در اعتراض به
مزاحمتهاى مکرر و تخریب دکهاش در مقابل شهردارى خرمشهر خودسوزی کرد

منطقی نیست که در رسانهها و افکار عمومی ،دستفروشی
را بهعنوان شغلی غیرمولد یا کاذب نامگذاری کنیم.
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اجتماعی

پرونده ی ویژه

در حوزهی حاکمیتی ،اول از همه باید توجه کنیم در شرایطی که

همان ”خردهفروشی سیار“ را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی،

اقتصاد کشورمان بنا به دالیل مختلف با محدودیت شدیدتر منابع

در همهی مکانها جز مکانهایی که خود شهرداریها با نصب

برای سرمایهگذاری مواجه است ،برای تولید شغل ،چارهای جز

تابلوی مشخص اعالم میکنند ،به رسمیت بشناسند .طبیعتاً با

پذیرش تولید مقدار زیادی شغل با سطح ”سرمایه  -بری“ نزدیک

نصب این تابلوها ،عالوه بر نظمبخشی به ”دستفروشی رسمی“،

به صفر (مانند دستفروشی) وجود ندارد .در واقع وقتی که زمینهی

کار ماموران شهرداری نیز آسانتر میشود.

مناسب برای ایجاد حداقلی از استانداردهای معیشتی برای

چهارم) شهرداریها توجه ویژهای به توسعهی مکانهای ویژه

گروههای آسیبپذیر را نداریم ،بسیار غیرمنصفانه است که راههای

برای خردهفروشان سیار فروشندهی محصوالت مختلف به خرج

مشروع آنها برای کسب درآمد را مسدود کنیم .با پذیرش این

داده و زمینه را برای آسانسازی حضور خردهفروشان سیار در این

مقدمه ،در راستای رسمیسازی و نظمبخشی به دستفروشی و

مکانها فراهم کنند.

هدایت آن به سمت کمک به توسعه پویایی و رقابت در سطح

یک تجربهی نامناسب در منطقهی  1شهرداری تهران

خردهفروشی ،چهار پیشنهاد میتوان ارایه کرد.

چندی پیش گزارشهای جلسات هم اندیشی دفتر مطالعات

اول) وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،باید دستکم تا زمان

اجتماعی شهرداری یکی از مناطق تهران (منطقه  )1منتشر شد،

احیای کامل رشد اقتصادی کشور ،زمینهی الزم برای توسعهی

این جلسات که هرازچندگاهی پیرامون یکی از مشکالت اجتماعی

”دستفروشی رسمی“ را فراهم کند .در این زمینه ،پیشنهاد

محالت تهران با حضور شهردار منطقه و ناحیه و معاونت اجتماعی

کاربردی آن است که متقاضیان کارت رسمی دستفروشی ،بتوانند

و مدیر محله و فالن عضو شورایاری و بهمان مقام انتظامی و چه

با پرداخت رقمی در سطح  ۵۱تا ۴۱۱هزار تومان ،ظرف ۰۱

و چه برگزار میشود ،داستانهای جالبی در خود دارد؛ این

ساعت ،مجوز رسمی عکسدار یکساله برای دستفروشی در یک

گزارشها را کارشناس اجتماعی که عنوان پرطمطراق پژوهشگر

شهر خاص دریافت کنند .نام این مجوز هم بهتر است

محله را یدک میکشد ،تنظیم میکند .اینجا میخواهیم دو نوع

”خردهفروشی سیار“ باشد.

گزارش را که در دو محلهی مختلف اما در یک منطقهی یکسان و

دوم) شهرداری تهران و شهرهای بزرگ ،باید دستکم تا زمان

با یک عنوان یکسان یعنی” ،معضل دستفروشی“ تنظیم شده،

احیای کامل رشد اقتصادی ،مکانهای ویژهای را در هر ایستگاه

بررسی کنیم تا نشان دهیم که اگر جامعه شناس ،پخمه و بی

مترو برای حضور دستفروشان مشخص کرده و بهعالوه واگنهای

خیال باشد چه تصمیمات فاشیستیای میتواند گرفته شود و

مشخصی را در هر قطار مترو به واگنهای ”دستفروشی
ممنوع“ تبدیل کرده و دستفروشی یا همان ”خردهفروشی
سیار“ را در بقیهی واگنها آزاد بگذارد .چنین سیاستی باعث
میشود که هم حقوق شهروندانی که خرید از دستفروشان در
مترو برایشان جالب است رعایت شود و هم کسانی که تمایلی
برای خرید از دستفروشان ندارند .بهعالوه در صورت برقراری
شماره 59
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چنین رویکرد شفافی ،دیگر ماموران شهرداری در متروها ،در
معرض اتهام دریافت رشوه از برخی دستفروشان برای اجازهی
فعالیت دادن به آنها ،قرار نمیگیرند.

سوم) شهرداریهای تمامی شهرها ،باید ”دستفروشی“ یا

تبلیغات منفی شهرداری بر علیه دستفروشان در متروی تهران
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طبقهی کارگر سنگینتر کند:

(انگار مغازهدار خودش این چیزها را بلد نیست!)

در گزارش اول یادشان رفته که دستفروش هم انسان است!

