نظامُ ،دستفروشان
ی
دا ستانِ د ستفرو شی در ایران برای محرومان ،حکایتی شده ا ست .دا ستانِ غمانگیزی ست که به ت صویر ک شیدن آنها ،جز تازهگ ِ
دردهای قربانیان نظام امپریالیستتتی نیستتت .از نظرِ ستتران حکومت ،ظاهراً ستتد مراراند ،مِ ِ زیاا ی شتت!رهاب زیاا ی که در

آن،

میلیونها انسانِ گرسنه و ندار ،شب را به روز میرسانند و روزی از نو ،را با آینده و با ساعاتی نامرلوم ،سپری میکنند .ش!رداریها
و مأموران ریز و در شت شان ،حافظ نظمِ دلبِواهی سرمایهاند ،کاری به شکم مردم ،چگونهگی آموزش و درس و م شق و ت!یهی
لوازمِ تحریر فرزندان شان نهدارند .میبای ست قوانین ارتجاعی را به ب!ای ا شیدن شیرازهی زندهگی مردم ،آنهم در !نهی ایران
گ ستراند میبای ست ،ترس و وح شت را از اذهان و بر ف ضای عمومی جامره ،زنده نگه دا شت .از یک سو ا صرارِ د ستفرو شان ،بر
"رونقیِ" کسب و کارشان میباشد و از سویدیگر ،نظام در فکرِ "حقوق و آرامش ش!روندان" و " اکیزهگی" ش!رهاست.
حقیقتاً که تناق ضات طاقاتیِ و چ!رهی ش!رها ،از حالت طایری خود خارج شده ،ف ساد ،فقر و صدها م صا ب اجتماعیِ دیگر ،بر ف ضای
جامرهی ایران ستتایه انداخته استتت .در این میان باالدستتتان دارند اموال عمومی را به یغما میبرند و ا ین دستتتان ،بهدناال شتتغ های
کاذب و همچنین رو در رو شدن با ناامنیهای درونِ جامرهی تحت سلطهی سرمایهداراناند .این روزها در ایران ،ت!یهی نانِ بِور و
نمیر ،بهیکی از دغدغههای اصلی و روزمرهی میلیونها انسان تادی گشته است .کار نیست مردم ،به هر دری میزنند تا چندر غازی
ول در آورند و شتتکم خود و زن و ب ههایشتتانرا ستتیر کنند ،در عوض ،شتتکمِ عدهای انگ صتت،ت ،از فرد دارا ی و از سترِ چا یدن و
استتتامارِ انستتانهای محروم ،ستتیر و در عینحال ،در حال حیف و می نمودن ستترمایههای بر بادآورهیشتتاناند .حضتتور هزاران
دستفروش در خیابانهای ایران و همچنین وجود خانههای گرانقیمت و رفتوآمدهای سارقانِ سرمایههای مملکت ،نشان از فساد
و بدیِتیهایی دارد که اینروزها ،فضای جامرهی ایران را در بر گرفته است .شکاف و فاصلههای طاقاتیای که قاب توضیح نیست ،هر
روز مردم دارند بِتتر و ندارتر ،و حاکمان و دار و دستههایشان ،داراتر و ثروتمندتر میشوند.
رستتش این استتتکه عوارض اجتماعی و یا دیدههایی همچون دستتتفروشتتی و ت،اوتِ عظیم طاقاتی درونِ جامره را می توان ،با
کدامین مناساات و یا سیاستهایی مربود دانست و چرا محرومترین اقشار جامره ،قادر به یافتن کار و یا سیر کردن شکمهای خود و
والدینشتتان نیستتتند و هر روز و هر لحظه ،در مررضِ مرگومیر و در تیررسِ حملهی بهاصتتط م مدافرین زیاا ی شتت!رها و حقوق
ش!روندان و یا با "ماارزان آلودهگی" هوا و اماال!م قرار دارند؟ چرا درِ کارخانهها را میبندند و بر خی بیکاریها میافزایند و مانعی
ک سب و کار مردم می شوند؟ بهطور ماال چرا "امرار و مراش  40هزار خانوار اهوازی با د ست فرو شی" دارد تأمین می شود و در
همانحال ،خانوادههای ثروتمندان در ناز و نرمت زندهگی میکنند؟ چرا سردمداران رژیم جم!وری اس می مانعی !ن کردن بسادِ
کار و کا سای هزاران ان سان در سرتا سر جامرهی ایراناند؟ چرا زنانِ د ستفروش در مررض بیرحمیهای هر چه بیشترِ ،جن

