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مقدمـه   
فعالیــت در خصــوص مســئله ی حــق دست فروشــان بــر شــهر بــه صورتــی پیوســته، بــا برگــزاری نشســت »بررســی پدیــده 
دست فروشــی در شــهر« توســط »مجمــع حــق بــر شــهر باهمســتان« در مردادمــاه 1393 آغــاز شــد. حــول این نشســت ادبیات 
و گفتمانــی در خصــوص پرســش از مســئله ی حــق دست فروشــان بــر شــهر شــکل گرفــت کــه توســط »انجمــن دیده بــان 
مدنــی یکشــهر« تــداوم یافــت کــه ازجملــه نتایــج آن می تــوان بــه پژوهشــی بــه ســفارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــن  ــه ی ای ــود. در ادام ــاره نم ــواز اش ــت و اه ــران، رش ــهرهای ته ــتر در ش ــاط گس ــان بس ــت دست فروش ــوص وضعی در خص
رونــد، بــا احســاس ضــرورت نســبت بــه کنشــگری حقوقــی در موضــوع و طــرح مطالبــه ی تکالیــف دســتگاه ها و ارگان هــای 
مربوطــه در ایــن خصــوص، کمپیــن »دست فروشــی را حمایــت کنیــد، نــه حــذف« شــکل گرفــت کــه در ادامــه ی فعالیــت، بــا 
نامــه سرگشــاده ی »دست فروشــی جــرم نیســت« همــراه گشــت. بــا ایــن ســابقه بــود کــه فعــاالن کمپیــن »دست فروشــی 
ــت از  ــر موضــوع دست فروشــی و حمای ــز ب ــا تمرک ــاد ب ــه حــذف« ضــرورت تشــکیل ســازمانی مردم نه ــد، ن ــت کنی را حمای
ــت و تأســیس را طــی  ــد ثب ــات رون ــن ســازمان مردم نهــاد کــه مقدم ــد. ای ــر شــهر را احســاس نمودن حــق دست فروشــان ب
می نمایــد، »دســت آورد« نــام دارد. »دســت آورد« بنــا دارد فراتــر از حمایــت از »دست فروشــان«، بــا تقویــت و ســامان یابــی 
»دست فروشــی« بتوانــد بــا ارتقــای اقتصــاد محلــی در بهبــود کیفیــت زندگــی محــالت و زندگــی شــهری تأثیرگــذار باشــد. در 
ادامــه به طــور خالصــه چرایــی و چگونگــی حمایــت از »دست فروشــی« از منظــر گــروه »دســت آورد« شــرح داده شــده اســت.
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حمایت از دست فروشی، چرا؟
پاســخ بــه پرســِش »چرایــی حمایــت از دست فروشــی« از پاســخ بــه تصــورات نادرســت دربــاره دست فروشــی منتــج می شــود؛ 

