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 ی مترجممقدمه

-ن حیطهتریماندهویژه در زبان فارسی یکی از مغفولی علوم اجتماعی و سیاسی بهفروشی در حوزهی دستمسئله

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به این حوزه بدون عطف توجه به سویههای پژوهشی است. پرداختن 

ای هبرد. فقدان پژوهشنتیجه نمیهای بیگوییهای شهری گوناگون راهی به چیزی بیش از کلیآن در محیط

تی است. اهای مطالعترین ضعفویژه در زبان فارسی یکی از برجستهفروشی بهی دستموردی و تطبیقی در حوزه

گریخته منابع چندانی برای رجوع و چند گزارش جستهی ترجمه نیز به جز یکی دو اثر برجسته حتی در حوزه

تخت فروشی در پایی متن حاضر به سه دلیل انجام شده است: نخست، بررسی وضعیت دستد. ترجمهنوجود ندار

های سودمندی تواند بینشی خاورمیانه مینولیبرال منطقهشهرهای ترین کالنیکی از پیشرفته عنوانبهترکیه، آنکارا 

ی، دو پایتخت سیاس عنوانبهبه دست دهد. تهران و آنکارا نه فقط فروشان در تهران جهت تحلیل وضعیت دست

هری آنکارا، ی شهای نولیبرال شهری در رقابتی آشکار قرار دارند و وضعیت توسعهی کانون سیاستبلکه به مثابه

ی ینهتواند به نحوی آیای است که میهای نولیبرالی در آن به گونهسیاست سازیِپیاده تربیشیل قدمت به دل

روشان، ففروشی و موقعیت دستی دستی این سطور، مسئلهتحوالت آتی در تهران باشد. دوم، از نظر نویسنده

گران نشک« انتخاب عقالنی»اند، قابل فروکاست به مدعی« کارآفرینی»های گونه که طرفداران بازار آزاد و اسطورهآن

ی یابی به معیشتی حداقلی ناشی کار برای دستنیست، بلکه از دل تقالی نیروهای بالقوه حاضر در بازار آزاد

ت. اجتماعی آن اسـ  شود و فهم این پدیده در گرو فهم سازوکار تولید و انباشت سرمایه و پیامدهای سیاسیمی

امتداد  ها وای مرتبط با اقتصاد سیاسی دولتای اقتصادی بلکه پدیدهفروشی نه صرفاً مقولهستاز این رو، د

عوامل سدّ »روست که برخورد بین هاست. از همینهای شهرداریفعالیت چارچوبها در ی آنگذارانهسیاست

نیست  «رفتار خشن فردی مأموران»تنها قابل تقلیل به فروشان که نتایج متفاوتی دارد نهبا دست« معبر شهرداری

چه م، آنشود. سوان شهری است که معنادار میدستتهیی کار و بلکه تنها در ارتباطش با سرکوب نیروهای بالقوه

 مربوط به تربیشفروشی در ذهن داریم، مشخص از تصویر دست طوربهکلی و در تهران  طوربهما در ایران 

، که البته فروشی مورد اشاره در این مقالهشود. اما دستمی (street vendors) روهاهفروشان کنار خیابان یا پیاددست

ابانی فروشی خیی متن، رجب وارچین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آنکارا، نیز به نوعی دستاز نظر نویسنده

ان، در ایرداری است. غرفههای مشخص، یا به بیان دیگر های فروش یا بازارچهفروشی در قالب محلدست است،

یافته از جانب بازارهای سازماندر روزبازارها یا چندشنبه تربیش( market tradersفروشان )این قبیل دست

ابانی و فروش خیاست که تفاوت بین دست گفتنیها، برای مثال شهرداری تهران، قابل مشاهده هستند. شهرداری
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فروشان با مقامات شهری در ی دستی مواجههاوت بسیار زیادی در نحوهدار تفای یا غرفهفروش بازارچهدست

در « فروشانطرح ساماندهی دست»جایی که از آنتواند میزان و شکل سرکوب را تغییر دهد. پی دارد و می

در ای شده و شهرداری تهران نیز ظرف چند سال گذشته های اخیر وارد مراحل تازهشهرداری تهران طی سال

« رتخفیف»ی خود را نزد افکار عمومی مرانهی آوجهه« علوم اجتماعی انتقادی»کارگیری سعی داشته با بهمواردی 

ی این شود. ترجمهدر این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می« مستقل»های جلوه دهد، نیاز به پژوهش

هایی که نه به هاست. پژوهشت پژوهشی برای این دسیمقاله گام بسیار کوچکی در راستای گشودن فضا

انتقادی -ی تحلیلیبلکه از دل دغدغه« های کارخانهوزارت»ها و های وابسته به شهرداریسازمان« سفارش»

   آید.ها بیرون میو سازوکارهای سرکوب علیه آن ان شهریدستتهیدر رابطه با چیستی و سرنوشت  گرانپژوهش

*** 

 گفتارپیش

فروشان غیررسمی و دولت و مقامات دولتی در آنکارا، مقاله بررسی اساس و ماهیت ستیز بین دستهدف این 

ای از آثار پژوهشی بر وجوه گوناگون بخش (، حجم فزاینده3791ی هارت )پایتخت ترکیه است. پس از مطالعه

اند که مشاغل بت کردهی بخش غیررسمی ثاشده دربارههای انجاماگرچه پژوهشاند. غیررسمی تمرکز یافته

ژوهشی تر قابل توجهی را در میان آثار پی ستیز و رقابت جای کماند، مسئلهغیررسمی به شدت رقابتی و فردگرایانه

 مربوط به بخش غیررسمی به خود اختصاص داده است.

رف عکاری در بخش غیررسمی ممکن است شبیه به الگوهایی باشند که طبق بعضی از الگوهای ستیز و هم

( 391: 3791بک )، بروملی و بیرکاین در این بخش به مشاهده درآمده و در موردشان مطالعه شده است. با وجود

ر تها الگوهای ستیز متفاوت و به طرق مشخصی، پیچیدههای متفاوتی وجود دارند که در آناند که شیوهاشاره کرده

ز بین بک به وجوهی از ستیذ رویکرد بروملی و بیرکی سنتی ستیز در بخش غیررسمی است. با اتخااز مطالعه

 فروشان آنکارا خواهم پرداخت.فروشان و مقامات دولتی و عمومی در مورد مشخص دستدست

ارد که گذمفهومی آشنا را به نمایش می چارچوبشود. بخش نخست، یک این متن از پنج بخش تشکیل می

به پردازد و فت. بخش دوم، به معرفی محیط پژوهش میدر آن پرسش پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گر

گوید. بخش سوم توصیف ها سخن میآوری دادهمورد استفاده در جمع های تحقیق مشخصِروشاختصار از 
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مانده به وجوه گوناگون ستیز بین های باقیی دولتی در ترکیه است. بخشریزی شهری و مداخلهمیراث برنامه

 کند.دولتی و محلی اشاره میفروشان و مقامات دست

 

 مفهومی چارچوب

( است. طبقات و 3793اُکانر )« بحران مالی دولت»ی های نظری قوی در باب دولت نظریهچارچوبیکی از 

ها تمایل یا توانی برای پرداخت ها هزینه کند؛ با این حال، آنخواهند که به نفع آنهای مختلف از دولت میگروه

 تواند دست به اقداماتی از قبیل تثبیتشان را برآورده کند. دولت میتا دولت بتواند مطالباتها ندارند مالیات

ق طور غیرمستقیم از طریآوری مالیات بهیا جمع تربیشهای ن مردم به پرداخت مالیاتشت، واداو حقوق دستمزد

رج دولتی و نه در توزیع بار مالیاتی در بین ها و مخا، دولت نه در تخصیص داراییامازا بزند. های تورمسیاست

 طرف نیست. طبقات اقتصادی متفاوت به لحاظ طبقاتی بی

داری دارای دو نقش متناقض است: حفظ انباشت سرمایه و کند که دولت سرمایهی اُکانر استدالل مینظریه

برای انباشت را ا شرایط مناسب کند ت(. دولت سعی می3791؛ اوف 3791؛ هابرماس 3791بخشی )اُکانر مشروعیت

گرفته  مازاد هایی است که از آنی اقتصاد و مالیاتایجاد کند زیرا دولت متکی بر ظرفیت تولید اضافهسرمایه 

ی استفاده از درآمد مالیاتی برای تولید خدماتی واسطه( به321-19: 3791شود. دولت به نظام اجتماعی )اُکانر می

ا هبخشد. بعضی از این خدمات و پروژهو مخارج آموزشی مشروعیت می های رفاهیهزینهی اجتماعی، مثل بیمه

ر های بازتولید کای اجتماعی، همچنین سهمی در کاهش هزینهگیرند، برای مثال بیمهکه مصرف اجتماعی نام می

 هایش به نحوسیاستدهد که اما دولت زمانی مشروعیت خود را از دست میو بنابراین افزایش نرخ سود دارند. 

