حمایت از دستفروشی ،چرا و چگونه؟
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حمایت از دستفروشی ،چرا؟

ـش «چرایــی حمایــت از دستفروشــی» از پاســخ بــه تصــورات نادرســت دربــاره دستفروشــی منتــج میشــود؛
پاســخ بــه پرسـ ِ
امــا دربــارهی دستفروشــی چــه تصــورات نادرســتی هســت؟

مقدمـه

فعالیــت در خصــوص مســئلهی حــق دستفروشــان بــر شــهر بــه صورتــی پیوســته ،بــا برگــزاری نشســت «بررســی پدیــده
دستفروشــی در شــهر» توســط «مجمــع حــق بــر شــهر باهمســتان» در مردادمــاه  1393آغــاز شــد .حــول این نشســت ادبیات
و گفتمانــی در خصــوص پرســش از مســئلهی حــق دستفروشــان بــر شــهر شــکل گرفــت کــه توســط «انجمــن دیدهبــان
مدنــی یکشــهر» تــداوم یافــت کــه ازجملــه نتایــج آن میتــوان بــه پژوهشــی بــه ســفارش وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
در خصــوص وضعیــت دستفروشــان بســاط گســتر در شــهرهای تهــران ،رشــت و اهــواز اشــاره نمــود .در ادامــهی ایــن
رونــد ،بــا احســاس ضــرورت نســبت بــه کنشــگری حقوقــی در موضــوع و طــرح مطالبـهی تکالیــف دســتگاهها و ارگانهــای
مربوطــه در ایــن خصــوص ،کمپیــن «دستفروشــی را حمایــت کنیــد ،نــه حــذف» شــکل گرفــت کــه در ادامـهی فعالیــت ،بــا
نامــه سرگشــادهی «دستفروشــی جــرم نیســت» همــراه گشــت .بــا ایــن ســابقه بــود کــه فعــاالن کمپیــن «دستفروشــی
را حمایــت کنیــد ،نــه حــذف» ضــرورت تشــکیل ســازمانی مردمنهــاد بــا تمرکــز بــر موضــوع دستفروشــی و حمایــت از
حــق دستفروشــان بــر شــهر را احســاس نمودنــد .ایــن ســازمان مردمنهــاد کــه مقدمــات رونــد ثبــت و تأســیس را طــی
مینمایــد« ،دس ـتآورد» نــام دارد« .دس ـتآورد» بنــا دارد فراتــر از حمایــت از «دستفروشــان» ،بــا تقویــت و ســامان یابــی
«دستفروشــی» بتوانــد بــا ارتقــای اقتصــاد محلــی در بهبــود کیفیــت زندگــی محــات و زندگــی شــهری تأثیرگــذار باشــد .در
ادامــه بهطــور خالصــه چرایــی و چگونگــی حمایــت از «دستفروشــی» از منظــر گــروه «دسـتآورد» شــرح داده شــده اســت.
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دستفروشــی جــرم اســت :بــرای جــرم انــگاری دستفروشــی دالیــل متنوعــی ذکــر میشــود .گاه مســئله «ســد معبــر» ذکــر
شــده ،گاه مســئله «فــروش خــارج از شــبکه» ،گاه مســئله قیــاس بــا «تکــدی گــری» و گاه مســئله فــرار مالیاتــی .در خصــوص
مســئله «ســد معبــر» چنــد مســئله وجــود دارد ،نخســت آنکــه در تبصــره یــک مــاده  55قانــون شــهرداریها« ،اســتفاده
غیرمجــاز» ذکرشــده و منــع اســتفاده از معبــر بهصــورت مطلــق نیامــده ،دوم آنکــه تفســیر مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی از ایــن تبصــره ،دستفروشــی را در صــورت عــدم خســارت ،مجــاز دانســته اســت .ســوم آنکــه بــه لحــاظ قواعد
حقوقــی ،بیــن قوانیــن جــزء و کالن رابطــه سلســله مراتبــی هســت و قوانیــن کالن ازجملــه قانــون اساســی بــر ایــن قانــون