امــا دربــاره ی دست فروشــی چــه تصــورات نادرســتی هســت؟

دستفروشــی جــرم اســت: بــرای جــرم انــگاری دستفروشــی دالیــل متنوعــی ذکــر می شــود. 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 
ــتفاده  ــون شــهرداری ها، »اس ــاده 55 قان ــک م ــه در تبصــره ی ــود دارد، نخســت آنک ــد مســئله وج ــر« چن ــد معب مســئله »س
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــیر مرک ــه تفس ــده، دوم آنک ــق نیام ــورت مطل ــر به ص ــتفاده از معب ــع اس ــده و من ــاز« ذکرش غیرمج
شــورای اســالمی 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 می کننــد، چهــارم آنکــه درنهایــت »ســدمعبر« تخلــف اســت و نــه جــرم و راه حــل تجویــزی قانــون 
صرفــًا »جمع کــردن 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 
ــاس  ــل قی ــوان قاب ــورد »تکــدی گــری«، نمی ت ــر نیســت. در م ــه ســایر کاالهــا تعمیم پذی ــات انحصــار دارد و ب دارو و دخانی
دانســت چــون متکــدی خدماتــی ارائــه نمی دهــد و اخــذ وجــه بــدون ارائــه خدمــت اســت امــا دســت فروش بــه فــروش کاال 
می پــردازد. در خصــوص فــرار مالیاتــی نیــز طبــق قانــون اساســی، مالیاتــی اخــذ نمی شــود مگــر به حکــم قانــون کــه در ایــن 
مــورد قانــون مالیاتــی ســاکت اســت و عــالوه بــر آن ســطح معافیــت مالیاتــی وجــود دارد کــه مطابــق پژوهــش انجام شــده 
بــه ســفارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص وضعیــت دست فروشــان بســاط گســتر در شــهرهای تهــران، 
رشــت و اهــواز، متوســط درآمــد دست فروشــان شــامل ســطح معافیــت مالیاتــی اســت؛ بنابرایــن »دستفروشــی جــرم نیســت« 
ــه درنظرگرفت.دست فروشــی شــغل کاذب  ــا دست فروشــان را بایســتی مصــداق افعــال مجرمان و بالعکــس، برخــورد قهــری ب
اســت: نخســت آن کــه 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 
آن هــا نیــز امــوری هنجاریــن نیســتند بلکــه ایــن تفکیــک در رابطــه بــا تولیــد صــورت می گیــرد. دوم آن کــه انتســاب شــغل 
ــه لحــاظ  ــرا ب ــم، زی ــز شــغل کاذب بدانی ــد آن اســت کــه بخــش خرده فروشــی )مغازه هــا( را نی ــه دست فروشــی مانن کاذب ب
ماهیــِت فعالیتــی تفاوتــی بیــن ایــن دو نیســت. ســوم آن کــه تصــور پایــه ای از کار در مفهــوِم »شــغل کاذب«، تنــوع اجتماعــی 
و اقتصــادی را نادیــده می گیــرد. چهــارم آنکــه دست فروشــی شــغلی اســت کــه توســط ســازمان بین المللــی  کار بــه رســمیت 
شــناخته شــده اســت، دارای کــد طبقه بنــدی مشــاغل اقتصــادی )ISIC( اســت، بــرای آن اعالمیــه حقــوق و خط مشــی سیاســت 
اجتماعــی وجــود دارد )اعالمیــه بالجیــو(، ســازمان و اتحادیــه بین المللــی دارد و ســهم مهمــی در اقتصــاد کشــورهایی نظیــر 
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ــن دست فروشــی یــک شــغل  ــا و گواتمــاال دارد؛ بنابرای ــک، کاســتاریکا، کنی ــس، مکزی ــی، تون ــای جنوب ــد، آفریق ــل، هن برزی
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 57 درصــد اقتصــاد ایــران را تشــکیل می دهــد و درنتیجــه قابــل نادیده گرفتــن نیســت.

دست فروشــی کار نامولــد اســت: چنان کــه توضیــح داده شــد کار نامولــد مفهومــی نابه هنجــار نیســت، چنان کــه کار مولــد هــم 
مفهومــی به هنجــار نیســت. کارخانــه ی اسلحه ســازی مولــد اســت، امــا معلمــی کار نامولــد اســت؛ بنابرایــن طــرد دست فروشــی 
تحــت عنــوان کار نامولــد، یــا ناشــی از فقــدان دانــش اقتصــادی اســت یــا ناشــی از ســوگیری طبقاتــی و یــا ناشــی از تصــور 
ســلیقه ای از کار؛ چنان کــه در مــورد شــغل کاذب ذکــر شــد. همچنیــن بخشــی از دست فروشــان تولیــد شــخصی یــا خانوادگــی 
ــرد و درنهایــت  ــد جــای می گی ــد، کار آن هــا در دســته ی کار مول ــه جهــت تولیدی کــه می کنن را می فروشــند کــه درنتیجــه ب
ــدی و  ــرد تولی ــای خ ــی و کارگاه ه ــاغل خانگ ــا مش ــن آن ب ــد بی ــاد پیون ــا ایج ــد ب ــی می توان ــت از دست فروش ــه حمای آن ک
همچنیــن توانمندســازی جهــت تولیــد شــخصی یــا خانوادگــی بــه نقــش مولــد آن یــاری رســاند و طــرد دست فروشــی و عــدم 

بــه رســمیت شناســی آن اســت کــه وجــه نامولــد آن را تشــدید می کنــد.

