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دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

● ●نوشین جعفری ،خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر با تودیع قرار
وثیقه آزاد شد.
● ●در پی اختالف میان بنیاد شهید و آموزش و پرورش تهران،
معاون حقوقی سازمان اموال و امالک کوثر از اجرای حکم قضایی
تخلیه  ۶مدرسه در تهران خبر داد .در تیرماه نیز  ۲مدرسه دیگر در
این شهر پلمب و کادر مدارس و دانش آموزان که جمعیت هر کدام
از آنان به  ۶۰۰نفر میرسد اخراج شده بودند.
● ●میترا بدرنژاد ،شهروند بهایی ساکن اهواز جهت تحمل دوران
محکومیت خود راهی زندان سپیدار اهواز شد.
● ●عادل گرجی ،دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد
تهران در پی حضور در دادسرای اوین مجددا بازداشت شد.
● ●دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ،حکم دادگاه بدوی مبنی
بر محکومیت حمیدرضا رحمتی ،عضو کانون صنفی معلمان این
شهر را عینا تائید کرد .آقای رحمتی ،پیشتر توسط دادگاه کیفری
شهرستان شهرضا به تحمل  ۳سال حبس تعزیری ۷۴ ،ضربه شالق
در مال عام و بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
● ●بهمن قبادی ،فیلمساز ایرانی از بازداشت و ممنوع الخروجی
مادرش در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد.
● ●یک کودک  ۱۰ساله در شهر سیاه منصور از توابع شهرستان
دزفول به عقد یکی از اهالی عشیره خود درآمده است.
● ●ابراهیم صدیق همدانی و پسرش ساالر صدیق همدانی ،دو
زندانی زندان ارومیه توسط دادگاه انقالب این شهر ،هرکدام به ۱۶
سال حبس تعزیری محکوم شدند.
● ●افشین حسین پناهی زندانی سیاسی در زندان سنندج ،اخیرا
دوبار جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطالعات این شهر منتقل
شده و مجددا به زندان بازگردانده شده است.
● ●دادگاه تجدید نظر استان تهران ،حکم صادره در دادگاه بدوی
علیه پریسا رفیعی ،فعال صنفی دانشگاه تهران را عینا تائید کرد.
وی پیشتر توسط دادگاه انقالب تهران به  ۷سال حبس تعزیری۷۴ ،
ضربه شالق و  ۲سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در
گروه ها و احزاب محکوم شده بود.
● ●دختری در استان آذربایجان غربی که در اعتراض به دخالت
پلیس در پوشش وی ،روی خودروی پلیس نشسته بود بازداشت
شده است.
● ●ناپدری متهم به آزار جنسی دختربچه  ۱۱ساله که ماه گذشته در
پی شکایت مادر کودک بازداشت شده بود ،در شعبه  ۱۱۳دادگاه
کیفری تهران محاکمه شد.
● ●پزشک متخصص زنان ،که با رفتن باالی خودروی پلیس،
روسری خود را از سر برداشته بود توسط دادگاه عمومی بخش
چهارباغ به ارائه مشاوره ،ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان برای
افراد مقید به حجاب کامل و بی بضاعت بدل از یک سال حبس
تعزیری محکوم شد .وی به عنوان مجازات تکمیلی به تالیف یک
مقاله پژوهشی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی
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در ایران» محکوم شده است.
● ●صدیقه وسمقی ،شاعر و نویسنده در فرودگاه و در هنگام خروج
از کشور گفته شده که ممنوع الخروج شده است .به وی گفته شده
که این اقدام در رابطه با پرونده ای صورت گرفته که در دادسرای
اوین علیه وی مفتوح است.
● ●چهار متهم یک پرونده توسط شعبه  ۵دادگاه کیفری تهران در
کنار سایر مجازات ها به شالق محکوم شدند.
● ●سما خانجانی ،شهروند بهایی اهل سمنان ،در نتایج کنکور
سراسری  ۹۸با پیغام “نقص در پرونده” مواجه و به دلیل بهایی
بودن از ادامه تحصیل محروم شد .با احتساب وی شمار شهروندان
بهایی محروم از تحصیل در کنکور  ۹۸که تاکنون هویت آنها
توسط هرانا احراز شده به  ۲۳تن رسید.
● ●یک پاکبان شهرداری  ۶۴ساله بر اثر تیراندازی مامورین
نیروی انتظامی در مشهد جان خود را از دست داد .شلیک مامورین
کالنتری شهرک ناجای مشهد به این شهروند در جریان تعقیب و
گریز دو مظنون به سرقت صورت گرفته است.
● ●سخنگوی شورای نگهبان ،از تایید الیحه اصالح قانون تعیین
تکلیف تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در این شورا خبر داد.
ابتدای ماه جاری در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از این الیحه،
نمایندگان مجلس تبصره  ۲ماده یک این الیحه را اصالح کردند
که بر اساس آن لزوم نظر اطالعات سپاه نیز جهت تشخیص سابقه
کیفری و مشکل امنیتی متقاضی اضافه شده بود.
● ●یک شهروند توسط مأموران کالنتری در تهران به دلیل انجام
خالکوبی برای زنان و مردان بازداشت شد.
● ●یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل یک مامور پلیس به
اعدام محکوم شده بود ،در پارک دانشجوی رشت در مال عام اعدام
شد.
● ●دو زن در کرمانشاه به دلیل مشکالت اقتصادی اقدام به
خودسوزی کردند.
● ●یک شهروند به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت بدهی به بانک
و از سوی دیگر تالش بانک جهت تملک منزلش در کرمانشاه اقدام
به خودسوزی کرد.
● ●شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری  ۲شهرستان گرگان ،رای صادره علیه
 ۲۰شهروند بازداشت شده مرتبط با پرونده موسوم به “جلسه تمرین
یوگا” در این شهر را به آنان ابالغ کرد .بر اساس این رای ،این
شهروندان هر کدام به  ۵۰ضربه شالق تعزیری محکوم شده اند که
با اعمال تخفیف در مجازات ،این حکم به معادل جزای نقدی ده
میلیون ریالی تبدیل شده است.
● ●فرمانده انتظامی استان کردستان از بازداشت  ۹تن از مدیران
برخی کانالهای تلگرامی این استان با اتهاماتی امنیتی خبر داد
● ●یک پسر  ۹ساله در شهرستان کازرون که توسط مادرش به
یک چاه  ۸متری انداخته شده و مورد آزار جسمی قرار گرفته بود،
به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.
● ●بخشدار دشتیاری چابهار از غرق شدن  ۲دختر  ۱۴و  ۱۶ساله
در این شهرستان خبر داد و گفت که با توجه به نبود شبکه آبرسانی
در این منطقه ،این دانش آموزان هنگامی که برای برداشتن آب از
«هوتگ» رفته بودند ،به درون آب افتاده و جان باختند.
● ● ۳شهروند به دلیل انتشار ویدئوهای رقص خود در صفحات

اینستاگرام بازداشت شدند .پرونده این سه زن به شعبه  ۲۸دادگاه
انقالب ارسال شده است.
● ●یک شهروند  ۱۹ساله اهل ارومیه که در پی ضرب و شتم توسط
مامور نیروی انتظامی یک هفته اخیر را در کما به سر برده بود روز
گذشته جان خود را از دست داد .ضرب و شتم و قتل این شهروند
که به شغل پیک موتوری مشغول بوده به دلیل نداشتن گواهینامه
موتورسیکلت صورت گرفته است
● ●دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ،حکم صادره در دادگاه بدوی
علیه حسین جنتی ،شاعر غزل سرا را عینا تائید کرد .وی پیشتر
توسط دادگاه انقالب اصفهان به  ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده
بود.
● ●یکی از اعضای شورای اسالمی شهر ساری ،از بابت اتهام “نشر
اکاذیب” ،توسط دادگاه کیفری  ۲ساری ،به تحمل  ۳۸ضربه شالق
تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.
● ●معید مهدیان ،دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت خبر از
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کارتون ماه

مسمومیت بیش از  ۲۰۰نفر از دانشجویان این دانشگاه داد..
● ●مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستان آباد در استان
آذربایجان شرقی از گاز گرفتگی  ۲۲دانشآموز بر اثر استنشاق
گاز مونوکسیدکربن در مدرسه دخترانه آسیه روستای کرگان جدید
خبر داد
● ●سازمان اطالعات سپاه با انتشار اطالعیه ای از بازداشت یک
فعال سیاسی به نام روح اهلل زم خبر داده است .همچنین ویدئویی از
اعترافات منتسب به وی در خبرگزاری های داخلی نیز منتشر شد.
● ●به گفته سخنگوی قوه قضاییه ،اتهام افساد فی االرض متهمان
پرونده فعاالن محیط زیست به “همکاری با دولت متخاصم جهت
جاسوسی” تغییر کرده است.
● ●ناهبد خداجو ،توسط دادگاه انقالب تهران به  ۶سال حبس و ۷۴
ضربه شالق محکوم شد.
● ●در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان
پیرانشهر دو کولبر جان خود را از دست دادند .همچنین در مناطق
مرزی شهرستانهای پاوه و سلماس نیز دو کولبر دیگر به همین
شیوه زخمی شدند.

کاری از مهدی صادقی

4

اجتماعی
□مزاحمت های خیابانی و یورش سرکوب شدگان جنسی
مجید زارعی
مشاور و نایب دبیر اتحادیه روان شناسی و مشاوره ایران

خشونت علیه زنان از دیرباز در جوامع مختلف صرف نظر از
هرگونه طبقه ،مذهب و نژاد وجود داشته است .یکی از اشکال
خشونت علیه زنان که توسط افراد غریبه ،در بیرون از محیط
خانواده و در مکان های عمومی رخ می دهد ،همان داستان
نام آشنای غم انگیز «مزاحمت های خیابانی است» .مساله
ای که دالیل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روانی و اخالقی
خاص خود را دارد .باید اشاره کرد که به لحاظ اخالقی جامعه
ایران دچار بداخالقی و کم اخالقی شده است و تجاوز به
حریم دیگران به دالیل پیدا و پنهان ،به آسانی در اجتماع ما
صورت می گیرد .این تجاوز به حریم ،منحصر به زنان نیست
اما به علت این که جامعه ما هنوز مردساالر است و ساختار
فرادستی و فرودستی هنوز بین زنان و مردان وجود دارد،
خشونت علیه زنان در جامعه ما بیش تر پیش چشم می خورد.
مشکل و ایرادی که در همه جای دنیا وجود دارد و ایران
هم از آن مستثنی نیست .به طوری که هر زن يا دختري در
جوامع شهري ايران به ميزان مسافتي که طي مي کند يا مدت
زمان حضورش در سطح خيابان ها و در هر تردد شهري،
بين  1تا  20بار به لحاظ مزاحمت هاي کالمي ،فيزيکي و

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،آبان 1398
شماره 102

5

چشمي(نگاه نامناسب و آزاردهنده) از سوي برخي مردان
مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد و شاهد بداخالقی های
مکرر و تجاوز به حریم و حقوق انسانی شان خواهد بود.
مزاحمت یا آزار خیابانی که تنها یکی از اشکال خشونت
علیه زنان است و معموال همه آن ها را در سنین مختلف و در
موقعیت های متفاوت تهدید می کند .مزاحمت های خیابانی
به عنوان نوعی از خشونت علیه زنان که جنسیت زن را
مورد تحقیر قرار می دهد و یکی از آشکارترین جنبه های
آزار جنسی در سطح عمومی اجتماع است .خشونتی که ،می
تواند پیامدهای منفی متعددی هم برای زنان قربانی(به شکل
افزایش آسیب ها و اختالالت جسمی و روانی) و هم برای
جامعه (به شکل محروم شدن از فعالیت های اجتماعی زنان)
به همراه داشته باشد.
هرچند اعمال خشونت علیه انسان ها در تمام ادوار تاریخ با
شدت و ضعف وجود داشته است .که در طول تاریخ زنان و
دختران در مقابل خشونت های پیدا و پنهان اجتماع آسیب
پذیرتر از مردان بوده اند و کماکان این داستان غم انگیز در
جوامع مختلف ،با مقدارهای متفاوت وجود دارد .به دیگر
سخن ،هرچند وجود این معضل ،مداوم در حال نادیده گرفته
شدن است ،اما اثر این خشونت ها بر قربانیان ،شامل طیفی
گسترده است؛ از کاهش اعتماد به نفس و خود سرزنشی
گرفته تا کسانی که جانشان و روحشان را در نبود امنیت از

دست داده اند.
بنابراین مفاهیم امنیت و خشونت دارای ماهیت چند بعدی
هستند .این مفاهیم به مدد نظریه های گوناگونی که هریک
در قالب رویکرد متفاوتی قابل بحث است .اما با توجه به
این که در کدام پارادایم فکری به دنبال جواب هستیم ،یا
نگاه مان به کدام مکتب فکری مسلح است ،از دالیل فردی
و روان شناختی گرفته تا دالیل اجتماعی و فرهنگی ،طیفی
است که ممکن است پاسخگوی سواالت ما باشد.
ابوث و واالس در همین باره این طور توضیح می دهند که:
«گاه ممکن است برای توجیه رفتاری که برای مان کامال
غیرقابل فهم است راه دیگری در پیش بگیریم و فرد مرتکب
را بیمار روانی بدانیم ،یعنی بگوییم دیوانه است و بنابراین
مسئول عمل خود نیست .راه دیگر برای توضیح ،جرم و
بزهکاری آن است که گفته شود این رفتار نتیجه شرایط
اجتماعی محیط زندگی فرد مجرم یا ناشی از تجربه هایی
است که از سر گذرانده است ،در این جا غالبا با دو دسته
توجیه روبرو می شویم :گروهی گناه را به گردن نحوه تربیت
فرد و خانواده می اندازند و گروه دیگر علت را «بد» بودن
محیط اجتماعی پیرامون او می دانند» و ما هم ،هر دو را
به مقداری متفاوت حایز اهمیت و توجه ژرف و عمیق می
دانیم.
در تعریفی که مگارژی ارائه می دهد ،خشونت به معنای
اشکال افراطی رفتار پرخاشگرانه است که احتماال باعث
آسیب های مشخص به قربانی می شود .مزاحمت های
خیابانی و مزاحمت های جنسی ،نوعی خشونت علیه زنان
است که اغلب این مزاحمت ها توسط افراد غریبه در بیرون
از خانواده و در مکان های عمومی رخ می دهد.
مزاحمت های جنسی در مکان های کاری به شکل مزاحمانی
چون رئیس ،همکار ،و اشخاص صاحب قدرت در مکان و
زمان خاص فرد صورت می گیرد و معموال مزاحم برای
قربانی یک فرد شناخته شده است ،اما در اشکال دیگر
مزاحمت خیابانی که در مکان های عمومی(مانند خیابان ها،
معابر و پارک ها) و مکان های نیمه عمومی چون(سالن
سینماها ،تئاترها و رستوران ها) اتفاق می افتد ،که به آن ها
«مزاحمان جنسی»« ،مزاحمان خیابانی» و «مزاحمان بیگانه»
می گوییم که معموال یک فرد غریبه است.
مزاحمت خیابانی عمدتا متوجه زنان بوده و در بسیاری از
موارد دارای جنبه جنسی به صورت کالمی و غیرکالمی یا
بدنی است .در یک طبقه بندى از انواع مزاحمت هاى جنسى 
در عرصه عمومى شامل  13گونه مزاحمت ،به دست آمد که
در قالب  4مؤلفه بصری(شامل نگاه هاى خیره ،خیره شدن
به بدن ،ایما و اشاره هاى توهین آمیز) ،کالمى(شامل سوت
زدن یا صدا کردن ،متلک گویی ،دادن شماره تلفن ،تعریف
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و تمجید از ظاهر فرد ،مسخره کردن و اظهارات آزاردهنده و
توهین آمیز) ،تعقیبى(شامل تعقیب با ماشین و تعقیب با پاى 
پیاده) و لمسى(شامل تنه زدن ،لمس کردن بدن ،مزاحمت
لمسى در تاکسى) را شامل می شود که معموال توسط مردان
غریبه در مکان های عمومی و نیمه عمومی نسبت به زنان
اعمال می شوند.
این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که مردان گاهی اوقات
از روی ناآگاهی و ندانم کاری در مزاحمت های خیابانی
متلک گویی می کنند و قصدشان برقراری ارتباط و دوستی
است غافل از این که این نمونه از رفتار و گفتار موجب
تخریب روح و روان زنان خواهد شد .برخی از مردان نیز
با متلک گویی احساس قدرت می کنند؛ به نظر می رسد
متلک گویی و آزار دادن های خیابانی زنان بخشی از فرایند
مردانگی و جز نمودهای آن در جامعه است .گاهی نیز دلیل
آزارهای خیابانی آسیب رساندن به دیگران به منظور تخلیه
و تسکین خود است .برخی از مردان به دلیل بیماری های
روانی ،تنش های خود را این گونه از بین می برند.
از طرفی دیگر محرومیت های جنسی ،پوشش و آرایش
نابهنجار زنان نسبت به فرهنگ اجتماعی موجود و عدم هضم
آن از اطرف اجتماع فعلی ،نبود فضای مناسب برای آشنایی
دختران و پسران به منظور آشنایی و سپس تعیین سبک
زندگی خود ،محرومیت و ناکامی های شغلی و اقتصادی،
عدم وجود قوانین تنبیهی و حمایتی الزم و کافی ،نوع تربیت
خانوادگی و محل سکونت افراد و  ..سبب می شود برخی از
مردان به متلک گویی و اذیت و آزار خیابانی روی آورند.
بنابراین در ماهیت این مقوله ،نارضایتی و عدم تحمل از
سوی جنس مخالف وجود دارد .از این منظر آزار خیابانی،
هر نوع تخیل جنسی است که در مالعام ،خارج از خانه و در
اماکن عمومی به مرحله بیان و عمل رسیده و موجبات اذیت
روحی و روانی و جسمی فرد را فراهم و به حقوق فردی او
تجاوز کرده است.
این نوع خشونت ها ،اگر چه در فضای وسیعی در گستره
خیابان رخ می دهد ،اما از این جهت که به ندرت مورد توجه
قرار گرفته ،آن را بخش در سایه می نامند .این بی توجهی
تا آن جاست که در بسیاری از موارد از دید قضات ،قانون
گذاران و دانشگاهیان نیز پنهان مانده ،ولی آسیب های آن
ممکن است باعث راندن زنان از صحنه های اجتماعی شود
و یا حضور آنان و حقوق فردی و حریم خصوصی آنان را با
مشکالت زیادی مواجه سازد.
به همین خاطر؛ در این موقعیت غم انگیز پرداختن و تحلیل
این مساله و روشن نمودن زوایای آشکار و پنهان آن توسط
افراد ذی صالح ،می تواند اولین گام برای کاستن از میزان
آن باشد؛ ضمن این که باعث می شود اذهان عمومی نسبت