های

مِالفشتتان هستتتند و حافظان ستترمایه و آنهم ،به ب!انههای واهی و وچ دارند ،زنان را مورد تردی ،توهین و فشتتار مضتتاف قرار
میدهند و بر ناامنیهای شان میافزایند؟ و بههر حال دهها و یا صدها سئوال از این د ست ،در مقاب ِ هر ان سانِ آزاده و کمونی ستی
قرار گرفته ا ستکه ،چارهی کار و ع جِ درد در چی ست ،تا چه زمان ،جامره میبای ست ،شاهدِ تحرکات و ترر ضات غیر ان سانی عدهای
ظالم و سودجو باشد؟
د
در یک ک م نظامهای ستتترمایهداری و از جمله نظامِ وابستتتتهی ایران ،بانی و عام چنین اوضتتتا ِ دهشتتتتنا اند ،در بطن خود ،مول ِ
ناعدالتیها و همچنین تولید کنندهی فقر و بدبِتی انسانها میباشند .به این دلی که سیاستشان ،سیاستِ یک بردی و نگاهشان ،نگا ِه
من،رتی به منافعی همپالگی هایشتتتان استتتت و کاری ،به چگونهگی زندهگی میلیون ها انستتتان نهدار ند .در قاموس آنان ،کار زمانی
ارزشمند ست ،که بهدردِ سرمایهداران آید ،بر خ ف ادعاهای شان ،کمترین اهمیتی برای ش!روندان شان قا

نی ستند ،م ضافاً اینکه

کمترین وظی،های در قاالِ تأمین نیازهای اولیهی زندهگی کارگران ،زحمتکشان و دیگر محرومان نهدارند .هدفشان رونق بِشیدن
به اوضا ِ وخیم و دردنا

مردم و همچنین ایجادِ شغ در درونِ جامره نیست .زمانی نیاز به اشتغالزا یست که چرخشِ دم و دستگاه

های ستترمایه ،روانتر و بهتر و بهگردش آید ،بیدلی هم نیستتت که کار به اندازهی کافی در درونِ جامره نیستتت جامرهای که بنابه
گ،تهی «محمدباقر نوبِت» سِنگوی دولت 10" ،در صد از واحدهای تولیدی آن راکد شده ا ست 730 ،هزار ن،ر با مدر
لی سان

و دکترا ،خانه ن شین ه ستند" .ع وه بر اینها ،ر ی

فوق

اتاق بازرگانی و صنایع مردن جم!وری ا س می اع م نموده ا ستکه "هر

ساعت  150ن،ر به جمریت بیکاران افزوده می شود" .آیا با وجود انتشار چنین حقایق ،و آمار سر و دمبریدهای ،میتوان شاهد کارهای
ناخواستهی انسانها در خیابانها ،در متروها و دیگرمناطق ایران نهبود؟
بدون کمترین شتک و شتا!های ،نظامهایی همچون نظامِ جم!وری است می ،نه تن!ا محر

و مولدِ فرصتتهای کاری برای محرومان

نیستند ،بلکه و به ب!انههای واهیای همچون مح،وظ نگهداشتن "زیاا ی" ش!رها و غیره دارند ،دستفروشان را به وحشیانهترین شک
ممکنه مورد اذیت و آزار قرار میدهند دارند راهِ هرگونه فرصتتتتهای ابداعی زحمتکشتتتان ،برای تأمینِ نیازهای اولیهیشتتتان را
میبندند ،مانعی درآمدِ ناچیزشان میشوند .حم ت متردد حافظان نظام در ش!رهای مِتلف ایران و عک