ــع  ــح از آن جــا کــه بالطب ــط. صحی ــح اســت، هــم غل ــن گــزاره هــم صحی ــاری و موقــت اســت: ای دست فروشــی شــغل اجب
ایــن حجــم از دست فروشــی ناشــی از شــرایط رکــود اقتصــادی، بی تدبیــری در اقتصــاد شــهری، ناکافــی بــودن دســتمزدها، 
فقــدان حمایت هــای اجتماعــی، افزایــش تــورم، بازارســپاری و کاالیــی شــدِن خدمــات عمومــی و اجتماعــی اســت. بــا رفــع 
ــت  ــر صح ــی ب ــن توضیح ــود. ای ــمی می ش ــتغال رس ــذب اش ــود ج ــی موج ــادی از دست فروش ــش زی ــالت، بخ ــن معض ای
گــزاره بــود، امــا ایــن گــزاره نادرســت نیــز هســت. نخســت آن کــه دست فروشــی شــغلی دیرپــا و باســابقه اســت و وجــودش 
ربطــی بــه شــرایط اجتماعی-اقتصــادی فعلــی نــدارد. دوم آن کــه دست فروشــی در جوامــع دارای رفــاه نســبی نیــز وجــد دارد. 
)اســترالیا، فرانســه، ایاالت متحــده آمریــکا، به ویــژه نیویــورک، البتــه در شــکل و مختصــات خــاص خــود( و وابســته بــه رکــود 
اقتصــادی نیســت. ســوم اینکــه تنــوع اجتماعــی و اقتصــادی ایجــاب می کنــد کــه دست فروشــی به عنــوان یــک شــغل باشــد، 
ــه آن را ضــروری می ســازد. دست فروشــی در چرخــه ی  ــای اجتماعــی، اقتصــادی و شــهری دارد ک ــرا دست فروشــی مزای زی
ــرای فروشــندگان کم ســرمایه  اقتصــادِی مشــاغل خانگی و کارگاه هــای تولیــدی نقــش مثبــت دارد، دست فروشــی فرصتــی ب
ــده و  ــوق مصرف کنن ــن حق ــه تأمی ــه اســت، دست فروشــی ب ــت و کســب تجرب ــرای گســترش فعالی ــدگان خــرد ب و تولیدکنن
ــغلی  ــد، ش ــریع می کن ــهیل و تس ــه کاال را تس ــدگان ب ــی مصرف کنن ــی دسترس ــاند، دست فروش ــاری می رس ــازار ی ــل ب تعدی
اســت که انعطاف پذیــری فضایــی، زمانــی و کاالیــی را بــرای شــاغالِن آن فراهــم می کنــد، موجــب ســرزندگی فضــای شــهری 
ــرای  ــی ب ــرا امکان ــد زی ــت کمــک می کن ــوآوری و خالقی ــه ن ــت در فضــا می شــود، ب ــش امنی ــری و افزای ــای پیاده پذی و ارتق
ــا خانوادگی خــود را عرضــه  کننــد و هــم تکنیک هــای  فروشــندگان کــم ســرمایه اســت کــه هــم بتواننــد تولیــد شــخصی ی
جدیــد بازاریابــی را ابــداع و امتحــان کننــد. بــه همیــن دالیــل اســت کــه حمایــت از دست فروشــی، بــه معنــای ترحــم بــرای 
ــرای  ــری ب ــا مف ــود. دست فروشــی تنه ــاص خ ــای خ ــا و مزای ــا ویژگی ه ــغلی اســت ب ــت از ش ــان نیســت، حمای دست فروش
ایجــاد اشــتغال در شــرایطی کــه دولــت و ســرمایه از ایجــاد شــغل ناتواننــد نیســت، بلکــه شــغلی اســت کــه در دوره ی رونــق 

