دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ
در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘ�ﻋﯽ »دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎدون ﻃﺒﻘﻪ«  ١ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ از
دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺮاﻟﯿﺴﻢ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
»دورهﮔﺮدی« ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺄ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻ ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار و ﺷﺒﮑﻪی ﺗﻮزﯾﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ« ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ
دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ و ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن از ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ »ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .در
دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه )اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎرج و درآﻣﺪ( و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎران ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ،ﺷ�ر دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﺮان ،ﭘﺲ از اِﻋ�ل اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﱰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان »آﻟﻮﻧﮏﻧﺸﯿﻨﯽ« و
»ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده« ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ،۵۷دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و
ﻗﺴﺎوت دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺄ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﺑﻪ
ﻃﺒﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺟﺴﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﻌﯽ در ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن داﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ آن ﭘﺲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻤﺛﺮهی
ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎنِ دﺳﺖﻓﺮوش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﺎدهی  ۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﻨﺎن آوردﻧﺪ ﮐﻪ
"اراﺿﯽ ،ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﯿﺪانﻫﺎ ،ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ]ﮐﻠﯿﻪی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ[ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪودهی ﺷﻬﺮ
1. Underclass

در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﯿﻨﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدهی  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ "ﺳﺪﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺷﻐﺎل
ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎدهی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و در رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و آزاد ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺄﻣﻮران ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ".ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﺣ�ﯾﺖ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﮐﻮخﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﺪﻣﺴﺘﻀﻌﻒﺗﺮﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻢ ﻤﺗﻠﮏ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺖدرازی ﺑﻪ آن را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزی آﺷﮑﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻤﺗﺎم ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽاش ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن )ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار( و رﭘﺮﺗﺎژ )ﻫﻤﺮاﻫﯽ رﺳﺎﻧﻪ( ﺗﻮأم ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺼﺎﺋﺐ دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﭙﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم و ﮔﺴﱰش اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻨﻪی اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺑﯿﺸﱰ از دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در ﻣﱰوی ﺗﻬﺮان و ﻋﻤﻮﻣﺄ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دﺳﺖﻓﺮوش در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ(.
روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺘﻢ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﮕﺎه او دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻮی
دﻣﺎغ و ُﻣﺨـﻞ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداری و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ
ّﻗﻼدهﺑﻪﮔﺮدنِ "ﴎﻣﺎﯾﻪ" ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺎﻃﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﻫﺪف ﭘﯿﺮزن
 ۶۰ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ  ۶ﺳﺎﻟﻪ؛ ﻣﺄﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت ﻣﻌﺬور ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد آﻧﺎن ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی "ﺳﺪ ﻣﻌﱪ" ﻣﯽدرﻧﺪ!
در ﺳﺎل  ۹۴ﮐﺎﺳﺒﺎن ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﯿﻼد ﻗﺎﺋﻢ )ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه( ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻤﻊآوری ﻧﮑﺮدن
اﻗﺪام آﻧﺎن »اﻣﯿﺮ« ،ﯾﮑﯽ
دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن" اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب دو روزه ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۱۰روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ِ
ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﱰِ ﮐﺴﺒﻪی ﭘﺎﺳﺎژ ،ﭘﺲ از ﻣﺰاﺣﻤﺖ و اﺧﻄﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﺼﺎدرهی
اﺣﻢ
ِ
از ﻫ�ن دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎنِ ﻣﺰ ِ
ﺑﺴﺎﻃﺶ ،ﺧﻮد را آﺗﺶ زد .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ �ﻮﻧﻪ از دهﻫﺎ �ﻮﻧﻪی ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن و ﻣﺄﻣﻮران
ﺷﻬﺮداری و ﮐﻼﻧﱰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻣﺼﺎدرهی ﻣﺎل ،ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ،ﺧﻮدﺳﻮزی و ﻣﺮگ
دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده.
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ  ٢را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن واﺿﺢ ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻدﺳﺖ آﺷﮑﺎرا ﺧﻮاﻫﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺳﻮﺧﻦﺘ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ "ﴎ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﯿﭻﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ" و در ﮐ�ل درﯾﺪﮔﯽ از اﻋﺘﺼﺎب )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزهی ﻫ�ن
ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه( ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺸﺖﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﻋﺠﯿﺐ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻸ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .ﺣ�ﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آﻧﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺒﺎل »ﺑﺎزار« ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن و ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ارﮔﺎﻧﯿﮏ دارد.
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﭘﺎﺳﺒﺎنﻫﺎی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺒﺎنﻫﺎ ﮐﻮر و ﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ را در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ  ٣ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻘﺶ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﮔﺴﱰش ﺷﺒﮑﻪی
 -٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن و ﺣ�ﯾﺖ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن .ﻣﯿﺪان
 -٣ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻠﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ )دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ( ﺳﯿﮕﺎر در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از
دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﯾﮏ دﮐﻪ/ﺑﺎﮐﺲ ﺷﯿﺸﻪای ﭼﺮخدار ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺳﯿﮕﺎر ،آداﻣﺲ و ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.

ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﮕﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش آن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه از دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن اﻧﺠﺎم �ﯽدﻫﺪ .در
واﻗﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن و رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮدآوری ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﺳﻮد ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺸﻮد .ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﺳﻮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر  ٤در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻮد  ۲ﴍﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ) British
 American Tobaccoو  (Japan Tobacco Internationalﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۸ ،۹۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﯿﮕﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ادارهﮐﻨﻨﺪهی ﺻﻨﻌﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮﺳﻮد و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر "ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ" اﺳﺖ.
ﻤﺗﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر
)ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ  ۳ﺷﺨﺺاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ( ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﯿﮕﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻗﺎﭼﺎق آن رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،در ﺳﺎل  ۸۵در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎﯾﺶ  ۲ﺗﻦ از ا َﺑَﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻇﺮف ۱۵روز ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را اﻓﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛  ٥ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺧﱪﮔﺰاریﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ )اﯾﺮﻧﺎ و رﺟﺎﻧﯿﻮز( اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ را ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﻤﯽﺻﻔﺎ و ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻫ�ن ﺳﺨ�اﻧﯽ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﺷ� ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ.
دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﯿﺎزات واردات ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ
دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﻣﯽﮔﺬارم .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺳﯿﮕﺎر وارد ﮐﻨﺪ .ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻻ آدم ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﳌﯽ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪون ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻘﻠﺐ
و رﺷﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺳﯿﮕﺎر وارد ﮐﻨﻢ .آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺖ و زﯾﺎد ﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،اﯾﻦ آﻗﺎ را ﺻﺪا زده و ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﮕﺎر وارد
ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻼن آﻗﺎ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﮕﺮ
�ﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﮕﺎر وارد ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ وارد ﮐﻨﻢ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺮدازم و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﺑﻬﺪاﺷﺖ را وارد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺨﯿﺮ �ﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﻧﺪﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺳﯿﮕﺎر وارد ﮐﻨﯽ.
اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﻢ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ دﺧﺎﻧﯿﺎت آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ و ﮔﻔﺖ ﻓﻼن آﻗﺎ ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺠﻮز وارد ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪﻫﯽ؟ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪاری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ورود ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪﻫﯽ .واﻻ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

 -٤ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﯽ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٥ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﻨﺞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی .رﺟﺎﻧﯿﻮز

