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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  خبرنگار آزاد: فرستنده

٣٠/١١/١٠  

 
 ؟دست فروشی ، اجبار يا فرصت شغلی

 

   ه خبرنگار و روزنامه نگار ما از تھران تھيه و ارسال شددوستاناين گزارش توسط يکی از 

 که بدين ترتيب از وی تشکر و قدردانی ميکنيم

  

خوريم که در کنارخيابان و در پياده  کنيم به افرادی برمی ھای شھر عبور می وقتی از خيابان  امروزِی ما،ۀدر جامع

  .کنند  ھا بساط پھن کرده و از اين طريق کسب درآمد می رو به قول قديمی

افرادی که شايد اگر نظام اقتصادی . اند  و به ناچار به اين شغل روی آوردهکشی که به داليل متعدد ھای زحمت انسان

  .شدند  داد ھرگز به اين وضع گرفتار نمی امروز ايران به آنھا ھم اجازه نفس کشيدن می

  

  

  

  ! محروم ما ۀداری است به جامع فروشی به عنوان شغلی کاذب ھديه نظام سرمايه دست
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وقتی خوب به اين شغل و افرادی که از اين ناحيه .  اقتصادی را به باد داده است ۀجامعای که بيشترين پتانسيل  ھديه

  . طبقاتی که ناشی از اين نظم پوسيده است را مشاھده کنيم ۀتوانيم اثرات منفی فاصل نگريم می کنند می کسب درآمد می

آنان قرار دارد و ت خصوصی امکانات اجتماعی و اقتصادی جامعه در دست يک اقليت کوچک تحت عنوان مالکي

اقليتی سرشار از امکانات رفاھی و تمامی . يبش بی حقوقی و فقر، بيکاری و بيخانمانی استاکثريت جامعه نص

  .نعمات جامعه ھستند و اکثريت جامعه در فقر مطلق يا زير خط فقر زندگی کنند 

داری جھانی است که به   نظام سرمايهخوش تحوالت ناشی از بحران و سقوط اقتصادی نظام اقتصادی امروز دست

و بار .  جھان گذاشته است و باز بی امکاناتی عايد اکثريت بی حقوق جامعه است ۀآيندی بر پيکر طبع اثرات ناخوش

  . و فشار اقتصادی بر دوش آنان سنگينی ميکند

  .دولت و صاحبان سرمايه ااقتصاد را به ورطه ورشکستی کشانده است 

  

  

صورت آشکار در بين نيروی کار رو به گسترش است ه عنوان يکی از اين اثرات است که امروزه بفروشی به  دست

شھرداری و نيروی انتظامی به دور نمانده و افرادی که به دالئل  سفانه اين ھم از گزند مزاحمانی چون مأمورأکه مت

ادا اين شغل ھم به عنوان تنھا راه کسب کنند ھميشه در ھراس ھستند که مب بسيار موجه از اين ناحيه امرارمعاش می

ھای کوچکی از  االت من سر باز زدند و بعضی ھم به قسمتؤدر آمد از بين برود؛ بنابراين از ھرگونه پاسخ به س

  . اشاره کردند که آن ھم با احتياط بود ،اين وضعيت ايجاد شده برايشان

 رفته و به بررسی علت تن دادن به اين شغل و ميزان برای دانستن ميزان درآمد اين قشر از جامعه به ميان آنان

  .ھای گذشته پرداختم   درآمد امسال آنان نسبت به سالۀدرآمد ناشی از آن و مقايس

ال و پاسخ مطالب گردآوری ؤالزم به ذکر است که برای شناخت بھتر وبررسی درست اين موضوع به صورت س

  :کنيم  شده را عنوان می
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  :گونه گفت االت من اينؤوی در پاسخ س. کرد فروشی می ی بود که گل او صحبت کردم ، آقائن شخصی که بااولي

تازه ازدواج . کنم   سال است که دراين مکان به قول خودشان بساط دارم و از اين راه امرارمعاش می١۵من حدود 

  .گذرد  ھرحال زندگی میه ام و درآمدم زياد نيست ولی ب کرده

ھا بپردازد واينکه روزی شايد  فروش  ھزارتومان بابت خريد گل از ميدان گل١٠٠بايست حدود  او گفت که ھميشه می

سفانه اين گلھا به خصوص در فصل تابستان از أ ھزارتومان فروش داشته باشد واگر فروشی ھم نباشد مت٣٠ يا ٢٠