نیــز بایــد موردحمایــت قرارگیــرد، حتی اگــر رونــق را دائمــی فــرض کنیــم و نــه ادواری.
دست فروشــی موجــب خســارت مغــازه داران اســت: ایــن گــزاره دو معلــوِل ناشــی از علــل دیگــر را بــا حــذف علــل در جایــگاه 
ــان  ــوص دست فروش ــده در خص ــای انجام ش ــق پژوهش ه ــه طب ــه، چراک ــورت یک جانب ــم به ص ــاند و آن ه ــول می نش معل
بســاط گســتر، گاه ایــن رابطــه معکــوس بــوده اســت، یعنــی خســارت مغــازه داران و ورشکســتگی آن هــا کــه خــود ناشــی از 
علــل دیگــر بــوده اســت، موجــب روی آوردن صاحبــان کســب وکار بــه دست فروشــی شــده اســت؛ امــا آن عللــی کــه موجــب 
دست فروشــی و خســارت مغــازه داران شــده اســت چــه بــوده اســت؟ مهم تریــن علــت مشــترک، رکــود اقتصــادی اســت کــه 
بــا کاهــش قــدرت خریــد موجــب بحــران مصــرف نامکفــی بــرای مغــازه داران شــده اســت و بــا تنــزل ســطح مصــرف، تقاضــا 
ــت. در  ــش داده اس ــر را افزای ــت پایین ت ــا قیم ــا ب ــاس و کااله ــده ی اجن ــوان تأمین کنن ــان به عن ــد از دست فروش ــرای خری ب
چنیــن شــرایط رکــود اقتصــادی، مغــازه داران بــا دو مشــکل دیگــر نیــز روبــرو هســتند: رقبــای بــزرگ )فروشــگاه های بــزرگ، 
ــت و  ــاری اس ــش تج ــدان آمای ــودش فق ــن نم ــه مهم تری ــازار ک ــه ب ــه ب ــاری برنام ــدان ی ــا( و فق ــا و هایپرمارکت ه مال ه
درنتیجــه ریســک بــرای راه انــدازی مغــازه بــاال مــی رود. در ایــن شــرایط، بی ســامانِی دست فروشــی کــه بنابــر واقعیت هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی قابــل حــذف نیســت نیــز مزیــد بــر علــت می شــود. حمایــت از دست فروشــی و رســمیت بخشــی بــه 
ــر  ــال اگ ــرای مث ــم هســت. ب ــازه داران ه ــع مغ ــه نف ــامان دهی ب ــن س ــد و ای ــش می ده ــاماندهی آن را افزای ــِت س آن، ظرفی
ــد و  ــابه نباش ــد مش ــور دارن ــه حض ــته ای ک ــده در راس ــای عرضه ش ــا کااله ــان ب ــط دست فروش ــده توس ــای عرضه ش کااله
متفــاوت یــا مکمــل باشــد، مشــکِل خســارت جزئــی مغــازه داران نیــز حــل می شــود. وجــه دیگــِر نادرســتی ایــن گــزاره ایــن 
ــرا  اســت کــه دست فروشــان در مــواردی موجــب کاهــش خســارت مغــازه داران و هم چنیــن رونــق آن هــا نیــز می شــوند، زی
ــازه  ــاِس مغ ــر اجن ــا تغیی ــار ی ــه انب ــرای تخلی ــازه داران ب ــا هســتند و مغ ــده ی مغازه ه ــاِس باقی مان ــداِر اجن دست فروشــان خری
ــدی  ــه دست فروشــان نق ــد و ب ــی گرفته ان ــاس را امان ــا اجن ــه مغازه ه ــح ک ــن توضی ــا ای ــد، ب از دست فروشــان بهــره می جوین
می فروشــند. همچنیــن طــی پژوهــش انجام شــده در مــورد دست فروشــان بســاط گســتر در تهــران، اهــواز و رشــت، بخشــی 

ــد. ــاره کرده ان ــان اش ــرای مغازه ش ــق ب ــش رون ــان در افزای ــش دست فروش ــه نق ــازه داران ب از مغ
ــد. نخســت پژوهــش در مــورد دست فروشــان  ــن گــزاره را رد می کنن دست فروشــی موجــب مهاجــرت اســت: دو پژوهــش ای
بســاط گســتر در تهــران، اهــواز و رشــت بــه ســفارش وزارت تعــاون، کار و امــور اجتماعــی کــه نشــان می دهــد بخــش مهمــی 
از دست فروشــان چندیــن ســال اســت کــه ســاکن شــهر محــل ســکونت خــود هســتند. )ســکونت بیــش از 5 ســال در یــک 
شــهر، بیان گــر آن اســت کــه دیگــر نمی تــوان اطــالق مهاجــر را داشــت زیــرا طبــق تعاریــف مرکــز آمــار ایــران، مهاجــرت 
ــر از 5 ســال اطــالق می شــود(، دوم پژوهــش »طــرح ســامان دهی ســکونتگاه های غیررســمی شــهر  ــه مــدت اقامــت کمت ب
تهــران و توانمندســازی اجتماعــات آن هــا« کــه نشــان می دهــد فقــر شــهری و غیررســمی شــدن اســکان )در اشــکالی چــون 
پشــت بام نشــینی، تفکیــک غیرقانونــی، اتاق نشــینی و ...( و تنــزل کیفیــت ســکونت، ناشــی از فقیــر شــدن شــهر و گســترش 
فقــر درون شــهری بــوده اســت و نــه مهاجــرت روســتاییان و شهرســتانی ها و حتــی تهــران شــهری مهاجرفرســت شــده اســت 
تــا مهاجرپذیــر و بــا پدیــده ی هجــرت فقــرا از تهــران روبه روییــم.70 درصــد خانوارهــای شــهر تهــران فقیرنــد )فقــر نســبی 
و فقــر مطلــق( و 47 محلــه برحســب 50 درصــد بلوک هــای فقــر مطلــق، جــزء محــالت فقــر مطلق انــد کــه 50 درصــد بــا 
نســبت بــاال گرفتــه شــده اســت و 40 درصــد بلوک هــای فقــر مطلــق در محلــه ای می توانــد گویــای شــدت فقــر در محلــه 
باشــد. در بررســی آمــار اشــتغال در تهــران شــاهد هســتیم کــه طــی ســال های 85 تــا 90 نه تنهــا اشــتغال افــزوده نشــده، بلکــه 
بــا از بیــن رفتــن 300 هــزار فرصــت شــغلی روبــرو بوده ایــم. طرح هــای موضعــی و موضوعــی طــرح جامــع شــهر تهــران کــه 
ــد  ــا محــور شــوش- بعثــت هیچ یــک تحقــق نیافته ان ــه ی ــد ماننــد پهنــه حکیمی ــز بوده ان شــامل طرح هــای کار و فعالیــت نی
و نتیجــه ی همــه این هــا گســترش بیــکاری و فقــر در شــهر اســت. در چنیــن شــرایطی دست فروشــی راه حــل مردمــی بــرای 
اشــتغال اســت. همچنیــن ایــن گــزاره را بایــد بالعکــس خوانــد. مهاجــرت موجــب دست فروشــی اســت. به عنــوان نمونــه بــا 
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احــداث »دریاچــه شــهدای خلیج فــارس« یــا همــان »دریاچــه چیتگــر« و انتقــال آب کــن بــه آن، روســتاهای منطقــه کهریــزک 
و فشــافویه کــه از کــن حــق آبــه داشــته اند، دچــار بحــران آب شــده و مهاجــرت زیســت محیطی رخ داده اســت، به نحوی کــه 
ــر گســترش دست فروشــی  ــع ب ــد و بالطب ــد مهاجــرت کرده ان ــران کشــاورزی بوده ان ــًا کارگ 30 درصــد روســتاییان کــه عمدت
مؤثــر بوده انــد. ایــن دست فروشــی نبــوده اســت کــه جــاذب مهاجــران بــوده اســت، بلکــه بی تدبیــری مدیریــت جهــادی در 

شــهر بــوده اســت کــه مهاجــران را بــه شــهر ســرریزکرده اســت.
امــا آیــا میــدان دادن بــه دست فروشــی در ایــن شــرایط، مهاجــرت را تشــدید می کنــد؟ بازهــم خیــر. طبــق پژوهــش »طــرح 
ــر نظــر فعــاالن اقتصــادی  ــا ب ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی شــهر تهــران و توانمندســازی اجتماعــات آن هــا« و بن
بخش هــای ســاختمان و اصنــاف و پژوهشــگران اقتصــاد غیررســمی، رونــق اقتصــاد محلــی کــه دست فروشــی جزئــی از آن 
اســت موجــب خــروج محــالت فرودســت از تلــه ی فقــر می شــود و درنتیجــه می توانــد عامــل کنتــرل بــر مهاجــرت باشــد، 

مشــروط بــه آن کــه ایــن برنامه ریــزی در مقیــاس ملــی صــورت پذیــرد.
دست فروشــی بنجــل فروشــی اســت: نخســت آن کــه 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 گــزاره ای 
ــاِس  ــده ی اجن ــش عم ــرا بخ ــد، زی ــتر آن را رد می کن ــان بساط گس ــش دست فروش ــس پژوه ــت و بالعک ــه اس ــش نیافت پژوه
ــان و  ــب دست فروش ــاس اغل ــه ی اجن ــع تهی ــس منب ــود، پ ــه می ش ــان تهی ــازار و عمده فروش ــا، ب ــان از مغازه ه دست فروش
ــد؟  ــی می کنن ــان بنجل فروش ــط دست فروش ــا فق ــه آی ــوم آن ک ــتند. س ــل هس ــزان بنج ــه یک می ــت و ب ــی اس ــا یک مغازه ه
ــژه  ــر به وی ــای معتب ــط کارخانه ه ــم توس ــت( آن ه ــدات بنجــل )بی کیفی ــوزه ی تولی ــاگری ها در ح ــر افش ــال های اخی ــی س ط
درزمینــه ی مــواد غذایــی، از ماجــرای پالــم در لبنیــات گرفتــه تــا آبلیموهایــی  کــه قطــره ای از لیمــو ندارنــد، زبانــزد خــاص و 
عــام بــوده اســت. ایــن اجنــاس نه تنهــا بنجــل کــه حتــی ازنظــر بهداشــتی و تأثیــر بــر ســالمت نیــز بســیار تأثیــرات منفــی 
دارنــد. مشــکل بنجــل فروشــی منشــائی دیگــر دارد و بــه دست فروشــی ربطــی نــدارد و درنهایــت چــاره چیســت جــز رســمیت 
ــاس و درنتیجــه کاهــش بنجــل فروشــی به واســطه ی  ــت اجن ــر کیفی ــق نظــارت ب ــن طری ــه دست فروشــی و از ای بخشــی ب

دست فروشــان؟

حمایت از دست فروشی، چگونه؟
ــن  ــه ای ــت آن اســت کــه ب ــم، اینــک نوب ــه آن پاســخ دادی پس ازآنکــه تصــورات نادرســت از دست فروشــی را شــناختیم و ب

ــه؟« ــی، چگون ــت از دست فروش ــم: »حمای ــش بپردازی پرس
ــا  ــی ی ــر رفاه ــًا از منظ ــم صرف ــه بخواهی ــار گذاشــت، این ک ــد کن ــی را بای ــه دست فروش ــدی ب ــگاه تک بع ــه ن نخســت آن ک
شــهری )فضایــی( یــا کارآفرینــی یــا عرضــه و تقاضــا )بــازار( بــه دست فروشــی بنگریــم و از آن حمایت کنیــم، تقلیل گرایــی ای 
ــر  ــًا منازعــه ب ــاًل اینکــه تصــور کنیــم مســئله دست فروشــان صرف ــد، مث ــه حمایــت از دست فروشــی لطمــه می زن اســت که ب
ســر فضاهــای شــهری اســت و بــرای راه حــل هــم ســراغ ســاماندهی های فضایــی )بــرای مثــال بازارچــه( برویم، شــاید مشــکِل 

فضــای شــهری حــل شــود )گرچــه در ایــن مــورد هــم بــا نقــِض زندگــی روزمــره ی ساخته شــده در فضــا موفــق نیســت( امــا 
ــگاه رفاهــی ایــن اســت کــه  ــی دیگــر، مشــکل ن ــرای مثال ــا ب مســئله ی دست فروشــی و دست فروشــان را حــل نمی کنــد. ی

صرفــًا حمایت گرانــه اســت و عناصــر توســعه و مشــارکت را نادیــده می گیــرد.
دوم آن کــه نــگاه موعودگرایانــه و موکول گرایانــه را کنــار بگذاریــم. اینکــه بگوییــم دست فروشــی پیامــد نظــام ســرمایه داری 
اســت و تــا زمانــی کــه ســرمایه داری ســرنگون نشــود مشــکالت دست فروشــی باقــی اســت، هــم پــاک کــردن صورت مســئله 
اســت، هــم امتنــاع از عمــل و هــم اینکــه عــدم پاســخ بــه اینکــه مزایــای دست فروشــی چــه می شــود؟ بایــد بــه هــر مســئله در 
چارچــوب صورت بنــدی اجتماعــی و اقتصــادی موجــود پاســخ داد و البتــه امکانــات فــراروی را نیــز در آن دیــد. به عنوان مثــال 
دست فروشــی رقیبــی بــرای انحصــارات اقتصــادی )مال هــا( اســت و همچنیــن بدیلــی بــرای مالکیــت در بخــش خرده فروشــی، 
ــدرت آن هــا را در منازعــه اقتصــادی و منازعــه در فضــای شــهری  ــرای کم درآمدهــا ق ــا گشــایش امــکان ب دست فروشــی ب
افزایــش می دهــد، دست فروشــی امــکان تبــادل پایاپــای و تبــادل کاال- کاال، خدمــات-کاال و خدمــات- خدمــات را فراهــم 
می ســازد، دست فروشــی اجتماعــات محلــی را به عنــوان یــک نهــاد حمایــت و ارتبــاط اجتماعــی تقویــت می کنــد و همگــی 

این هــا هم ســو بــا ایجــاد بدیــل بــرای ســرمایه داری اســت، دست فروشــی پیامــد و معضــل نیســت، راه حــل اســت.
ــی و  ــت. منزه طلب ــا دوری جس ــه از آن ه ــزه طلبان ــا من ــت و ی ــده انگاش ــوان نادی ــا را نمی ت ــوق و نهاده ــه حق ــوم آن ک س
سیاســت زدگی آفــت کنشــگری اجتماعــی اســت. آفــت »بی اعتنایــی بــه سیاســت« از سیاســت زدگــی مبتــذل ناشــی می شــود. 
ایــن نــگاه، برایــش انســان و رنــج انســان مهــم نیســت، ایــن نــگاه برایــش مداخلــه در سیاســت و برنامه ریــزی جایــی نــدارد، 
ایــن نــگاه، در نفــی مانــده اســت و ســخنی بــرای اثبــات نــدارد. ایــن نــگاه نمی توانــد برنامــه ای بــرای اصالحــات اجتماعــی 

داشــته باشــد. ایــن نــگاه برخــالف شــعارش کــه »رخــداد را بایــد ســاخت«، بــه انتظــار رخــداد نشســته اســت.
چهــارم آنکــه دست فروشــی را از چرخــه اقتصــادی منتــزع نکنیــم. بــرای حمایــت از دست فروشــی هــم بایــد اقتصــاد رســمی 
)مغــازه داران و اصنــاف، صنایــع و ...( را دیــد و هــم ســایر بخش هــای اقتصــاد غیررســمی )مشــاغل خانگــی، باربرهــا، جمع آوری 

ضایعــات، کارگاه هــای خــرد و ...(. بــا ایــن نــگاه اســت کــه می تــوان بــه توافــق و توســعه رســید.
و درنهایــت آن کــه حمایــت از دست فروشــی نیازمنــد دو ســطح و دو ســازمان اســت. نخســت ســطح پشــتیبانی که نیازمنــد ایجاد 
ــی، گفتمان ســازی، فرهنگ ســازی، فعالیــت پژوهشــی، مذاکــره ی سیاســی  ســازمانی مردم نهــاد اســت کــه کنشــگری حقوق
و تدویــن برنامــه ی سیاســت های اجتماعــی انجــام دهــد و دوم ســطح صنفــی کــه نیازمنــد تشــکیل اتحادیــه دست فروشــان 
اســت. بــه امیــد آن کــه بتــوان گام هــای ثمربخــش و اســتواری در راه ایجــاد ایــن دو ســازمان و اثربخشــی آن هــا بــر قوانیــن، 

سیاســت اجتماعــی و برنامه هــای اقتصــادی در دو ســطح ملــی و محلــی برداشــت.
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