به آن حساس تر شده و گام هایی برای تغییر شرایط بردارند.
در نهایت پیشنهاد مى شود
ـ به منظور حمایت از زنان در برابر مزاحمت هایى از این
دست ،رسانه ها و نهادهایى آموزشى و آگاهى دهنده ،براى 
کم رنگ کردن کلیشه هاى جنسیتى که همواره زنان را به
سکوت فرا مى خوانند و اعتراض آن ها را حتى زمانى که
حقى از آنان ضایع شده نشان نمایانى از عدم متانت و وقار
آن ها مى دانند ،تالش کنند .مقصر جلوه دادن زنان و تأکید
بیش از حد بر این که شیوه هاى رفتار و ظاهر زنان ،مردان را
تحریک کرده و به کارهاى خالف عفت عمومى وا مى دارد
نه تنها از مشکالت نمى کاهد بلکه مانند شمشیرى دولبه اى 
است که از یک سو مردان مزاحم را در این کار جسورتر
کرده و از سوى  دیگر زنان را براى  این که مقصر قلمداد
نشوند ،به سکوت وادار مى کند.
ـ زنان و مردان جامعه ما باید نگاه انسانی به زن را جایگزین
نگاه ابزاری به او کنند و مهم ترین جایی که زنان و مردان
آموزش می بینند ،نهاد خانواده است .لذا زنان و مردان ما
نیازمند کسب هویت جدیدی هستند و آگاهی زن نقش اصلی
را برای کسب حقوق برابر انسانی و حقوق برابر شهروندی
دارد ،که بتوانند مقتدرانه برای داشتن آن ایستادگی کنند.
ـ همچنین تغییر عادت واره ها در کاهش آزارهای خیابانی
می تواند بسیار موثر واقع شود(یعنی این که در داستان
مزاحمت های خیابانی زنان با هرگونه پوشش باحجاب ،بی
حجاب ،با آرایش بی آرایش مورد این گونه تجاوزات قرار
می گیرند و تبیین این مساله به عادت واره ها و کلیشه های
ذهنی و مدل ذهنی ما برمی گردد) .به همین خاطر جامعه ما
نیاز به تغییر عادت واره های سنتی و اشتباه خود دارد .منظور
من از عادت واره ،مجموعه ارزش ها ،هنجارها و منش های
انسانی و اخالقی بشریت است .تا زمانی که در منش ما زن
فرودست باشد ،نگاه ابزاری به زن که صرفا وسیله ای برای
لذت بردن مرد است ،از بین نمی رود و به تبع آن آزار
خیابانی علیه زنان هم در جامعه وجود خواهد داشت ،چرا که
معتقدم در داستان مزاحمت های خیابانی «حجاب به پوشش
تن نیست ،بلکه به پویش روح و روان آدمیست».
متاسفانه ساختار جامعه ،خانواده ،نهاد اجتماعی و نظام
آموزشی ما نیز به گونه ای است که زنان همیشه سرکوب
می شوند .در بسیاری از موارد هم زنان ترجیح می دهند
در برابر آزارهای خیابانی سکوت کنند ،سکوتی که در این
مورد باعث تقویت و تشدید این دسته از خشونت های علیه
خودشان خواهد شد .به طور مثال اگر زنی در برابر این
تجاوزات قصد ایستادگی داشته باشد توسط ساختارجامعه،
خودش مقصر قلمداد می شود و تبیین ابلهانه و سخیفانه ای
جون «کرم از خود درخته» را بر زبان می آورند .بنابراین
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زنان ما ترجیح می دهند که در برابر این آزارها سکوت
کنند تا در بروکراسی ادارات دولتی و حرف این و آن،
اسیر و گرفتار شوند .در نتیجه این عدم اعتراض باعث مى 
شود هم مزاحمان بى هیچ دغدغه اى به آزارهاى خود ادامه
دهند و هم زنان قربانى با سکوت اجبارى خود در برابر این
آزارها ،بهداشت روان خود را از دست دهند و در عرصه
هاى اجتماعى به یک نیروى منفعل ،بدون اعتماد به نفس و
سست تبدیل شوند به طورى که توان انجام کارهاى معمول
اجتماعى  خود را نداشته باشند و از کارایى  شان به شدت
کاسته شود.
ـ بنابراین الزم است آموزش حقوق شهروندی و ایجاد
قوانین حمایتی و افزایش امنیت اجتماعی و روانی زنان باید
مورد توجه دولت مردان و دولت زنان در یک اجتماع رو به
گذار و کم آموزش قرار گیرد.
ـ تحقق برابری جنسیتی در جامعه و حقوق برابر زنان و
مردان در نظر گرفته شود ،كه این فرهنگ در پی آن ساخته
شود كه مرد و زن هر دو انسان هستند و هیچ كدام حق
سروری و اعمال قدرت و تحقیر دیگری را ندارد.
ـ نیاز به قوانین حمایتی که مزاحمت و خشونت خیابانی علیه
زنان جرمی سخت و سنگین شناخته شود و قانون و پلیس
انتظامی با شخص مزاحم و نیز اتومبیل های که برای زنان
ایجاد مزاحمت می کنند برخورد جدی نماید.
ـ تغییر نگاه جامعه به مساله مزاحمت نیز می تواند راهگشا
باشد .که به جای سرزنش و انگ زنی قربانی و مصر دانستن
او ،مزاحمت را یک تعدی به حقوق شهروندی زنان تلقی
کنند.
ـ ضروری است زنان در مقابل مزاحمت سکوت نکنند و
بدون احساس شرم و خجالت ،با فرد مزاحم مقابله جدی
و مقتدرانه به دور از خشم کالمی و رفتاری داشته باشند
و شخص مزاحم را با اعتراض خود متوجه عمل و گفتار
اشتباه خود نموده و راه را بر مزاحمت و تعرض های بعدی
ببندند .در واقع اگر مردان مزاحم بدانند كه عمل آن ها یك 
امر عادی یا یك حق مردانه نیست و اگر بدانند در صورت
ارتكاب مزاحمت با واكنش های زنان و نیز حمایت اجتماعی
و قانونی از زنان مواجه می شوند ،دیگر ادامه مزاحمت به
آسانی گذشته نخواهد بود.
در نهایت با تمام این تفاسیر باید گفت که مزاحمت های
خیابانی ریشه ای عمیق دارد که مستلزم یک کار کارشناسی
شده و برنامه دقیق آموزشی هم برای فرد مزاحم و هم فرد
آسیب دیده است که امیدوارم روزی توسط مدیران دولتی
در قوانینی ساختاری پیش چشم ،ذهن و گوش نشانده شود و
دردی کاسته یا درمان شود .ما امیدواریم ،هر چند کم سو!...

عکس ازسایت بنیاد جهانی صلح

زنان

□ نقش پررنگ اما نادیده گرفته شده زنان در صلح جهانی
»
بهرامی
اعظم
فعال محیط زیست و حقوق زنان
بر اساس اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان ملل از سال های
 ۱۹۹۰تا  ،۲۰۱۷در روند صلح جنگ های داخلی در سراسر جهان
 ۲درصد از زنان به عنوان واسطه گران صلح و  ۸درصد ناظر و ۵
درصد شاهدین توافق نامه های صلح بودند .این در حالی است که
بر اساس همین گزارش طی یک کار تحقیقی بر تاریخ و روند ۸۲
توافق نامه صلح در درگیری های مسلحانه ای که در سال های
 ۱۹۸۹تا  ۲۰۱۱رخ داده ،حضورزنان هم به دوام و پایدار صلح
و هم بر کیفیت آن تاثیر معناداری داشته است .علی رغم این که
زنان جزء نخستین قربانیان جنگ و تهاجم هستند ،دربسیاری از
توافق نامه و صلح نامه ها ،هیچ بخش جنسیتی لحاظ نمی شود.
آمار حضور زنان در عرصه های مختلف صلح و سیاست
گفتگوی برابری جنسیتی در حوزه های مختلف از جمله حوزه
سیاست ،سال هاست در سازمان ملل و تحت مجموعه قوانین
مصوب و مورد توافق قرار گرفته ،طرح شده است اما در تالش
ناکارآمد و غیرموثر؛ شاید این مثال گویا باشد که در سال ۲۰۱۸
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برای نخستین بار یک زن ،به ریاست امور سیاسی سازمان ملل
منصوب شد.
این مرکز( )DPPAنقش اصلی را در جلوگیری از درگیری های
مرگ بار و طوالنی دارد و به دنبال صلح پایدار در جهان است .از
سال  ۲۰۱۷برای ماموریت های صلح و ابتکارات توافق نامه ،یک
مشاور ارشد امور جنسیتی نیز در نظر گرفته شد .این مشاورین در
طیف وسیعی از فعالیت ها و ابتکارات صلح و امنیت و فعالیت
های بشر دوستانه با سفیران و نمایندگان سازمان ملل همکاری
می کنند.
دریافت نوبل صلح توسط دنیس موکوه و نادیا مراد برای تالش
در پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی به عنوان سالح جنگ
و درگیری مسلحانه ،نیز یکی از نقاط عطف حضور موثر زنان
در حوزه صلح و امنیت است .بنا به آخرین گزارشی که سازمان
ملل در سال   ۲۰۱۸ارائه داد ۱۹ ،کشور هنوز درگیر خشونت
های جنسی ناشی از جنگ و درگیری ها هستند .موضوع مهم
دیگری که زنان به آن ورود کردند تشکیل نهادهای عدالت در
انتقال قدرت و سیستم های حکومتی بود و همین طور کمیته
های حقیقت یاب که بتواند به بازماندگان خشونت های ناشی از
جنگ کمک کند .در  ۳۰درصد این موارد نیز اعضای اصلی زنان
بودند .بیش ترین سهم را نیز کشورهای افریقایی و امریکای التین
داشتند .کلمبیا ،گامبیا بیش ترین آمار را داشتند.
مطابق آمار سازمان ملل در سال  ،۲۰۱۸حدود  ۱۳۶میلیون نفر
در سراسر جهان نیاز به کمک فوری بشر دوستانه داشتند .از جمله
 ۵میلیون زن باردار و  ۳۴میلیون دختر و زن جوان که درگیر
شرایط اضطراری جنگ و مهاجرت و نا امنی جنسی بودند .تعداد

زیادی از دختران نیز ساالنه امکان تحصیل را در سراسر جهان از
دست می دهند .در سال  ۲۰۱۷در کشور مالی از هر  ۱۰دختر
در سن دبستان  3کودک از مدرسه باز می ماند .این نرخ در سال
 ۲۰۱۸دو برابر شده است یعنی  ۶کودک از هر  ۱۰کودک دختر.
در کشورهای آفریقایی با افزایش سن این آمار هم افزایش می
یابد .زنان در مقام مشاور و تصمیم گیرنده در سیاست گذاری های
کمک رسانی و ابقای صلح و توسعه پایدار می توانند به تمام این
نکات توجه کنند.
در حالت صلح در برخی کشورها مستقل از این که آن کشور در
حال جنگ بوده یا نه آمار ازدواج دختر بچه ها و ترک تحصیل
و همچنین مرگ و میر در هنگام زایمان چنان باالست که گویا
زنان همواره در شرایط جنگ زندگی می کنند .آن ها سهم کمی
در مراودات سودآور مالی دارند و مالک زمین و خانه نیستند و به
همین دلیل شرایطشان درجنگ و درگیری های داخلی و یا صلح
چندان تغییری نمی کند .این موضوع در فاکتورهای مربوط به
زنان در شاخص توسعه پایدار قابل پیگیری است.
نقش زنان در سیاست های داخلی کشورها نیز هنوز با برابری
جنسیتی مورد نظر تعهدات توسعه پایدار فاصله معنا داری دارد.
تنها برای یک نمونه  ،نسبت کرسی های اشغال شده  پارلمان های  
جهان توسط زنان ،در بهار سال  ۲۰۱۸برابر  23/8درصد بود  .
در بهار سال   ۲۰۱۸دستور کار تازه ای برای خلع سالح در برنامه
راهبردی سازمان ملل قرار کرد .هدف این بود که زنان در این
پروژه تازه به مشارکت داده شوند .فقط در سال  ،۲۰۱۷حدود
 ۸۵۷میلیون سالح کوچک در اختیار غیر نظامیان قرار داشت
که انواع خشونت و از جمله جابجایی اجباری ،گروگان گیری و
خشونت جنسی انجام شده با آن ثبت شده است .تمام این ها در
حالی بود که در سال  ۲۰۱۷در جلسات چند جانبه خلع سالح ،تنها
یک چهارم شرکت کنندگان زنان بودند.
بر خالف آمار و اعداد ،زنان ثابت کردند کجا ایستاده اند
زنان گوآتماال برای عدالت در یک کشور جنگ زده قیام کردند.
در طول جنگ سی و شش ساله داخلی در گواتماال زنان بومی
به شکل سیستماتیک مورد تجاوز و بردگی ارتش قرار گرفتند.
تاریخ تغییر کرد و روزی  ۱۵زن که بعدها به مادر بزرگ های
زاکربرگر ،معروف شدند برای برقراری عدالت در باالترین دادگاه
گواتماال از  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۶جنگیدند .آن ها در انتظار اجرای
عدالت بودند و پیگیری آن ها منجر شد تا دو افسر سابق ارتش
به جنایت علیه بشریت محکوم شوند و در بیش از  ۱۸مورد هم
خسارت به زنان آسیب زده برگشت .آن ها جزء نخستین گروه
هایی بودند که عدالت خواهی پس از صلح را تبدیل کردند به
دست مایه ای برای دسترسی به امکاناتی برای توسعه روستاهای
جنگ زده و دسترسی به بیمارستان و درمانگاه و ابزار الزم برای
کار بر زمین های کشاورزی .جبران سال ها فقر و جنگ زدگی به
مردمی که زمین ها و منابع آب خود را از دست داده بودند .بسیاری
از آن ها آخرین بار که فرزندان پسر و همسرانشان را دیدند را به
خوبی به یاد دارند ،در این روستا حتی فرزندانی حاصل تجاوزهای
آن روزهای جنگ و تجاوز نیز زندگی می کنند".دمیس یت"
یکی از این مادربزرگ ها می گوید" :ما سال ها تنها برای اجرای
عدالت صبر کردیم".
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توانمندسازی زنان علیه افراطی گری
زنان ،مادران ،کنار هم گرد آمدند تا فرزندانشان ،برادران و
همسران و پدرانشان را از پیوستن به گروههای افراطی باز بدارند.
آنها این برنامه را با عنوان "زنان توانمند ،جامعه صلح آمیز" اجرا
کردند .این برنامه تالش داشت تا از طریق ایجاد کارگاه های
تجاری کوچک و دامداری و کشاورزی زنان را توانمند کند .به
این ترتیب زنان می توانند مادرانی توانمند باشند و از فرزندانش
در ادامه تحصیل حمایت کنند و از پیوستن آن ها به گروهها ی
تندرو و افراطی جلوگیری کنند.
بر اساس فهرست جهانی در سال  ۲۰۱۶آسیای جنوبی دومین
منطقه آسیب دیده جهان در اثر گسترش تروریست و گروه های
افراطی بود .زنان اولین قربانیان این گروه های خشونت طلب
بودند .به این ترتیب به خاطر محدودیت های بسیار در جابجایی و
نا امنی های دیگر زنان بسیار بیشتر از مردان امکان کار و فعالیت
های اقتصادی را از دست دادند .اما بعد از اجرای پروژه های
حمایتی برای توسعه مشاغلی برای آن ها به عنوان مادر و همسر و
خواهر و دختر توانستند ،در برگردان امنیت و ارزشهای اجتماعی
به خانواده های خود  نقش مهمی ایفا کنند .به این ترتیب ایده
توانمند سازی اقتصادی زنان برای جلوگیری از پیوستند مردان
خانواده به گروههای افراطی ،توانست موثر باشد .این امر شبکه
های محلی را تقویت کرد و درک رفاه و زندگی در امنیت را برای
مردم مناطقی که تحت تاثیر تبلیغات این گروه های افراطی بودند،
افزایش داد .به این ترتیب آمار تمایل نوجوانان و کودکان به
شرکت در کالس های درس نیز به شکل معناداری افزایش یافت.
پیوستن به سازمان پلیس برای دفاع از حق زنان
در تانزانیا اما ،تالش زنان اندکی که در سازمان پلیس فعال
بودند برای جذب و آموزش و تعلیم به افسران زن پلیس دیگر
و اختصاص یک دفتر کار به بررسی مشکالت کودکان و زنان
هم تبدیل به تجربه ای موفق شد .این زنان با با پیوستن به شبکه
پلیس تانزانیا توانستند برای زنان آسیب دیده از ناامنی خیابان ها
و جاده ها و یا آسیب دیده از خشونت خانگی ،شرایط متفاوتی
برای پیگیری شکایت ،اعتراض و حمایت پس از آن را فراهم کند.
شبکه درهم فشرده زندگی   قبیله ای و قوانین نامشخص ارث
اغلب زنانی را که در سنین پایین ازدواج می کنند پس از مرگ
همسرانشان با مشکالت جدی مواجه می کند .یکی از بسترهای
تالش این زنان ارائه راهکارهای قانونی و حمایت از این زنان
بود که بتوانند پس از مرگ امالک و زمین و خانه همسرشان را
داشته باشند و خودشان و فرزندانشان به لحاظ اقتصادی تامین
باشد .شرایطی که هنوز وضعیت ناعادالنه و سختی را پس از مرگ
مردان برای زنان بیوه و فرزندانشان پدید می آورد.
این مجموعه ها ،تنها مثال هایی است از حضور موثر زنان در
برقراری صلح وامنیت .نادیده گرفتن نقش زنان در این فاکتور
مهم توسعه پایدار در حالی که اولین گروه مورد آسیب از هر جنگ
و نزاعی هستند ،فرایند صلح پایدار در جهان را کند و مخدوش
می کند .مادران و همسران و خواهرانی که خواهان اجرای عدالت
برای عزیزانشان بودند ،نیز کم نیستند .آن ها سالها برای اجرای
عدالت تالش می کنند و نام بسیاری از آن ها در هیچ آمار و
عددی نمی آید و در هیچ نظام سیاسی جهانی نیز جایگاهی به آنان
به عنوان ناجیان صلح و امنیت و عدالت داده نشده است.