  .رود  ای که برای اين کار گذاشته از دست می رود و کل سرمايه بين می

تر شده است با  ين و کم گذشته چگونه است گفت که خيلی پائھای  که درآمدتان نسبت به سالسؤاله اين درپاسخ ب

مدن ميزان درامد مردم است آن ئيتوجه به باالرفتن تورم و گرانی ديگر چون گذشته فروش نداريم و آن ھم به دليل پا

  .ن گونه موارد روند که نياز واجب است نه اي  میئیکه ديگر به سمت خريد کاالھا

 سال ١٠او گفت حدود . فروشد وسايل آرايشی می.  سال۴٠شخص ديگری که با اوسخن گفته شد مردی است حدود 

  .کند  معاش می است به اين شغل روی آورده و از اين طريق امرار

  

  

ل مورد قبل عنوان گونه عنوان کرد که خريد زياد نيست و اين مورد ھم مث علت آن را ھم اين. درآمد خوبی نداشت 

 وی را به اين کار واداشته ۀکرد که درآمد نسبت به قبل کمتر شده ولی نياز به پول وخرج و مخارج امروزی خانواد

سفانه به داليل مختلف کار را از دست داده و مجبور به فعاليت در اين أو اينکه قبال شغل بھتری داشته است ولی مت

  .زمينه شده است
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  . شھر و کشور را به اين شکل تبديل کرده است ۀ امروزی ما بسيار است که چھرۀت در جامع از اين دسیموارد

فروش  ای را به بندی شده ھای بسته بينی که مشغول به فروش ھستند ؛ يکی سبزی تر بانوانی را می کمی آن طرف

  .فروشد رساند و ديگری ترشی خانگی می می

  

  

  .جات و ديگری ھم لباس  يگری ھم به فروش نقره، بدلیکند و د  فروشی می]باالپوش[يکی مانتو

تر از ھمه اين بود که بتوانم دليل روی آوردن به اين کار را از آنان جويا  با آنان ھم صحبتی کوتاه داشتم ؛ سخت

   .شوم

گفتند ولی به ھرحال با زحمت  دانم اين ترس است يا شرمندگی که سخن نمی کمتر حاضر به ھمکاری ھستند و نمی

  .بسيار و سماجت من صحبت کردند 

  :گفت . فروخت علت روی آوردنش به اين شغل را پرسيدم   که لباس خانگی میئیاز بانو

گی ھمسرم ولی طلب ما  اين وضع مصادف شده بود با ورشکست. پرداخت  بايست می از شخصی طلبی داشتيم که می

خرج و . از نظر اقتصادی به وضعيت خيلی بدی افتاديم . ل مختلف ورشکست شد ھمسرم به دالي. پرداخت نشد 

  .مخارج  خانه و بچه ھا و نبود درآمد و خيلی مسائل ديگر باعث شد که به اين کار روی آوردم

  

 علت گذريم و شايد ھيچ گاه به ذھنمان نرسيده باشد که اينان محرومانی ھستند که ما ھرروز از کنارشان چه ساده می

  .اين وضعيت آنان را جويا شويم 
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 نفر تنھا ١٧ الی ١۶توان گفت  اگر بخواھيم کل کسانی را که در اين خيابان که با آنھا صحبت کردم بشماريم می

افراد بسيار زيادی اکنون .  نيست که بسياری از مردم و افراد به اين شغل مشغولند ئیاين تنھا جا! دريک مسير کوتاه

  .اند  اند که در سطح کشورپراکنده  اين کار روی آوردهو به اجبار به

کنيم که در بين ما خبرنگاران ،  ساالن که مشغول به فروش ھستند کودکانی را مشاھده می تر از بزرگ کمی آن طرف

  .مشھور ھستند" کودکان کار"شناسان به  نگاران و خيلی از جامعه روزنامه

به جای اين کار بايد مشغول بازی و شيطنت باشد جاداشت  اکنون ھمان کودک معصومی که ھم" حسن"وقتی با 

ام به کمک من از نظر  ولی چون تابستان است و خانواده. کالس دوم  دبستان ! صحبت کردم گفت من حسن ھستم 

نم ولی روم بايد کار ک  که مدرسه ھم میئیکنم ، روزھا من فقط تابستان کار نمی. ام  مالی نياز دارند مشغول کار شده

  .خوانم  جا می درسم را ھم ھمين. آيم  بعد از مدرسه به اينجا می

. داری اسالمی داشت مھری روزگار و عدالت سرمايه ھای بی ھا و تازيانه اش نشان از سيلی صورت آفتاب سوخته