و پنجم و از همه جالبتر اینکه :معابر عمومی و پیادهروها حداقل

دستفروش بخت برگشته را در ردیف جانوارن موذی آوردهاند که

هفتهای یکبار توسط تانکرهای آب در ساعات اوج سد معبر آب

چهرهی شهر را زشت کرده ،سبب سد معبر و آلودگی صوتی و

پاشی شوند تا دستفروشان زیرشان خیس شود و از رو بروند!

بصری شده و باید به هر نحوی که شده از کف خیابان جمع

حاال گزارش بعدی را بخوانیم که توسط محقق گمنامی که

آوریاش کرد و از محله بیروناش انداخت! کارشناس خرفت

پژوهشگر محله بوده تنظیم شده است.

اجتماعی هم با آنها همراه شده که بله میتوان از ظرفیتهای

این محقق در شرح مشکل خود آورده” :مسئلهی بیکاری در ایران

محله در کاهش آسیب اجتماعی و حل این معضل استفاده کرد و

حتی دردناکتر و مضاعفتر از بیکاری در کشورهای سرمایهداری

در پایان نتایجی به شرح زیر گرفتهاند:

آسیایی است که بر بستر این مناسبات و برای کسب سود از طریق

اول اینکه مردم را آگاه کنیم و بروشور دستشان بدهیم که

استثمار نیروی کارگر ،انباشت سرمایه و بهرهگیری سرمایه از

دستفروشی بد است و جنسشان بنجل است و محله را به گند

تکنولوژی مدرن ،مداوماً بیکاری روز افزون را به کارگران تحمیل

کشیدهاند و باید گورشان را گم کنند و غیره.

مینماید .در حالیکه در جامعهای که بنیاد آن بر مالکیت اشتراکی

دوم اینکه برادران زحمت کش نیروی انتظامی یورش ببرند و

جامعه و تولیدکنندگان متکی باشد با اتکا به همین تکنولوژی ،همه

همهشان را کت بسته دستگیر کنند که گویا نمایندهی نیروی

میتوانند در رفاه و آسایش زندگی کنند و نه از بیکاری خبری

انتظامی هم در جلسه بوده و گفته است که نیرو نداریم و امکانات

خواهد بود و نه از معضالتی مانند دستفروشی“ و سپس جلسه را

نداریم و فالن و در نهایت تصمیم گرفته شده با موتور هر چند

به سمتی برده که دستفروشان از کارگران اخراجی قراردادی و

ساعت یکبار گشت بزنند و تذکر بدهند و گیر دهند تا چه پیش

موقت ،کارگران فصلی ،زنان خانهدار ،جوانان فارغ التحصیل از

آید.

دبیرستان و دانشگاه ،کارگران مرزی و غیره تشکیل شدهاند که

سوم اینکه هر بار که دستفروش را گرفتند جریمه نقدیاش کنند

اینها همه انسان هستند و نه موجودات موذی! و سپس هم

که بی مایه فطیر است!

پیشنهاد کرده که دستفروشان محل به مراکز کاریابی ،مراکز

پرونده ی ویژه

کند چطور میتواند کفهی ترازو را به سود طبقهی خودش ،یعنی

مرتب و جذاب بچینند تا مشتریها بیشتر از آن ها خرید کنند

اجتماعی

برعکس اگر باسواد باشد و کمی هم کاریزماتیک و مدبرانه رفتار

و چهارم اینکه به مغازه داران آموزش دهیم که ویترین خود را

کارآفرینی و توانمندسازی معرفی شوند تا به کارگر
متخصص تبدیل شوند و دیگر اینکه بازارچههای
هفتگی مثل جمعه بازار و سه شنبه بازار و غیره
تشکیل شود تا دستفروشان به جای سد معبر در
پیادهروهای شلوغ اجناس خود را در آن مکانها
عرضه کنند و با سماجتی که این محقق در آن جلسه
صورت داده پیشنهادهایش تصویب شده و شهردار
منطقه هم دستور مکانیابی زمین بایر برای سه شنبه
برخورد با دستفروشان در تهران  -عکس از مهر
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بازار را داده است.

شماره 59
فروردین
1395

پرونده ی ویژه

عرصهی نمایشی به نام دستفروشی!
صاحب نظر است .حتی بدون برخورد هم میشود فهمید چرا
دستفروش شده است ،ولی وقتی نسبت به دانشش میپرسی چرا

اجتماعی

امیر چمنی

نمیروی سمت کتاب دست دوم ،میگوید دستفروشی را با
کتابفروشی شروع کردم .کتابهای خودم .میگوید این اولین سرخ

آسیب شناس اجتماعی
دستفروشان سربازان طبقهی فرودست هستند که با بدنهایشان،
در کنار خیابان صفآرایی میکند .جو موجود هرچه میخواهد

اینها را به حاشیه براند ،اینها جانسختتر از قبل جلوی چشمان
همه صفآرایی عظیمشان را کنار خیابان به نمایش میگذارند.
دستفروشی سراسر عرصهی نمایش است؛ نمایش بدن در مقابل
سرمایه.
دستفروشی خودِ مبارزه است و این وقتی اتفاق میافتد که با یک
کارتن پر از جوراب و روسری و آدامس و واکس و غیره جلوی
مغازهای پر از همهچیز بساط کنند و رقیب را به مبارزه بطلبند.
مبارزهای که پیروز نهاییاش را تاریخ ،تعیین و قضاوت خواهد
کرد.

شدنش بود .سرخی شرم در مقابل خودش.
برایش دستفروشی ،شکسته شدن غرور کنار خیابان است .به
طعنه میگوید عرفا برای رسیدن به قرب الهی و سیطره به طبیعت
با تمام نیروهایش ،باید پیش ما شاگردی کنند تا آببندیشان
کنیم.
میگوید همهی پیادهروها و گوشه و کنار خیابانها را یک جا سند
زدهایم به نامِ خودمان .نه اجاره میدهیم ،نه مالیات ،نه عوارض و
نه هزینهای اضافی داریم .بهای دستفروشی تحقیر است و هزینه
کردن آبرو و از دست دادن سالمت بدن در سرما و گرما و تحمل
نگاههای طلب کارانه و از باال به پایینِ مردم؛ حتی مردمانی از

جنس خودمان :ستمکشان! آن هم برای شکم سیری.

دستفروشان بخشی از طبقهی فرودست جامعه

برای غالمرضا رنگ دستفروشی سرخ

دستفروشان بخشی از طبقهی فرودست
هستند ،با تمامِ مولفههای طبقهشان؛ با یک تفاوت که است ،مانند سرخی همان شرمی که
جامعه هستند ،با تمامِ مولفههای
اینها هر روز مجبورند سرخ شوند .این سرخی را غالمرضا اول بار چشم در چشم همکالسیاش
طبقهشان؛ با یک تفاوت که اینها هر
به خوبی به آدم میفهماند .غالمرضا کالً دستفروش تجربه کرده است .و همچنان همان
روز مجبورند سرخ شوند .این سرخی را
متفاوتیست .به مدد گوشی اندرویدش که جذابترین سرخی را زندگی میکند .وقتی
غالمرضا به خوبی به آدم میفهماند.
موجود همهی زندگیاش است ،تلگرام دارد و اخبار سیاسی میپرسی از همان همکالسیهای
غالمرضا کالً دستفروش متفاوتیست.
و اجتماعی هر روز را از طریق کانالها پیگیر است .گروهی طبقهی ستمکشات؟ می گوید
به مدد گوشی اندرویدش که
هم تشکیل داده است که با همصنفیهایش بیشتر مراوده فندکت را بده ملعون!
جذابترین موجود همهی زندگیاش
داشته باشند .برای خودش صاحب نظر است .حتی بدون دیپلماش را در مدرسهی نمونه دولتی
است ،تلگرام دارد و اخبار سیاسی و
برخورد هم میشود فهمید چرا دستفروش شده است ،ولی گرفته بود و تا پیش دانشگاهی رفته
اجتماعی هر روز را از طریق کانالها
وقتی نسبت به دانشش میپرسی چرا نمیروی سمت کتاب بود .نصف روز کار و بعد درس.
پیگیر است .گروهی هم تشکیل داده
دست دوم ،میگوید دستفروشی را با کتابفروشی شروع تابستانها و تعطیالت عید و مابقی
شماره  59است که با همصنفیهایش بیشتر
کردم .کتابهای خودم .میگوید این اولین سرخ شدنش تعطیالتها را تمام وقت کار میکرد.
فروردین مراوده داشته باشند .برای خودش
گویی هیچ تجربهای از کودکی کردن
1395
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مارکسیستی داشت به یادگار داشت .پدرش قالیباف بود .وقتی

لطفی نوشته است .خودِ ”بازار شیشهگرخانه“ هم ،بازار

مدرسه میرفت قالی بافی میکرد .بعدها چشمانش کمسو شدند،

کتابفروشها و انتشاراتیهای تبریز بود .االن کافه لطفی محل

از اینرو نتوانسته بود میراثدار شغل پدرش باشد .از طرفی خصلت

تجمع دستفروشان و بازار شیشهگرخانه محل بساط دستفروشها

طبقاتیاش ایجاب میکرد برای تامین معاش خانواده هر کس

جلوی مغازههاییست که از بابت بساط ،به صاحب مغازه خدماتی

توان دارد ،کار کند .چندتا از بچههای محل کار دستفروشی

از قبل بهپا بودن و کمک به مرتب کردن قفسه و غیره ارائه

میکردند .غالمرضا مجبور بود هم کودک کار شود هم

میدهند.

دستفروش .ولی از آنجایی که جرات تحمل نگاههای مردم را

اصلیترین زمان تجمع در کافه وقتیست که ماموران مزدبگیر

نداشت ،چند سالی پیش یکی از اقوام گچکاری میکرد و نان

شهرداری به یکباره هجوم میآورند تا نان شب شان را از راه

کارگری میخورد.

برچیدن بساط همطبقهایهاشان مهیا سازند .اینجاست که

میگفت ما مردمانی هستیم که به اندازهی کافی به انزوا کشیده

ستمکش علیه ستمکش میایستد.

شدهایم .مدتها در تعارضی جانکاه بین گریز از انزوای کارگاه و

در گذشته که موبایل و این چیزها نبود ،حجم دستفروشی هم تا

ساختمانهای نیمهساختهی کریهمنظر و نازیبا و متروکهی

این حد نبود .برخورد ماموران هم این قدر قهری نبود .سابقاً وقتی

ساختمانی و ساعتهای کاری صبح تا شب و قطع رابطه با شهر و

ماموران شهرداری برای جمعآوری میآمدند ،در نبرد تن به تن،

تعلقاتش ،و از طرفی روحیهی سرکش برای حضور در اجتماع

ضربهی کاری را به بدنهی دستفروشان وارد میکردند .اما اینک

مردممان ،حتی بدترینشان ،بودم .تا اینکه بیکاری فصلی و نیاز

میزان تعقیب و گریز پایین آمده است .دستفروشان از بین خودشان

شدید به نان شب ،مجبورم کرد چند جلد از کتابهای نه چندان

هر روز یکی-دو نفر را انتخاب میکنند و به صورت روزمزد

مهمام را بفروشم .در آمد و شد و فروشِ جلد جلد کتابهایش ،تا

برایشان حقوق تعیین میکنند ،تا سر گذرگاههای اصلی ورود

تمام شدنش کتابها ،این کار را ادامه میدهد .میگفت وقتی با

ماموران کمین کنند و به محض ورودشان به بقیه خبر دهند تا

ارزشترین چیزم را فروختم ،وجودم به قدری از نفرت پر شد که

جلوی تلفات را بگیرند .غالمرضا خودش از تلفات دهندگان است.

برای همیشه گذاشتمش کنار؛ هم کتاب فروختن را ،هم کتاب

کلیهاش را سرما در بساطهای زمستانی گرفته است و لنگیِ پایش

پرونده ی ویژه

همان کتاب خواندن بود که از اوستای گچکارش که تفکرات

روزگار صمد بهرنگی .صمد یکی از کتابهایش را در همین کافه

اجتماعی

نداشته است .تنها چیزی که برایش مطلوب و لذتبخش بود،

آمد روشنفکران و اساتید و معلمان و دانشجویان در تبریز بود .در

خواندن را .میگوید در کش و قوس این
تعارض بود که ترس و شرمناک بودنم
ریخت .به یکباره جرات پیدا کردم .جرات
حضور داشتن ،جرات دیده شدن ،جرات
نمایاندن خودم در جامعه و چه و چه و
چه...
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ولی با همهی اینها ،هر از گاهی در
”کافه لطفی“ کتاب به دست دیده
میشود .کافه لطفی روزی محل رفت و

عکس از خط صلح
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پرونده ی ویژه

از شکستن پایش در اثر تعقیب و گریز ماموران شهرداریست.

صورت پس ندادن وسایلم خودم را آتش خواهم زد .و وقتی یکی

همین یک سال پیش هم ”حمید فرخی“ مقابل ساختمان سد معبر

از همکاران گفته بود برو هرکاری دلت میخواهد بکن ،ایشان

شهرداری منطقهی  1تبریز ،در اعتراض به جمعآوری چندبارهی

بالفاصله با ریختن بنزین اقدام به خودسوزی کرده بودند .در

بساطش توسط شهرداری و ناتوانی در پس گرفتن آن ،خودش را

نتیجه چون خودسوزی در خارج از ساختمان و بدون دخالت

آتش زد .پس از یک هفته مقاومت در برابر سوختگی باالی

ماموران ما و بیآنکه هیچ ربطی به ما داشته باشد ،صورت گرفته،

.1درصدش ،نهایتاً در بیمارستان سینا درگذشت .متاسفانه چنانچه

در نتیجه شهرداری هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد .عالوه بر این

باید خبر این ”قتل“ در رسانهها مطرح نشد .در حالی که مورد

اگر خودسوزی در داخل ساختمان اتفاق میافتاد این شهرداری بود

مشابهاش ،کمتر از دو ماه قبل از آن در خرمشهر اتفاق افتاد و

که باید به اتهام تهدید جان کارکنان شهرداری و تخریب اموال

”یونس عساکره“ خودش را آتش زد .عالوه بر انفجار رسانهای که

شهرداری از طریق به آتش کشیدن خود ،از وی شکایت میکرد!“

به جا و ضروری بود ،تجمعات اعتراضی توسط مردم خرمشهر نیز

***

برگزار شد .وقتی در بیمارستان بود ،وزیر به عیادتش رفت و بعد

دستفروشان زیر انواع فشارهای روانی قانونی و غایارقااناونای،

کارگروهی برای پیگیری این مسئله تشکیل شد و طی فراخوانی از

سختترین شرایط کاری را دارند .در سرما و گرما و شالاوغای و

طرف یکی از موسسات خیریه مبالغی جهت خرید خانه برای

هرج مرج ،به هرج و مرج کشیده شدهترین افراد هستناد .ایاناان

خانوادهاش جمعآوری شد .حال هیچ یک از اینها که برای حمید

حتی تحت پوشش بیمه هم نمیتوانند قرار بگیرند .هیچ آیانادهی

فرخی اتفاق نیفتاد هیچ ،مسئوالن شهرداری منطقهی  1در جواب

شغلی ندارند و پیوسته برای باز پسگیری وسایل جمعآوری شاده،

این سوال که با توجه به شکایت خانوادهی آقای فرخی از

بخش عمدهی سودشان را جریمه میدهند .نه تشکل صنفی دارند

شهرداری و پیگیری جدی این مسئله توسط دوستان و برخی

که حمایت شان کنند ،نه آیندهای که امیدی به آن داشته باشند.

رسانهها ،شهرداری چه خواهد کرد و در
حمایت از خانوادهی آقای فرخی
شهرداری چه تمهیداتی اندیشیده است،
در نهایت گستاخی و بیشرمی چنین
پاسخ دادند که” :ببینید ،ایشان مخل
نظم شهری بوده و با گستردن بساط
دستفروشی چهرهی شهر را نازیبا و
بینظم کرده بود .وقتی طبق قانون!
بساطشان جمعآوری شد از پرداخت
جریمه برای باز پسگرفتن بخشی از آن
(ظاهراً بخشی از وسایل برای همیشه
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مصادره میشود) سرباز زدند ،ماموران ما
برای جلوگیری از هرج و مرج در اداره،
ایشان را به بیرون از ساختمان هدایت

کرده بودند و ایشان گفته بودند که در

عکس از خط صلح
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عکس از خط صلح

بهمن احمدی امویی ،دانشآموختهی اقتصاد ،روزنامهنگار و زندانی

پرونده ی ویژه

بهمن احمدی امویی :حدود دو میلیون نفر از طریق دستفروشی ارتزاق میکنند
سیاسی سابق است .از آقای امویی که سابقاهی هاماکااری باا
روزنااامااههااایاای چااون جااامااعااه ،صاابااح امااروز ،تااوس،
چون ” اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی“ و ”مردان جاماهاوری
اسالمی چگونه تکنوکرات شدند“ نیز منتشر شده است.
بهمن احمدی امویی همچنین اخیراً پژوهشی در رابطه با
دستفروشی در ایران انجام داده است؛ به همین بهانه ،به سراغ او
رفتیم .آقای امویی در گفتگو با خط صلح ضمن اشاره به اینکه در
حال حاضر  311تا  111هزار دستفروش و فروشندهی خیابانی در
سراسر کشور وجود دارد ،میگوید ” :تا  51یا  51سال پیش،
کسانی که به سمت دستفروشی میرفتند ،اغلب افرادی بودند که
دستفروشی را به عنوان شغل دوم و سوم خود عنوان انتخاب
میکردند اما در حال حاضر  31درصد از جمعیت دستفروشان،

شغل اولشان دستفروشی است و این نشان دهندهی عمق و اوج
فاجعه در حوزهی اقتصاد و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش
رسمی است“.
وی معتقد است که هم دستفروشان و هم مغازهداران در جایگاه
حقی نشستند ولی به دلیل اینکه دیدگاه مناسبی ندارند ،با هم
درگیر شدند درحالی که درگیری و انتقادشان باید به حاکمیت در
جهت ناتوانی در ادارهی اقتصاد و ایجاد فرصتهای جدید شغلی
باشد.

گفتگو

نوروز ،شرق و سرمایه را در کارنامهی خود دارد ،تاکنون کتابهایی

گفتگو از سیمین روزگرد
اقتصاد و یک راه حل مردمی برای اشتغال است؛ در مواقعی که
کارآفرینان ،سرمایهداران و دولت توان ایجاد شغل ندارند.

تقریباً میتوانیم بگوییم ،در طی پنج-شش سال گذشته اقتصاد ما
توان اشتغالزایی نداشته است .در دو سال آخر دولت احمدینژاد
رشد اقتصادی منفی بود و زمانی که رشد اقتصادی منفیست ،این
مفهوم را میرساند که حتی برخی از افراد شغل خودشان را هم از
دست میدهند .در این دو-سه سال اخیر و در دولت آقای روحانی
هم که مسئوالن بارها اعالم کردهاند که ما در رکورد اقتصادی به
سر میبریم .زمانی هم که اقتصاد در رکورد است ،توان زایش و
تولید شغل جدید را تقریباً به حد صفر میرساند .بنابراین وقتی شما
در پنج سال متوالی ،با شرایطی روبهرو شوید که اقتصادتان در
عرصهی ملی توانایی ایجاد فرصتهای شغلی جدیدی را ندارد ،به
مردم ،به ویژه طبقات متوسط و طبقات پایینتر ،فشار وارد
میشود .در نتیجه اولین اقشاری که به این سمت حرکت میکنند،
مغازهداران و واحدهای صنفی توزیعی هستند که به کارهایی نظیر
مسافرکشی ،دستفروشی و حتی اخیراً مواردی مثل نوازندگی
خیابانی کشیده میشوند .بر این اساس در واقع مهمترین عامل،

ناکارآمدی ساختار اقتصادی است.
جناب امویی ،به نظر شما چه عواملی موجب پدیداری

طبق نتایج پژوهش شما و یا دیگر تحقیقات ،آیا میشود

دستفروشی میشود و در واقع دستفروشی در پاسخ به

برآوردی از تعداد دستفروشان داشت؟

چه ضرورتهایی شکل گرفته و گسترش یافته است؟

کارشناسانی که در این حوزه تحقیق کردند ،برآورد کردهاند که بین

بر اساس پژوهشی که اخیراً با چند تن از اساتید و کارشناسان این

 311تا  111هزار دستفروش و فروشندهی خیابانی در سراسر

حوزه انجام دادهایم ،میتوان گفت که دستفروشی به نوعی

کشور وجود دارد که با سرمایهای کمتر از دو میلیون تومان ،شروع

عکسالعمل بخشی از مردم در برابر نابهسامانیهای حوزهی

به کار کردند .همچنین آمارها حاکی از آن است که حدود 11
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گفتگو

پرونده ی ویژه

درصد این افراد ،سرپرست خانوار هستند.

به نظر میرسد که در ماههای اخیر ،درگیری و تعارض

میفروشند منتها با قیمتهای بیشتر .تقریباً عموم مردم ایران ،در

بین مغازهداران-بازاریان و دستفروشان باال گرفته است

رفت و آمدهای روزانهشان ،با دستفروشان مواجهاند و از آنها

و این در حالیست که شاید بتوان مدعی شد تا به حال شاهد

خرید میکنند .بارها هم مشاهده شده که کاالیی که دستفروشان

چنین درگیریهایی در این سطح نبودیم؛ علت چیست؟

عرضه میکنند ،از نظر کیفیت تفاوت چندانی با کیفیت همان کاال

علت- ،همان طور که اشاره کردم ،-ناتوانی اقتصاد در حدود

در مغازهها ندارد اما مغازهدار شغلش رسمیتر است و مالیات و

حداقل پنج سال در ایجاد فرصتهای شغلی جدید است .در

هزینههای دیگری از قبیل عوارض شهرداری و غیره را باید

نتیجهی این ناتوانی ،جامعه به یکباره با حجم عظیم و انبوهی از

بپردازد در صورتی که دستفروش این هزینهها را نمیپردازد .هر

افراد مواجه شد که به سمت دستفروشی هجوم آوردند .تا  51یا

دوی اینها هم در جایگاه حقی نشستند؛ یعنی هم دستفروش و

 51سال پیش ،کسانی که به سمت دستفروشی میرفتند ،اغلب

هم مغازهدار ولی به دلیل اینکه دیدگاه مناسبی ندارند ،با هم

افرادی بودند که دستفروشی را به عنوان شغل دوم و سوم خود

درگیر شدند درحالی که درگیری و انتقادشان باید به حاکمیت در

عنوان انتخاب میکردند اما در حال حاضر  31درصد از جمعیت

جهت ناتوانی در ادارهی اقتصاد و ایجاد فرصتهای جدید شغلی

 311تا  111هزار نفری دستفروشان ،شغل اولشان دستفروشی

باشد.

است و این نشان دهندهی عمق و
اوج فاجعه در حوزهی اقتصاد و ناتوانی
مردم از کسب درآمد به روش رسمی

است.
قبل از این بازهی زمانی ،مغازهداری و
یا همان واحدهای صنفی توزیعی،
رونق داشت و برآورد میشد حدوداً به
ازای هر  51تا  91ایرانی یک واحد
صنفی داریم؛ به این معنا که تقریباً
هر خانواده برای خودش یک مغازهای
دارد .بعد از آن مردم به سمت
مسافرکشی رفتند .کمی بعد که
هزینهها بیشتر شد ،به سمت
دستفروشی کشیده شدند .اگرچه
بخشی از این دستفروشی هم فصلی
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مغازه با آنها در تضاد افتاده است؛ مغازهدارانی که همان کاالها را

بسیاری از این دستفروشان را بازنشستگان ،زنان بسیاری از این دستفروشان را
خانهدار ،جوانان تحصیلکرده و جوانانی که فاقد سرمایه و بازنشستگان ،زنان خانهدار ،جوانان
تجربهی کاری هستند ،تشکیل میدهند .این افراد مورد تحصیلکرده و جوانانی که فاقد
کمترین حمایتهای اجتماعی الزم قرار دارند و بدون سرمایه و تجربهی کاری هستند،
توانایی در ادارهی معیشت خود و خانوادهشان به دستفروشی تشکیل میدهند .این افراد مورد
رو آوردهاند؛ این افراد که رانده شده از جامعه محسوب
کمترین حمایتهای اجتماعی الزم
میشوند ،حق زندگی دارند و صرفاً میخواهند با حداقلی از
قرار دارند و بدون توانایی در ادارهی
درآمد زندگی خودشان را ادامه بدهد .از آن طرف هم
مغازهداران به دلیل ساختارهای صنفی و اتحادیههایی که معیشت خود و خانوادهشان به
دستفروشی رو آوردهاند؛ این افراد که
دارند قدرت چانهزنی باالتری دارند و طبیعتاً مقامات
شهرداری و حتی مقامات انتظامی تامین کنندهی نظم را رانده شده از جامعه محسوب
بیشتر میتوانند مجاب کنند و به دلیل همین توان
میشوند ،حق زندگی دارند و صرفاً
چانهزنی ،آنها را به سمت منافع خودشان بکشانند و این میخواهند با حداقلی از درآمد زندگی
تقابل ،باعث میشود که در نهایت دستفروشان و
خودشان را ادامه بدهد .از آن طرف
فروشندگان دورهگرد و سیار ضرر ببینند و مورد برخورد قرار
هم مغازهداران به دلیل ساختارهای
بگیرند.
صنفی و اتحادیههایی که دارند قدرت

و به مناسبت آغاز مدارس ،سال نو و مواردی از این قبیل است و

چانهزنی باالتری دارند و طبیعتاً مقامات شهرداری و حتی مقامات

در این ایام ما شاهد دستفروشان بیشتری هستیم.

انتظامی تامین کنندهی نظم را بیشتر میتوانند مجاب کنند و به

در واقع از آنجایی که بر تعداد دستفروشان ،و خصوصاً کسانی که

دلیل همین توان چانهزنی ،آنها را به سمت منافع خودشان

دستفروشی شغل دائمیشان است ،افزوده شده ،لذا منافع صاحبان

بکشانند و این تقابل ،باعث میشود که در نهایت دستفروشان و
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بگیرند.

مسئولین شهرداری با دستفروشان شده است.