شــــــــــــعر
□ مادر
زنی که وقتی پسرش را به جنگ فرستاد!
اولین پسرش را به جنگ فرستاد!
آخرین پسرش را
با غصهای که مدام
داشت در گلو میریخت
داشت در شکم بزرگ میکرد.

شعری از رضا اکوانیان

زنی که دوازده شکم زایید
دم برنیاورد
و دوام آورد
زندگی را
که ارثیهی خوبی نصیباش کرد؛
بیماریهای زیادی
که بیدلیل دوستش دارند،
گاهبهگاه
او را به بیمارستان میکشند.
زنی که خود را پنهان میکند
از تمامی جهات
و خود را حبس میشود
در اتاق؛
بیصدا گریه میشود
زیر بال مینایش
با درد مدام
و زخمهایی
که زیر اشکهایش میپوشاند؛

زنی که فکر نمیکرد
باید سیاه بپوشد،
تنش را
و بغل بگیرد،
پسرش را
در کفنی که از جنگ برگشته!
زنی که دوازده شکم زایید
و تنش را
پسرش را
پسر دیگرش را
با درد در زندان تماشا کرد.
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زنی که دم برنیاورد
و دوام آورد
با امیدهای زیادی که به انقالب داشت
و ندارد!

گفتگو

گفتگو از سیامک مالمحدی

□□تبعیض و آزار سیستماتیک بهاییان در ایران؛
گفتگو با پیام ولی ،شهروند بهایی
پیام ولی ،شهروند بهایی که مطابق مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی ،صرفا به دلیل بهایی بودن حقوق شهروندی اش به صورت
سیستماتیک و گسترده پایمال شده ،در گفتگو با خط صلح ،آن چه
را که در سه دهه اخیر بر وی گذشته ،بازگو می کند:
■ به عنوان یک شهروند بهایی در ایران ،از تجربه خودتان در
خصوص تبعیض و آزاری که به جامعه بهایی روا داشته می شود،
بگویید.
چیزی که بیشتر خاطرم هست به عنوان یک کودک و بعد به
عنوان یک نوجوان ،تبلیغات مسمومی بود که از طریق تریبون
های منابر و مساجد و رادیوها و رسانه های داخل کشور بر علیه
بهاییان زده می شد و من به عنوان یک کودک احساس می کردم
که این چیزهایی که دارد بر علیه بهاییان از جمله خانواده ام گفته
می شود ،صحت ندارد و آن زمان به این علت که سنم پایین بود،
نمی فهمیدم که چرا این کار را می کنند و تاثیری که داشت
برای مثال در مدارس چه در دوره دبستان و به خصوص در دوره
راهنمایی ،با یک دید بسیار منفی به من به عنوان یک بهایی ،نگاه
می کردند و روز هایی بود که وقتی از مدرسه تعطیل می شدیم
جلوی درب مدرسه به خاطر بهایی بودن از بعضی از دانش آموزان
کتک می خوردیم.
البته این تبلیغات مسموم و نفرت پراکنی در محله هایی که
بهاییان سکونت داشتند خیلی بیشتر بود .حتی در مقابل مساجد
و هیئت ها بنرهایی نصب می کردند که بهاییان این جوری اند و
آن جوری ،و با تهمت و افترا ،نفرت همسایه ها را علیه شهروندان
بهایی بر می انگیختند.
■■آیا تایید می کنید که در بدنه اجتماع و سطح عموم هم به نوعی
بدرفتاری نسبت بهائییان وجود دارد؟
بعد از انقالب بخش عظیمی از مردم ،پیرو سیاست های حاکمیت
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و متاثر از تبلیغات علیه بهاییان بودند .به عنوان مثال زمانی که
یک روحانی ،آن هم در سال  ،68می آید در مسجد روستای ما
و شروع به نفرت پراکنی می کند و می گوید "بهاییان نجس
هستند" و یا "خون بهاییان مباح هست"" ،بهاییان جاسوس
صهیونیست هستند" و یا می گوید "اگر کسی فردی بهایی را
بکشد ،تمامی گناهانش بخشیده می شود و به بهشت می رود" ،دو
جوانی که از اهالی آن روستا هستند تحت تاثیر القای منفی قرار
می گیرند و برادر  12ساله من به نام "افشین" را زمانی که من
 10ساله بودم ،به زعم آن که به بهشت می روند وگناهانشان نیز
بخشیده می شود ،می کشند و جسدش را در چاه می اندازند .البته
اکنون به علت رسانه ها و فضای مجازی ،خیلی از حقایق برای
مردم آشکار شده و مردم و حتی بخشی از بدنه حکومت به کذب
بودن این تهمت ها پی برده اند.
■■به نظر شما ریشه این وضعیت در چیست؟
نظرم این است که تعصبات دینی موجب چنین حمالتی علیه جامعه
بهایی ایران است .از سویی دیگر هم من فکر می کنم تفکرات
"گروه حجتیه" ،که برای بهایی ستیزی در دوران قبل انقالب به
وجود آمد ،با این که بعد از انقالب این گروه از طرف حکومت،
مردود اعالم شد ولی اقداماتی که این گروه علیه بهاییان انجام
دادند؛ از جمله اعدام هایی که در دهه  60صورت گرفت ،صدور
احکام سنگین مانند حبس های طوالنی مدت ،اخراج از دانشگاه
ها و یا مشاغل دولتی و حتی خصوصی ،وقتی با آنان صحبت می
کردم دیدم که دقیقا همان تبلیغات "حجتیه" که ضد بهایی است،
در افکار آنان وجود دارد.
یکی از دالیلی که می تواند طبقه روحانیون را نگران کند که
پیروان آیین بهایی برای آنان خطر سازند و بنابراین باید آن ها
را به هر طریقی از میدان به در کرد ،این است که در آیین بهایی
طبقه روحانیت وجود ندارد .به طبع این دستور ممکن است باعث
نگرانی شدید روحانیون شده باشد و قطعا این طور شده است.

در صورتی که در این دستور فقط در آیین بهایی و جامعه بهایی
کاربرد دارد و دلیلی بر آن نیست که بهاییان ،ضد روحانیون و
دشمن آنان باشند.
■■با توجه به وجود این حد از ظلم و آزار آشکار ،در صورت اقدام
به دادخواهی چه به صورت فردی چه به عنوان جامعه بهایی چه
امکاناتی در دست شماست؟ با توجه به قوانین موجود تا چه حد
امکان دادخواهی هست؟
در رابطه با این سوال شما می توانم تجربه خودم را در این مورد
بیان کنم .از سال  87که محل کسبم پلمب شد ،من یک سال و
اندی هر روز اقدام به پیگیری جهت احقاق حق از طریق نهاد های
مختلف از جمله دادگستری ،فرمانداری ،اتحادیه ها ،بازرگانی،
نیروی انتظامی و هر آنچه که برای احقاق حق مهیا بود ،کردم که
بلکه محل کسب من فک پلمب شود .اما در مقابل اقدامی که بر
علیه من انجام شد این بود که با پرونده سازی مرا بیش از دو ماه
بازداشت کردند و تحت شکنجه روحی قرار دادند ،با این نیت که
بلکه گوشمالی ای شود که من به دادخواهی ادامه ندهم.
از دهه  60تاکنون ،اکثریت شهروندان بهایی در ایران زمانی
که حقی از آنان ضایع شد ،وقتی احقاق حق کردند ،در مسیر
دادخواهی با موارد مشابه من مواجه شدند .مسیر دادخواهی برای
بهاییان در ایران هست ولی به احتمال باال در صورت دادخواهی
با تهدیدات شدیدتری مواجه می شوند .مانند دانشجویانی که از
دانشگاه اخراج شدند و زمانی که در پی احقاق حق بودند ،با
اتهام اقدام علیه امنیت و یا اتهام تبلیغ مواجه شدند .اکنون هم
عزیزانی هستند که نزدیک به  4سال است که در زندان به سر می
برند و یا عزیزانی که برای آنان حکم پنج سال حبس صادر شده
است و یا در شهرهای دیگر که محل کسب بهاییان پلمب شد ،به
صورت تصادفی اگر مثال  20نفر بودند ،یک الی دو نفر از آن ها
را  بازداشت کردند و تحت فشار قرار دادند که وحشتی ایجاد شود
که بقیه هم مسیر احقاق حق و دادخواهی را طی نکنند .در واقع این
فشارها همیشه علیه بهاییان بوده و کماکان ادامه دارد.
نکته مهمی که در این باره به نظرم رسید این است که این ها ابتدا
مغازه یک فرد بهایی را را پلمب می کنند یا از دانشگاه اخراجش
می کنند و یا به شکل دیگری حقی از آنان ضایع می کنند و
زمانی که فرد اقدام به دادخواهی یا احقاق حق می کند ،به صورت
سیستماتیک و هدفمند وارد مرحله بعد می شوند .مرحله بعد برای
آنان این است که فرد را متهم به "تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ
بهاییت" می کنند و می گویند تو االن داری بهاییت را تبلیغ می
کنی ،پس جرمی مرتکب می شوی .در واقع به این ترتیب عمل
می کنند که آن فرد سرکوب شود.
در دو سه ماه اخیر قانونی در مجلس شورای اسالمی در حال
تصویب است که تبلیغ بهاییت چه به صورت سازمانی و چه غیر
سازمانی جرم است و با احکام زندان مواجه می شود .در واقع به
این طریق در مرحله اول اتهام پیشاپیش علیه بهاییان وارد شده
و حق احقاق حق و یا اعاده حیثیت ،در رابطه با این اتهامات و
تهمت ها از آنان سلب شده و اگر این شهروند بهایی در پی احقاق
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حق باشد و بگوید این اتهامات نادرست است ،با اتهام "تبلیغ
علیه نظام از طریغ تبلیغ بهاییت" مواجه و راهی زندان می شود
و متاسفانه چنین اتفاق ناگواری طی  40سال گذشته بر بهاییان
گذشته است و اکنون این آپارتاید دارد تبدیل به قانون می شود.
از همان ابتدای پیدایش آیین بهایی ،روحاینون سعی کردند این
را در ذهن مردم القا کنند که آیین بهایی دشمن اسالم است و می
خواهد اسالم را از بین ببرد .به طبع وقتی مسلمان متعصبی این
را می شنید غیرتش به جوش می آمد و یک فرد بهایی را دشمن
خدا می پنداشت .اینجاست که بعضی روحانیان روغنش را داغتر
کردند و گفتند بهاییان دشمن خدا و پیغمبر و در واقع محارب اند،
یعنی خونشان مباح است و یا بهاییان جاسوس هستند.
با توجه به این که جامعه ایرانی به "ناموس" حساسند ،روحانیون
همچنین با بیان اتهام دیگری برای برانگیختن غیرت ایرانیان علیه
شهروندان بهایی گفتند بهاییان به اصطالح خواهر و مادر ندارند
و با محارم ازدواج می کنند .یک فرد بهایی دائما در مقابل این
شدت از اتهامات قرار می گیرد و این اتهامات در تمام زندگی از
کودکی تا لحظه مرگ و حتی پس از مرگ با نبش قبرش ،زندگی
این فرد را ،هم از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اعتقادی و
مدنی تحت شعاع قرار می دهد .این اتهامات را به یک بهایی وارد
می کنند و زمانی که این فرد می گوید این اتهامات نادرست است
و ما هم پیغمبر و خدا را قبول داریم ،هدف ما وحدت بین نوع بشر
است ،صلح طلبیم و به تساوی حقوق زن و مرد معتقدیم و امثالهم  ،
در واقع وقتی فرد بهایی به این شکل می خواهد اعاده حیثیت کند،
آن زمان اتهام تبلیغ "علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت" را به او
وارد و او را راهی زندان می کنند که متاسفانه هم دردناک و هم
مضحک و مایه خنده است.
■■به پلمب شدن مغازه تان اشاره کردید ،با چه بهانه ای این کار
را می کنند؟ چه ابالغی به شما صورت می گیرد؟ آیا به صورت
رسمی دلیل را بهائیت اعالم می کنند؟
به طور مثال  11سال پیش که محل کسبم پلمب شد به صورت
هماهنگ در نهادهای حکومتی ،اعم از نهادهای دولتی و قضایی
چیزی که مشخص بود این بود که نمی خواستند عنوان کنند علت
پلمب صرف بهایی بودن است و سعی می کردند به بهانه های
دیگری آن را توجیه کنند .به عنوان مثال نداشتن مجوز از شبکه
بهداشت را درخصوص علت این اقدام مطرح کردند .این در حالی
بود که من مجوز از اتحادیه داشتم و نیازی به گرفتن مجوز از
بهداشت نبود .فکر می کنم علت این امر آن است که نمی خواهند
وقتی چنین تبعیضاتی صورت می گیرد ،خبرش به گوش نهادهای
حقوق بشری یا سازمان های بین المللی برسد .در واقع این طور
وانمود می کنند که حقوق بهاییان در ایران ضایع نمی شود و
حقوقی برابر با دیگر شهروندان در ایران دارند .بنابراین وقتی اقدام
به تضییع حقوق بهاییان در ایران می کنند ،به طبع باید در خفا و
به بهانه های به ظاهر قانونی این کار را انجام دهند .در رابطه با
اخراج بهاییان از دانشگاه نیز دانشجویان با نقص پرونده مواجه می
شوند و بعضا به صراحت به آنان گفته می شود که علت ،صرف