که اصال دھند چرا  فکر کردن به اين کودکان را نمیۀمطمئنا دولتمردان جمھوری اسالمی حتی به ذھن خود اجاز

  .برايشان انسان و انسانيت مفھومی ندارد 

سازی، استثمار کارگران و زحمتکشان جھت  آنچه که برايشان مھم است غارت است و کسب سود، خصوصی

ھای سرکوب  مين مخارج دستگاهأجھت ھزينه کردن برای تجھيزات جنگی و ھمچنين ت.... اندوختن بر ثروت خود و 

د شورش و ريختن حق کارگران و زحمتکشان در جيبھای گشاد خود و تروريستھای ليس و نيروھای بسيج و ضوپ

  .اسالمی در سراسر جھان 

ھای  ھا و انفرادی  زندانۀزندانی کردن کارگران و مردان و زنانی که به علت خواستن حق خود ھم اکنون درگوش

  .گذرانند دژخيم، روزگار می

  

  

 شوم نظام گنديده ۀاز به مبارزه متشکل و يکپارچه دارد تا بتوان از شر ساي ما درگير مشکالتی شده است که نيۀجامع

داری در تمام تاروپود اقتصاد و کل   سرمايهۀ اين مسائل ناشی ازوجود قوانين ظالمانۀسرمايه داری خالص شد؛ ھم

  .باشد  جامعه می

وقتی که دولت با دادن  باز شد،کار و بخش خصوصی بی حساب و کتاب در دل اقتصاد جامعه  وقتی که پای پيمان

 کشور را به آنان بخشيد و با ھدف سرازير کردن یفرصت و بازکردن دست عوامل خود و پارتی بازی صنايع اول
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ريزی کرد ، ديگر معلوم است  ھای اقتصادی کشور را برنامه مبنای فعاليت ھای کالن به صندوق شخصی خود؛ درآمد

  .جز يک اقتصاد بيمار و مريض  باقی نخواھد ماند  سالم اقتصاد جامعه چيزی ۀاز چھر

ديگر معلوم است که جوانان ما حتی با داشتن مدارک عالی دانشگاھی به دليل نبود امکانات شغلی و نداشتن امکانات 

 ھای شھر بساط  درکنار خياباندباي  تحصيلی و فقط وفقط به دليل نياز مالی میۀبرای راه انداختن شغل متناسب با رشت

  .فروشی پھن کنند  دست

در کنار خيابان به دليل نداشتن سرپرست و ... معلوم است که پيرزنان ما بايد با چيدن چند دست ليف و پارچه و 

  .نا نماندن و سير کردن شکمشان مشغول به کار شوند  برای امرار معاش و در تنگ

  !!!چه کسی ميخواھد به اين نياز پاسخ گويد  ؟

  !روشان بسيار است سخن در باب دست ف

ھای بعدی به طور مفصل به اين وضعيت خواھيم   کوچکی را به نمايش گذاشت در بررسیۀاين گزارش فقط گوش

  .پرداخت و نکات بيشتری را ذکر خواھيم کرد 

 ،  مردم آزادۀکه ھم به اميد روزی. ای داشته باشيم که کسی در آن گرفتار بی عدالتی نباشد  به اميد روزی که جامعه

.کاری ، فقر و گرسنگی زندگی کنند  برابر و دور از بی  

  

  

  خبرنگار آزاد

 

  :يادداشت

  ننمائيم که ايکاشبا تشکر مجدد از ھمکار گرامی ما به خاطر ارسال گزارش مصور و مستند شان، نمی توانيم آرزو

ان سبی حقوقی آنھا نيز قر ف گرامی از زندگی مليونھا پناھندۀ افغان نيز اندکی ياد می کردند و از تآن دوس خنی به مي

ه ايران می آوردند تا ھمگان متوجه می گرديدند که اين تنھا مردم  م واليت فقي ر و اجحاف رژي نيست که بايد زير جب

دنفس بکشند بلکه بيشتر و مصيب بارتر دگان ان اير پناھن سانی   از آنھا افغانھا و س وق ان دان حق ر و فق ه در عمق فق ک

  .می اندازد" برادران پاسدار" رسانيده کوچکترين اعتراضی حد اقل آنھا را در زير مشت و لگدشب را به روز 

                                                                                                                     با تشکر مجدد

 AA-AA                                                                    اداره پورتال                                           

  