بسیار بارزی به نفع یک طبقه و به ضرر دیگری باشد. از این رو، دولت میان تعهداتش به طبقات اجتماعی مختلف 

 .کندمیدر جامعه گیر 

یرد اما گویژه ایاالت متحد برمیداری پیشرفته، بهی سرمایهاُکانر استدالل خود را عمدتاً از تجارب یک جامعه

برد.  به کار ،هستند هم یی که تناقضات حتی آشکارترتوان برای کشورهای در حال توسعه، جامیاین مفهوم را 

های انپیوسته با بحر طوربهدر حالی که دولت مشغول ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سودآور سرمایه است، 
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مصرفی که مانع از ناآرامی  شان کند،گذاریشود زیرا منابعی ندارد تا برای مصرف سرمایهمشروعیت مواجه می

 شود.تر جامعه میهای پایینالیه

دومین ویژگی مهم فرآیند انباشت سرمایه در کشورهای در حال توسعه مستقیماً با بخش غیررسمی و نقش 

(. استدالل شده که مازاد اقتصادی تولیدشده 3779، 3771؛ کراس 3771آن در فرآیند انباشت مرتبط است )پورتز 

شود. قل مییافته منتدر حال توسعه و سپس به کشورهای توسعه غیررسمی نخست به بخش رسمی کشورِدر بخش 

 برند. گریهای غیررسمیِ خُردمقیاس منفعت میمقیاس از وجود بنگاهداری بزرگهای سرمایهدر نتیجه، بنگاه

 معتقد است که:

ونقل، مسکن، مواد بازیافتی، پوشاک، ملی کاالهای اساسی ارزان از قبیل حسرمایه به دو شکل از تهیه

مزد شده بر سطوح دستنزولی مستقیماً اِعمالمنده شده است. سرمایه از فشار فروشی بهرهسرگرمی و خُرده

شهری و همچنین از اثر غیرمستقیم بر ارزش نیروی کار شهری که ناشی از تفوق این تولیدکنندگان در 

 (332: 3799. )است، بهره برده ی صنعتیارتش ذخیره

ی بخش رسمی دارد، توانایی خود آن برای انباشت در حالی که بخش غیررسمی سهمی در انباشت سرمایه

های پرهزینه به همراه دارد. اختالف فزاینده بین ی برای نظارتتربیشیابد چرا که رشد، فشار سرمایه کاهش می

 . ودشغیررسمی و دولت می هایکاسبیاین دو موجب ستیز میان 

وکارهای غیررسمی تحت کنترل خود )ورای درآمد ایجادشده( دارای منافع دولت در یکپارچه کردن کسب

( 313: 3771ی دسوتو )کنند، زیرا به گفتهوکارهای غیررسمی در برابر ادغام شدن مقاومت میسیاسی است. کسب

های غیررسمی بودن ارتی( بر هزینههای نظها و هم هزینههای رسمی باقی ماندن )هم برحسب مالیاتهزینه

 ند:کی نو، غرب آفریقا و سنگاپور چنین استدالل میی تطبیقی خود در مورد پاپوآ گینهچربد. ایدس در مطالعهمی

اجتماعی  هایپوشانی بین شبکهیابد که میزان هموکارهای کوچک زمانی افزایش میمیزان کنترل بر کسب

، جایی که اجرای سفت و سخت تصمیمات از حداقلی است یکارگزاران دولتکاران خُردمقیاس و کاسب

شود که مشتاق اجتناب از هر نوع تحلیل رفتن موقعیت مسلط نفع قدرتمندی کنترل میجانب گروه ذی

 (231: 3791خود در نظام اقتصادی و سیاسی است. )
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قیاس دارای سه وجه است: نخست، وکارهای خُردمی بین دولت و کسبایدس بر این باور است که رابطه

ت ی اجتماعی مشارکیک شبکه دهیسازمانوکارهای خُردمقیاس در کند که کسباستدالل ایدس بر این داللت می

ای هاند؛ و سوم، میزان پیوند میان شبکههای خُردمقیاس دارای منفعتکارگزاران دولتی در کنترل فعالیت؛ دوم، دارند

کارهاست. وی میزان کنترل دولت بر این کسبکنندهخُردمقیاس و کارگزاران دولتی تعیینوکارهای اجتماعی کسب

ه باشند پوشانی نداشتوکارهای خُردمقیاس و منافع کارگزاران دولتی همهای کسباگر منفعت شبکهبه بیان دیگر، 

و  د در نظام اقتصادیهای سفت و سختی را به منظور حفظ موقعیت مسلط خونفع قدرتمند نظارتیک گروه ذی

مطابقت  ]نخبگان محلی و خارجی[اگر با منافع  »کند که ( اشاره می371: 3791گیرد. بروملی )سیاسی به کار می

 ، در غیر این صورتشوندطور خفیف حمایت میوکارهای کوچک احتماالً تحمّل و حتی بهکسبداشته باشند، 

 «شود.ایجاد میشان سد شده یا برایشان مزاحمت تعمداً راه

های اقتصادی شهر است. دلیل ستیز فعالیت دهیسازماننیز دارای منافعی در تنظیم و  3محلی شهرداری

 ومتحکاقتصادیِ مطبوعِ ـ  فروشان با مقامات شهرداری این است که شهرداری مبدع و حافظ نظم اجتماعیدست

وکارهای خُردمقیاس ی خود بر کسبهاحکومت محلی در پی تحمیل سیاست(. 3791در شهر است )بروملی 

طرز نامتناسبی توجه های عمومی بهفروشان در مکانآورد. بازارها و دستها کشمکش به وجود میاست و با آن

مند گذاران محلی عالقه(. سیاست2111؛ مورالس 3792کنند )بروملی مقامات محلی و ساکنین شهر را جلب می

و  رتمستقیمی سیاسی کاران غیررسمی هستند اما ازدحام اغلب یک مسئلهآوری سرمایه از دست کاسببه جمع

روشان فوکار خُرد مثل دستطور پیوسته برای تمام اَشکال کسبتر است. از این رو، حکومت محلی بهپرهزینه

 (.3791؛ راجرسون و بیون 3791کند )کینگ شوند، مزاحمت ایجاد میخیابانی که منجر به ازدحام می

د. آورنفروشان، دولت مرکزی و شهرداری برای توجه سر بر میی بین دستهای متعددی از دل رابطهکانون

 یهای دولتیِ خُردمقیاس در رابطه با فرآیند انباشت است. دوم، مطالعهسیاست تربیشی نخست، مطالعه

روندهای تاریخی و معاصر  وکارهای خُردمقیاس است. سوم، مطالعاتگذاری دولتی در نسبت با کسبسیاست

رابر فروشان در بی دستی باید دربارهتربیشرانی شهرداری است. در نهایت، مطالعات ریزی شهری و حکمبرنامه

ی بین رانی شهرداری انجام شود. پس از صحبت از محیط پژوهش به بررسی رابطهدولت مرکزی و حکم

                                                           
1 local municipality 
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فروشان، دولت و کاری بین دستحلیل ستیزها و هموکارهای کوچک و دولت و شهرداری به منظور تکسب

 شهرداری خواهم پرداخت.

 

 هامحیط پژوهش و داده

واقع در  2های فروشِمحلهای تازه، و سایر انواع غذا را در فروشان به ساکنان شهر میوه و سبزیدر آنکارا، دست

هایی فصلی در آنکارا مکان ]، م.فاهابازارچهیا [ های فروشکنند. محلهای عمومی عرضه میها یا خیابانمیدان

؛ دادوستد اندایفروشان فروشندگانی حرفهدست تربیشها و محصوالت لبنی هستند. های تازه، میوهبرای سبزی

ز اهای خود را یا مستقیماً از تولیدکنندگان روستایی و یا فروشان آنکارا جنسهاست. دستی اصلی آنحرفه

نه بازارهای سنتیِ روستایی و نه  های فروشاین محل کنند.( تهیه می1حالفروش شهر )ملقب به مأموران عمده

 محل فروشبار از یک فروشان سیار که هر چند وقت یکفروشان در آنکارا همچنین از دستاند. دستشهری

ر د های فروشمحل، متفاوت هستند. دارنداقالم صنعتی را به مردم محلی عرضه می دیگرانی که تا شوندجدا می

 .اندهای محلیشوند که تحت کنترل شهرداریآنکارا بازارهای شهرداری محسوب می

ی شهرداری است شهری با جمعیت کل حدوداً سه میلیون نفر است. آنکارا دارای هشت منطقهآنکارا کالن

ی شهرداری، شهرداری هستند. در هر منطقه شانمحدودهواقع در  های فروشمحلکه مسئول رسیدگی به تمام 

یا بازارچه. [محل فروش  91کند. فروشان فراهم میبرای دست های فروش رامحلمرتبط با متعدد محل تسهیالت 

شوند. شهرداری ای یک یا دو بار بنا بر وسعت محله تشکیل میشهر آنکارا وجود دارند که هفتهدر کالن ]م.فا

نوعی نیروی اِعمال قانونِ شهرداری( را برای هر محل  1،ضابطملقب به ولتیِ متحدالشکل )گروهی از کارمندان د

ار ها معموالً روزانه چندین بضابط وجود دارد. ضابطکند. تقریباً در هر محل فروشی یک دفتر فروش منصوب می

ری آونه، هدف دیگرشان جمع شود یاآرامی انجام میزنند تا بررسی کنند که کار دادوستد بهبه هر غرفه سر می

های فروشان به خاطر خدمات متفاوت شهرداری است. شهرداری در عوض مسئول حفظ محلاز دست وجوه

 تمهیدات مربوط به گردش کاالها و مردم در محل فروش است.همچنین مسئول  ضابطفروش است. 