بهایی بودن شماست .در نظر بگیرید دانشجویی که وارد دانشگاه
شده و تمامی واحدها را پاس کرده اما مدرکش را به او تحویل نمی
دهند و می گویند به علت بهایی بودن شما از ابتدا نمی بایستی در
این دانشگاه درس بخوانی یا در موارد دیگر ،دانشجو را در اواسط
ترم از دانشگاه اخراج می کنند و  مستقیما به او می گویند که
دلیلش صرف بهایی بودن است و بهاییان نمی توانند وارد دانشگاه
شوند .در مثالی دیگر از خودم می توانم بگویم سال  84که برای
حقوق تضییع شده ام در پی احقاق حقم بودم ،به سپاه در هشتگرد
کرج هم مراجعه کردم و در آن جا نزدیک به  24ساعت بازداشت
شدم .یکی از فرماندهان سپاه هشتگرد مرتبا به من می گفت که
شما بهاییان جاسوس هستید ،شما صهیونیستی هستید ،نجس
هستید و هیچ حقی در ایران ندارید ،حتی حق نفس کشیدن! مدیر
شبکه بهداشت هم می گفت همین که در ایران زنده اید خدا رو
شکر کنید و حتی گله مند بود که چرا دیگر نهادهای دولتی علت
پلمب محل کسب مرا مستقیما بهایی بودن عنوان نکردند و معتقد
بود این چیزی است که باید صراحتا گفته شود .در مورد دیگری
هم که در سال  95در کرج بازداشت شدم ،بازجوی اطالعات  ،
قسمتی از مصوبه شورای عالی فرهنگی را مقابلم قرار داد و گفت
به استناد این قانون ،شما حق درس خواندن نداری که در جواب
گفتم قانونی که حقوق شهروندان را نقض می کند قانون نیست و
این هم فقط یک مصوبه است که مطابقتی با قانون اساسی ندارد.
در رابطه با احکامی که نهادهای قضایی علیه بهاییان صادر می
کنند گفتنی است غالبا اتهام هایی از جمله "اقدام علیه امنیت
ملی از طریق تشکیل گروه" و یا "تبلیغ علیه نظام ازطریق تبلیغ
بهاییت" ،به شهروندان بهایی وارد می شود .همچنین تعداد انگشت
شماری از نهادهای قضایی حکم دادند که تبلیغ بهاییت مصداقی
برای عنوان اتهامی "اقدام علیه امنیت ملی" است.
همان طور که من در نامه ای که خطاب به مقام رهبری و روسای
نظام نیز نوشته بودم اشاره کردم ،بنده در طی  11سال ،به بیش
از پنجاه نهاد حکومتی و قضایی به دفعات مراجعه کردم و یا از
طریق نامه ،تمام مواردی را که این جا عرض می کنم در آن جا
نیز بیان کردم ،اما همیشه با جواب "دستور از باال آمده" مواجه می
شدم .این که دستور از باال آمده را زمانی متوجه شدم که مصوبه
شورای انقالب فرهنگی را مطالعه کردم و پی بردم که کسی که در
ایران در راس حکومت قرار دارد یعنی رهبری و دیگر مقامات،
دستور این تبعیض را علیه من و دیگر بهاییان ایران صادر کرده
اند و نهادهای دولتی و قضایی مامور اجرای این تبعیض ها هستند.
هر زمان نامه و یا الیحه ای را برای یک نهاد قضایی نوشتم ،یک
رونوشت از آن را هم برای روسای نظام ارسال می کردم ولی تا به
حال با این صراحت بیان نکردم که به ظلم و تبعیض بر علیه من و
دیگر بهاییان پایان دهید .تا این که پس از یازده سال ،در نهایت
از نهادهای زیر مجموعه سه قوه ،نا امید شدم و این نامه را با توجه
به مصوبه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی که به تایید رهبری
هم رسیده بود نوشتم و فکر کردم که این بار درخواستم را مستقیما
با آنان مطرح کنم .باید صبر کنیم و ببینیم رویکردشان چه خواهد
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بود و آیا به این تبعیض ها پایان می دهند یا خیر.
یک خاطره ای را تعریف کنم .یک بار یکی از این حضرات گفت
که می خواهی به چه نتیجه ای برسی؟ این همه نامه می نویسی،
چندین سال است که می روی و می آیی و هیچ نتیجه ای هم
نگرفتی .فکر می کنی با این دویدن ها رویکردشان نسبت به
بهائیان تغییر می کند؟ دست از تبعیض برعلیه آنان برمی دارند؟
با چه امیدی داری این فعالیت ها را انجام می دهی؟ بنده هم در
جواب گفتم که من در تالشم چون معتقدم زمانی که در ایران
حقوق شهروندی یک فرد بهایی رعایت شود و در واقع حقی
برابر با دیگر شهروندان داشته باشد ،مطمئن باشید که آن زمان
با شهروند غیر بهایی نیز با احترام بیشتری برخورد می شود .یعنی
این طور تصور نکنید که این صرفا برای من مسئله ای شخصی و
تالشی برای احقاق حقوق فردیم به عنوان یک شهروند بهایی است،
بلکه تالشی است برای این که در آینده شامل تمام مردم ایران و
حتی افرادی باشد که در نظام خدمت می کنند.
یک نکته ای که می خواهم بگویم این است که  8سال تمام،
اقداماتی که برای احقاق حقوق تضییع شده ام انجام دادم رسانه ای
نشد .من بیش از هزار نامه به ارگان های حکومتی ارسال کردم
و مرتبا به تمام نهادها مراجعه کردم .بعد از هشت سال به این
نتیجه رسیدم که بهتر است که مردم و در واقع افکار عمومی هم
از تبعیض هایی که بر علیه ما بهاییان اعمال میشود مطلع باشند و
بدانند نهادهای دولتی چه عملکردی در خصوص احقاق حقوقمان
دارند .این بود که تصمیم گرفتم بعد از هشت سال تمامی اقداماتم
را از طریق رسانه با مردم ایران درمیان بگذارم.
■■همانطور که می دانید کلیت جامعه در رابطه با آزار سیستماتیک
که نسبت به جامعه بهائیت روا داشته می شود ،همراه نیستند و حتی
در مقابل آن هستند .سوالی که مطرح می شود این است که آیا
جامعه بهایی صرفا برای رهایی خود تالش می کند یا می تواند
تعامل سازنده ای با دیگر اقشار اجتماعی داشته باشد که خواهان
احقاق خود هستند؟
در رابطه با سوالی که از من شده بود ،مبنی بر این که این همه
نامه می نویسی و الیحه می دهی ،آیا به نتیجه می رسی یا خیر؟
باید بگویم که معتقدم که همه ما در جامعه ایران به مانند یک
هیکل انسانی ایم و تبعیض هم به مانند یک غده سرطانی است
که ابتدا در یک بخش از بدن آشکار می شود و اگر که این غده
درمان نشود ،به تدریج تمام هیکل انسانی را فرا خواهد گرفت.
در واقع این تبعیض به تمام گروه ها و قومیت ها اعمال خواهد
شد .همچنان که اکنون شاهد آن هستیم .بنابراین زمانی که من
به عنوان یک شهروند بهایی در پی آن هستم که مانع رشد این
غده سرطانی شوم ،درواقع این تالش نه صرفا در جهت احقاق
حقوق فردی و یا جامعه بهاییان ،بلکه تالشی برای حقوق تمامی
شهروندان ایران است .در عین حال طی سال های اخیر ،بسیاری
از مردم نیک اندیش ایران و فعالین مدنی نیز  از حقوق شهروندان
بهایی حمایت کرده اند و در این راستا هم صدمات فراوان دیده اند
و من از این جا از همه آن ها تشکر می کنم.

یک شهروند بهایی نسبت به عدالت اجتماعی بسیار حساس
و دقیق است .به عنوان مثال یکی از تعالیم آیین بهایی تساوی
حقوق زن و مرد است و حتی این مسئله صد و هفتاد و شش سال
پیش مطرح شد که این تعلیم صرفا خواسته بهاییان نیست .در
حال حاضر نیز جامعه زنان ایران در تالشند که به عدالت اجتماعی
وحقوق برابر با مردان و برسند .در واقع عدالت اجتماعی یکی
از تعالیم بهاییان است و بهاییان سعی می کنند که به صورت
کامال مسالمت آمیز این امر محقق شود و این طور نیست که
یک شهروند بهایی بخواهد اقدامی خالف قانون کشور انجام بدهد.
هرجا ظلم و تبعیضی صورت بگیرد ،بهاییان از حقوق شهروندی
و انسانی آن فرد یا گروه ،فارغ از اینکه پیرو چه آیینی است و یا
چگونه می اندیشد ،حمایت خواهد کرد.
جامعه بزرگ ایران از جوامعی کوچکتر از جمله مسیحیان ،سنی
مذهبان ،شیعیان ،بلوچ ها ،کردها ،ترک ها و غیره تشکیل شده
است و هرکدام از این ها به مثابه یک اندام از یک هیکل انسانی
هستند .وقتی که در یکی از این جوامع مانند بهاییان ،از همان ابتدا
تبعیضاتی اعمال شد ،بهاییان همواره سعی بر آن داشته و دارند که
با اقداماتی در چهارچوب قانون ،در مقابل این تبعیضات ایستادگی
کرده و به اصطالح مانع پیشرفت این غده سرطانی شوند.
در آیین ما فرد بهایی از مداخله در سیاست های حزبی منع شده
است .درواقع با توجه به این که هدف آیین بهایی ایجاد اتحاد
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سها مرتضایی ،دانشجوی مقطع کارشناسی
ارشد رشته علوم انسانی و دبیر شورای صنفی
دانشجویان دانشگاه تهران ،برای چند روز
متوالی در اعتراض به محروم شدن از تحصیل
در مقطع دکترا ،در محوطهی دانشگاه تهران
دست به تحصن تک نفره زده است.
این دانشجو از ادامه تحصیل در مقطع دکتری
رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل محروم
و در کارنامه آزمون دکتری او “نقص در
پرونده” درج شده است.
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بین انسان ها است ،یک شهروند بهایی اقدام به تایید و دفاع از
یک حزب و یا رد حزبی دیگر نمی کند .در واقع یک فرد بهایی
وارد احزاب سیاسی نمی شود و در عین حال از حقوق انسانی و
شهروندی انسان ها فارغ از اندیشه سیاسی و مذهبی شان حمایت
می کند .بهاییان همواره همراه با هر نهاد یا گروهی بوده اند که
برای رشد و توسعه ایران چه از لحاظ اقتصادی ،فرهنگی ،مدنی و
آموزشی قدمی برداشته است .به طور مثال در نظر بگیرید گروهی
با اندیشه های سیاسی خاص خودش ،اقدامی جهت کمک به
کودکان کار انجام می دهد .یک فرد بهایی به آنان در راستای
تحقق هدفشان کمک خواهد کرد اما دلیلی هم ندارد که بخواهد
اندیشه آن ها را تایید و یا رد کند.
حضرت عبدالبهاء خطاب به بهائیان میفرمایند:
"ای اح ّبای الهی نظر به اعتساف و بیانصافی نادانان ننمایید  .ظلم
را به عدل مقاومت کنید و اعتساف را به انصاف مقابلی نمایید و
خونخواری را به مهربانی معامله نمایید .در تر ّقی ایران و ایرانیان
خیرخواه باشید و در مدن ّیت عموم ّیه بکوشید".
■■در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.
نکته ای که تقاضا دارم حتما ذکر بشود ،این است که بسیاری از
مردم و برخی  از مسئولین شهری و کشوری هم اکنون با تبعیضی
که علیه بهائیان صورت می گیرد ،مخالف هستند و متاسف بوده و
ابراز همدردی می کنند.
■■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.
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حقوقی
■■چالش های حقوق مسکن در ایران
محمدمحبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

حق مسکن و داشتن سرپناه ،از نیازهای اولیه بشر ،و به تبع آن
از حقوق اساسی انسان هاست .در قوانین اساسی کشورها ،بر حق
داشتن مسکن و سرپناه حداقلی برای شهروندان تأکید شده است.
در قانون اساسی ج.ا.ا هم در اصل  31به طور صریح آمده است:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند
به خصوص روستانشینان و کارگران ،زمینه اجرای این اصل را
فراهم کند».
به دلیل هزینه بر بودن ساخت مسکن ،این کاال تبدیل به یک
بازار عظیم ،و مجالی برای تجارت پرسود شده است .از لحاظ
منطق اقتصادی و تجاری ،کام ًال قابل درک است .ساخت مسکن،
نزدیک به  500شغل را ،از کارگری ساده تا ساخت در و پنجره و
کابینت و  ...به تحرک وامی دارد .و اقتصادی شدن و تجاری شدن
مسکن ،امری ناگزیر است .اما حق مسکن چه می شود؟ تکلیف
فقرای بی خانمان چه؟ آیا آن ها محکوم به خانه به دوشی هستند؟
آیا دولت وظیفه ای برای تأمین مسکن آن ها ندارد؟
به نظر می رسد که داشتن سرپناه حداقلی که شهروند را در گرما و
سرما در خود جای دهد ،به اندازه غذای حداقلی که انسان را سیر
کند ،می تواند جزئی از حقوق طبیعی محسوب شود ،چرا که با
بدیهی ترین و نخستین حق طبیعی بشر ،یعنی حق حیات و امنیت
ارتباط تنگاتنگی دارد.
در قواعد نوین حقوق عمومی ،حتی در میان نظریه پردازان محافظه
کار طرفدار اقتصاد بازار آزاد هم نظر بر این است که دولت برخی
موارد چون تأمین مسکن ،غذا و داروی برخی شهروندان نیازمند،
الجرم باید دخالت کند ،چون این مسأله با مقوله امنیت ملی مرتبط
است و آن را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
در حال حاضر در کاپیتالیستی ترین کشورهای دنیا هم «مسکن
اجتماعی» برای نیازمندان وجود دارد ،دولت ها وام های مناسبی
برای خرید خانه به شهروندان اعطا می کند .اما در کشور ایران
که حکومت مستقر در آن ادعای حمایت از مساکین و مستضعفان
دارد ،وضع مسکن فوق العاده اسفناک است.
یکی از مافیایی ترین و انگلی ترین بازارها در ایران ،بازار
مسکن است .اعم از بازار خرید ،اجاره و رهن .به ویژه در یک
دهه اخیر ،قیمت ها در بازار مسکن ایران ،به طرز جنون آمیزی
در حال افزایش ،و ظاهراً هیچ ترمزی قادر به توقف این تورم
افسارگسیخته بازار مسکن ر ا ندارد .تورم در بازار مسکن ،در
طول چند سال اخیر ،معموالً دو یا سه برابر میانگین تورم دیگر
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کاالها در ایران است .در شهرهای بزرگ ،تورم بازار اجاره ،به
خاطر راکد بودن معامالت خرید و فرش مِلک ،چنان هولناک
شده است که کارشناسان اقتصاد مسکن هشدار می دهند که در
یک دهه آینده ،حدود  40درصد شهروندان تهرانی ،دیگر قادر به
پرداخت اجاره مسکن هم نخواهند بود .و الجرم باید بین سه گزینه
مهاجرت به شهرهای دیگر ،حاشیه نشینی و بی خانمانی ،یکی را
انتخاب کنند .این در حالی است که تخمین زده می شود ،حدود
یک میلیون واحد مسکونی خالی در مناطق یک ،دو ،سه ،پنج و
شش تهران وجود دارند که صاحبان آن ها ،مشتری مدنظر خود
را پیدا نمی کنند و از طرف دیگر ،حاضر به پایین آوردن قیمت
ها هم نمی شوند! احتکار مسکن ،تبدیل به یک معضل جدید در
اقتصاد ایران شده است.
بازار مسکن ،یا به قول دکتر حسین رفیعی اقتصاددان« ،بورژوازی
مستغالت» ،بیش از  50سال است که مثل انگل به اقتصاد ایران
نفوذ کرده و جلوی رشد و سرزندگی آن را می گیرد .این بازار،
حتی جلوی رشد دیگر عرصه های اقتصادی را هم گرفته است.
دلیلش هم روشن است ،هر سرمایه ای که دست مردم می افتد،
مستقیم به سمت بازار مسکن و امالک و مستغالت می رود و اگر
آن جا راکد باشد ،به سمت خرید ارز و طال و اتومبیل متمایل می
شود .و عرصه های دیگر اقتصاد ،چون صنعت و تجارت ،از کمبود
سرمایه رنج می برند .برای این که عمق فاجعه را دریابید ،به این
نکته توجه کنید ،در حال حاضر ،امالک موجود در خیابان فرشته
تهران ،بیش از دو برابر کل کشاورزی ایران قیمت دارد! آیا در
چنین اقتصادی ،جای رشد برای بخش هایی چون کشاورزی و
صنعت وجود دارد؟!
در چنین بازار انگلی و آشفته ای ،افراد سودجو ،باهماهنگی هم
قیمت های کاذب ایجاد کرده و در بازار مسکن حباب های
هولناکی ایجاد می کنند ،و این حباب ها ،نه تنها نمی شکنند ،بلکه
به خاطر ساختار معیوب اقتصاد کشور و عدم نظارت دستگاه های
دولتی ،تبدیل به قیمت های دائمی می شوند .بگذریم که برخی
از تکنوکرات های جمهوری اسالمی ،خودشان از احتکارکنندگان
مسکن هستند و ثروت های نجومی خود را از راه بازار مسکن به
دست آورده اند.
راه حل چیست؟ به نظر می رسد که این وضعیت دیگر قابل ادامه
نیست .و در صورت ادامه ،به معضلی برای امنیت ملی تبدیل
خواهد شد .دولت باید دخالت کند و مسکن را تبدیل به کاالی
مصرفی (و نه تجاری) کند .البته فرهنگ اقتصادی جامعه ایران
هم یکی از ریشه های بحران است .اساس ًا جامعه ایرانی ،عالقه ای
به سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تولید را ندارد .چون سود
در بخش تولید ،کم و زمان بر است .اما در مسکن سود در کوتاه
مدت به دست می آید و فرد هیچ زحمتی برای این سود سرشار
خود نمی کشد .اگر تورم بازار مسکن به صفر و زیر صفر برسد،
سرمایه ها الجرم به جاهای دیگر سرازیر می شوند.

تاریخی
■■چهاردهه مسکن ،چهاردهه حلوای تلخ!
مرتضیهامونیان
فعال حقوق بشر

بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی در پیام خود در خصوص
افتتاح حساب شماره صد از مصیبت بار بودن مشکل مسکن در
عصر پهلوی می گوید .این که به گفته او "قشر عظیمی از
مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در
زوایای بیغوله ها و اتاقک های تنگ و تاریک و خرابه ها به سر
می بردند" و آن ها "چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را
بایستی برای اجاره آن بپردازند" .آیت اهلل خمینی این امر را
میراث شومی می داند که باید برافتد و هر فرد به حداقل حقوقش
که مسکن است برسد .اولین رهبر نظام جمهوری اسالمی در
ادامه می گوید که "همۀ محرومان باید خانه داشته باشند .هیچ
کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد .بر
دولت اسالمی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد ،و
بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند".()1
چهار دهه پس از حاکمیت نظام جمهوری اسالمی و در قیاس
بهار  98با بهار  ،97شاهد رشد  175درصدی قیمت زمین و
جهش  35درصدی اجاره بها هستیم )2(.دولت فعلی رکورد دار
رکود مسکن است و از سال  1372تا کنون ،کمترین میزان
صدور پروانه های ساختمانی در اختیار این دولت است .به
گزارش رسانه ها و "طبق داده های آماری مرکز آمار ایران ،در
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دوره  ۵/۵ساله(از  ۱۲مرداد سال  ۹۲تا پایان سال )۹۷
درمجموع  ۷۲۶هزار و  ۱۱فقره پروانه ساختمانی صادر شده که
این میزان حدود  ۱۲.۴درصد از کل پنج میلیون و  ۸۵۲هزار
فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس
از پیروزی انقالب اسالمی تا پایان سال  ۹۷است .از این منظر
دولت روحانی پس از دولت های احمدی نژاد ،هاشمی ،خاتمی
و موسوی در رتبه پنجم از لحاظ تعداد صدور پروانه های ساخت
وساز قرار دارد .همچنین در دولت روحانی صدور پروانه های
ساختمانی طی سال های  ۹۵ ،۹۴ ،۹۳و  ۹۶بین  ۱۱۸تا ۱۲۲
هزار فقره در نوسان بوده که این میزان در  ۲۵سال اخیر یعنی از
سال  ۱۳۷۲تا به امروز ،کمترین حجم صدور پروانه های
ساختمانی است)3(".
پس از انقالب ،و تا سال  ،1390مسکن و شهرسازی دارای یک
وزارت خانه مستقل بود .وزارتخانه ای که پیش از انقالب ،در
سال  1342و با نام "وزارت آبادانی و مسکن"" ،با هدف ایجاد
هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های ساختمانی و
تهیه مسكن و همچنین اجرای طرح های شهرسازی و ده سازی و
طرح های آبادانی تاسیس شد")4(.
این وزارتخانه در سال  1353به وزارت مسکن و شهرسازی
تغییر نام داد و در سال  1390و در دولت احمدی نژاد هم به
بهانه کوچک کردن دولت در وزارت راه و ترابری ادغام شد و
وزارت راه و شهرسازی نام گرفت .در دوران دولت اول حسن
روحانی ،دولت یازدهم جمهوری اسالمی ،بحث تفکیک دوباره
این وزارتخانه ها مطرح شد و اما با نقد شدید مسئوالن وزارتخانه
نوپا مواجه شد )5(.بیش از یک سال پس از تشکیل دولت
دوازدهم هم وزیر راه و شهرسازی از این ادغام دفاع کرد و آن