حاکمنــد و آن را نســخ میکننــد ،چهــارم آنکــه درنهایــت «ســدمعبر» تخلــف اســت و نــه جــرم و راهحــل تجویــزی قانــون
صرفـ ًا «جمعکــردن بســاط» اســت و نــه فراتــر از آن و هرگونــه فعــل دیگــر اعــم از تعــرض ،توهیــن ،ضبــط و توقیــف امــوال
خــود فعلــی مجرمانــه اســت .در خصــوص «فــروش خــارج از شــبکه» ایــن موضــوع فقــط در مــورد کاالهــای خــاص یعنــی
دارو و دخانیــات انحصــار دارد و بــه ســایر کاالهــا تعمیمپذیــر نیســت .در مــورد «تکــدی گــری» ،نمیتــوان قابــل قیــاس
دانســت چــون متکــدی خدماتــی ارائــه نمیدهــد و اخــذ وجــه بــدون ارائــه خدمــت اســت امــا دسـتفروش بــه فــروش کاال
میپــردازد .در خصــوص فــرار مالیاتــی نیــز طبــق قانــون اساســی ،مالیاتــی اخــذ نمیشــود مگــر بهحکــم قانــون کــه در ایــن
مــورد قانــون مالیاتــی ســاکت اســت و عــاوه بــر آن ســطح معافیــت مالیاتــی وجــود دارد کــه مطابــق پژوهــش انجامشــده
بــه ســفارش وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص وضعیــت دستفروشــان بســاط گســتر در شــهرهای تهــران،
رشــت و اهــواز ،متوســط درآمــد دستفروشــان شــامل ســطح معافیــت مالیاتــی اســت؛ بنابرایــن «دستفروشــی جــرم نیســت»
و بالعکــس ،برخــورد قهــری بــا دستفروشــان را بایســتی مصــداق افعــال مجرمانــه درنظرگرفت.دستفروشــی شــغل کاذب
اســت :نخســت آنکــه شــغل کاذب مفهومــی اقتصــادی نیســت ،مفهومــی ارزش گزارانــه اســت و بــر تصــوری از شــغل و کار
مبتنــی اســت کــه مفهــوم علمــی اقتصــادی نــدارد .بــه لحــاظ مفهــوم علمــی اقتصــادی ،کار مولــد و کار نامولــد داریــم کــه
آنهــا نیــز امــوری هنجاریــن نیســتند بلکــه ایــن تفکیــک در رابطــه بــا تولیــد صــورت میگیــرد .دوم آنکــه انتســاب شــغل
کاذب بــه دستفروشــی ماننــد آن اســت کــه بخــش خردهفروشــی (مغازههــا) را نیــز شــغل کاذب بدانیــم ،زیــرا بــه لحــاظ
ـت فعالیتــی تفاوتــی بیــن ایــن دو نیســت .ســوم آنکــه تصــور پایـهای از کار در مفهــو ِم «شــغل کاذب» ،تنــوع اجتماعــی
ماهیـ ِ
و اقتصــادی را نادیــده میگیــرد .چهــارم آنکــه دستفروشــی شــغلی اســت کــه توســط ســازمان بینالمللـی کار بــه رســمیت
شــناخته شــده اســت ،دارای کــد طبقهبنــدی مشــاغل اقتصــادی ( )ISICاســت ،بــرای آن اعالمیــه حقــوق و خطمشــی سیاســت
اجتماعــی وجــود دارد (اعالمیــه بالجیــو) ،ســازمان و اتحادیــه بینالمللــی دارد و ســهم مهمــی در اقتصــاد کشــورهایی نظیــر

برزیــل ،هنــد ،آفریقــای جنوبــی ،تونــس ،مکزیــک ،کاســتاریکا ،کنیــا و گواتمــاال دارد؛ بنابرایــن دستفروشــی یــک شــغل
اســت و بایــد ماننــد ســایر مشــاغل عــادی مــورد حمایــت قرارگیــرد .بنابــر برخــی آمــار (بــه نقــل از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی) هــم اقتصــاد غیررســمی  57درصــد اقتصــاد ایــران را تشــکیل میدهــد و درنتیجــه قابــل نادیدهگرفتــن نیســت.
دستفروشــی کار نامولــد اســت :چنانکــه توضیــح داده شــد کار نامولــد مفهومــی نابههنجــار نیســت ،چنانکــه کار مولــد هــم
مفهومــی بههنجــار نیســت .کارخانـهی اسلحهســازی مولــد اســت ،امــا معلمــی کار نامولــد اســت؛ بنابرایــن طــرد دستفروشــی
تحــت عنــوان کار نامولــد ،یــا ناشــی از فقــدان دانــش اقتصــادی اســت یــا ناشــی از ســوگیری طبقاتــی و یــا ناشــی از تصــور
ســلیقهای از کار؛ چنانکــه در مــورد شــغل کاذب ذکــر شــد .همچنیــن بخشــی از دستفروشــان تولیــد شــخصی یــا خانوادگــی
را میفروشــند کــه درنتیجــه بــه جهــت تولیدیکــه میکننــد ،کار آنهــا در دســتهی کار مولــد جــای میگیــرد و درنهایــت
آنکــه حمایــت از دستفروشــی میتوانــد بــا ایجــاد پیونــد بیــن آن بــا مشــاغل خانگــی و کارگاههــای خــرد تولیــدی و
همچنیــن توانمندســازی جهــت تولیــد شــخصی یــا خانوادگــی بــه نقــش مولــد آن یــاری رســاند و طــرد دستفروشــی و عــدم
بــه رســمیت شناســی آن اســت کــه وجــه نامولــد آن را تشــدید میکنــد.
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دستفروشــی شــغل اجبــاری و موقــت اســت :ایــن گــزاره هــم صحیــح اســت ،هــم غلــط .صحیــح از آنجــا کــه بالطبــع
ایــن حجــم از دستفروشــی ناشــی از شــرایط رکــود اقتصــادی ،بیتدبیــری در اقتصــاد شــهری ،ناکافــی بــودن دســتمزدها،
ـدن خدمــات عمومــی و اجتماعــی اســت .بــا رفــع
فقــدان حمایتهــای اجتماعــی ،افزایــش تــورم ،بازارســپاری و کاالیــی شـ ِ
ایــن معضــات ،بخــش زیــادی از دستفروشــی موجــود جــذب اشــتغال رســمی میشــود .ایــن توضیحــی بــر صحــت
گــزاره بــود ،امــا ایــن گــزاره نادرســت نیــز هســت .نخســت آنکــه دستفروشــی شــغلی دیرپــا و باســابقه اســت و وجــودش
ربطــی بــه شــرایط اجتماعی-اقتصــادی فعلــی نــدارد .دوم آنکــه دستفروشــی در جوامــع دارای رفــاه نســبی نیــز وجــد دارد.
(اســترالیا ،فرانســه ،ایاالتمتحــده آمریــکا ،بهویــژه نیویــورک ،البتــه در شــکل و مختصــات خــاص خــود) و وابســته بــه رکــود
اقتصــادی نیســت .ســوم اینکــه تنــوع اجتماعــی و اقتصــادی ایجــاب میکنــد کــه دستفروشــی بهعنــوان یــک شــغل باشــد،
زیــرا دستفروشــی مزایــای اجتماعــی ،اقتصــادی و شــهری دارد کــه آن را ضــروری میســازد .دستفروشــی در چرخ ـهی
ـادی مشــاغلخانگی و کارگاههــای تولیــدی نقــش مثبــت دارد ،دستفروشــی فرصتــی بــرای فروشــندگان کمســرمایه
اقتصـ ِ
و تولیدکننــدگان خــرد بــرای گســترش فعالیــت و کســب تجربــه اســت ،دستفروشــی بــه تأمیــن حقــوق مصرفکننــده و
تعدیــل بــازار یــاری میرســاند ،دستفروشــی دسترســی مصرفکننــدگان بــه کاال را تســهیل و تســریع میکنــد ،شــغلی
ـاغالن آن فراهــم میکنــد ،موجــب ســرزندگی فضــای شــهری
اسـتکه انعطافپذیــری فضایــی ،زمانــی و کاالیــی را بــرای شـ
ِ
و ارتقــای پیادهپذیــری و افزایــش امنیــت در فضــا میشــود ،بــه نــوآوری و خالقیــت کمــک میکنــد زیــرا امکانــی بــرای
فروشــندگان کــم ســرمایه اســت کــه هــم بتواننــد تولیــد شــخصی یــا خانوادگیخــود را عرضــهکننــد و هــم تکنیکهــای
جدیــد بازاریابــی را ابــداع و امتحــان کننــد .بــه همیــن دالیــل اســت کــه حمایــت از دستفروشــی ،بــه معنــای ترحــم بــرای
دستفروشــان نیســت ،حمایــت از شــغلی اســت بــا ویژگیهــا و مزایــای خــاص خــود .دستفروشــی تنهــا مفــری بــرای
ایجــاد اشــتغال در شــرایطی کــه دولــت و ســرمایه از ایجــاد شــغل ناتواننــد نیســت ،بلکــه شــغلی اســت کــه در دورهی رونــق

نیــز بایــد موردحمایــت قرارگیــرد ،حتیاگــر رونــق را دائمــی فــرض کنیــم و نــه ادواری.
ـول ناشــی از علــل دیگــر را بــا حــذف علــل در جایــگاه
دستفروشــی موجــب خســارت مغــازهداران اســت :ایــن گــزاره دو معلـ ِ
معلــول مینشــاند و آنهــم بهصــورت یکجانبــه ،چراکــه طبــق پژوهشهــای انجامشــده در خصــوص دستفروشــان
بســاط گســتر ،گاه ایــن رابطــه معکــوس بــوده اســت ،یعنــی خســارت مغــازهداران و ورشکســتگی آنهــا کــه خــود ناشــی از
علــل دیگــر بــوده اســت ،موجــب روی آوردن صاحبــان کسـبوکار بــه دستفروشــی شــده اســت؛ امــا آن عللــی کــه موجــب
دستفروشــی و خســارت مغــازهداران شــده اســت چــه بــوده اســت؟ مهمتریــن علــت مشــترک ،رکــود اقتصــادی اســت کــه
بــا کاهــش قــدرت خریــد موجــب بحــران مصــرف نامکفــی بــرای مغــازهداران شــده اســت و بــا تنــزل ســطح مصــرف ،تقاضــا
بــرای خریــد از دستفروشــان بهعنــوان تأمینکننــدهی اجنــاس و کاالهــا بــا قیمــت پایینتــر را افزایــش داده اســت .در
چنیــن شــرایط رکــود اقتصــادی ،مغــازهداران بــا دو مشــکل دیگــر نیــز روبــرو هســتند :رقبــای بــزرگ (فروشــگاههای بــزرگ،
مالهــا و هایپرمارکتهــا) و فقــدان یــاری برنامــه بــه بــازار کــه مهمتریــن نمــودش فقــدان آمایــش تجــاری اســت و
ـامانی دستفروشــی کــه بنابــر واقعیتهــای
درنتیجــه ریســک بــرای راهانــدازی مغــازه بــاال م ـیرود .در ایــن شــرایط ،بیسـ ِ
اجتماعــی و اقتصــادی قابــل حــذف نیســت نیــز مزیــد بــر علــت میشــود .حمایــت از دستفروشــی و رســمیت بخشــی بــه
ظرفیــت ســاماندهی آن را افزایــش میدهــد و ایــن ســاماندهی بــه نفــع مغــازهداران هــم هســت .بــرای مثــال اگــر
آن،
ِ
کاالهــای عرضهشــده توســط دستفروشــان بــا کاالهــای عرضهشــده در راســتهای کــه حضــور دارنــد مشــابه نباشــد و
ـکل خســارت جزئــی مغــازهداران نیــز حــل میشــود .وجــه دیگـ ِر نادرســتی ایــن گــزاره ایــن
متفــاوت یــا مکمــل باشــد ،مشـ ِ
اســت کــه دستفروشــان در مــواردی موجــب کاهــش خســارت مغــازهداران و همچنیــن رونــق آنهــا نیــز میشــوند ،زیــرا
ـاس مغــازه
ـاس باقیمانــدهی مغازههــا هســتند و مغــازهداران بــرای تخلیــه انبــار یــا تغییــر اجنـ ِ
دستفروشــان خریــدا ِر اجنـ ِ
از دستفروشــان بهــره میجوینــد ،بــا ایــن توضیــح کــه مغازههــا اجنــاس را امانــی گرفتهانــد و بــه دستفروشــان نقــدی
میفروشــند .همچنیــن طــی پژوهــش انجامشــده در مــورد دستفروشــان بســاط گســتر در تهــران ،اهــواز و رشــت ،بخشــی
از مغــازهداران بــه نقــش دستفروشــان در افزایــش رونــق بــرای مغازهشــان اشــاره کردهانــد.