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﺷﺎرهی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ و ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﮕﺎر »ﻣﺎرﻟﱪو« ﺑﻪ اﯾﺮان
را از ﻃﺮﯾﻖ ﴍﮐﺖ "اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ" اﻣﺎرات در دﺳﺖ دارد ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺢ ﻧﻈﺎم( اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ دارد.
٨
٧
ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ﺗﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ و ﺳﻬﺎمدار ﴍﮐﺖ ﭘﻠﯽاﮐﺮﯾﻞ اﺻﻔﻬﺎن  ٦و ﴍﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻗﺸﻢ اﺳﺖ/ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد  ٩ﭘﺲ از اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﴎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن )ﺳﺎل  (۸۵ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻮد ،ﺑﺎزار  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان را از دﺳﺖ
داد! در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﮕﺎر اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺣﺬف اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ و ﮐ�ﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ دﺳﺖ ﴍﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ) JTIﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ( اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﮐﻨﱰل آن در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺎﻓﯿﺎی
ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ«  ١٠اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘ�ﻷ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽرﺳﺪ!
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﺘﻢ �ﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
دادﮔﺎه ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﴎﯾﻼﻧﮑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﱰ از ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ .اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮلﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﺤﺚ واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد اﯾﺮان اﺳﺖ؛
 ۵۵درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﴍﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر ،رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در ﻫ�ن ﺳﺎل ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ وام ۴۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه )ﺑﺎزوی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺎر ،رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ
اﺳﺖ( ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﴍﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات را ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از زﻣﺎن اﺧﺬ وام ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد در
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام درﯾﺎﻓﺘﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪهی ﺻﻨﺪوق ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﺎم ﺑﻪ
وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﱰ از  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادی "ﻧﺎاﻫﻞ" واﮔﺬار ﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻮده
اﺳﺖ ١١ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻟﯿﺴﺖ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی آن اﺳﺎﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺳﺎﻣﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ )ﺑﺎزﺟﻮی ﺳﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت و وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎر( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن )ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و
رﯾﯿﺲ دﻓﱰ ﺳﺎﺑﻖ وی( و ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ )ﻣﻌﺎون ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ(.

 -٦ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﱰاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻠﯽاﮐﺮﯾﻞ اﺻﻔﻬﺎن .ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﻤﻪ
 -٧ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺳﯿﮕﺎر .ﻓﺮداﻧﯿﻮز
 -٨در ﺳﺎل  ٩٥رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﺮگ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ﺧﱪ دادﻧﺪ .ﻓﺮارو
 -٩ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﻨﺪ وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -١١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺪوق ﻓﻮﻻد ....ﺧﱪﮔﺬاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

10. Lebanese Mafia

دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ﺳﯿﮕﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺄ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﻧﻬﺎده ﺗﺎ ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﮕﺎر را ﭼﺎقﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰ رﻧﺞ ﻓﺮﺳﻮدن و اﺳﺘﺜ�ر ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در  ۲ﺷﻬﺮ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن و
ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺳﻌﯽ در ﻧﺸﺎن دادن ﮔﻮﺷﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﯾﺴﺖ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ .وﺿﻌﯿﺘﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻏﻔﻠﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽﺷﮑﻞ.
 ۲۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺮور ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ )دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان( در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۴ﺗﻦ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﻣﺎه ﺗﺎ ﴎﺣﺪ ﻣﺮگ و ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ ۲ .ﺗﻦ از
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .او اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺪه و ﻧﯿﻤﻪﻓﻠﺞ )ﺑﺎ زﺧﻤﯽ
ﺑﺮ ﻓﺮق ﴎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﴐﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪ واردﺷﺪه ﺑﺮ ﴎ و ﺷﮑﺴﻦﺘ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎﻧﺪونﻫﺎی ﻗﻄﻊﺷﺪهی
دﺳﺖ و ﭘﺎ( آزاد ﺷﺪ .او آزاد ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺣﮑﻢ ﻧﻔﯽ ﺑﻠﺪ و اﺧﺮاج از زادﮔﺎه ﻣﺎدریاش ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ و در ﺑﯿﺮوﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺸﺖ ﯾﮏ دﮐّﻪی
ﺷﯿﺸﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺮخدار ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﺲ از  ۲۱ﺳﺎل از ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻓﻘﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
او اﮐﻨﻮن  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و  ۱۷ﺳﺎل اﺳﺖ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوش ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ .در ﻤﺗﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﺳﺎل ،ﺣﺘﯽ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و
در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﴍاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ او از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﭘﺸﺖ دﮐّﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﯿﺸﻪایاش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺪی
روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .اﮔﺮ اﺟﺎرهﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪی داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ
و ﴐﺑﻪی ﻣﻐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﴫف ﮐﻨﺪ را از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﮐﴪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۵۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!  ۵۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ روزش  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺ و
ﺳﺘﻢﮐﺸﯿﺪه ،در ﴎﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ.
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ  ۷۳ ،۶۱ ،۶۰ ،۴۷ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود
 ۳۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺎﯾﺪی دارﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی  ۳ﺗﺎ  ۵ﻧﻔﺮه!
ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻤﺗﺎم ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ درآﻣﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﮑﺴﺎن
دارﻧﺪ .در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﱰی ﻣﺎﻧﻨﺪ اردﺑﯿﻞ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﱰ
ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﻋﻤﺪهی ﺑﺎزار ﺳﯿﮕﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻫﻢ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﴍاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
دﺷﻮارﺗﺮ و اذﯾﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﺄ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوش ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺪانﻫﺎ و
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻠﻮغ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮانِ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻏﻞ و
١٢
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﮑﺎر و ﯾﺎ روی آوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارد.