را "اقدام به جایی" دانست)6(.
اما وزارت مسکن و شهرسازی هم از ابتدای پیروزی انقالب
مسیری طوالنی را پیموده است .مصطفی کتیرایی اولین وزیر این
وزارتخانه پس از انقالب بود .وزیر دولت موقتی که در سال 57
و با حکم بنیان گذار نظام ،اعتصاب در شرکت ملی نفت را هم
تنظیم نمود .در دوران کتیرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات
شهری و کیفیت عمران آن ،تصویب و اجرایی شد .طبق این
قانون ،دولت در صورت عدم ساخت و ساز در مهلت مقرر از
صاحبان اراضی شهری ،سلب  مالکیت می کرد و آن ها را در
اختیار متقضائیان احداث ساختمان و مسکن قرار می  داد .عزت
اهلل سحابی در خاطرات خود می گوید که تا حوالی سال   60
قیمت زمین شهری به صفر نزدیک شده بود .اما روحانیت سنتی
و امثال آقایان مهدوی کنی و یا اکبر هاشمی رفسنجانی با این
قانون مخالف بودند .این قانون بعدها مورد نقد شورای نگهبان
هم قرار گرفت و دیگر امکان اجرایی شدن نیافت .در واقع
روحانیت سنتی که همیشه در مسئله مالکیت و زمین با ملیون و
نواندیشان دینی و غیردینی اختالف داشت ،توانست پس از
استعفای دولت موقت و پس از رویدادهای بهار سال  ،60در
همه زمینه ها از جمله حوزه مسکن حرف خود را به کرسی بنشاند
و سیاست های خود را حاکم کند)7(.
به موازات دولت موقت و در همین دوران ،بنیاد مسکن انقالب
اسالمی تشکیل شد که مصطفی کتیرایی در گفتگو با شماره 11
نشریه راه  ،نشریه فرهنگی دفتر مطالعات جبهه انقالب اسالمی
می گوید که سید هادی خسروشاهی همه کاره آن بوده است.
کتیرایی در مورد خسروشاهی می گوید" :ایشان هم به نوعی به
مسأله مسکن می پرداخت به طوری که به خانه های خالی هجوم
می آوردند و گروهی هم داشتند كه تصرف می كردند".
کتیرایی در همین مصاحبه در خصوص دوران وزارتش می
افزاید که "گرفتاری ما چند وجهی بود ،یكی خود قانون بود كه
نقدهایی بر آن وارد می شد .یك سری هم این گونه افرادی
بودند که خانه ها را مصادره می كردند .مالكین به ما رجوع می
كردند و می گفتند كه مگر ما حكومت اسالمی نداریم؟ ما مالك 
این خانه هستیم ،هر چند خالی باشد .دولت هم می گفت كه كار
ما نیست ،آقای خسروشاهی این كار را می كند .البته حسن
كروبی ـ برادر مهدی كروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود
و با یک گروه مسلح که تشكیل داده بود ،خانه های مردم را می
گرفتند .با گروه های گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود
که مشكالت را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم".
پس از کتیرایی سید محسن یحیوی وزیر مسکن و شهرسازی
شد .اولین وزیر مسکن جمهوری اسالمی در همان مصاحبه ای که
ذکر شد ،می گوید که "یحیوی عضو بنیاد مسكن آقای
خسروشاهی و همه كاره او بود .برای این كه از دست خسروشاهی
راحت شوند به او گفتند كه ما كارمند تو را وزیر می كنیم ،شما
هم دیگر علیه وزارت مسكن افرادت را بسیج نكن!"
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یحیوی کمتر از یک سال وزیر ماند و بعد در آبان  1359با
وزیر نفت وقت ،محمدجواد تندگویان در نزدیکی آبادان اسیر
نیروهای عراقی شد و یک دهه اسارت را تجربه کرد.
پس از یحیوی نوبت به اولین وزیر استیضاح شده جمهوری
اسالمی رسید .محمد شهاب گنابادی در دوران سه ساله وزارتش
قانون زمین شهری را تصویب کرد .در دوران او با "واگذاری
غیر قانونی زمین به مردم و اقدامات حاکم شرع مستقر در
شهرداری تهران" مخالفت شد .گنابادی سرانجام پس از اختالف
بر سر زمین های سعادت آباد در دوران ریاست جمهوری رهبر
دوم جمهوری اسالمی و همچنین اختالف با حاکم شرع ،توسط
مهندس موسوی ،نخست وزیر وقت عزل شد .اما موسوی اعالم
کرد گنابادی استعفا کرده است .گنابادی هم بنا به مصلحت و
بودن مملکت در شرایط جنگی ،از تنش جلوگیری کرده ،سکوت
کرد و حتی اعتصاب کارمندان وزارت مسکن را بر هم زد که به
بهانه اعتراض به عزل شبانه وی انجام شده بود .در خصوص این
عزل یا استعفا هنوز حرف و حدیث های جدی ای وجود دارد.
()4
گنابادی در سال  1359مخاطب نامه بنیان گذار نظام ،آیت اهلل
خمینی با عنوان "تایید لزوم هماهنگی بنیاد مسکن با این
وزارتخانه" است .در این نامه آیت اهلل خمینی به وزیر مسکن
وقت ،گنابادی می گوید که "اقتضا دارد بنیاد مسکن که یک
موسسه اسالمی-خدماتی است و همچنین دفتر معامالت مسکن
که زیر نظر هیات امنای بنیاد مسکن فعالیت می نماید در
چهارچوب سیاست های هماهنگ با وزارت مسکن و به صورت
یک بازوی قوی برای کارهای اجرایی در خدمت مستضعفان و
محرومان از نظر مالی و اجرایی و به شیوه جهاد سازندگی زیر
نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل نماید)8(".
در بخشی از دوران گنابادی ،سید ابوالحسن بنی صدر اولین
رئیس جمهور ایران بر مسند قدرت است .در دوران او امری به
نام خانه های بنی صدر ،مطرح می شود .در این دوران به دو
دسته تسهیالت و وام داده می شود .یکی "کسانی که قبال از
بانک ها وام گرفته بودند و قسط و بهره هایشان را باید پس می
دادند و از عهده آن بر نمی آمدند" و دیگری کسانی که "در
اختیارشان وام و تسهیالت در حدود  300هزار تومان قرار
گرفت" آن هم "بدون بهره" .خود بنی صدر می گوید که "هدف
این بود که مردم خود با سلیقه خود خانه خود را بسازند و از آن
راضی باشند .نه این که خانه های آماده و با سلیقه متصدیان
حکومت بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و سالیق مردم
ساخته شود و در اختیار مردم قرار گیرد .از همین رو هم کسی از
آن خانه ها شکایت نکرد .مردم خود ساخت خانه را تصدی
کردند در سطح کشور هم فعالیت بوجود آمد و با بیکاری نیز تا
حد زیادی مبارزه شد)7(.
پس از گنابادی ،سراج الدین کازرونی به مدت هشت سال وزیر
مسکن و شهرسازی بود .طرح کالبدی ملی ،فعال سازی قانون

زمین شهری و تملک حدود  450هزار هکتار زمین شهری از
اراضی ملی و دولتی و موات ،تهیه و اجرای طرح های هادی
روستایی از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی بدل به میراث
کازرونی شد .پس از او هم عباس آخوندی و علی عبدالعلی زاده
وزرای این وزارت خانه تا دولت احمدی نژاد و طرح مسکن مهر
در زمان او بودند .عصر اصالحات دوران توسعه انبوه سازی در
ایران بود .پیش از او هم در دوران آخوندی مدل توسعه پاک
مطرح شد و اما قیمت مسکن باال و باالتر رفت.
دوران احمدی نژاد و عصر مسکن مهر فرا رسید .محمد سعیدی
کیا و علی نیکزاد وزرای این وزارت خانه حساس در دوران
احمدی نژاد بودند تا زمانی که دیگر موجودیتی به نام وزارت
مسکن و شهرسازی در قاموس ایران یافت نمی شد و این
وزارتخانه در وزارت راه ادغام شد.
سعیدی کیا که مسکن مهر در زمان او آغاز به کار کرد ،گفت
که آن چه اجرا شده با آن چه او در سال  84ارائه کرده ،متفاوت
بوده است .مسکن مهری که خود تورم زا شد و مصداق این شعر
موالنا که "از قضا سرکنگبین صفرا فزود  /روغن بادام خشکی
می نمود  /از هلیله قبض شد اطالق رفت  /آب آتش را مدد شد
همچو نفت"
و بعد در دولت حسن روحانی ،مجلس و دولت به طرحی جدید
رسیده اند .طرح "اقدام ملی مسکن" .قرار است این طرح با
مسکن مهر تفاوت های جدی داشته باشد )9(.تفاوت هایی که
فعال در مرحله طرح و برنامه و بحث و تصویب است .تا زمان
اجرا چه شود.
روزنامه کیهان در تاریخ  19شهریور  1358از قول هادی
خسروشاهی اعالم کرده بود که "پیش از زمستان همه مستضعفین
باید صاحب خانه شوند" .خسروشاهی ای که رئیس بنیاد مسکن
شده بود و از حمایت بنیان گذار نظام برخوردار بود" .آقای بنی
صدر اولین رئیس جمهوری ایران در زمینه اعمال آقای خسرو
شاهی گفته  است :در زمان تصدی وزارت اقتصاد در آبان 58
روزی به آقای هادی خسرو شاهی رئیس بنیاد مسکن که در
تهران به کار تقسیم زمین مشغول بود گفتم« :آیا قصد داری
تمام روستاها را خالی از سکنه و تخلیه و راهی تهران کنی تا در
تهران اقامت گزینند؟! این ها همه نقشه و حساب و کتاب
درست و صحیح الزم دارد ،باید با فعالیت های اقتصادی کشور
جور در بیاید .کار باشد ،تولید باشد و خوب خانه هم برای مردم
باشد»")7(.
خسروشاهی هم وقتی دیده بود حرفی که زده ممکن نیست ،در
اسفند  1358در روزنامه اطالعات می گوید" :تصمیم داریم فع ًال
در تهران خانه ای نسازیم اما در شهرستان ها وضع مستضعفان
درست می شود .از این رو برای این کار شهرک های کشاورزی
ایجاد خواهد شد و زمین را هم وزارت کشاورزی با شرایطی
بسیار مساعد به همۀ متقاضیان خواهد داد" .در واقع عدم کار
کارشناسی و عمل بر اساس جو زدگی و تالش برای عوام فریبی،

رویدادهایی بوده و هستند که در حوزه مسکن ،از همان ابتدایی
پیروزی انقالب و به دست نیروهای آتش به اختیار اتفاق افتاده
است .هیچ زمانی هم این نیروها عقب ننشستند .هر جا هم
دستشان رسیده تمام قد حضور پیدا کرده اند .آخرینش مسکن
مهر بود و خدا می داند که طرح جدید ملی چه خروجی ای داشته
باشد.
حال هم وزارتخانه نتیجه ادغام ،به همراه مجلس و بدنه دولت
برنامه ای جدید را برای مسکن مردمان دارد .نامش هم "طرح
اقدام ملی مسکن" است .نمی دانیم نتیجه چه خواهد شد .اما
تجربه امر مسکن در نظام جمهوری اسالمی ،از خسروشاهی و
خسروشاهی ها تا امروز نشان داده که ورود در این امر حیاتی که
با زندگی روزمره مردم سرکار دارد ،همراه با اقداماتی عوام
مآبانه است .قطعا مردم خوشحال می شوند که به آن ها بگویند
که به زودی صاحب خانه می شوید .آن هم در شرایطی که عدد
اجاره ها و رهن ها هم به جمع نجومی های مملکت پیوسته است.
اما باید مراقب بود و هشیار .سابقه عدم نگاه کارشناسی و تالش
برای عوام فریبی در نظام ایران نشان داده که هربار تنها وعده ای
سهم مردم ایران می شود و بس .از خسروشاهی و بنیان گذار
نظام تا امروز ،تنها حلوا حلوا گفته شده ،بی آن که در امر مسکن
کامی شیرین شود!
پانوشت ها:
 -1پرتال امام خمینی  -پیام به ملت ایران (افتتاح حساب شماره )100
 -2در بهار  ۹۸نسبت به بهار  ۹۷رقم خورد  -مرکز آمار:قیمت زمین ۱۷۵
درصد رشد کرد /جهش  ۳۵درصدی نرخ اجاره بها  -خبرگزاری مهر 28 -
مهر 1398

 -3گزیده اقتصادی روزنامه ها  -پدیده بیکارا ِن صاحب درآمد /دولت
روحانی رکورددار رکود مسکن است /سود ۱۲۵۰میلیارد تومانی دالالن
گندم  -مشرق نیوز  23 -مهر 1398
 -4مروری بر عملكرد؛ وزارت مسكن و شهرسازی از ابتدای انقالب تا ادغام
 ایرنا  -هفت شهریور 1397 -5نقد همه جانبه وزارت راه به تفکیک/ماجرا چیست؟  -تسنیم 29 -
خرداد 1396
 -6نظر وزیر راه در باره ادغام وزارت راه و مسکن  -اقتصاد آن الین 21 -
آذر 1397
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 -7وضعیت سنجی دویست و پنجاه :بررسی سیاستگذاری ها در بخش
مسکن از ابتدای انقالب تا کنون  -بخش اول – ژاله وفا – انقالب اسالمی
در هجرت –  12اردیبهشت 1398
 -8نامه به وزیر مسکن (تایید لزوم هماهنگی بنیاد مسکن با این وزارتخانه)
 سایت جامع امام خمینی  -صحیفه امام خمینی  -جلد  13صفحه 127« -9ایران» دو برنامه دولتی ساخت انبوه مسکن را مقایسه می کند  -دو طرح
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«اقدام ملی مسکن» و «مسکن مهر» در قاب مقایسه  -نامه ایران  -سهیال
یادگاری  -بیست تیر 1398

گفتگو

گفتگو از علی کالئی

■■نگاه مردم به زمین به عنوان یک کاالی سرمایه ای است؛
در گفتگو با علیم یارمحمدی نماینده مجلس

طرح اقدام ملی مسکن در ماه های اخیر توجهات بسیاری را به
خود معطوف کرده است .در ایرانی که در دولت احمدی نژاد با
مسئله ای به نام مسکن مهر مواجه بوده و نقدهای بسیاری هم به
آن شده ،طرح اقدام ملی مسکن بحثی است نه قدیمی و نه جدید.
در وضعیتی که معامالت مسکن در کشور به بیشترین وضعیت
رکود خود در دهه های اخیر رسیده و رسانه ها از عمیق تر شدن
این رکود خبر می دهند ،خط صلح مناسب دیده است که با یکی از
نمایندگان مجلس که خود را درگیر این طرح و حاضر در مناطق
نیازمند مسکن می داند ،گفتگویی داشته باشد.
علیم یارمحمدی ،نماینده حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان
(زاهدان) دوره دهم مجلس شورای اسالمی و عضو فراکسیون
امید است .وی در سال اول این دوره ،نائب رئیس ،در سال دوم
عضو و در سال های سوم و چهارم این مجلس ،دبیر دوم کمیسیون
عمران مجلس بوده است که بحث و بررسی در خصوص طرح
ملی مسکن در این کمیسیون تخصصی مطرح است .خط صلح با
این نماینده مجلس در خصوص جامعه هدف طرح ملی مسکن و
مشارکت سرمایه گذاران سخن گفت و نقد او را علی رغم تائید
ضمنی اش بر طرح مسکن مهر شنید.
یارمحمدی در این گفتگو در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش
حاکمیت و انبوه سازان در امر مسکن به خط صلح گفت" :ماهیت
انبوه ساز همین است که می خواهد بیاید و مشارکتش را با دولت
انجام بدهد .ساخت و ساز آن بخش را انجام می دهد .توزیع
مسکن ولی با خود حاکمیت است".
او همچنین در مورد مشکالت حوزه مسکن ناظر به این طرح ملی
هم توضیح داد که "باید منابع تسهیالت مشخص شود .ما احتماال
در تسهیالت ل َ ِ
نگش خواهیم داشت .باید این ها به موقع به دست
افرادی که ساخت و سازها را انجام می دهند برسد که مشمول
زمان نشوند".
مشروح گفتگوی ماهنامه خط صلح با این نماینده مجلس شورای
اسالمی را در ذیل می خوانید:
■■طرح اقدام ملی مسکن شامل چه برنامه ها و چشم اندازهایی
است؟ و چه اقشار و یا دهک هایی را هدف قرار داده است؟
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طرح ملی مسکن حدود  450هزار واحد در سطح کشور را شامل
می شود .جامعه هدف آن هم الیه های پائین جامعه است .اما بر
سر زمین و ساخت و ساز باید با سرمایه گذاران مشارکت بشود و
بعد در اختیار مردم قرار بگیرد.
■■پیشتر هم طرح مسکن مهر را داشتیم .ناظر به تجربیات و
نواقص آن ،در طرح ملی مسکن چه تمهیداتی برای عدم تکرار
کاستی های قبل در نظر گرفته شده است؟
آن طرح از نظر من مسئله ای نداشت .البته آن موقع مسئله ارزش
زمین مطرح نبوده و لحاظ نشده بود .امروز است که زمین ارزش
ویژه ای پیدا کرده .آن موقع بر روی بافت های فرسوده و زمین
هایی که االن در خود بافت شهری است ،بحث شد .در وضعیت
فعلی از ظرفیت و قیمت آن زمین ها استفاده می شود تا این
سرمایه گذاری را در ساخت و ساز هم لحاظ کنند و همچنین این
سرمایه بخشی از آورده دولت بشود .تسهیالت بانک ها هم هست
که در اختیار سازنده قرار می گیرد .باالخص در حوزه سرمایه
گذاری که با سرمایه گذاران مواجه هستیم .در این مرحله مسئله
ما بحث ایجاد مشاغل در صنعت ساختمان مورد توجه است.
■■شما به قیمت زمین اشاره کردید .در وضعیت فعلی مسئله
رکود بازار مسکن هم مطرح است .این مسئله قیمت با رکود
موجود چه نسبتی دارد؟
به نظر من نسبتی ندارد .در بازار ،مردم حرکت و گرایشی به سمت
مسکن و مسکن های لوکس دارند .نگاه مردم به این ها به عنوان
یک کاالی سرمایه ای است که خود عمال ایجاد افزایش قیمت می
کند .مردم هم سرمایه های خودشان را با توجه به وضعیت ارزش
پول ملی به آن سمت و سو هدایت می کنند .زمانی این هدایت و
توجه به سمت ارز و طال بود .االن بدل به مسکن شده است .البته در
وضعیت فعلی مسکن در حال پیدا کردن جایگاه واقعی اش است.
عمال عرضه و تقاضا با توجه به وضعیت ارزش پول ملی کاهش
پیدا کرده و قیمت ها در حال کاهش است .ما اخیرا شاهد کاهش
سی درصدی قیمت ها در این مدت بوده ایم.
■■بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و حاشیه نشین های غیر
رسمی چه جایگاهی در این طرح دارند؟
ارزش اراضی آن ها که قطعا محفوظ است .حتی این ارزش باالتر
هم رفته است .به نظر من این طرح به این افراد این اجازه را

می دهد که بتوانند برای ساخت و ساز در طبقات (و نه سطح)
مجوزهایی بگیرند .این مجوزها همچنین می تواند برای افزایش
تعداد خانه ها موثر باشد و هم در بازار اثرات خاص خودش را
بگذارد .صنعت ساختمان می تواند بصورت گسترده ای اشتغال
ایجاد کند .ما سی درصد اشتغال کشور را از این صنعت می
دانستیم .ولی متاسفانه هر نوع ترفندی که اجرا می کنیم تا به آن
برسیم ،موفق نشده و نمی شویم .تنها امیدواریم با این طرح این
شکوفایی صورت بگیرد.
■■متولی این طرح دولت است .سوال این جاست که کنترل
مجلس بر عملکرد دولت در حوزه مسکن از طریق چه کانال
هایی است؟
ما خودمان در منطقه هستیم و با مردم و جامعه ارتباط داریم.
پس پیام مردم فاقد مسکن را می توانیم به دولت مردان که بحث
حاکمیتی را در این حوزه برعهده دارند ،برسانیم و به ایشان اطالع
دهیم .از زمانی که وارد مجلس شدیم و در دوره های پیشین
کمیسیون عمران هم این موضوع دنبال شده و پیام مردم به دولت
مردان رسیده است .ما دغدغه های مردم را در این حوزه به اطالع
عزیزان در دولت ،می رسانیم .آن زمان البته بحث مسکن مهر
مطرح بود و االن این طرح جدید است.
خود بخش خصوصی هم باید در ساخت و ساز و در بحث های
تجهیزی وارد عمل شود .ما نیازی بالغ بر سه میلیون واحد
مسکونی یا بیشتر داریم که باید این تعداد را جبران کنیم تا
حالت تعادل در وضعیت عرضه و تقاضا در این حوزه پیدا شود.
■■آیا مجلس سازوکاری دارد که دولت و بخش خصوصی به این
زمینه صرفا از بعد اقتصادی و سوددهی نگاه نکنند؟ و به نوعی
نگاه اجتماعی در راستای تحقق عدالت عمومی داشته باشند؟
ما در مجلس از واحدهای متعدد مرتبط با بحث مسکن ،گزارش
می گیریم .اگر هم بخواهیم وارد بحث بشویم ،دوستان طرح می
آورند و بر اساس آن کار به جلو می رود .ولی از این بیشتر دولت
باید وارد عمل شود .دولت باید الیحه بیاورد و مشکالت این
بخش را مطرح کند .کما این که بارها گفته اند که این مسئله باید
به صورت یک بسته مطرح شود .موضوع مسکن را نمی توانیم از
مسئله قیمت ارز و طال جدا کنیم .این هم با وزارت اقتصاد و امور
دارایی گره خورده است .از سویی دیگر در حوزه های مربوط به
ساخت و ساز مسکن ،وزارت راه و شهرسازی متولی است .باید
این مجموعه ها را همه با هم دید.
■■ولی گاهی انبوه سازان به جای نهادهای حاکمیتی مثل مجلس
و دولت نبض بازار را در دست میگیرند .آیا فکری شده است که
این اتفاق که بارها افتاده تکرار نشود؟
ماهیت انبوه ساز همین است که می خواهد بیاید و مشارکتش
را با دولت انجام دهد .ساخت و ساز را آن بخش انجام می دهد.
توزیع مسکن ولی با خود حاکمیت است .البته قبال بخشی با آن
ها بوده است .دولت در وضعیت فعلی به کسانی که فاقد مسکن
هستند ،فرم "ج" آن ها پر نشده ،مسکن نگرفته اند ،یا به کسانی
که جدیدا ازدواج کرده اند و به طور کلی جدیدا نیازمند مسکن
شده اند ،باید مسکن بدهد.
■■فکر می کنید در حوزه مسکن ،نهادهای حاکمیتی باید کنترل
قیمت زمین ،خانه و اجاره را دست داشته باشند یا بازار آزاد؟
دولت در این زمینه اول می خواهد خودش را احصاء کند .در
داخل بافت ها و محدوده ها شناسایی کرده و پس از احصاء در
قالب آن ها برنامه ریزی کند.
■■یعنی بازار آزاد و بخش خصوصی کمترین دخالت را خواهد
داشت؟
آن ها اگر خودشان ساخت و سازی را انجام دهند ،خودشان هم بر
آن کنترل خواهند داشت .نمی شود به آن ها اعمال مدیریت شدید
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کرد ،مگر در قالب طرح های مرتبط با مسئله مالیات .مالیات می
تواند در این حوزه موثر باشد.
■■یعنی به نظر شما مالیات می تواند اهرم موثری در نظارت بر
بخش خصوصی باشد؟
ما طرحی را در این زمینه جلو بردیم ولی مشکالتی ساختاری بود
که مانع شد .قرار شد طرح چکش کاری بیشتری بشود و رویش
کار بشود .ما انگیزه را از انبوه سازان یا کسانی که در کار ساخت
و ساز بافت ها هستند یا با سرمایه گذاری مشارکت می کنند
و کار ساخت و ساز را انجام می دهند نمی گیریم .باید بازار
کار خودش را انجام دهد و ساختار خودش را داشته باشد .ولی
باید تهمیداتی هم در نظر گرفته شود تا حاکمیت نقش کنترلی
خودش را داشته باشد .مجموعه های خصوصی هم باید مالیاتشان
را پرداخت کنند.
■■گفتید که به طور مستقیم درگیر مسئله هستید .به نظر شما چه
مشکالتی در حوزه مسکن و مناطق نیازمند به آن با توجه به این
طرح و مسائل پیرامون آن وجود دارد؟
باید منابع تسهیالت مشخص شود .ما احتماال در تسهیالت ل َ ِ
نگش
خواهیم داشت .باید این ها به موقع به دست افرادی که ساخت و
سازها را انجام می دهند برسد که مشمول زمان نشوند.
بحث دیگر مسئله خود زمین است .توسعه شهرها نباید به سمت و
سوی خاصی برود .باید یک ساختار هم زمان برای آن مهیا بشود.
االن ساختاری مهیا نیست .به طور کلی فاکتورهای زیادی هست
که مهم هستند و باید به آن ها توجه بشود .اگر این فاکتورها را
مدنظر قرار ندهیم ،مثل مسکن مهر شاید دچار اشکال بشویم .مثال
ما رفتیم و بازدید کردیم و دیدیم مسکن مهری که در یکی از
استان ها ساخته بودند با شهر پنج ،شش کیلومتر فاصله داشت.
هیچ کس حاضر نبود به آن جا برود .االن همان ها همان جا رها
شده و در و پنجره ها را هم برداشته اند .یک سرمایه عظیمی از
دست رفته است.
■■در این جا بحث بودجه مسئله مهمی است .این بودجه به چه
صورتی اختصاص داده می شود؟
دولت باید الیحه و سازوکارهایش را ارائه کند .اگر نیاز به
اصالحاتی در قوانین باشد ،ما وارد عمل می شویم .ولی اگر مشکل
قانونی باشد ،دولتی ها باید الیحه بیاورند و ما بررسی کنیم و
مشکالتش را حل کنیم.
■■ایجاد مسکن مناسب در مناطق آسیب دیده بر اثر سیل و زلزله
چگونه پیش رفته است؟ برنامه و اقدامات مجلس را در این زمینه
بفرمایید؟
دولت با بنیاد مسکن که متولی این موضوع است ،در اکثر جاها
یک سری تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی امضا کرده اند .مثال
ده هزار واحد در استان سیستان و بلوچستان و ده هزار واحد در
استان خراسان جنوبی قرار است ،ساخته شود .این موضوع در
حاشیه کشور و مناطقه روستایی و جاهایی که به مسکن نیاز است
و درآمدهای پائینی دارند وجود دارد و باید سرریز کند و جلوتر
هم برود.
االن هم با حرکتی که دولت و ریاست جمهوری انجام داده اند،
طرح ملی مسکن ،این موضوع می تواند کارساز باشد و کمک
کند .آن ها دارند کار خودشان را انجام می دهند .در مناطق سیل
زده و استان هایی چون خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
و حاشیه کشور هم آن ها طبق برنامه ای مشخص دارند جلو می
روند .تجاربی هم از مناطق سیل و زلزله زده پیشین و مناطقی که
با بحران مواجه بوده دارند .در بنیاد مسکن هم تجارت خوبی وجود
دارد که می تواند عملیاتی بشود .این تجارب مستندسازی هم شده
که می تواند نتیجه بخش باشند.
■■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

اجتماعی
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■■از جزیره امنِ باخانمان ها تا بن بست سرد بی خانمانی
روناک فرجی
فعال حقوق زنان و کودکان

در مدنیتی که این روزهای ایران را آبستن حوادث طبیعی و
غیرطبیعی کرده است ،پدیده باال و پایین نشینی پیشینه ای به
عمر نیم قرن دارد و همه ما کمابیش با آن مواجه بوده ایم و
در جامعه با آن آشنا هستیم .پدیده ای که آماس کرده هویت
فرهنگی غلط و جامعه افسار گسیخته ای است که با بی تدبیری
و فشار اقتصادی توامان ،سبب شده در سال های اخیر شدت
بیشتری پیدا کند و پذیرش فاصله طبقاتی بین زندگی شمال
شهری ها با جنوب شهری ها برای هر دو گروه عادی شود .مدت
هاست نه جنوب شهری ها گالیه ای دارند و نه شمال شهری
هایی که روزبه روز فاصله خودشان را با جنوبی ها بیشتر و
عمیق تر می کنند.
این اختالف طبقاتی و این تضاد کالن ،نیازی به داده های
منحنی لورنز و یا آمارهای رسمی و غیررسمی ندارد ،کافی
ست از دروازه غار هر شهری در ایران تا لواسان همان شهر
قدم بزنیم و شاهد ِ
عینی سندهای زنده ای از چهره نابرابری و
بی عدالتی باشیم.
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منشا این باال و پایین نشینی بی شک توزیع نابرابر ثروت
و شکاف درآمدی در هر کشوری است ،اما با جمعیت ۱۹
میلیونی حاشیه نشین در ایران و در مقابل خرید و فروش
خانه های  ۴۰میلیاردی! گویا باید به علل مهم تری که در زیر
پوست کالن شهرهای ایران جریان دارد ،رجوع کرد.
اما این تضاد تنها در الیه بیرونی پوست شهر نمایان گر نمی
شود ،بلکه این معضل سیستماتیک ،در زیر پوست شهر آسیب
های جدی تری بر پیکره جامعه زده است .این تبعیض و تضاد
ظاهری که در نتیجه فقر شکل گرفته ،مسبب بزهکاری ،فحشا،
بیماری و مشکالت عمیق تر و دهشتناکتری بر شاکله جامعه
است.
چطور ممکن است در شرایط یکسان و فشار شدید اقتصادی،
زیر پونز نقشه شهر تهران عده ای برای خرید نان لواش کارت
یارانه شان را گرو بگذارند و اما در  باستی هیلز تهران ژامبون
گوشت گوزن ،معمولی ترین خوراکی سوپر الکچری ها باشد؟
متاسفانه به جز تضاد و تبعیض ،فقر و توزیع ناعادالنه ثروت ما
با یک پدیده هولناک مواجه هستیم به نام سفسطه آماری! که
کمتر کسی به آن اشاره کرده است.
این سفسطه آماری از روش محاسبه درست و واقعی بهره می
جوید اما با میانگین اشتباه و غلط انداز ،به طوری که درآمد
میلیاردی شهروندان باستلی هیلز نشین را با درآمد یک کارگر

روزمزد محله اتابک میانگین می گیرند و به همین جهت آمار
سفسطه آمیز به وجود می آید و سبب می شود داده های وهم
آمیزی به دست بیاید و از طرف دیگر آمار بیکاری را طبق
بانک جهانی محاسبه کرده و ارائه می دهند .یعنی در واقع یک
هزیان علمی شده را ارائه می دهند چرا که فقر را با یک فهم
به شدت ریاضی و روان شناختی در ذهن جامعه بارگذاری
می کنند در حالی که فقر یک ایده ،مساله و مفهوم اجتماعی
است به این معنا که ما نمی توانیم کلیت یک جامعه را بررسی
کنیم بدون آن که به شرایط زیست آن نظر کنیم و این شرایط
زیست یک تجربه معنایی ،عینی و زندگی روزمره است .همین
فروخواستن فقر و سفسطه آماری باعث شده که بحث روان
ِ
واقعی شکاف
شناسی مثبت گرا هم به وسط کشیده شده و درد
طبقاتی ،فقر ،بیکاری ،فحشا ،بزه و ...چندان به چشم نیاید .با
همه این تعاریف حدود پانزده میلیون نفر از جمعیت ایران در
فقر مطلق و خشن هستند ،این در حالی است که به جمعیت
دارندگان ثروت های مشکوک نیز اضافه می شود.
تاریخ هر جامعه نشان می دهد حدی از جرم ،جنایت ،بزه،
انحراف و ...در آن وجود دارد و بهنجار است ،اما وقتی برخی
عوامل ،مانند فقر و بیکاری و اختالف طبقاتی گسترش می
یابند ،تعدد این موارد نابهنجار و فزاینده می شود.
اگر در این جا بخواهیم شهر تهران را به عنوان یک کالن شهر
و پایتخت ایران مورد مثال قرار دهیم ،با نگاهی ساده به نقشه،
در می یابیم عمق این فاجعه ،بسیار بغرنج تر از آن که به ذهن
خطور می کند.
در کالن شهر تهران ،ارزان ترین خانه ها در جنوب شهر قرار
دارند در حالی که در مقابل آن ،خانه های لوکس و میلیون
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دالری در شمال قرار دارند .به گزارش ایسنا در تیرماه ،98
قیمت مسکن در جنوب شهر تهران رشد  150درصدی داشته
است ،و قیمت یک آپارتمان در محله های جنوب میانگین
 400میلیون تومان است .ایسنا با این که ادعا می کند این
رشد قیمت مسکن در جنوب شهر تهران به درصد رشد عقب
ماندگی این مناطق نسبت به شمال شهر و جبران این کاستی
انجامیده ،اما باید دید که در همین بازده زمانی رشد قیمت خانه
ها در شمال شهر تهران به چه میزان بوده است.
این در حالی است که در شهریور ماه  ،98به گزارش مرکز آمار
ایران ،متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکن در منطقه 2
تهران (شمال شهر ،محله های شهرک غرب و سعادت آباد) 20
میلیون تومان اعالم شده است .این آمار به راحتی نشان می دهد
که در مقایسه شمال و جنوب تهران ،همچنان شمال شهر پیش
رو در اشرافی گری و قیمت های نجومی برای مسکن است.
به همه این موارد ،باید امکانات این خانه ها ،موقعیت محله ها،
استحکام و اصولی سازی سازه ها و بسیاری فاکتورهای دیگر
را نیز افزود .خانه های لوکس شمال شهر تهران ،از خودپرداز
شخصی گرفته تا سقف متحرک ،در اختیار راحتی و به طبق
سلیقه ساکنانش پیش می رود .در حالی که جدا از فقدان چنین
فاکتورها و امکاناتی در جنوب شهر ،شاهد پدیده هایی چون
گور خوابی ،پشت بام نشینی و غیره هستیم.
آن چه که عیان است ،دود این آتش بی مسئولیتی به چشم قشر
محروم و فرودست جامعه می رود و گرمای آن نصیب طبقه
مرفه و باال شهرنشین می شود .همچنین در نهایت به شکاف
طبقاتی و دوقطبی شدن هرچه بیش تر جامعه می انجامد و
ظاهرا اراده ای نیز برای رسیدگی به آن وجود ندارد.

نمونه ای از معماری سنتی خانه ایرانی؛ عکس از سایت خشتان

اندیشه

■■سالمت روان در بافت معماری
پیمانیاریان
روزنامه نگار و نویسنده

بافت معماری خانه ها چه در جوامع صنعتی و غیر صنعتی بر
ِ
اثرات گوناگونی دارد.
رفتار ،روان و به تبع آن فرهنگ و جامعه
بی گمان معماری نشانه و بودنی از تنیدگی؛ شخصیت ،رفتار،
فرهنگ و نوع نگاه یک جامعه پویا و یا وادار به سکون اجباری
در زمان و مکان است ،بدین معنی که در جوامع ایستا که پویایی
در آن رخت بربسته ،انسان های آن جامعه در چارچوبی معین
گرفتار می شوند .انسانی که بیش ترین وقت خود را در جایی
به نام خانه سپری می کند ،او در بردارنده تعریفی در همان
چارچوب است .به این معنی که روان و سالمت تک تک افراد
جامعه در ِگرو مکانی ست که در آن جا خود را در آرامش می
یابند و یا نبود خانه ای به دور از الزمه های استاندارد ،آسودگی
دیگر معنایی ندارد .آدمی در هر جایی که باشد ،در ضمیر خویش
مطمئن از آن است؛ که باالخره جایی ،مکانی و خانه ای انتظار
او را می کشد تا اوقات فارغ از کار و اندیشه به غیر را کنار
بگذارد ،و به خویشتن خویش بپردازد و یا که اوقات خود را
با دیگر اعضای خانه و تبادل آگاهی از وضع و حال خویش
و اطرافی که در آن به َسر می برند ،به یکدیگر بگذراند .ما اگر
در این مقال جهان را به حال خود وابگذاریم و به ایران مصیبت
زده بپردازیم و بخواهیم به تأثیر معماری و فرهنگ شهرسازی بر
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روان جامعه آن نگاهی هر چند کوتاه بیاندازیم ،به نقطه هایی از
درد و در نهایت َسردرد خواهیم رسید .در ابتدا باید خاطر نشان
کنم که مسکن و معماری و فرهنگ شهرسازی امروز تا چه پایه
در ِگرو اقتصاد ویران امروز ایران که برآمده از انسداد سیاسی
و نیز تأثیر دین و مذهب بر آن است ،سوالی ست که نیاز به
پژوهشی میدانی و کتابخانه ای دارد .این مهم در ایران امروز در
ابعاد گسترده و مفید ،در حال حاضر امکان پذیر نیست .به این
دلیل که حاکمان فعلی هر نوع تحقیقی را با عینک تیره امنیتی
مورد ارزیابی قرار می دهند و همین سد و ممانعتی بزرگ پیش
روی هر پژوهشگری می گذارد.
در جایی که صلح ،امنیت و رفاه حداقلی وجود داشته باشد،
معماری آن بسیار متفاوت خواهد بود با جایی که با انواع
درگیری ها دست به گریبان است .پس معماری امروز،
بازتابانیدن نوع رفتار مردمان جامعه را در خود نهان دارد .به
عنوان مثال؛ معماری و شهرسازی جامعه ای که مسئولین آن
بیش ترین تالش خود را برای آرامش شهروندان خود به کار می
بندند با معماری و شهرسازی جایی که مسئولین مربوطه کمترین
توجه را در این امر بروز می دهند ،تفاوت هایی آشکار موجود
ِ
فرهنگ شهرسازی ایران قبل از
است .بر این مبنا معماری و
انقالب با ایران پس از آن تفاوتی آشکار و ُمحرز دارد.
شروع تغییر در نوع و سبک معماری ایرانیان از دوران پهلوی
اول آغاز شد و در پهلوی دوم شتابی روزافزون گرفت .در
آن زمان تحصیل کرده هایی که از اروپا و آمریکا به کشور
بازگشته بودند و برخی شان کمی قبل تر ،در زمان رضا شاه،
با سبک معماری غربی آشنا شده بودند ،در ایجاد معماری و
فرهنگ شهرسازی مدرن که رگه هایی از بافت سنتی-تاریخی
را در بیشتر آثار به جایی مانده از آنان ،نه تنها به وضوح می

توان دید ،بلکه تعهد در تنیدگی فرهنگ گذشته با روزگار وقت
را در سرلوحه کار آنان می توان ُجست .نمونه هایی از این
معماران می توان به استاد جیحون که سازنده آرامگاه بو علی
سینا ،خیام ،نادرشاه افشار ،فردوسی و کمال الملک بود و نیز
به حسین امانت می توان اشاره کرد  که برج شهیاد(آزادی) و
ساختمان زیبای میراث فرهنگی در تهران را ساخت ،اشاره کرد.
هر کدام از این معماران جدای از هنرمند بودن و ساختن بناهایی
ماندگار در تهران و دیگر جاهای ایران ،در پرورش دانشجویان
رشته معماری و تأکید بر آنان در نگرش و دید سودمندانه شان
از به کاری گیری ریشه و بافت معماری و فرهنگ گذشته،
بازتابی مثبت و بزرگ حتی در سراسر کشور ،در ساخت و ساز
خانه های مسکونی مردم پی ریزی شد .به گونه ای که بیشتر
خانه هایی که در آن دوران ساخته شد ،دوام و قابلیت زندگی
و اهمیت به آرامش از مهم ترین قابلیت های معماری آن بُرهه
از ساخت و سازها و بروز نوعی مدرنیته؛ در هم آمیختگی ای
از فرهنگ گذشته معماری این مرز و بوم و زمان خود را شامل
می شد  .هر چند در آن زمان از سوی برخی فعالین سیاسی که
بیشترشان هم ُمعمم بودند ،خُ رده به کسانی گرفته می شد که
فرهنگ معماری غرب را به کشور آورده اند.
اما نکته اساسی نگاشته ما مربوط به معماری و فرهنگ شهرسازی
و تاثیر آن بر سالمت روان تک تک افرادی ست که در جامعه
زندگی می کنند .بر این اساس رویارویی طراحی معماری و
روان شناسی انسان ،مبنای بحث ما است .صنعت طراحی داخل
و خارج خانه های ایرانی ،امروز وام دار دانش آموخته های
رشته معماری ای ست که خود در دام تبلیغات غیر کارشناسانه،
پرداخت رشوه در بُعدی وسیع و گونه گون و نیز عدم ساخت و
سازهایی غیرمسئوالنه ،غیر کارشناسی و فاقد رعایت هر گونه
آرامش و عدم خالقیت است .هر چند فاصله طبقاتی در این گونه
ساخت و سازها نیز بی تاثیر نیست .حاد بودن این مسیله حتی
تاثیری نامطلوب بر روان کودکان ،به دلیل نادیده گرفتن حق
بازی آنان ،چه در داخل خانه و یا محوطه ای که او باید در روز
بازی کند ،باعث به وجود آوردن فضایی دور از شادمانی برای
آنان و بزرگساالن و به تبع بروز تنش در بین افراد خانه و یا
خارج از آن شده است .پس از انقالب اسالمی تأکید بر هویت
اصیل ایرانی-اسالمی و رواج و نشر آن در جامعه و نیز رکود
ِ
اقتصادی نشأت گرفته از سیاست غلط
مسکن برآمده از سقوط
کشور ،ایرانیان روز به روز با خانه ها و آپارتمان هایی رو به رو
شدند که در چارچوب بسیاری از آنان ،هویت انسان به ُسخره
گرفته شد .این رویه آن چنان تحقیرآمیز و عاری از هر گونه
تجربه ی کاری و آکادمیک است که با فشار اقتصادی ،رفته
رفته مردم به این اندیشیدند که فقط چارچوبی به نام خانه برای
زندگی داشته باشند ،ولو آن که آن خانه فاقد دوام و قابلیت
زندگی داشته باشد .نمونه این نوع خانه ها می توان به مسکن
مهر اشاره کرد .مسکن مهر طبق نظر کارشناسان و نیز ساکنین
آن از بدترین نوع خانه هایی هستند که فاقد هر گونه امکان و
استاندارد الزم است  .نکته دیگری که در طی این چهل سال
اص ًال محلی از اِعراب نداشته است ،پرداختن به معماری ای که
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حوادث طبیعی و جنگ را در نظر بگیرد .بنابراین نتیجه آن را در
سیل و زلزله سال های  97و  98می توان ُجست .و همه ما شاهد
بودیم که در بیشتر مناطق زلزله زده و یا سیل زده تخریبی  80و
یا  90درصدی داشته است .در این جا این سوال پیش می آید که
دولت مردان کنونی ایران تا چه میزان به امنیت ،دوام ،آرامش
و زیبایی داخلی و خارجی خانه ها اهمیت می دهند؟ خانه ای
که انسان بیش ترین وقت خود را در آن جا می گذارند .الزم به
ذکر است که دوام و معماری در موازات هم پیش می روند .به
عبارتی دیگر در معماری اگر به دوام و قابلیت آن توجه نشود
در طراحی و استانداردهای آن باید شک کرد .و باز در این جا
شما را به مسکن مهر ارجاع می دهم.
در بیشتر خانه های قدیمی ایرانی حوض ،فواره ،ایوان ،زیرزمین
با شیشه های مشبک و اتاق هایی با پنجره هایی بزرگ و گاه با
شیشه هایی رنگی را می توان یافت .این دست از معماری جدای
از این که اوقاتی را که انسان ها در منزل به سر می بردند را فرح
بخش می نمود ،بلکه در اشعار شاعران گذشته و معاصر ما ،رمان
نویسان و نیز حتی ترانه سرایان ایرانی ،به ویژه در دهه پنجاه،
بازتابی اعجاب برانگیز ،روشن و قابل چشم گیر داشت .و این
به نوستالژی چند نسل از ایرانیان تبدیل شد .حتی در سینمای
قبل از انقالب با سریال هایی چون «دایی جان ناپلئون» مردم با
آن خانه و حوادثی که در آن فضا اتفاق می افتاد ،همزاد پنداری
ژرفی می کردند .اما فضای امروز خانه های ایرانی؛ درونی تنگ
و کوچک و عاری از هر ذوق و سلیقه و غیر دوام با برونی زشت
و تو سری خورده به نظر می رسند .و نیز نادیده گرفتن فضای
سبز برای تک تک افراد جامعه یکی دیگر از چالش های بحث
برانگیز است .در گذشته معماری خانه ها به گونه ای بود که
فضای بیرونی از دورنی را کام ًال جدا می کرد .فضای درونی در
بیشتر خانه ها وسیع بود و ساکنین آن احساس آرمش و رضایت
خاصی می کردند .به طوری که نوع معماری آن خانه ها ،انسان
را از طبیعت کام ًال جدا نمی کرد .مصالح به کار برده شده با
تماس با باد و برف و باران بسیار مقاوم بود .و در تابستان ها
خنک و در زمستان ها گرم و دل پذیر می نمود .ایرانیانی که
در چنین خانه هایی زندگی کرده اند ،با یادآوری آن ،نوستالژی
دارند .ولی امروز ما شاهد سربرآوردن آپارتمان هایی هستیم
که با نگاهی اجمالی به آن ها نه به فرهنگ گذشته پیوند می
خوریم و نه معماری مدرن را در آنان می توان سراغ گرفت .این
معماری دستخوش تحولی نزولی شده است .خانه های کوچک با
پنجره هایی بسیار کوچک تر و محقر و ساخت شهرک هایی که
آپارتمان ها در دو قدمی هم مثل قارچ سر از خاک درآوده اند،
حتی فضای خصوصی افراد را نیز به مخاطره انداخته اند.
توجه به معماری و فرهنگ شهرسازی آن چنان مهم است که
همواره تنیدگی رابطه بین طراحی و روان شناسی را به ما یادآور
می شود .آیا دانش آموخته های رشته معماری ما با دیگر دانشگاه
های جهان در تعامل و همکاری به سر می برند؟ جواب تا
حدودی منفی است .زیرا رابطه و همکاری ای هم که اگر وجود
داشته باشد در فضایی امنیتی خالصه می شود و در نهایت خود
مانع بزرگی برای عدم رشد در این رشته مهم دانشگاهی است.

حصاری که حکومت فعلی به دور خود تنیده ،افول روزافزون هر
امری ولو معماری را سبب شده است.
چالش استرس امروز بُعدی جهانی دارد ،اما در ایران مصیبت زده،
دو چندان خود را نشان داده است .استرس ناشی از طرح ها و
فرم های غیرکارشناسی و غیر مسئوالنه ساختمان ها و فضاهای
ضعیف باعث روند تصاعدی تنش و ترس در بین مردم شده است.
امروز درصدی بسیار کم و آن هم مابین قشر مرفه جامعه به طراحی
و معماری داخل خانه ها اهمیت می دهند .محیطی که انسان می
سازد ،به آن محیط هویت و معنا می بخشد .بخش بزرگی از آن
وجودی است که هم چون تکه ای به جا مانده ،هر دم چشم هر بیننده
ای را مفتون و یا آرامش عطا می کند .اما ساخت و سازهای بی
سابقه ،زشت و در نوع خود رعب آور و بی بنیاد ،آسیبی جدی به
معماری و فرهنگ شهرسازی در ایران زده و به پیروی آن روان
ساکنان آن را به مخاطراه انداخته است.
برای درک این که تا چه پایه از نظر روانشناختی ،معماری و
طراحی داخلی و خارجی خانه ها بر انسان تأثیر می گذارد ،مهم این
است که در همان ابتدا دست کم در یک سطح اساسی ،اثرات روان
شناختی محرک های خاص بر مغز انسان را درک کنیم .انسان به
عنوان موجودی متفکر در ساده ترین شکل خود لذت را همواره
جستجو می کند .سرآغاز این لذت در انسانی شکل گرفت که در
جستجوی پناهگاه ،غذا و جفت گیری در دنیای مدرن بود .هر چند
این لذت از دیر باز بوده ولی با دنیای مدرن معنی دیگری برای خود
به ارث گذاشته است .لذت یک احساس است .خوشبختی ،رضایت
و لذت بردن از زندگی در همان لذت از عبور لحظه ها معنی می
شود .اما با این حال ،راه هایی که می تواند این احساس را بدست
آورد ،ذهنی هستند و به عنوان منافع ما انسان های تکامل یافته،
زیرا منابع موجود ما در درازای زمان دست خوش تغییر شده اند.
به عنوان مثال استرسی که انسان مدرن تجربه می کند با استرسی
که انسان های اولیه داشته اند ،در نوع خود متفاوت است .آن ها
در ارتباط با شکار و آب و هوا همواره استرس را تجربه کرده اند
و ما در ابعاد مختلف ،از جمله معماری و طراحی داخلی و خارجی
خانه ها استرس را همواره رو به روی خود داریم .البته استرس از
نظر شخصیتی نیز متفاوت است .کسی که دغدغه یافتن نوع و فرم
شیرآالت خانه اش دارد با کسی که در پی یافتن فقط سرپناهی
برای گذران زندگی اش می باشد و فشار اقتصادی او را وادار به
زندگی در هرجایی می کند ،خیلی متفاوت خواهد بود .اگر در این
ارتباط سری به آمار خودکشی ها در ایران بزنیم طبق آخرین آمار
و اطالعات درج شده؛  73درصد از خودکشی ها در ایران ،مربوط
به حاشیه نشینان است( .)1در واقع بیشترین آمار خودکشی مربوط
به قشر فراموش شده است .پس بی ُگمان این را به ما یادآوری
می کند که نوع استرس را باید در زمان و مکان ارزیابی کرد .هر
چند استرس عواملی اعم از ترافیک ،شغل و روابط بین انسان ها
را نیز شامل می شود ،اما نوع معماری و ساخت و ساز خانه ها نیز
بر سنگینی آن می افزاید .بنابراین استرس به یک عامل برجسته در
زندگی مدرن و سالمتی تبدیل شده است .حال اگر در معماری و
فرهنگ شهرسازی اگر روان آدم های یک جامعه را در نظر نگیریم
و بر این مبنا به ضلع لذت ،گذران مطلوب و استفاده بهینه روانی از
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خانه و حتی محل کار مانند رنگ ،خالقیت و غیره را مانند هر مسئله
دیگری نادیده بگیریم ،ما با تنش های پنهان و آشکاری رو به رو
خواهیم شد ،که بخش بزرگی از آن در استرس ناشی از بی اهمیت
انگاشتن و نپذیرفتن و هم پا نبودن با زندگی مدرن ،در زاویه دید
معماری و طراحی است .این مهم حتی در مورد معماری گذشته نیز
با تعریفی بر مبنای زمان و مکان ِصدق می کند .هر انسانی برای
ساخت و یا اجاره یک مسکن در همان وهله نخست به طرح ،وسعت
استفاده و زیبایی آن توجه می کند .و در کنار این توجه همان فرد از
نظر مالی و جغرافیایی و نیز فرهنگی ،که خاستگاه ذهنی او را شامل
می شود ،را نیز در نظر می گیرد .و مرکز طراحی شهری و بهداشت
روانی در ایجاد روند بهبودی رو به رشد معماری شهری مطلوب و
در موازات آن نظارت بر بهره برداری مطلوب ،تعادلی هم پا در
زمان و مکان را بی شک ایجاد خواهد کرد .رویکردی که تمرکز
تفکر سیاست و برنامه ریزی عملی برای پشتیبانی سیاست گذاران،
برنامه ریزان ،طراحان و توسعه دهندگان برای بهبود سالمت روان
در طراحی و معماری شهری و بهداشت روان کمک حالی بسیار
مؤثر در پی خواهد داشت .در راستای سالمت روان باید به مکان
های سبز ،مکان های فعال ،اماکن اجتماعی و مکان های امن خوب
و مفید و پایدار برنامه ریزی شوند .کابرد مضامین فوق را اگر در
طراحی و معماری شهری و نیز حتی روستاها و در نظر گرفتن
فرهنگ و نیز پیوند آن با گذشته ،تاثیری به سزا در سالمت روان
یک جامعه دارد .این مضامین را می توان به شرح زیر تعریف کرد:
فضای سبز؛ روابط مهمی در بین فضاهای سبز قابل دسترس وجوددارد ،و به نظر می رسد که دسترسی سالمت روان و بهزیستی به
تنظیمات طبیعی در محالت و در دوره روزمره مردم به بهبود و
نگهداری سالمت روان و بهزیستی کمک می کند.
فضای فعال؛ ورزش و سالمت روان ارتباطی تنگاتنگ دارند.در طراحی شهری باید به ایجاد مکان های ورزشی در فضاهایی
مناسب اهمیت داده شود ،تا فعالیت های بدنی در زندگی روزمره
می تواند به ادغام ورزش ،تعامالت اجتماعی و احساس تعامل در
امور روزمره مردم در ارتقاء سالمت روان مثمرثمر باشد.
فضای دادرسی؛ طراحی شهری باید تعامل مثبت ،ایمن و طبیعیبین مردم را تسهیل کند و احساس اجتماع ،ادغام و تعلق را ارتقاء
بخشد .این شامل گروه های بالقوه آسیب پذیر مانند پناهندگان،
مهاجران ،جوانان و افراد ُمسن با درگیری چند جانبه از مشاهده
منفعل به مشارکت فعال ،مکان های عمومی جالب ،انعطاف پذیر
و قابل دسترسی مهم هستند و ایجاد آن ها باید شهروندان را در هر
مرحله از طراحی درگیر کند و توسعه بخشد.
فضای امن؛ احساس امنیت برای سالمت روان افراد ضروری است.تندرستی و احساس امنیت و راحتی در اطراف خود از معماری خانه
ها گرفته تا طراحی شهرسازی ،رابطه های علت و معلولی دارند.
این مضامین رابطه های تنگاتنگی در زندگی ما دارند .در چهل
سال حاکمیت رژیم خودکامه فعلی در ایران به چه میزان به این
چهار مضامین فرهنگ شهرسازی اهمیت داده است؟ و ما تا چه پایه
آشنایی با مفهوم این مضامین داریم؟
هر آن چه که در ایران امروز می بینیم بی رونق شدن کیفیت زندگی
است.