در نظر داشته باشید که شهرداریها در
طی این سالها تحت عنوان طرحهایی
تعیین

کردن

محلهایی

برای

دستفروشان ،خواستهاند که آنها را
سامان بدهند اما به دلیل اینکه ،کارِ
کارشناسانه صورت نمیگیرد و محلهایی
که به دستفروشان اختصاص میدهند،
ممکن است از نظر این افراد محلهای
چندان مناسبی نباشد ،آنها مجبور اند که
همچنان در خیابان پراکنده باشند و کار
خودشان را ادامه دهند که این مسئله

در نظر داشته باشید که شهرداریها در طی این
سالها تحت عنوان طرحهایی مثل سامان دادن
مشاغل غیر رسمی و یا تعیین کردن محلهایی
برای دستفروشان ،خواستهاند که آنها را سامان
بدهند اما به دلیل اینکه ،کارِ کارشناسانه صورت
نمیگیرد و محلهایی که به دستفروشان اختصاص
میدهند ،ممکن است از نظر این افراد محلهای
چندان مناسبی نباشد ،آنها مجبور اند که همچنان
در خیابان پراکنده باشند و کار خودشان را ادامه
دهند که این مسئله باعث ایجاد درگیریهایی بین
مغازهداران و دستفروشان و هم مسئولین شهرداری
با دستفروشان شده است.

حل چنین تعارضاتی و
دستیابی به یک توافق که منافع هر دو
طرف را هم تامین نماید ،زمینهی گفتگو

گفتگو

مثل سامان دادن مشاغل غیر رسمی و یا

در بسیاری از کشورها ،برای

پرونده ی ویژه

فروشندگان دورهگرد و سیار ضرر ببینند و مورد برخورد قرار

باعث ایجاد درگیریهایی بین مغازهداران و دستفروشان و هم

و مذاکره ایجاد میشود .دستیابی به
چنین چشماندازی در کشور ما تا چه حد
قابل پیش بینی است و اساساً چه نهادی
میتواند مسئول ایجاد چنین توافقی
باشد؟
مذاکره در صورتی اتفاق میافتد که شما
به عنوان دستفروش ،یک صنف و یا
اتحادیهای داشته باشید .در حال حاضر

شماره 59
فروردین
1395

40

گفتگو

پرونده ی ویژه

که هیچ نهادی اعم از شهرداری و یا نیروی انتظامی و یا

که توان ایجاد فرصتهای شغلی جدید و با امنیت و دوامدار را

اتحادیههای صنوف مختلف مغازهداران ،دستفروشان را به رسمیت

تامین کند ،ممکن است که این تعداد  311تا  111هزار نفری که

نمیشناسد ،خودشان هم اتحادیه ندارند و افرادی هم در اطرافشان

اشاره کردم ،بیشتر هم شود .اگر ما سرانهی هر خانوار در ایران را

نیست که بخواهند به کمک آنها تشکیل اتحادیه بدهند .ضمن

 9نفر در نظر بگیریم ،نزدیک به یک و نیم تا دو میلیون نفر از

اینکه از نظر سیاسی و اجتماعی هم ایجاد اتحادیه با موانع و

طریق دستفروشی ارتزاق میکنند ،حذف و نادیده گرفتن این تعداد

معضالتی روبهرو است .در نتیجه دستفروشان یک جمع پراکندهی

از افراد غیرممکن است .البته شاید بشود که سر و سامان داد اما

گستردهای ،با منافع مشترک هستند که این جمع چون نمایندهی

شهرداریها نشان دادند که در این زمینه ناتوان هستند و

مشخصی ندارد ،بنابراین کسی هم نیست که از حق آنها دفاع

نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند و پروژههایی که در این

کند .با این اوصاف ،به نظر نمیرسد که چنین چشم اندازی قابل

زمینه اجرا میکنند ،دائماً با شکست مواجه میشود.

پیش بینی باشد.

برخی کارشناسان معتقدند که شهرداریها -حداقل در شهر تهران

در این رابطه شاید فقط بحث رسانهای کردن موضوع و اینکه

 ،-سیاستهایشان در زمینهی جلب توجه سرمایه داری تجاری و

درگیریهای موجود خبری شود ،به نوعی بتواند وجود دستفروشان

بازاری است و بخش عمدهای از فضای شهری را در اختیار آنها

را به مقامات تصمیم ساز اطالع دهد تا بلکه آنها در این رابطه

قرار دادهاند و کمترین فضای ممکن را نه تنها به دستفروشان که

فکری کنند .وگرنه برای مذاکره باید کسی باشد که از طرف شما

برای رفت و آمد مردم در نظر گرفتهاند .لذا ما همواره بین رفت و

مذاکره کند اما هیچ کسی از سمت آنها نیست که پای میز

آمد مردم و دستفروشی که کنار خیابان مینشیند ،در تعارض

مذاکره بنشیند و بخواهد منافع آنها را در حین مذاکره در نظر

هستیم؛ در نتیجه به بهانهی سد معبر با این افراد برخورد میشود.

بگیرد و در تامین آن بکوشد.