 -١٢ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی آﻣﺎر ﺑﯿﺸﱰ از وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ در ﺷﻬﺮ؛ ﭘﮋوﻫﺶ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ .اﻧﺠﻤﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان

ﻤﺗﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺟﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ.
وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن درآﻣﺪ و اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﺘﻢ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن
ﻫ�ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽِ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺑﯿﻤﻪی ﺳﻼﻣﺖ از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺳﺄ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪای ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﺄ ﯾﺎراﻧﻪی دوﻟﺘﯽ را ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ �ﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻦﺘ ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۸ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ آن رأی ﻣﺜﺒﺖ داد ،دوﻟﺖ از اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣ�ﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻣﺴﺎل  ۵۵۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺪدﺟﻮی
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﻘﻂ  ۲۸۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺣ�ﯾﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪی  ۹۸ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎ  ۱۶درﺻﺪ رﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺳﻬﻢ ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺳﺖ؛  ۶۹۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ )ﻣﻌﺎدل ﺑﻮدﺟﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣ�ﯾﺖ
از ﺳﺎﳌﻨﺪان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣ�ﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣ�ﯾﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( ﺑﺮای ﺣ�ﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻃﻼب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
١٣
اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﻔﻨﺎک و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺄ ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻄﺢ
آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻫﱪان ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت روز )اﻋﻢ از ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت(،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،وزرا و ﺣﺘﯽ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ آﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺴﯿﺎر )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺮس از ﺗﺒﻌﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ( از »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺻﺤﺒﺖ �ﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﮋهی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و واﺣﺪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎی ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ )اﺻﻮلﮔﺮا /اﺻﻼحﻃﻠﺐ( ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺳﺎﺳﺄ اﻃﻼﻋﯽ ﻫﻢ از
آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﯿﺰش ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن در دیﻣﺎه  ۹۶و اﻋﱰاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺷﺪهی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺟﺎن
ﻓﺮﺳﻮدناﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘ�ﻋﯽاش ﴎ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﭼﺮﺧﻪی ﺳﺘﻢ ،ﻏﺎرت و اﺳﺘﺜ�ر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮدهﻫﺎی
ﺗﻬﯽدﺳﺖ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ  ١٤و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری
ﻧﻈﻢ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از ﺟﺎﻧﺐ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ؛ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺖﺗﭙﻪی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز رخ داد و ﺣﮑﻮﻣﺖ
 -١٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ .روزﻧﺎﻣﻪ ﴍق
 -١٤ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨ�اﻧﯽ در روز  ۷اﺳﻔﻨﺪ اﻣﺴﺎل ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺳﺎل واﮔﺬاری ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺷﺴﺘﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ واﮔﺬاری »ﻣﺠﺎﻧﯽ«
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮد! ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم .ﻣﯿﺪان