دستفروشــی موجــب مهاجــرت اســت :دو پژوهــش ایــن گــزاره را رد میکننــد .نخســت پژوهــش در مــورد دستفروشــان
بســاط گســتر در تهــران ،اهــواز و رشــت بــه ســفارش وزارت تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی کــه نشــان میدهــد بخــش مهمــی
از دستفروشــان چندیــن ســال اســت کــه ســاکن شــهر محــل ســکونت خــود هســتند( .ســکونت بیــش از  5ســال در یــک
شــهر ،بیانگــر آن اســت کــه دیگــر نمیتــوان اطــاق مهاجــر را داشــت زیــرا طبــق تعاریــف مرکــز آمــار ایــران ،مهاجــرت
بــه مــدت اقامــت کمتــر از  5ســال اطــاق میشــود) ،دوم پژوهــش «طــرح ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی شــهر
تهــران و توانمندســازی اجتماعــات آنهــا» کــه نشــان میدهــد فقــر شــهری و غیررســمی شــدن اســکان (در اشــکالی چــون
پشـتبام نشــینی ،تفکیــک غیرقانونــی ،اتاقنشــینی و  )...و تنــزل کیفیــت ســکونت ،ناشــی از فقیــر شــدن شــهر و گســترش
فقــر درونشــهری بــوده اســت و نــه مهاجــرت روســتاییان و شهرســتانیها و حتــی تهــران شــهری مهاجرفرســت شــده اســت
تــا مهاجرپذیــر و بــا پدیــدهی هجــرت فقــرا از تهــران روبهروییــم 70.درصــد خانوارهــای شــهر تهــران فقیرنــد (فقــر نســبی
و فقــر مطلــق) و  47محلــه برحســب  50درصــد بلوکهــای فقــر مطلــق ،جــزء محــات فقــر مطلقانــد کــه  50درصــد بــا
نســبت بــاال گرفتــه شــده اســت و  40درصــد بلوکهــای فقــر مطلــق در محل ـهای میتوانــد گویــای شــدت فقــر در محلــه
باشــد .در بررســی آمــار اشــتغال در تهــران شــاهد هســتیم کــه طــی ســالهای  85تــا  90نهتنهــا اشــتغال افــزوده نشــده ،بلکــه
بــا از بیــن رفتــن  300هــزار فرصــت شــغلی روبــرو بودهایــم .طرحهــای موضعــی و موضوعــی طــرح جامــع شــهر تهــران کــه
شــامل طرحهــای کار و فعالیــت نیــز بودهانــد ماننــد پهنــه حکیمیــه یــا محــور شــوش -بعثــت هیچیــک تحقــق نیافتهانــد
و نتیجـهی همــه اینهــا گســترش بیــکاری و فقــر در شــهر اســت .در چنیــن شــرایطی دستفروشـیراه حــل مردمــی بــرای
اشــتغال اســت .همچنیــن ایــن گــزاره را بایــد بالعکــس خوانــد .مهاجــرت موجــب دستفروشــی اســت .بهعنــوان نمونــه بــا
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حمایت از دستفروشی ،چگونه؟

پسازآنکــه تصــورات نادرســت از دستفروشــی را شــناختیم و بــه آن پاســخ دادیــم ،اینــک نوبــت آن اســت کــه بــه ایــن
پرســش بپردازیــم« :حمایــت از دستفروشــی ،چگونــه؟»
نخســت آنکــه نــگاه تکبعــدی بــه دستفروشــی را بایــد کنــار گذاشــت ،اینکــه بخواهیــم صرفــ ًا از منظــر رفاهــی یــا
شــهری (فضایــی) یــا کارآفرینــی یــا عرضــه و تقاضــا (بــازار) بــه دستفروشــی بنگریــم و از آن حمایتکنیــم ،تقلیلگرایـیای
اس ـتکه بــه حمایــت از دستفروشــی لطمــه میزنــد ،مث ـ ً
ا اینکــه تصــور کنیــم مســئله دستفروشــان صرف ـ ًا منازعــه بــر
ـکل
ســر فضاهــای شــهری اســت و بــرای راهحــل هــم ســراغ ســاماندهیهای فضایــی (بــرای مثــال بازارچــه) برویم ،شــاید مشـ ِ
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احــداث «دریاچــه شــهدای خلیجفــارس» یــا همــان «دریاچــه چیتگــر» و انتقــال آب کــن بــه آن ،روســتاهای منطقــه کهریــزک
و فشــافویه کــه از کــن حــق آبــه داشــتهاند ،دچــار بحــران آب شــده و مهاجــرت زیسـتمحیطی رخ داده اســت ،بهنحویکــه
 30درصــد روســتاییان کــه عمدت ـ ًا کارگــران کشــاورزی بودهانــد مهاجــرت کردهانــد و بالطبــع بــر گســترش دستفروشــی
مؤثــر بودهانــد .ایــن دستفروشــی نبــوده اســت کــه جــاذب مهاجــران بــوده اســت ،بلکــه بیتدبیــری مدیریــت جهــادی در
شــهر بــوده اســت کــه مهاجــران را بــه شــهر ســرریزکرده اســت.
امــا آیــا میــدان دادن بــه دستفروشــی در ایــن شــرایط ،مهاجــرت را تشــدید میکنــد؟ بازهــم خیــر .طبــق پژوهــش «طــرح
ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی شــهر تهــران و توانمندســازی اجتماعــات آنهــا» و بنــا بــر نظــر فعــاالن اقتصــادی
بخشهــای ســاختمان و اصنــاف و پژوهشــگران اقتصــاد غیررســمی ،رونــق اقتصــاد محلــی کــه دستفروشــی جزئــی از آن
اســت موجــب خــروج محــات فرودســت از تل ـهی فقــر میشــود و درنتیجــه میتوانــد عامــل کنتــرل بــر مهاجــرت باشــد،
مشــروط بــه آنکــه ایــن برنامهریــزی در مقیــاس ملــی صــورت پذیــرد.
دستفروشــی بنجــل فروشــی اســت :نخســت آنکــه بــرای اجنــاس بنجــل متناســب بــا قــدرت خریــد ،تقاضــا وجــود دارد و
تــا زمانــی کــه قــدرت خریــد در ســطح اجنــاس بنجــل اســت ،عرضــه نیــز صــورت خواهــد گرفــت .دوم آنکــه ایــن گــزارهای
اجنــاس
پژوهــش نیافتــه اســت و بالعکــس پژوهــش دستفروشــان بساطگســتر آن را رد میکنــد ،زیــرا بخــش عمــدهی
ِ
دستفروشــان از مغازههــا ،بــازار و عمدهفروشــان تهیــه میشــود ،پــس منبــع تهیــهی اجنــاس اغلــب دستفروشــان و
مغازههــا یکــی اســت و بــه یکمیــزان بنجــل هســتند .ســوم آنکــه آیــا فقــط دستفروشــان بنجلفروشــی میکننــد؟
طــی ســالهای اخیــر افشــاگریها در حــوزهی تولیــدات بنجــل (بیکیفیــت) آنهــم توســط کارخانههــای معتبــر بهویــژه
ی کــه قطــرهای از لیمــو ندارنــد ،زبانــزد خــاص و
درزمینـهی مــواد غذایــی ،از ماجــرای پالــم در لبنیــات گرفتــه تــا آبلیموهایـ 
عــام بــوده اســت .ایــن اجنــاس نهتنهــا بنجــل کــه حتــی ازنظــر بهداشــتی و تأثیــر بــر ســامت نیــز بســیار تأثیــرات منفــی
دارنــد .مشــکل بنجــل فروشــی منشــائی دیگــر دارد و بــه دستفروشــی ربطــی نــدارد و درنهایــت چــاره چیســت جــز رســمیت
بخشــی بــه دستفروشــی و از ایــن طریــق نظــارت بــر کیفیــت اجنــاس و درنتیجــه کاهــش بنجــل فروشــی بهواســطهی
دستفروشــان؟

ـض زندگــی روزمــرهی ساختهشــده در فضــا موفــق نیســت) امــا
فضــای شــهری حــل شــود (گرچــه در ایــن مــورد هــم بــا نقـ ِ
مســئلهی دستفروشــی و دستفروشــان را حــل نمیکنــد .یــا بــرای مثالــی دیگــر ،مشــکل نــگاه رفاهــی ایــن اســت کــه
صرف ـ ًا حمایتگرانــه اســت و عناصــر توســعه و مشــارکت را نادیــده میگیــرد.