الرم های طایری و بهحقِ،

دستتفروشتان در برابر بیرحمیهای بهاصتط م مدافرین زیاا ی شت!رها ،روایتِ حقیقی ،از ستیاستتهای ظالمانانهای دارد که نظام
ت
جم!وری استت می ،به جامره و به مردمِ ایران تحمی نموده استتت .این چه نظام و چه حکومتِ مدافعی "مستتتضتترین" ،و چه دول ِ
"اعتدال و امید"یستتتت که مردم آن ،غرق در فقر و تنگدستتتتیاند و دارند با مرگ دستتتتو نجه نرم میکنند؟ بیتردید ورو ِد
روزانهی هزاران جوان به خی بیکاران ،زا دهی هزاران مصتتا ب اجتماعیای همچون اعتیاد ،فحشتتا  ،دستتتفروشتتی و غیره استتت
زا دههایی که هر روز دارد ابراد دردنا تری بهخود میگیرد و بر دیگر ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتماعی میافزاید.
به بیانی رو شنتر ،دیگر سِن ،دیدهی بیکاری ،عام و فرزندِ ب یایی همچون د ستفرو شی در درونِ جامره ا ست ،طاراً رفع آن ،نه
در تررض به چرخدستتتتیها و اموالِ ناچیز ت!یدستتتتان و قربانیان نظام ،ب در تررض به جان و مالِ غارتگران اموال عمومی و
زدن آنان از حکومت و حکومتداریستتت .مرین استتتکه رنگ و بوی جامرهی ستتر زنده و شتتکوفا ،در تِالف با رنگ و بوی جامرهی
د ست سازِ سرمایهداران ا ست مرین ا ستکه با وجود چنین منا ساات و سی ستمهایی ،رونق بِ شیدن به زندگی محرومان ،نه تن!ا
ناممکن ،بلکه دامنهی گستتتتردهتری بهخود خواهد گرفت ،در عم  ،نزدیک به چ!ار دهه از حاکمیت رژیم جم!وری استتت می به اثاات
رستتیده استتتکه ،ستتران نظام ،در قاال عارضتتههای گوناگونِ اجتماعی ،راهِ ح های مشتتِو و دیکته شتتدهای را در مقاب خود قرار
دادهاند و آنهم ،قطع د ست و ا قربانیان نظام آنهم ،توزیع گ ستردهی مواد مِدر در سطح جامره بهمنظور انحرافِ افکارِ جوانان
از در

و عل ِ ریشتتهای آنها آنهم ،تررض به مریشتتت و عدم رداخت ناچیز کارگران آنهم ،قطع هزینههای تحصتتیلی و روانه

نمودن کودکان و نوجوانان به خیابانهای ناامن ایران آنهم ،گ سترش فح شا و غیره .واقریت این ا ستکه همهی اینها دارد در زیر
سایهی نظام مدافعی "م ستضر،ین" ات،اق میافتد همهی اینها دارد در دوران زمامداری دولتِ "تدبیر و امید" ات،اق میافتد دولتی
که وعدهی  100روزهی رفعِ مشتتک ت اقتصتتادی درون جامره را بهمردم داده بود دولتی که در شتترارهایاش از افزایش اشتتتغال و
محترم شمردن به حقوق ایهای مردم داده بود و  ...آری ،همهی اینها در این چند دهه و چند ساله ،نه تن!ا افت و کاه شی نهداشته،
بلکه شدت هر چه بیشتری گرفته است
خ صتته ،چارهی کار و دوای درد ،در خلعیدِ ستترمایههای امپریالیستتتیستتت و زمانی زیاا ی جامره و رنگ و بوی شتت!رها ،از هزاران
م صا ب اجتماعی دگرگون و درمان خواهد شد ،که ری شهی افکارِ نابرابریها سوزانده شود زمانی ش!رها از "آلودهگی"ها خ صی
خواهد یافت که آلوده سازان واقری جامره را ،از تاج و تِت شان به زیر ک شید و رچمِ کارگران و زحمتک شان را در سرتا سر ایران
برافراشت آنوقت استکه فضای ش!رها تغییر خواهد یافت و رنگ و بوی جامره ،منطاق با رنگ و بوی زیربنای آن ،خواهد شد.
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