بر اساس همین سیاست ،کمکم شهر تهران به سمتی پیش میرود

البته باید گفت که مسئلهی

که دیگر هیچ فضای عمومی برای

دستفروشی در همهی دنیا با شدت و

برخی کارشناسان معتقدند که شهرداریها -حداقل در رفت و آمد وجود نداشته باشد و
شهر تهران ،-سیاستهایشان در زمینهی جلب توجه تمامی فضاها به خیابان و یا موسسات
سرمایه داری تجاری و بازاری است و بخش عمدهای از
تجاری و اداری اختصاص پیدا کرده
فضای شهری را در اختیار آنها قرار دادهاند و کمترین
است .با این حساب ،عمدهی
فضای ممکن را نه تنها به دستفروشان که برای رفت و آمد
مردم در نظر گرفتهاند .لذا ما همواره بین رفت و آمد مردم سیاستها به نفع آن گروه است و نه
و دستفروشی که کنار خیابان مینشیند ،در تعارض هستیم؛ تنها این بخش محروم از جامعه،
در نتیجه به بهانهی سد معبر با این افراد برخورد میشود .مردمی هم که از این فضای عمومی
بر اساس همین سیاست ،کمکم شهر تهران به سمتی پیش استفاده میکنند ،نادیده گرفته شدند.
میرود که دیگر هیچ فضای عمومی برای رفت و آمد وجود
جناب آقای امویی ،تبعات
نداشته باشد و تمامی فضاها به خیابان و یا موسسات
برخورد و جمعآوری
تجاری و اداری اختصاص پیدا کرده است .با این حساب،
دستفروشان را چه میدانید و این
عمدهی سیاستها به نفع آن گروه است و نه تنها این
بخش محروم از جامعه ،مردمی هم که از این فضای طرحها چه چالشهایی را پیش رو
دارد؟
عمومی استفاده میکنند ،نادیده گرفته شدند.

فکری برای اقتصاد کشورمان نشود

این کار مسلماً ناهنجاریهای

ضعف وجود دارد و احتماالً در
کشورهای دیگر یک بخش ،گروه یا
سازمانی ،این افراد را نمایندگی
میکند یا این افراد زیرمجموعهی
یک اتحادیه و انجمنی هستند ،منتها
در ایران چنین چیزی وجود ندارد.
مسئوالن معتقدند که طرح
جمعآوری

دستفروشان

میتواند انضباط شهری را در مناطق
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مهم تهران برقرار کند .نظر شما در
این خصوص چیست؟
امکان جمعآوری که وجود ندارد و اگر
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نظر گرفته میشده اما در حال حاضر به شغل اول تبدیل شده

دهندهی افت استاندارهای زندگی بخشی از جامعهی ایران است.

است و این آسیبپذیری خانوارهای ایرانی را نشان میدهد .شما

از طرفی ،با توجه به اینکه گفته میشود ،نزدیک به  31تا 91

اگر این شغل را هم از دستفروش بگیرید ،طبیعتاً او باید سراغ شغل

درصد(البته آمارها مختلف است) از جامعهی ایران زیر خط فقر و یا

پستتری برود که غیررسمیتر و زیر زمینیتر هم است .در نتیجه

در معرض خط فقر قرار دارد ،اگر فشار اقتصادی بیشتر شود و یا

تبعات منفی دیگری را هم در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و

ما روشهای فردی را برای حذف این شغلها به کار بگیریم ،به

حتی سیاسی به بار میآورد و این امر غیرقابل انکار است .شما تنها

طور طبیعی افراد ،هرچه بیشتر به سمت رفتارهای زیر زمینی

کافیست که این روند را یکبار دیگر مرور کنید؛ شغل افرادی از

کشیده میشوند که این رفتارها تبعات خاص خودش را هم در پی

مغازهداری به رانندگی و سپس به دستفروشی و نوازدگی دورهگرد

خواهد داشت.

پرونده ی ویژه

دستفروشی در  51-51سال گذشته به عنوان شغل دوم و سوم در

دوم و سوم ،به شغل اول افراد رسیده است .این روند کامالً نشان

گفتگو

اجتماعی را افزایش میدهد .همان طور که اشاره کردم،

تبدیل شده است ،عالوه بر اینکه جایگاه این نوع مشاغل ،از شغل

در این رابطه به نظر شما راه حل درست -و
نه سادهترین راه حل ممکن که معموالً به
کار گرفته میشود ،-چه میتواند باشد؟
راه حل فقط توانمند سازی اقتصاد کالن و ملی کشور
است چرا که اگر این توانمندسازی صورت بگیرد ،خواه و
ناخواه تعداد کسانی که وارد جرگهی دستفروشی

میشوند ،کم خواهد شد و بسیاری از افرادی که در حال
حاضر هم دستفروشی میکنند ،به سمت شغلهای
رسمی میروند .نگاه باید به این سمت باشد که توان
تولید شغل در کشور را افزایش داد .ما نیاز داریم که
حداقل سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم .اقتصادی که
ساالنه بین پنجاه هزار تا دویست هزار شغل ایجاد کند
که اقتصاد نیست و در دنیای امروز اصالً نمیتوان در
مورد آن حرفی زد .این رقمها نشان دهندهی ناتوانی
کامل آن اقتصاد است .اگر شما نتوانید این کار را بکنید،
باید هم منتظر باشید که تعداد دستفروشان روز به روز
بیشتر شود؛ حاال در برخی فصلها بیشتر و در برخی
فصول کمتر و یا در بعضی از شهرها بیشتر و در دیگر
شهرها کمتر اما امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد.
با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار
دادید.
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بخش عمدهای از کتاب مورد اشاره ،در مورد فشار بر اعضای

خانوادهی خانم عبادی است.
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