دوم آنکــه نــگاه موعودگرایانــه و موکولگرایانــه را کنــار بگذاریــم .اینکــه بگوییــم دستفروشــی پیامــد نظــام ســرمایهداری
اســت و تــا زمانــی کــه ســرمایهداری ســرنگون نشــود مشــکالت دستفروشــی باقــی اســت ،هــم پــاک کــردن صورتمســئله
اســت ،هــم امتنــاع از عمــل و هــم اینکــه عــدم پاســخ بــه اینکــه مزایــای دستفروشــی چــه میشــود؟ بایــد بــه هــر مســئله در
چارچــوب صورتبنــدی اجتماعــی و اقتصــادی موجــود پاســخ داد و البتــه امکانــات فــراروی را نیــز در آن دیــد .بهعنوانمثــال
دستفروشــی رقیبــی بــرای انحصــارات اقتصــادی (مالهــا) اســت و همچنیــن بدیلــی بــرای مالکیــت در بخــش خردهفروشــی،
دستفروشــی بــا گشــایش امــکان بــرای کمدرآمدهــا قــدرت آنهــا را در منازعــه اقتصــادی و منازعــه در فضــای شــهری
افزایــش میدهــد ،دستفروشــی امــکان تبــادل پایاپــای و تبــادل کاال -کاال ،خدمــات-کاال و خدمــات -خدمــات را فراهــم
میســازد ،دستفروشــی اجتماعــات محلــی را بهعنــوان یــک نهــاد حمایــت و ارتبــاط اجتماعــی تقویــت میکنــد و همگــی
اینهــا همســو بــا ایجــاد بدیــل بــرای ســرمایهداری اســت ،دستفروشــی پیامــد و معضــل نیســت ،راهحــل اســت.
ســوم آنکــه حقــوق و نهادهــا را نمیتــوان نادیــده انگاشــت و یــا منــزه طلبانــه از آنهــا دوری جســت .منزهطلبــی و
سیاسـتزدگی آفــت کنشــگری اجتماعــی اســت .آفــت «بیاعتنایــی بــه سیاســت» از سیاســت زدگــی مبتــذل ناشــی میشــود.
ایــن نــگاه ،برایــش انســان و رنــج انســان مهــم نیســت ،ایــن نــگاه برایــش مداخلــه در سیاســت و برنامهریــزی جایــی نــدارد،
ایــن نــگاه ،در نفــی مانــده اســت و ســخنی بــرای اثبــات نــدارد .ایــن نــگاه نمیتوانــد برنامـهای بــرای اصالحــات اجتماعــی
داشــته باشــد .ایــن نــگاه برخــاف شــعارش کــه «رخــداد را بایــد ســاخت» ،بــه انتظــار رخــداد نشســته اســت.
چهــارم آنکــه دستفروشــی را از چرخــه اقتصــادی منتــزع نکنیــم .بــرای حمایــت از دستفروشــی هــم بایــد اقتصــاد رســمی
(مغــازهداران و اصنــاف ،صنایــع و  )...را دیــد و هــم ســایر بخشهــای اقتصــاد غیررســمی (مشــاغل خانگــی ،باربرهــا ،جمعآوری
ضایعــات ،کارگاههــای خــرد و  .)...بــا ایــن نــگاه اســت کــه میتــوان بــه توافــق و توســعه رســید.
و درنهایــت آنکــه حمایــت از دستفروشــی نیازمنــد دو ســطح و دو ســازمان اســت .نخســت ســطح پشــتیبانی که نیازمنــد ایجاد
ســازمانی مردمنهــاد اســت کــه کنشــگری حقوقــی ،گفتمانســازی ،فرهنگســازی ،فعالیــت پژوهشــی ،مذاکــرهی سیاســی
و تدویــن برنام ـهی سیاس ـتهای اجتماعــی انجــام دهــد و دوم ســطح صنفــی کــه نیازمنــد تشــکیل اتحادیــه دستفروشــان
اســت .بــه امیــد آنکــه بتــوان گامهــای ثمربخــش و اســتواری در راه ایجــاد ایــن دو ســازمان و اثربخشــی آنهــا بــر قوانیــن،
سیاســت اجتماعــی و برنامههــای اقتصــادی در دو ســطح ملــی و محلــی برداشــت.