                                                           
2 marketplace 
3 hal 

Zabita 4 است. این کلمه در زبان ترکی از واژگان قدیمی مربوط « نیروهای مبارزه با سدّ معبر»: معادل فارسی مصطلح این کلمه با توجه به کارکرد اصلی آن

 به دوران عثمانی است که امروزه هم کارکرد خود را دارد. م.فا.
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است. این انجمن در  1های آنکاراچهبازارفروشان یک انجمن داوطلبانه به نام اتاق اصناف ی دستنماینده

اق اصناف اتشان تأسیس شد. فروشان به منظور پیگیری منافع اقتصادی و اجتماعیخود دست یوسیلهبه  3712

 سالهی سهاعضا برای یک دوره سطوتعضو دارد. رئیس و کارمندان اجرایی این سازمان  1911اکنون ها همبازارچه

ی ها در گذشته جزئهای فروش یا بازارچهفروشان در محلها و موقعیت مکانی دستتوزیع غرفهشوند. انتخاب می

 ها بود اما امروزه این نقش غالباً محل ستیز با مقامات شهرداری است.ی کار اتاق اصناف بازارچهاز حیطه

ا رفتم. معیارهای من جبرای این پژوهش من شش بازارچه را انتخاب کردم و در روزهای مختلف هفته به آن

 درآمد متوسط ویکی با درآمد، کم ود: )الف( سطح درآمد محالت )یکیها بدین ترتیب ببرای انتخاب بازارچه

یافته(؛ )ب( ساختار فیزیکی بازارچه )دو مورد بسیار تازگی توسعهبه یِاهمهم در یکی از مناطق حو دیگری

ا(؛ هیافته، و چهار مورد دیگر فاقد این ویژگیهای سهولتو کاربریشده، سقف، یافته و دارای زمین آسفالتتوسعه

 ییابی به نمونههایی در مناطق متفاوت شهرداری حومه(. اصل بر دستو )ج( موقعیت مکانی بازارچه )بازارچه

م ی که ستیز اجتماعی هجایبا آن مواجه بودند. از آن های بازارای از مسائلی بود که انواع گوناگون محیطگسترده

ها های پژوهشی به منظور گردآوری دادهمن دست به ترکیب روش ،های پنهان و هم آشکار استدارای مؤلفه

 ی مشارکتی ووکارها، در کنار مشاهدههای کسبیافته و عمیق با مقامات و سرکردهساختهای نیمهزدم. مصاحبه

 پژوهش اسنادی همگی به کار گرفته شدند.

 

 ی دولتریزی شهری و مداخلهاث برنامهمیر

ی هیتی، های آن به دورهاست که ریشه نیالبه بعد، دارای تاریخی طو 3721آنکارا، پایتخت جمهوری ترکیه از 

ستوار اگردد. آنکارا در طول تاریخ خود شهرستانی نسبتاً بزرگ دارای تاریخ سال پیش از میالد برمی 2111حدود 

 های تجاری بوده است.فعالیتی دولتی در مداخله

ات ها مالیهای تجاری کنترل داشت و بر آندولت عثمانی از طریق حکومت محلی خود از نزدیک بر فعالیت

های تجاری را در بازارها، یا کرد و در این راستا فعالیتهای تجار مداخله میبست. حکومت محلی در فعالیتمی

ستانی و کنترل (. این تجمیع کار مالیات111: 3791کرد )فاروغی تجمیع می هاخانمراکز خرید سنتی ملقب به 

                                                           
5 Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası 
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ای هی اصلی دولت عثمانی به گردآوری فعالیتکرد. عالقهستان آسان میهای تجاری را برای مالیاتفعالیت

تمرکز در م ها بود اما دولت همچنین منفعتی سیاسیبه خاطر مالیات بستنِ آسان بر آن هاخانتجاری تحت عنوان 

 (.29: 3791داشت )فاروغی ها خانساختن و کنترل تجارت در 

ش ها و فضاهای باز کمابیفروکاست. بعضی خیابان هاخانتوان تنها به های تجار را نمیبا این حال، فعالیت

گرفتند. این بازار مورد استفاده قرار  عنوانبهی جمهوری نامتعارف در طول دوران عثمانی و بعدها در دوره

ازار بشدند، مثل گذاری میجا نامگرفته در آنهای بازاری صورتها و فضاهای باز با توجه به نوع فعالیتخیابان

 ها همچنان وجود دارند. با این. این نامفروشی، و بازار روستاییدومبازار گوسفند، بازار حصیر، بازار دست، اسب

رد، کشان مجبور به پرداخت انواع متفاوت مالیات میبر فعالیت اقتصادی حال، دولت همچنان فروشندگان را بنا

. در این فضاهای باز و بازارهای خیابانی، مالیات فروش، مالیات شراب، مالیات ابریشم، و مالیات میوههمانند 

ماشت گار میآوری مالیات به کرا به منظور کنترل فعالیت بازار و جمع محتسبانیناظران بازار یا حاکم محلی 

کردند همچنین از مردم روستاهای اطراف که مواد غذایی خود را در شهر دادوستد می محتسبان(. 3791)ارگنچ 

ها ستانده های شهر و یا در بازارچهها یا در ورودیکردند. این مالیاتآوری میجمع حق بازارچیزی به نام 

کند اما فروشندگان به منظور گریز ها را توصیف میجاده ها یای روی پل1ها( عوارضی3791شدند. فاروغی )می

آمد، آن کردند. وقتی که از این مسائل کاشف به عمل میها عبور نمیها یا جادهاز پرداخت مالیات از روی پل

 شد.شدت جریمه و کاالهایشان ضبط میفروشندگان به

وند: شمان میشخص شدن وضعیت کنونیی مهم باعث کمک به مدر این روایت تاریخی مختصر، دو مسئله

ی منبع درآمد حائز اهمیتی قلمداد های تجاری و بازرگانی را به مثابهنخست، حاکمان محلی عثمانی، فعالیت

بستند. حاکمان محلی عثمانی های تجاری و بازرگانی در شهر میها را بر فعالیتها تنوعی از مالیاتکردند. آنمی

اما  کردندهای اقتصادی وضع کرده، فرار مالیاتی را دشوار میو سختی برای فعالیتقوانین و مقررات سفت 

وم، زدند. دمیدست فروشندگان و مدیریت شهری -فروشان، تولیدکنندگانبه ایجاد تنش بین دستهمچنین 

. ردکفروشان مداخله میی وضع مقررات بر فضای شهری و فعالیت تجاری در کار دستحکومت محلی به واسطه

کرد تا محصول خود را در فضاهای پوشیده یا در فروشان را مجبور میبه بیان دیگر، حکومت محلی دست

                                                           
6 gate tolls 
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فروشان را به اطاعت از قوانین و مقررات حکومتی وادار دست محتسبانشده دادوستد کنند و های مشخصمکان

 . ساختندمی

شده است. گذار از امپراتوری عثمانی به جمهوری  ی دولتی تبدیل به سنتی در حیات شهریاز این رو، مداخله

شد. ر منجبه یک دولت متمرکز نیرومندتر تنها باعث گسست از این الگوی مداخله نشد بلکه نه 3721ترکیه در 

معی ی تسهیالت جعرصهویژه های جامعه، بهگیری افزایش یافت و وارد تمام حیطهدر نتیجه، مداخله به نحو چشم

 شهری شد. هیدسازمانو 

 

 و کنترل فضای شهری دهیسازمان

گیری رخ داد و رشد قابل عنوان پایتخت جمهوری اعالم شد، تغییرات چشمبه 3721که آنکارا در پس از آن

ریزی شهری و اجرای آن در آنکارا به دست حکومت مرکزی انجام ای به وقوع پیوست. در بدو امر، برنامهمالحظه

ی را ی عمومی و خصوصریزی آنکارا تحت هدایت وزیر کشور کنترل تمام اَشکال توسعهشد. کمیسیون برنامهمی

های باالدستی، قرار بود رشد آنکارا با جمعیت (. بنا بر این طرح11-3: 3791در دست داشت )دانیلسون و کلس 

ت هدف رسید و طی به جمعی 3711، آنکارا در اینوجود به شدت کنترل شود. با  3791هزار نفر در  111هدف 

شهری ترکیه از تر مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به مناطق کالنموج بسیار عظیم 3791ی های دههسال

ازی متناظر با سپای صنعتیگرفته همشتاب شدنِقبیل استانبول، آنکارا و ازمیر به وقوع پیوست. در آنکارا، شهری

بی بخش رسمی بیابند یا مسکن مناستوانستند مشاغلی در سختی میآن نبود و ساکنان جدید در طول این دوره به

وگشادِ های گلدر حومه 9آبادهاشبنصفهتهیه کنند. نتیجه این بود که صدها هزار واحد مسکونی غیررسمی به نام 

ی هحاشیهای درآمدزا در گرفته در آنکارا با تکثیر فعالیتشدن شتابفرآیند شهری 2بیرونی شهر ساخته شدند.