از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻤﺗﺎﻣﺄ ﺣﺎﻣﯽ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﻮد  ١٥و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻌﯽ در ﴎﮐﻮب اﯾﺪهی ادارهی ﺷﻮراﯾﯽ و اﯾﺠﺎد رﻋﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺪه داﺷﺖ.
ﮐﻼم آﺧﺮ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﻣﻮرد دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖ
دﺷﻮار آﻧﺎن اﺳﺖ .زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺮﻓﻪ و ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺮ روز ﺑﺪﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻨﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮد :در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮدن در ﻤﺗﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد؛ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدن از ﺧﺪﻣﺎت ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺬفﺷﺪﮔﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﮐﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻤﺗﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺑﺮای
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و ﺗﻼش ﺑﺮای زﯾﺴﻦﺘ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ دادزن،
ﺗﺮاﮐﺖﭘﺨﺶﮐﻦ ،ﭘﻼکﻣﺤﻮﮐﻦ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﯿ�ر ،اﺳﻔﻨﺪدودﮐﻦ ،زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد و ﮐﻮﻟﱪ! ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ راهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
زﯾﺴﻦﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب)!( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ �ﻮد ﮔﺴﱰش ﻓﻘﺮ و "ﻣﺎدون ﻃﺒﻘﻪﺑﻮدﮔﯽ" اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن  ١٦ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ �ﻮد اﯾﻦ ﺗﺨﺎﺻﻢ و ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﮐﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ »دوﻟﺖ« اﺳﺖ! »دوﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺠﻠﯽ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ در آنﺟﺎ ،در آن زﻣﺎن و در ﺣﺪودی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در آنﺟﺎ،
در آن زﻣﺎن و در آن ﺣﺪود ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮﻋﮑﺲ .وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻧﺪ ١٧ «.دوﻟﺖ ارﮔﺎن ﺳﯿﺎدت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ارﮔﺎن ﺳﺘﻢﮔﺮی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻘﻪی دﯾﮕﺮ و ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﺠﺎد »ﻧﻈﻤﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﻢﮔﺮی را ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎت ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﺳﺎزد ١٨ .ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﮔﺮا ،دﯾﻮانﺳﺎﻻر و ﻤﺗﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﺑﺰرگ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ روﺑﻪروی ﻫﻢ ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ )در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ /ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻪی اول در ﺣﺎل اﺳﺘﺜ�ر و ﴎﮐﻮباﻧﺪ ،و ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا
ﻣﯽرود و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد(.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ »وﺿﻌﯿﺖ« ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ وﻇﯿﻔﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺰ ﺑﺪنﻫﺎی ﻣﺎزا ِد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ از
"ﮐﺠﺎ" و "ﭼﻪ" ﺑﺎﯾﺪ ﴍوع ﮐﺮد و "ﺗﺎ ﮐﺠﺎ" ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از »اﻧﻘﻼب« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﮐﺠﺎ" و از »ﺷﻮرا« ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﭼﻪ" ﮔﻔﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟
 -١٥ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮار ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﭘﺲ از اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان .ﻓﺮارو
 -١٦ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﻤﻊآوری دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری دﺳﺖﻓﺮوﺷﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب .ﻣﯿﺪان
 -١٧ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و دوﻟﺖ ،دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب .وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻟﻨﯿﻦ .۱۹۱۷ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺟﻠﺪ اول .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻫﺮﻣﺰان .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮدوس
 -١٨ﻫ�ن .دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب ﻟﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎرﮐﺲ.

آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ از »ﺧﺎرج« ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آورده ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از »ﻏﺮﯾﺰهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« و در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ »آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻣﻮرد ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦِ ﻣﺎدون ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ /ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎت آن ،زﻣﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﺘﮏﻫﺎی
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ ،و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮدن و اﺟﺮای ادارهی ﺷﻮراﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻞ
رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ،ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه؟  ٢٠آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﴍاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﴎآﻏﺎز در ﻫﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﻦﺘ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ داد؟ ﺑﺪون
ﺷﮏ آری.
اﯾﻦ راه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﻫﻢﻓﮑﺮی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﻓﺮودﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ادارهی ﺷﻮراﯾﯽ و در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن
دوﻟﺖ ﭼﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ذﻫﻦ و ﭼﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﯿﻦ.

١٩

 -١٩ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ .ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ
 -٢٠ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ .ﻓﻼﺧﻦ ﺷ�رهی  ۱۲۴از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ

