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ر پنهان، فقر آشکایکاريب  
 

شش ماه هشتاد و آبانتم شه                                                                                               رپو یريشمبهزاد ک   
 

  

آوری ندارند  های شهری رسما نان  درصد خانواده١٨شود  گفته می

اما بسياری از آنها يا به کارهای کاذب مشغولند يا از راه کارهای 

غيرقانونی، مانند قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر زندگی 

  .گذرانند می

ايم  وانپير و جشاهد هزاران کودک وروزهر شهرهای بزرگدر

 اقتصاد ۀچرخ ل به کارند بدون اين که درکه به نوعی مشغو

مهمی بازی کنند، يا کارشان به معنای رهايی از فقر  نقشکشور

  .باشد

بينيم که  ای را می های شهرداری تلنبار شده، عده هر شب در کوچه و خيابان، هرجا انبوهی زباله در انتظار ماشين

اين مشغوليت که به . ستند که خريداری دارد؛ از پالستيک و فلز تا کاغذ و نان خشکمشغول جدا کردن هر چيزی ه

ی زندگی ديگر با صرفه نيست و رفته  ظاهرا کاری ارزشمند در گردآوری مواد بازيافتی است، با باال رفتن هزينه

   . شود های بزرگ واگذار می رفته به کارگاه

کنند تا  هايی هستند که اين مواد اوليه را شبها با وانت جمع می ران کارگاهبسياری از اين افراد هم اکنون نيز کارگ

در بسياری از . شود جمع آوری مواد اوليه قابل بازيافت روزها نيز انجام می. جای ديگری به فروش برسانند

رغ تا رسد که خريدار همه چيز است، از شير م های مختلف روز صدايی به گوش می های شهر و در ساعت محله

  . جان آدميزاد

توان ديد که به فروش چيزهايی مشغولند که يا نياز عاجل  در گوشه و کنار شهر هر روز هزاران نفر را می

  . توان خريد ها هم می شهروندان نيستند يا آنها را به راحتی از ديگر فروشگاه

ر پر رفت و آمد فال حافظ و گل و هزار ها، پشت چراغ قرمز، يا در معاب از فروشندگانی که در ازدحام چهارراه

کنند، تا پيرمردی که چند بسته کبريت بزرگ را روی کارتن کوچکی گذاشته و به  شئی ديگر به مردم عرضه می

کشد و  زنی را از اين جا به آنجا می ای کهنه کمان پنبه يا مردی که با دوچرخه. فروشد می» کبريت خانواده«عنوان 

های خوشخواب  کنند و بر تشک های کوچک زندگی می هايی که اغلب ساکنانش در آپارتمان نمعلوم نيست در خيابا

   داشت اين کار کجا بايد انجام شود؟زن احتياج دارد، و اگر  دوز و پنبه خوابند، چه کسی به لحاف می

های فرعی و هم  ا و خيابانه اند، هم در کوچه رسد فراوان ی آنها به چند هزار تومان نمی دستفروشانی که تمام سرمايه

مثل مردی که چند گلدان گل يا چند کيلو هندوانه و خربزه را با گاری از اين کوچه به آن کوچه . روها کنار پياده
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ای قديمی را آن طور که دوست  پيچد که ترانه ها می گردی در کوچه ی دوره و البته گاهی نيز صدای خواننده. کشد می

   » ...دونستی که خاک فرش منه، رفتی نموندی  می «. اندخو تواند می دارد يا می

کند، و برخی مثال  گردان برای شهروندان سودمند است و وسايل راحتی را فراهم می گرچه کار برخی از اين دوره

توان کار  تواند باشد، اما اشتغال اغلب آنها را نمی کنند که به هر حال تنوعی می های فصل را عرضه می خوراکی

  . کند ميد؛ اين اشتغال نه در اقتصاد جامعه نقشی مثبت دارد و نه برای شاغالن امنيت و رفاه فراهم مینا

 ٩ی ورود به بازار کار هستند بيش از   سال که آماده٢۴ تا ٢٠مطابق اطالعات مرکز آمار ايران تعداد جوانان 

روابط عمومی وزارت [ر کار و امور اجتماعی ی محمد جهرمی وزي اين در حالی است که به گفته. ميليون نفر است

 درصد ٧۵همچنين .  ميليون شغل جديد ايجاد شده٢طی دو سال از برنامه چهارم توسعه تنها ] ٨۶ مرداد ١۵کار، 

های کاذب روزگار  بيکاران ثبت نام شده در باشگاه کار فاقد مهارت هستند؛ بيکارانی که بخشی از آنها با شغل

  .ماند اما فقرشان آشکار است شان پنهان می یگذرانند، بيکار می

   

  پور، گزارشگر دويچه وله در تهران بهزاد کشميری
٢٠٠٧ -١٠ -٣٠  

    

     

 