مهاجران جدید معموالً به کرد. راه شد که خدمات اساسی را به جمعیت شهری عرضه میهممقررات دولتی 

های شهر و فروش سبزیجات و میوه بساط در خیابانهای اقتصادی غیررسمی از قبیل پهن کردن فعالیت

 پرداختند. می

                                                           
Gecekondu 7 :حصیرآباد آباد، زورآبادآباد، مفتهای مختلفی به خود گرفته است: حلبیشان نامگیریی شکلهایی غیررسمی که در ایران بنا بر نحوهمسکن ،

 (.13: 3173اثر آصف بیات )های خیابانی سیاستبنگرید به  تربیشو غیره. برای اطالعات 
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های تهدیدی برای طرح ها راهای مقاماتی بودند که آناذیتطور معمول منکوب حجم عظیم آزار و واردان بهتازه

شان از های آنان و محروم کردنکاری با دولت دست به تخریب خانهکردند. شهرداری در همشهری قلمداد می

ری مقامات شهردا 1کرد.ها فراهم نمیتأسیس آنونقل عمومی را برای محالت تازهزد و حملخدمات شهرداری می

ه بونقل بودند، که مسئول بررسی جواز دفاتر یا انبارهای تجاری و کنترل تمام انواع دادوستدهای خُرد و حمل

های کردند و جریمهها را ضبط میزدند، اجناس یا مواد غذایی آنمیدست فروشان خیابانی آزار و اذیت دست

 کردند.پولی وضع می

« نمتمد»رای دگرگونی جامعه از وضعیت سنتی به مدرن، غربی و قدرتمند که عزم جزمی ب 1دولت کمالیستی

گرایانه، شمار رو به افزایش کرد. طبق این طرح نخبهداشت، تقریباً در تمام وجوه حیات جمعی مداخله می

دولت مرکزی و شهرداری، که چیزی «. متمدن»های اقتصادی غیررسمی نه غربی بودند، نه مدرن و نه حتی فعالیت

یل های غیررسمی از قبامتداد دولت مرکزی نبود، اقدامات متعددی را برای تحت کنترل درآوردن فعالیت بیش از

سب مجوزهای شهرداری و تجمیع فروشان به کها، وادار کردن دستترین خیابانها در شلوغساخت دکه

 هایها باعث دگرگونی در رویهها انجام دادند. شمار رو به افزایش غیررسمیفروشان مواد غذایی در بازارچهدست

ای رفهفروشان حی دستفروشان سیّار به بازارهای تحت سلطهفروشنده و دست-سنتی، از بازارهای تولیدکننده

 شد.

 

 مقیاس دولتهای کالنسیاست

ی انههای دولتیِ دوگپردازم که اقتصاد ترکیه چگونه با نقشدر این بخش، نخست به شرح کلی این مسئله می

با  مقیاس دولت در نسبتهای کالنبخشی مطابقت دارد. درگام بعدی، به بررسی سیاستانباشت و مشروعیت

ی بین به بررسی رابطه، یادشدهوکارهای خُردمقیاس خواهم پرداخت. در نهایت، در پرتو مباحث کسب

 خواهم زد.دست فروشان و دولت دست

دهد چرا که برای گاهی اوقات مشروعیت را از کف میکند و دولت ترکیه انباشت سرمایه را تسهیل می

های (. اهداف سیاست2112ای تردید ندارد )اوه و وارچین انباشت لحظه برایی خود استفاده از قدرت جبارانه
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یش کاری؛ )ب( افزاتوان به شرح زیر خالصه کرد: )الف( کاهش بیوکارهای کوچک را میدولتی در رابطه با کسب

 و )ج( ایجاد شرایط برای انباشت سودآور سرمایه.درآمد دولت؛ 

ها و وجوه وابسته به مشاغل کوچک اخذ تنوعی از مالیاتدولت ترکیه همچنان تا حد قابل توجهی به منظور 

های خود را از نظر مالی فراهم ها مالیات ببندد و هزینهدهد تا بر آناست. تکثیر مشاغل کوچک به دولت اجازه می

د. کنک نظام مالیاتی مستقیم را بر مشاغل کوچک در جهت تضمین درآمد خود از پیش اعمال میکند. دولت ی

ها و وجوه را به دولت و شهرداری مشاغل کوچک عالوه بر پرداخت مالیات بر درآمدها همچنین تنوعی از مالیات

 پردازند.می

یه در بخش رسمی به وجود تکثیر مشاغل کوچک همچنین شرایط مناسب را برای انباشت سودآور سرما

سانند. ریاری می ینو پس پیشینپیوندهای آورد. مشاغل کوچک به انباشت سرمایه در بخش رسمی از طریق می

ی مشاغل های مستقیم در توزیع، محصوالت خود را به واسطهگذاریوکارهای رسمی بدون سرمایهکسب

رسمی  های، و سود را به بنگاهفروشدخُرد محصوالت را با سود حداقلی می وکارکنند. کسبخُردمقیاس توزیع می

ها را های رسمی فراهم کرده و آنهزینه را برای بنگاهدادهای کموکارهای خُرد همچنین دروند. کسبکنمنتقل می

 1سازند.سرمایه می تربیشقادر به انباشت 

هایی را رسمی اقتصاد دارد. هر ساله، حکومت قیمتفرد در بخش توزیع مواد غذایی جایگاهی منحصربه

برای محصوالت کشاورزی، از جمله اما نه محدود به گندم، پنبه، تنباکو، سویا، برنج، ذرت و چغندر قند تعیین 

د. کنها را در انبارها در سراسر کشور ذخیره میترین خریدار این محصوالت است و آنکند. خود دولت بزرگمی

-های خصوصی به دست مصرفهای خود فرآوری کرده و از طریق بنگاهمحصوالت را یا در کارخانهدولت این 

رساند. دولت همچنین سیاست المللی به فروش میرساند یا این محصوالت را در بازار ملی یا بینکنندگان می

ی. های صنعتی و خدماتگیرد، یکی برای بخش کشاورزی و دیگری برای بخشبازار را به کار میـ  ی کاردوگانه

 های صنعتی و خدماتیتر از حداقل دستمزد بخشی دولت برای بخش کشاورزی کمشدهحداقل دستمزد تعیین

های رایج در گیرد. رویهبه کار نمیاست. عالوه بر این، دولت قوانین کاری مشابهی را برای کارگران کشاورز 

رسازمان بار کردن کارگران به انجام کار اضافی بدون پرداخت اضافهکشاورزی عبارتند از استفاده از کار کودک، واد

 (.3799)سکر و دیگران  مادرانتازهو ارائه نکردن هیچ مزایایی برای زنان باردار یا 



13 
 

ان فروشهای تولید کشاورزی بسیار مهم است. از این منظر، دستبرای دولت تحت کنترل درآوردن قیمت

ی خود در جهت پایین نگه داشتن اند که به نوبهغذایی با قیمت کم عرضه کرده ن شهر مواداها به ساکنمدت

های مواد غذایی کند. برای مثال، قیمتهای دولتی و هم خصوصی اقتصاد رسمی کمک میدستمزدها هم در بخش

-اره دلتر است. با این حال، دولت هموهای رسمی ارزانها به نسبت سوپرمارکتدرصد در بازارچه 71تا  31

 اند.ستهانی است که به این بازارها وابدستتهیها به منظور کاهش نارضایتی در میان مشغول پایین نگه داشتن قیمت

مقیاسی است که تهدیدی برای تسلط یافتن بر کاران بزرگهای دولت کاهش قدرت کاسبیکی از دغدغه

دهد، های اصلی به شهر قرار میی را در ورودیهای بازرسبازار هستند. وزارت دارایی به شکل پراکنده ایست

های حامل مواد غذایی به شهر باید افتاد. کامیونمیها پیش در دوران عثمانی اتفاق طور که قرندرست همان

ی مالیاتی و آدرس گیرنده را به وکار، شمارهی میزان و نوع مواد غذایی، عنوان کسبدهندهحساب نشانصورت

 ند. همراه داشته باش

ن چندیهاست. مقیاس مالیات بستن بر آنکاران بزرگدومین روش دولت برای مداخله در فعالیت کاسب

اتخاذ کرده. با این حال، وجود پا دولت موضعی دوپهلو در رابطه با مالیات بستن بر تجّار خرده سال است که

 طوربه کنندوکارهایی که فرار مالیاتی میطور مشخص، و شمار رو به افزایش کسبمقیاس بهکاران بزرگکاسب

د دارد دهندگان وجوای در میان مالیاتنارضایتی فزاینده 1تر کرده است.کلی دولت را وادار به اتخاذ موضعی فعال

دهد زیرا ناتوان دهد. دولت مشروعیت خود را از دست میکه دولت را به سمت تشدید پیروی مالیاتی سوق می

 بار مالیاتی در میان طبقات اقتصادی گوناگون است.از توزیع برابر 

مندی از رسمی بودن تا حدی در بخش مقیاس به منظور غلبه بر حصار دولت و برای بهرهکاران بزرگکاسب

رای کنند. برسمی در شهر ایجاد میوکاری شبهمقیاس کسبکاران بزرگشوند. بعضی از کاسبرسمی ادغام می

ا هممکن است عنوان کاری قانونی داشته باشد اما از تمام مقررات پیروی نکند یا تمام مالیاتوکار مثال، یک کسب

ورد آمقیاسی فراهم میکاران بزرگوکار قانونی امکان فرار مالیاتی را برای کاسبو وجوه را نپردازد. عنوان کسب

ند که ککارانی را جلب میر سایر کاسبکنند. این مزیت نظها منتقل میکه محصول را از محل تولید به بازارچه

 اند.ی کاالییوکار با تولیدکنندگان یا کسانی هستند که در پی کنترل کل زنجیرهمتقاضی جوازهای کسب

فروشان را در تنگنا قرار ها دستها و افزایش مالیاتهای دولتی ستیزگرانه در مورد کاهش قیمتسیاست

قیمت را به شود تا مواد غذایی ارزانها میشکایت دارند که دولت مانع آنمداوم  طوربهفروشان دهد. دستمی
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وکارهای دولت کنترل چندانی بر کسب»کند فروش مطرح میطور که یک دستنجمعیت شهری ارائه دهند. هما

ا هاند؛ آنمالیاتیکند. آن تاجران بزرگ دارای حجم عظیمی از فرار طور که بر مشاغل ما دارد، اعمال نمیبزرگ، آن

قط وکارهای بزرگ ندارد فاندازند. دولت کاری به کار آن کسبشان به تعویق میتعهد مالیاتی خود را بنا به میل

ها را به چشم کردند که کارگزاران دولتی آنفروشان اغلب اشاره میدست 9«افتد.دنبال افراد معمولی مثل ما می

 آورد:فروشان به خاطر میطور که یکی از دستستند. هماننگریمتواریان مالیاتی بالقوه می

داشتند. ما را در اخبار های بازرسی بدون هیچ دلیل مشروعی نگه میهای ما را در ایستبارها کامیون

 انعنوبهها ما را های گران در بازار ما هستیم. آندادند که گویا مسئول قیمتها طوری نشان میتلویزیون

دارد معرفی ها را در بازار باال نگه میی مواد غذایی را در دست دارد و قیمتکنترل عرضهمافیایی که 

 مان از محل تولیدکنیم از میان برداشتن شخص واسطه و خرید مواد غذاییکردند. تمام کاری که ما میمی

 و انتقال آن به بازار است.

-وکارهای خُردمقیاس، در این مورد فروش خُردهبه بیان خالصه، دولت مستقیم و غیرمستقیم از وجود کسب

ها موجب پایین ماندن دستمزدها برد. فعالیت فروشندگان بازارچهپای مواد غذایی به جمعیت شهری، منفعت می

 یپا به مثابهوکارهای غیررسمی خردهشود. دوم، دولت به کسبدر نهادهای دولتی و نیز بخش خصوصی می

 کند. سوم، دولتها و مقررات دولتی را وضع میمزاجانه مالیاتنگرد و به شکلی دمدمیکاری میحلی برای بیراه

ی ایجاد هپا به واسطای به کنترل و پایین نگه داشتن قیمت مواد غذایی دارد. بنابراین، وجود تجّار خُردهتوجه ویژه

ز ین حال، دولت موفقیت نسبی برخی اشود. با اهزینه باعث کاهش آنتاگونیسم اجتماعی میاشتغال و کاالهای کم

ای مواد هی تهدیدی برای منفعت خود در انباشت سرمایه و سیاستش برای کنترل قیمتکاران را به منزلهکاسب

وضع  یتربیشیابد، مقررات کند. از این رو، دولت زمانی که مقیاس عملیات دادوستد افزایش میغذایی درک می

 کند.می

 

 های محلیشهرداریفروشان و دست

فروشان و مداخله در وجوه دولت مرکزی مقررات را برای فعالیت دست جایبههای محلی در آنکارا، شهرداری

کنند. دولت ترکیه نظام بوروکراتیک متمرکز و نیرومند خود را از امپراتوری وکار بازاری وضع میگوناگون کسب
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نامد. حکومت مرکزی می« های جهانترین دولتیکی از مرکزی» ( این را229: 3793عثمانی به ارث برد. ویکر )

ترین جزئیات نظارت دارند. کند اما مقامات ملی بر شهرها از نزدیک تا کوچکمسئولیت را به شهرها واگذار می

اهی از گشان در تضاد با حکومت مرکزی قرار گیرد، گذارانهاگر ترجیحات سیاستبرای مثال، شهرداران منتخب 

ه کهای محلی به لحاظ مالی وابسته به دولت هستند. بنابراین برای اینشوند. شهرداریاصب خود برکنار میمن

ی گذارانهها و ترجیحات سیاستگیریها درآمد خود از دولت را تضمین کنند به پیروی از جهتشهرداری

های ترکیه برای استفاده از قدرتهای دولت تربیش»( اشاره دارد که 221: 3793پردازند. ویکر )حکومت می

ها برای پاداش دادن به مخدومان و حامیان خود تصویب پروژهگیری خویش در جهت و قوای تصمیم کارگمارانه

های در نتیجه، تنظیم بازارها به دست شهرداری محلی را باید درون بستر دولت و سیاست« کنند.ای درنگ نمیلحظه

ای همرتبه و برخی از سرکردههای عالیی حاکم، رهبران سیاسی، بوروکراتبقهمقیاس آن تحلیل کرد. طکالن

منافع خود را در تداوم دولت مرکزی  ،برند. این ائتالفتجاری تا حد بسیار زیادی از مرکزیت بهره می

 گذاری کرده است.سرمایه

پاداش دادن به مردم محلی را از گیرندگان دولت مرکزی به مقامات انتخابی امکان مجازات کردن یا تصمیم

دهند. حزب حاکم در یک شهرداری ی بازپس گرفتن خدمات شهری میها یا به واسطهطریق اجرای پروژه

تفاده اسها به منظور کسب حمایت انتخاباتی یا تحصیل درآمد بادآورده های بازاری را ایجاد کرده و از آنسیاست

ها دارای سازوکارهای متعددی در جهت پاداش دادن یا مجازات کردن ارچهکند. مقامات محلی برای کنترل بازمی

 ی خاص هستند. مردم در یک محله

 

 کنترل قیمت

های تجاری در آنکارا را های محلی به لحاظ تاریخی کنترل فعالیتطور که در باال ذکرش رفت، شهرداریهمان

خاص  ضابطای مأموران هر بازارچه 3791ی ههشان گسترش یافته است. پیش از دبر عهده داشته و مداخله

اشتند. دوران عثمانی د محتسبانی به نسبت تربیشهای خودش را داشت که منصوب شهرداری بودند و مسئولیت

اند و روزانه چندین بار همواره در حال حرکتها ضابطدفتر خاص خود را دارد.  ضابطها، در بسیاری از بازارچه

 زنند.ها سر میهای تجاری مختلف به غرفهفعالیت برای بررسی و کنترل
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کرد. در های مواد غذایی اعمال می، شهرداری کنترل قیمت سفت و سختی را بر قیمت3771ی تا اواخر دهه

ا برچسب خواستند تها را بررسی کرده و از فروشندگان میها تمام غرفهضابطگذاری قدیم، تطابق با سیاست قیمت

درصد سود ورای  11. برچسب قیمت قرار بود حاکی از چیزی بیش از نصب کنندی اقالم برای همهقیمت کاال را 

ها ابطضفروشان و شهرداری بود. حساب هزینه نباشد. این برخوردها یکی از منابع اصلی ستیز بین دستصورت

ها ضابطکردند. بنا به این فهرست، فروشی محلی دریافت مییا بازار عمدهها حالفهرست قیمت را از مأموران 

دهند،  حساب را نشانتوانستند صورتنمیفروشان کردند. اگر دستحداقل قیمت برای هر قلم جنس را تعیین می

 9ردند.کحساب جریمه میفروش را به خاطر نشان ندادن صورتبرای هر قلم جنس قیمتی تعیین و دستها ضابط

شان نکنند چرا که توان پرداخت آن را کردند تا جریمهالتماس می هاضابطفروشان اغلب از ترین دستدستتهی

 نداشتند.

این کنترل سفت و سخت قیمت در بازارها  7،، با آزادسازی اقتصاد در زمان دولت اوزال3771ی در دهه

. ته باشندداشرضه و تقاضا نوسان های عها بنا بر پویاییتدریج رو به فراموشی رفت. دولت اجازه داد تا قیمتبه

کنند، هرچند دیگر به دنبال ها و برچسب قیمت کاالها را کنترل میهمچنان تمام غرفه هاضابطبا این حال، 

ندگان اند. اگر فروشفروشان برای محصول پرداختهشوند که دستای نمیها نیستند یا جویای هزینهحسابصورت

ترازوی فروشنده را  هاضابطکنند. ها تحمیل میمجازاتی بر آن هاضابطهای قیمت را نصب نکنند، برچسب

کوشند چنین مشکالتی را در سطحی فردی حل فروشان میشوند. دستدارند و بنابراین مانع از کسب او میبرمی

ن سئله زمانی که فروشندگاهستند. این م ضابطگسترش روابط غیررسمی خوب با مأموران کنند و متمایل به 

واند تپوشی کند، میآشنا چشم ضابطشوند، اگر یک ها میگذارند و مجبور به پرداخت جریمهمقررات را زیرپا می

 بسیار مهم باشد.

 

 کنترل محل فروش

های اقتصادی شهر دارد. یکی از اهداف مهم فعالیت دهیسازمانشهرداری محلی همچنین منفعتی در تنظیم و 

طور غیررسمی دست ی شهرداری در تجارت خیابانی افزایش درآمد برای مخارج خود است. شهرداری بهمداخله

فروشان هاست و از دستچهزند. شهرداری محلی مدعی حق به مدیریت بازارها میو جریمه آوری وجوهبه جمع

وری آت فروشندگان اعتراضی به نفس جمعکند. اکثریآوری میاجباری جمع ها وجوهبه خاطر استفاده از بازارچه
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ه کبه محض آنها ضابطاند. معترض هاآنبندی از جانب شهرداری ندارند بلکه نسبت به میزان و زمان این وجوه

ان فروششوند، که این یعنی دستآوری وجوه سرازیر میکنند برای جمعحاضر میهای خود را فروشان غرفهدست

 بدانند فروشی خواهند داشت یا نه باید وجوه را بپردازند.که در واقع پیش از آن

-اشیهاندازد زیرا حرسمی( را زیاد به دردسر نمیهای نیمهکاران بزرگ )صاحبان شرکتاین مسئله البته کاسب

ها پردازند. آنمی هاضابطها معموالً بدون جرّوبحث وجوه را به فروشان است. آنها بیش از دستی سود آن

آن  ای که طرفین به لحاظ مالی ازداشته باشند، یعنی رابطه ضابطای با مأموران همچنین تمایل دارند روابط حسنه

خص دانند طی یک روز مششوند زیرا نمیدرگیر جرّوبحث و مناقشه می تربیشفروشان میانی سود ببرند. دست

پردازند اما همچنان بر سر این وجوه را می فروشان روزانهچه مقدار پول به دست خواهند آورد. هرچند دست

ها کالً مخالف اهل جرّوبحث هستند. آن تربیشای از همه فروشان حاشیهکنند. دستپرداخت آن جرّوبحث می

ی کنند از دایرهکنند تا به این دلیل ساده که سودی نمیدرخواست می هاضابطها از اند. آنپرداخت این وجوه

 گوش شنوایی ندارند. هاضابطد اما عموماً پرداخت معاف شون

 شده است.منجر ای فروشان حاشیهبه انواع دیگر مواجهه با این دستهای فروش کنترل شهرداری بر محل

-فضا برای فراهم کردن گردش آسان کاالها و مردم درون بازارچهتدارک  هاضابطهای رسمی یکی از مسئولیت

رچه های بازاروها یا حاشیهیعنی در راه ـ ای هستندراستی حاشیهفروشان بهدست تربیشجایی که هاست. از آن

کنند. در نتیجه ها را آزار و اذیت میونقل آنبه خاطر حفظ گردش آسان حملها ضابطمعموالً  ـ کنندکار می

نند. کرا ضبط می هاکنند یا حتی اجناس آنشان میچپ نگاهکشند و چپفروشان فریاد میبر سر دست هاضابط

شود. در یک مورد حاد، یک ظاهر می هاضابطای و فروشان حاشیههای آتشینی بین دستدر عوض، جرّوبحث

ی بین اینک به رابطه 33اجناس وی را ضبط کردند اقدام به خودکشی کرد. هاضابطفروش زمانی که دست

 فروش و حکومت محلی خواهم پرداخت.دست دهیسازمان

 

 هار توزیع غرفهنزاع بر س

در دسترس هر  ،کردندرا به شهرداری پرداخت می های فروش مادامی که وجوهها یا محلدر گذشته بازارچه

بود و  3711ی . پس از مهاجرت بزرگ به آنکارا که آغاز آن در دههگرفتقرار میای فروش یا فروشندهدست
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دین سال، طی چنشد.  تربیشای از افراد به تجارت بازاری، تقاضا برای فضا به نسبت عرضه ورود شمار فزاینده

 یها را در میان اعضایش بر عهده داشت. زمانی که یک بازارچهمسئولیت توزیع غرفه هابازارچهاتاق اصناف 

غرفه فراهم کرده و کم یک های تجاری بزرگ دستبرای شرکت هابازارچهشود، اتاق اصناف جدید تأسیس می

ای هی اخیر، برخی از شهرداری، در دههاین وجودکند. با سپس مابقی را به قید قرعه بین اعضای خود توزیع می

یل برای ترین دلخارج کنند. اصلیها بازارچهها را از دست اتاق اصناف اند تا کنترل توزیع غرفهمحلی سعی داشته

رش منظور گستها بهشهر و شخص شهردار خواهان استفاده از توزیع غرفه این تغییر این است که اعضای شورای

  .هستند 9شان به قدرت کارگماریدسترسی

ها بوده است. شهرداری در این زمینه دو تالش جدی داشته است. حکومت ناتوان از کنترل کامل توزیع غرفه

ای شهر کنار گذاشته و به اتاق اصناف ها را برای هر عضو شورنخست، در یک منطقه، حکومت بعضی از غرفه

ی جدید غرفه در بازارچه 173ها را در بین اعضایش توزیع کند. شهرداری اجازه داده تا مابقی غرفه هابازارچه

ها را در بین آن دسته از اعضای شورای غرفه را برای خودش نگه داشته تا آن 321ی ماماک ایجاد کرده و محله

غرفه برای هر یک از این  11ی محلی، نامهی یک دوهفتهحزبی شهرداری هستند. به گفتهشهر توزیع کند که هم

ها ظاهراً در عوضِ پول و/یا حمایت انتخاباتی توزیع این غرفه 32قبیل اعضای شورای شهر نگه داشته شده است.

ند اوضوع واکنش نشان دادهفروشان به شدت در برابر این مو خود دست هابازارچهشدند. مقامات اتاق اصناف می

های جدید های قدیمی صاحب غرفه بودند در بازارچهفروشان که در گذشته در بازارچهچرا که برخی از دست

ه مدت ها باز طریق باز نکردن غرفه هابازارچهی اتاق اصناف توانند صاحب غرفه شوند. درنتیجه، هیئت مدیرهنمی

: 3771 ی ماماکنامهدوهفتهزدند )دست به اعتراض علیه تصمیم شهرداری شود حلی پیدا یک ماه تا زمانی که راه

 فروشان قدیمی قرار داد.های اضافه در دسترس دستی این اعتراض، شهرداری غرفه(. در نتیجه3

تأسیس را از طریق عقد تازهی ها در یک بازارچهیک شهرداری دیگر نیز سعی کرد کنترل توزیع غرفه

در دست بگیرد. بنا به این قرارداد، شهرداری برای هر یک  هابازارچهقراردادی غیررسمی با مقامات اتاق اصناف 

ی شخصی به این شرط فراهم کرد که اتاق اصناف ساکت بماند و از مقامات اتاق اصناف دو غرفه جهت استفاده

ها را بنا بر میل خود نکند. طبق این معاهده، شهرداری محلی مابقی غرفهی مشارکت ادر هیچ اعتراض جمعی

 «درآمدی بادآورده»کرد. بدین ترتیب، اعضای شورای شهر از طریق استفاده از قدرت اجرایی خود توزیع می

                                                           
8 patronage 
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تاق ا دهد که در این مورد،و این شهرداری نشان می هابازارچهتحصیل کردند. توافق غیررسمی بین اتاق اصناف 

 اصناف و شهرداری منافع مشترکی داشتند.

وکارهای تجاری نه تنها برحسب افزایش درآمد ها در کسبی شهرداریام، مداخلهطور که نشان دادههمان

گیرندگانی در شهرداری است که از رساند بلکه همچنین به نفع آن دسته از تصمیمبه خود شهرداری سود می

کنند. این دقیقاً به خاطر منافع سیاسی و شخصی دستاوردهای شخصی و سیاسی استفاده میمناصب خود در جهت 

های اقتصادی در معرض مقررات و کنترل سفت گران است که امور شهری، تسهیالت جمعی و فعالیتاین کنش

 گیرند.و سخت قرار می

 

 کاری بر سر شرایط کارنزاع و هم

ص گیرد. یکی از خصایفروشان حول شرایط فیزیکی کار شکل میدستی ستیز بین شهرداری و آخرین حیطه

های خصوصی است. شهرداری محلی مسئول های عمومی و نه ملکفروشی غیررسمی حضور آن در مکاندست

 رساند.بهبود شرایط کاری است، چیزی که به یک اندازه هم به کارفرمایان و هم به کارکنان سود می

ند. پردازاند که به شهرداری میرکنان خواستار بهبود شرایط کاری در عوض وجوهاتیهم کارفرمایان و هم کا

-نشده، دارای دستشویی، پارکینگ برای کامیوفروشان، باید سنگفرشی دستیک محل کار ایدئال، بنا به گفته

جادار،  هایهای فاضالب، روشنایی کافی، غرفهوشوی محصول، سیستمهایشان، سقف، آب جاری به منظور شست

شده و تمیزی منظم و کامل باشد. فقدان برخی از این خدمات، ی زباله برای محصوالت خرابهای تخلیهمحل

در دماهای فروشندگان ممکن دهد. در زمستان، من قرار مییفروشندگان را در معرض شرایط کاری ناسالم و غیرا

سم ران یا برف کار کنند. بیماری رایج بین فروشندگان رماتیزیرصفر بدون سقفی برای محافظت از خود در برابر با

های ناشی از کار دیگری هم مثل توان آن را بیماری مربوط به شرایط کاری دانست. البته ناخوشیاست که می

هاست، در کار است. خدمت به مشتریهای سنگین یا خم شدن در زمان کمردرد که منشأ آن بلند کردن جعبه

داند. اما مسائل کاری بسیاری وجود دارند های مرتبط با کاری را ورای مسئولیت خود مین ناخوشیشهرداری چنی

 هاست.که شهرداری مسئول حل آن
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مداوم پیرامون بهبود  طوربه هابازارچهمقیاس و بانفوذ و مقامات اتاق اصناف کاران بزرگبرخی از کاسب

ها همچنین به منظور رساندن تقاضاهایشان به گوش اند. آنمحلیهای شرایط محل کار در ارتباط با شهرداری

کوشند به افکار عمومی شکل داده و بر ها میکنند. بدین نحو، آنرسانی میها اطالعشهرداری از طریق رسانه

ح ای به مطرای نزدیک دارند، به ندرت عالقهرابطهها ضابطفروشان با مقامات منتخب فشار آورند. اگرچه دست

ند. های فروش هستفاقد قدرت بسیج منابع در جهت بهبود مکان هاضابطها دارند، زیرا کردن این موضوعات با آن

 گذارند تا آن را به گوش شورای شهر برسانند.در میان می هاضابطفروشان مطالبات خود را با با این حال، دست

نها یک شوند. تبنا بر سطح طبقاتی متفاوت میشرایط محل کار بسته به شهرداری محلی، و تا حد زیادی 

مورد از پنج شهرداری محلی در آنکارا شرایط کاری مناسبی را فراهم کرده که نزدیک به آن چیزی است که 

در  ی چانکایاست کهکنند. شهرداری مدّ نظر شهرداری منطقهشرایط کاری ایدئال تلقی می عنوانبهفروشان دست

 فروشان شهرداری این منطقه را بهترینمتوسطی قرار دارند. دستدارای درآمدهای باال و طبقهن اآن محالتی با ساکن

 یکارگرنشین درون محدوده ها در محالت طبقهدانند. اما بعضی بازارچهشهرداری از بین پنج شهرداری محلی می

 ود در سایر مناطق شهرداری است.های موجشبیه به بازارچه تربیششان شهرداری چانکایا وجود دارند که شرایط

-، هیچ یک از بازارچه3791ی ای داشته است. تا اواخر دههها در برخی محالت پیامد ناخواستهبهبود بازارچه

تلقی  آور کار خودخصلت تأسف عنوانبهفروشان شرایط کاری ناسالم را های آنکارا پیشرفتی نداشتند و دست

رسی های کاری بهتری دستفروشان به محیطها پیشرفت کردند و دستاز بازارچه که بعضیموازات آنکردند. بهمی

ه ککردند. به محض آن شرایط کاری بهتر یشروع به مطالبهیافتند، آگاهی آنان از نابرابری افزایش یافت و 

زایش ها را افارچهباز تربیشفروشان مطالبات خود برای شرایط بهتر در های انضمامی به وجود آمدند، دستنمونه

 دادند. 

ی شهرداری ای مشخص در منطقهفروشان بر سر شرایط کاری اسفناک در بازارچه، دست3771در اواخر 

 ن مالقات با شهردارای را تنظیم کردند و خواهاعریضه هابازارچهماماک مشاجره داشتند. مقامات اتاق اصناف 

ی ت مدیرهد که پذیرفته نشد. پس از آن، هیئی ماماک شدنازارچهبرای بحث در مورد بهبود شرایط کاری در ب

 هاچهبازارتفاوتی شهردار انجام دهد. رئیس اتاق اصناف تصمیم گرفت اقدامی علیه بی هابازارچهاتاق اصناف 

شود از ن مان برآوردهی ما تصمیم گرفته که اگر مطالبهت مدیرههیئ»ر و اعالم کرد که ای مطبوعاتی منتشاعالمیه

ی ماماک در برابر های موجود در منطقههایمان به مدت یک ماه کامل در تمام بازارچهطریق باز نکردن غرفه
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-بازارچه(. بعدها، توافقی بین شهرداری و اتاق اصناف 3771 ی ماماکنامهدوهفته« )شهرداری اعتراض خواهیم کرد

 حاصل شد. ها

ات ی کارزار انتخاباتی شده است. در تمام انتخابین تبدیل به یک مسئلهها همچنبهبود شرایط کاری در بازارچه

ها را فروشان در ازای حمایت انتخاباتی از جانب آنی بهبود محیط کاری دستمحلی، نامزدهای جدید وعده

ی تهایی پس از انتخاب شدن مدیران منتخب به راحفروشان اشاره دارند که چنان وعدهدهد. بسیاری از دستمی

 شوند.فراموش می

 

 فروشانهمبستگی دست

فروشان گاهی اعتراضات جمعی در برابر مقامات محلی از خالل دهد، دستی باال نشان میگونه که نمونههمان

دهند و فراخوان برای اعتصاب جمعی سالحی نیرومند با فرض نقش مهمی است که های خود انجام میانجمن

لیت محله تصمیم به توقف فعای ینیی دیگر، شورای محلی منطقهکنند. در نمونهمیی مواد غذایی ایفا برای تهیه

بازارچه در آن قرار داشت.  ی کارشیکایا گرفت و دست به ساخت مرکز خرید در مکانی زد کهتجاری در بازارچه

ها ا لغو کند اما آنبا شهردار مالقات کردند تا از وی بخواهند که این تصمیم ر هابازارچهمقامات اتاق اصناف 

ی را ها اعتراضتصمیم به اعتراض گرفتند. آن هابازارچهنادیده گرفته شدند. با این تحول، مقامات اتاق اصناف 

ها فروشان به بازارچهفروش در آن شرکت کردند. در آن روز مشخص، دستدست 3321سازمان دادند و حدود 

فروشان مشتریان را از تصمیم و خود دست هابازارچههای خود را باز نکردند. مقامات اتاق اصناف رفتند اما غرفه

ها برای حفظ بازارچه شدند. در بازارچه، اتاق اصناف کارزار شهرداری مطلع کردند و خواهان حمایت آن

آوری امضا جمع 311111اش بودند و چیزی بیش از آوری امضا به راه انداخت که مشتریان محلی حامیجمع

 ها هزار نفر ازمان غیرقابل استفاده شود. در این بازارچه دهخواهیم بازارچهنمی»که ها با گفتن اینشد. مشتری

( 31: 3772 زمان« )گیری علیه ما را متوقف کندکنند. شهرداری باید تصمیممردم مواد غذایی خود را تهیه می

 حمایت خود را نشان دادند.

شان ادامه دادند در حالی که تجُار و اتاق اصناف های خود به اعتراضفروشان با نگشودن غرفهدست

کارزارهای تبلیغاتی خود در آن منطقه و در کل آنکارا را تشدید کردند. این اعتراض و حمایت عمومی فزاینده از 
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ذاشت. اتاق اصناف معکوس روی موضع سیاسی شهردار و حزب سیاسی وی تأثیر گ طوربهفروشان دست

ی هفتم برای لغو تصمیم شهرداری و حفظ بازارچه مراجعه کند. موفق شد به دادگاه اداری شعبه هابازارچه

ها مشغول پرداختن به تصمیم بود جلوی ساختمان شهرداری تجمع کردند. فروشان زمانی که رئیس آندست

های سراسری پوشش داده شد و تصمیم اتخاذشده مهدر تمام روزنا هابازارچهکنفرانس مطبوعاتی اتاق اصناف 

 فروشانهای دستگاه عموم شد و حکایت از تأثیر زیاد انجمنموجب کاهش اعتبار شهرداری و شهردار در پیش

 بر تصمیمات شهرداری داشت.

 بخشی از نظام سیاسی مقتدر، مرکزی و بلندمدت عموماً عنوانبهگرای دارای قدرت مداران نخبهسیاست

شورای شهر بر تصمیم خود  31گیرند.ها میفروشان یا مشتریان آنهایشان را بدون مشورت با خود دستتصمیم

طور ارند. هماندنفروشان موافقتی با تصمیم کند به رغم این واقعیت مسلّم که نه مردم محلی و نه دستپافشاری می

برای ساختن یک مرکز خرید جدید سعی داشت  های جمعی مطرح شده، شورای شهر از طریق تالشکه در رسانه

و  فروشانهای آنان نهایتاً با اقدام قاطع دستمنابع نوینی برای خود و هوادارانش ایجاد کند. با این حال، تالش

 مشتریانشان نقش بر آب شد.

 

 بندیجمع

دولتی به  قتصاد ترکیه از کنترلخوانی دارد. حتی با گذار ای انباشت سرمایه همدولت متمرکز ترکیه کامالً با نظریه

کنترل بخش خصوصی، دولت همچنان شرایط الزم برای انباشت سودآور سرمایه و پایین نگه داشتن دستمزدها 

راین، نخورده باقی مانده است. بنابکند. به رغم تغییرات سطحی، دولت متمرکز دستبرای کارکنان خود را ایجاد می

فروشی نه به منظور نابودی آن طراحی شده و نه ری دولتی در رابطه با دستگذامنطقی است که بگوییم سیاست

در جهت اجازه دادن به آن برای فعالیت کردن کامل تحت لوای نیروهای بازار شکل گرفته است. در عوض، 

فروشی را به منظور ادای سهمی مهم در فشار وکارهای دستگذاری دولتی در ترکیه سعی دارد کسبسیاست

 نزولی بر دستمزدها تا حد کافی شکوفا نگه دارد.

های درآمدزای کاسبان غیررسمی تحت ی شهرداری در وجوه گوناگون فعالیتاین پژوهش حاکی از مداخله

گذاری دولتی، در وجوه راستا با سیاستهای محلی، همسرپرستی و کنترل شدید دولت ملی است. شهرداری
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های محل دهیسازمانو باز دهیسازمانها؛ و ها؛ کنترل توزیع غرفهنترل قیمتفروشی مثل تعیین و کمختلف دست

فروشان گاهی منجر به اقدامات فردی های اقتصادی دستی شهرداری در فعالیتد. مداخلهنکنفروش مداخله می

ی فروشان ممکن است خودآیینها دستشود. در هر صورت، شرایطی که از طریق آنفروشان میو جمعی دست

 ی نسبت به کنترل دولتی پیدا کنند، مشخص نیستند. تربیش

 

 هایادداشت

نویسنده مایل است مراتب قدردانی خود را از لیندا فولر، جان گراس، آلفونسو مورالز و ویراستاران  .3

ی این فصل اعالم های اولیهشان در مورد نسخهناشناخته به خاطر بازخوردهای سودمند و هوشمندانه

 کند.

های بایر دولتی را کنم بدین خاطر که ساکنانشان یا زمیناستفاده می« مسکن غیررسمی»ی از واژهمن  .2

اند. در بسیاری موارد ساکنان نیز در اقتصاد غیرقانونی زمین کشاورزی خریده طوربهاشغال کردند یا 

 خیابانی غیررسمی مشارکت داشتند.

های شده، طرحتلف بود: از یک سو اراضی اشغالهای دولت و شهرداری به مسکن غیررسمی مخواکنش .1

خاباتی کوشید حمایت انتکردند اما از دیگر سو، حزب سیاسی بر مسند کار میگسترش شهری را منقطع می

جا به دست آورد و بنابراین همواره به دنبال اجرای سفت و سخت قوانین نبود از جانب ساکنان آن

 (.291: 3797؛ نلسون 3791)بنگرید به اوزبودون 

ذاری گجمهور جمهوری ترکیه موفق به سرنگونی امپراتوری عثمانی و بنیانمصطفی کمال، نخستین رئیس .1

 راستا با غرب شد.ترکیه هم« نوسازی»رژیمی قدرتمند با هدف 

اتا رونده است )آیرونده و هم پسی خوبی هم برای پیوندهای پیشتولید کارگاهیِ غیررسمیِ قالی نمونه .1

3799.) 

درصد تا  33.1نشده از وکارهای ثبتگران متعدد، برآوردهای مربوط به درآمد کسبی پژوهشبه گفته .1

(. بنا به همان منبع، 9: 3771نووامبر  3، حریتدرصد تولید ناخالص ملی متفاوت است )روزنامه  319.9

)آن زمان یک دالر معادل  3771 وکار حدود سه میلیارد دالر آمریکا درمیزان فرار مالیاتی مربوط به کسب

 لیر( بود. 11111
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های به منظور فرار از وام و بدهی تعگفت، دو صاحب صنفروش نظر خود را میزمانی که این دست .9

 مالیاتی به کارکنان خود از کشور گریخته بودند.

 ی یک کارگر در بازار بود.ی نقدی در آن زمان حدود نیمی از دستمزد روزانهجریمه .9

ی کار وکار و سابقهای در کسبوزیران و روسای جمهور، تجربهگوت اوزال برخالف سایر نخستتور .7

و اکه وی منصبی حکومتی در دوران رژیم نظامی بر عهده بگیرد، برای بانک جهانی را داشت. پیش آن

تا  کرد ی تورگوت اوزال او را به مسیری منتهیی بانفوذی از کارفرمایان بود. سابقهرئیس اتحادیه

 های دولتی سنتی بودند.یی را پی بگیرد که در تضاد با سیاستهای دولتیسیاست

اند، در حالی که رسمیوکارهای نیمهمقیاس به کسانی اشاره دارد که دارای کسبکاران بزرگکاسب .31

ا ای یفروشان حاشیهفرمایان عادی هستند. دستداران یا خویشسرمایهفروشندگان میانی عموماً لمپن

ای واردها به شهر هستند. برکنند و یا تازهای هستند که به خاطر درآمد اضافی کار میکارگران بازنشسته

 (.2111در مورد مقیاس محاسبه بنگرید به وارچین ) تربیشاطالعات 

ها ضابطکه ی کارشیکایا باز کرد. پس از آنی بازارچهاش را در حاشیهساله غرفه 11فروش یک دست .33

جناس وی را ضبط کردند او به روی سقف ساختمانی شش طبقه رفت و تهدید به خودکشی کرد مگر ا

ی کاسبی در بازارچه دهند. پلیس وی را متقاعد کرد که خودکشی نکند و او را به که به او هم اجازهآن

را در  امغرفهدهند به من اجازه نمی هاضابط»فروش گریان چنین گفت: کالنتری برد. در کالنتری، دست

)روزنامه « توانم انجام دهم؟کار میها را سیر کنم. چهبازارچه باز کنم. من سه بچه و خانواده دارم. باید آن

 (.1: 3771دسامبر،  22، شهر حریت

دالر آمریکا  211تا  3111ها حدود هر یک از غرفه ]واحد پول ترکیه. م.فا[بنا به همین منبع، معادل لیری  .32

 شد.می

د اشاره کرد که این دو شهردار در انتخابات محلی بعدی دوباره انتخاب نشدند. در واقع مردم محلی بای .31

 گرا زدند.ی اقتدارگرا و نخبهی ادارهی شیوهدست رد بر سینه
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