اجتماعی

عکس از تابناک

■■تبعاتفرهنگیحاشیهنشینی
ماری محمدی
فعال حقوق بشر

مسکن یکی از حقوق جهان شمول و بدون استثناء ،برای تمامی
بشر است و عالوه بر تاکید بر این حق در حوزه حقوق بشر،
مزلو( ،)۱در حوزه روان شناسی در بیان سلسله نیازهای انسان،
مسکن را جزو اولین نیازهای اساسی انسان برمی شمرد .عدم
تحقق این حق و نیاز بشر ،مضاف بر این که مجال اندیشیدن به
موضوعات اساسی و حساسیت های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
را از انسان سلب می کند ،بستری برای بروز و تشدید مشکالت و
آسیب هایی در حوزه های گوناگون فراهم می آورد که در همین
نوشتار به آن ها اشاره خواهد شد.
مهاجرت ،حق مسکن و حاشیه نشینی
هر شهر دارای یک آستانه جمعیتی است .نظریه های متفاوتی برای
توضیح و علت یابی پدیده مهاجرت ارائه شده است .اما به هر
روی ،مهاجرت های بی رویه و سازمان دهی نشده یکی از عمده
دالیلی است که موجب می شود جمعیت یک شهر به بیش از
ظرفیت آن افزایش یافته و باعث خلق پدیده ای به نام حاشیه
نشینی شود .افزایش بیش از حد تراکم جمعیت ،کیفیت کنترل و
مدیریت شهری توسط ارگان های ذی ربط را تحت الشعاع قرار
می دهد .مع هذا ،برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از
افزایش بی رویه تراکم جمعیت شهرها ،توجه و رسیدگی به مناطق
حاشیه ای باید یکی از اولویت های مدیریت شهری باشد .چرا که
حاشیه بر متن تاثیرگذار است و دست کم برای حفظ متن شهر
از مشکالت و معضالت بیشتر ناشی از حاشیه نشینی ،تمهیدات
و اقدامات الزم و کافی برای رفع محرومیت های حاشیه نشینان
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اتخاذ شود.
مهاجرت ممکن است از روستا و یا از شهرستان ها و حتی سایر
کشورها ،بطور اخص کشورهای مجاور ،به شهرهای بزرگ
صورت گیرد .همچنین ،ممکن است بدلیل تغییر شرایط خانوار،
عموما شرایط اقتصادی ،شاهد مهاجرت اجباری از مناطق مرکزی
و داخلی شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه ای باشیم که از آن تحت
عنوان مهاجرت معکوس یاد می شود.
عالوه بر مسائل اقتصادی ،مسائل فرهنگی ،اجتماعی و حتی
سیاسی و روان شناختی نیز در پس زدن و سوق دادن مهاجران به
مناطق حاشیه ای کالن شهرها دخیل هستند.
میزان تمکن مالی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در دسترسی به
حق مسکن مناسب است .طی سالیان اخیر از یک طرف با سیر
صعودی قیمت مسکن با شیب تند ،و از طرف دیگر با ثابت ماندن
یا کاهش درآمد مردم در ایران مواجه بوده ایم.
در این شرایط ،بدیهی است که عده ای از حق برخورداری از
مسکن محروم می شوند و ممکن است بی خانمان شده و حتی
آن چنان که دیدیم به گورخوابی و موارد مشابه آن روی آورند.
عده ای دیگر از طریق جابه جایی به مسکنی دیگر با قیمتی کمتر،
با کاهش کیفیت مسکن روبه رو می شوند.
مناطق عرضه کننده مسکن های با قیمت کمتر عموما در بخش
های حاشیه ای شهرها ،بطور اخص شهرهای بزرگ ،قرار دارند.
این خانه ها نه تنها کیفیت پایین تری نسبت به سایر مساکن
دارند ،که به سختی می توان نام مسکن را بر آن ها نهاد .عالوه
بر وضعیت بسیار نامساعد این خانه ها ،شرایط اسفناک مناطق
حاشیه ای دشواری های حاشیه نشینان را تشدید می کند .حاشیه
نشینان به رغم نیاز بیشتر و مبرم به توجه شهرداری و سایر
سازمان های اجتماعی ،فرهنگی و حفظ امنیت آن ها ،به دست
فراموشی سپرده شده اند.
از ویژگی ها و شرایط محالت و مناطق حاشیه ای و نیز موارد
نقض حقوق بشر به طور گسترده تر و شدیدتر که ساکنان مناطق
مذکور با آن دست به گریبان اند ،می توان موارد ذیل را نام برد:
-مشکالت اقتصادی همچون فقر ،مسکن نامناسب ،کمبود درآمد،

بیکاری و یا اشتغال به مشاغل کاذب همچون دست فروشی،
فروش آهن آالت ،سیگار فروشی و داللی.
مشکالت و معضالت اجتماعی و فرهنگی همچون عدم امنیتجنسی و جنسیتی زنان ،وفور فروش مواد مخدر و اعتیاد به
مواد مخدر در بین زنان ،مردان و کودکان ،تن فروشی ،کودک
همسری ،فروش نوزادان ،خشونت های خانگی ،وجود انواع بزه از
جمله سرقت و قتل
مشکالت زیستی همچون عدم مراکز تفریحی جهت حفظ وافزایش سطح نشاط جمعی ،نبود یا کمبود فضاهای سبز ،عدم
دسترسی آسان به وسایل نقلیه عمومی
مشکالت آموزشی همچون نبود مراکز تربیتی و فرهنگی برایسپری کردن اوغات فراغت کودکان و نوجوانان ،محرومیت از
تحصیل
مشکالت بهداشتی همچون دسترسی به مواد شوینده ،عدمدسترسی آسان به مراکز پزشکی همچون درمانگاه ،بیمارستان،
داروخانه و آزمایشگاه ،نبود سیستمی مناسب و کارآمد برای جمع
آوری زباله ها
عادات غلط اجتماعی و فرهنگی ،ناهنجاری ها و بزهکاری هایِ
معضالت آسیب زای اجتماعی در مناطق حاشیه
عدیده ،آسیب ها و
ای محصور نمی ماند و به صورت سیال قابلیت انتقال به بخش
های دیگر شهر را دارا هستند .چرا که به هر نحو ،افراد در طول
زندگی خود با دیگر شهروندان در نقاط مختلف یک شهر به دالیل
گوناگون در ارتباط هستند .از این گذشته ،در موارد بسیاری محل
وقوع بزه در مناطق غیرحاشیه ای توسط حاشیه نشینان رخ می
دهد.
این جاست که می توان درک کرد تاثیر حاشیه بر متن غیرقابل
اغماض است .در این جا بایستی متذکر شد که تحقق حقوق
شهروندی و حفظ کرامت انسان ها نیز در کنار رفع نیازهای اولیه
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آن ها بسیار حائز اهمیت است.
نسبت محرومیت زایی و جرم زایی
محرومیت نسبی و جرم با یکدیگر رابطه مستقیم دارند .بنابراین،
یکی از راه های جرم زدایی کاهش محرومیت هاست و نه مجازات
های خشونت آمیز و غیراستاندارد که موجب بروز بیماری های
روحی و روانی و جری تر نمودن آنان در تکرار جرم و ادامه چرخه
خشونت در جامعه می شود.
نمونه ای از بزهکاری های پر رونق و مسبوق به سابقه در مناطق
حاشیه ای تولید موادمخدر توسط اشخاصی که امکان تحصیل علم
و مهارت برای آنان فراهم نبوده ،است و محصوالت آن به بخش
های مرکزی استان ها و شهرها انتقال یافته و به فروش می رسد.
از یک طرف ،مصرف مواد مخدر برای مصرف کنندگان و خانواده
هایشان مشکالت جدی بوجود می آورد و حتی زندگی شان را بر
باد می دهد .و از طرف دیگر ،تولیدکنندگان مواد مخدر در صورت
شناسایی و بازداشت به اعدام محکوم شده و خرده فروشان نیز به
حبس های طوالنی مدت که تفاوت چندانی با معدوم شدن ندارد،
محکوم می شوند .این در حالی است که استراتژی محرومیت
زدایی که قادر است از قربانی شدن و آلوده شدن مصرف کنندگان،
تولیدکنندگان و فروشندگان مواد مخدر جلوگیری کند ،به عنوان
بهترین و کارسازترین راه کار پیشگیری از وقوع جرم باید در
اولویت قرار گیرد .اما شوربختانه در مقام عمل ،طی پروسه برنامه
ریزی در اغلب موارد راه کارهای اتخاذ شده ،حکم پماد موضعی
برای رفع عالئم بیماری های جدی و عمیق را دارند.
پانوشت ها:
 - 1آبراهام َهرولد َمزلو(متولد  ۱۹۰۸میالدی) پدر روان شناسی انسان گرا،
مبدع نظریه "سلسله مراتب نیازهای انسانی" است.
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گفتگو
■■بی خانمان ها و فاکتور هویت جنسی؛
گفتگو با یک شهروند
رضوانهمحمدی
فعال برابری جنسیتی

قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر ،حق داشتن مسکن
مناسب را برای همگان از زن ،مرد و کودک الزامی می داند.
این حق در اعالمیه جهانی حقوق بشر(  )1948و میثاق بین
المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی(مصوب  )1966به
رسمت شناخته شده است .این موضوع به حدی اهمیت دارد که
سازمان ملل متحد ،گزارشگر ویژه ای نیز به آن اختصاص داده
است .همچنین در اطالعیه رسمی شماره  21این سازمان درباره
حق داشتن مسکن مناسب ،یک بخش مجزا را به افراد بی خانمان
اختصاص داده است.
این سند در همین باره تصریح می کند که برخی گروه های
اجتماعی و یا افراد به دلیل تبعیض ،مورد ننگ واقع شدن و یا
ترکیبی از چند عامل ،دشوارتر از دیگران می توانند به مسکن
مناسب دسترسی داشته باشند و دولت ها باید به این گروه های
آسیب پذیر توجه بیشتری کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افراد بی خانمان می گوید:
«شاید بارزترین و شدیدترین نشانه  ،فقدان احترام برای رعایت
حق مسکن مناسب باشد» .علی رغم آن که هیچ تعریف جهان
شمولی برای واژه بی خانمان وجود ندارد ،اما سازمان ملل
تعریف مشخصی برای این افراد دارد« :خانواده های بدون
سرپناه که اموال محدودشان را با خود حمل می کنند و در خیابان
ها ،راهروها ،اسکله ها و هر مکان دیگری به شکل کم و بیش
تصادفی می خوابند».
نبود یک توافق جهانی در تعریف واژه بی خانمان ،سبب شده
است که داده های محدودی درباره مقیاس این پدیده در دسترس
باشد و همین امر نیز مانع از ایجاد استراتژی منسجم برای
جلوگیری از این پدیده می شود.
به باور گزارشگر ویژه این موضوع ،فقر مهمترین عامل مشترک
در میان افراد بی خانمان است و فاکتورهای دیگری همچون
بیکاری ،نبود سیستم تامین اجتماعی ،نبود مسکن ارزان قیمت،
جابه جایی اجباری ،درگیری ها و بالیای طبیعی همچنین عدم
توجه به آسیب پذیرترین گروه های جامعه نیز تاثیرگذار هستند.
در یکی از آخرین آمارهایی که سال گذشته توسط شهردار سابق
تهران ارائه شده ،تنها شهر تهران پانزده هزار بی خانمان را در
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خیابان های خود جای داده است و این آمار فارغ از دیگر کالن
شهرهای ایران است .منابع رسمی ظرفیت گرمخانه های تهران
را تنها پنج هزار نفر اعالم می کنند و این به معنای بیش از ده
هزار نفر بی خانمان و بدون سرپناه است.
افراد جامعه «ال.جی.بی.تی» نیز سهم مشخصی از این جمعیت را
به خود اختصاص داده اند .بنا به آمار موسسه ویلیام( )1در ایاالت
متحده 1.6 ،میلیون جوان در این کشور تجربه بی خانمانی داشته
اند که  40درصد از این افراد متعلق به جامعه «ال.جی.بی.تی»
هستند ،این آمار در حالی است که جمعیت نوجوانان « ال.جی.
بی.تی» در این کشور ،تنها  7درصد تخمین زده می شود.
براساس این مطالعه 46 ،درصد از نوجوانان « ال.جی.بی.تی»
بی خانمان ،به دلیل عدم پذیرش گرایش جنسی و یا هویت
جنسیتی خود توسط خانواده طرد شده اند 43 ،درصد از آن ها
توسط خانواده هایشان از خانه بیرون انداخته شده اند و 32
درصد نیز در در خانه تجربه خشونت فیزیکی ،عاطفی و یا آزار
جنسی داشته اند.
همچنین براساس پژوهش انحمن استون وال در بریتانیا ،یکی
از قدیمی ترین انجمن های « ال.جی.بی.تی» در این کشور،
نزدیک به  60درصد « ال.جی.بی.تی»های بی خانمان اظهار
داشته اند که گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی آن ها مستقیما
با بی خانمانی آن ها در ارتباط است.
پژوهش دیگری در همین کشور توسط موسسه آلبرت کندی
تراست( ،)2اظهار می کند که ،نزدیک به  45درصد نوجوانانی
که بی خانمان شده اند از خانواده های مذهبی ،عمدتا مسیحی و
مسلمان ،هستند.
تجربه زندگی در خیابان برای افراد جامعه « ال.جی.بی.تی» پس
از خروج از خانه نیز متفاوت با دیگران است و معموال برای
یافتن سرپناهی که آنان را بپذیرد و یا به آنان احترام بگذارد،
دچار مشکل می شوند .این افراد در زمان زندگی در خیابان نیز
بیش از سایرین در معرض خشونت و آزار قرار دارند)3(.
تمامی این آمار و ارقام مربوط به ایاالت متحده و بریتانیا است،
یعنی کشورهایی که نه تنها همجنس خواهی در آن ها قانونی،
بلکه افراد همجنس نیز می توانند با هم ازدواج کنند .در نبود
منابع مستقل و آمارهای رسمی در ایران هرگونه اظهارنظری در
این زمینه ،غیردقیق است.

در ادامه یک همجنس گرای ایرانی از زندگی خود در خیابان
می گوید:
رضا ،همجنس گرای  33ساله ساکن تهران ،که تجربه یک سال
زندگی در خیابان های این شهر را داشته ،از تجربه خود با هیراد،
فعال «ال.جی.بی.تی» ساکن ایران ،که تهیه این گزارش با کمک
وی ممکن شده است ،سخن می گوید .رضا از  9سال قبل مستقل
از خانواده زندگی می کند و یک سال اول را در خیابان گذرانده
است.
■■رضا جان چه اتفاقی افتاد که شما مجبور به ترک خانه شدی؟
خانواده می خواستند که من ازدواج کنم و با فشاری که  روی من
می آوردند ،از حس و حال و گرایشم درکی نداشتند .آدم های
مذهبی ای که می خواستند ،مثل خودشان زندگی کنم .بعد چند
سال اصرار برای ازدواج ،من دیگه تحملش را نداشتم و تصمیم
گرفتم که به خانواده خودم از گرایشم بگویم.
پدرم گفت ازدواج کن .گفتم نمی توانم .گفت خب دلیلت چیه
گفتم دلیلم این است که چیزی که من هستم را شما درک نمی
کنید و چیز بدی می دانید .پرسید مثال چیه؟
گفتم من به جنس مخالفم حسی ندارم و دوست دارم با همجنس
خودم یک زندگی داشته باشم .پدرم هم لطف کرد یه افسری
جانانه زد زیر گوشم(پوزخند می زند) و این شد که چند مدتی
تحت فشار آن ها بودم .بعد از آزمایش و این ها.
■■برای آزمایش شما را بردند؟
آره بردند آزمایش پزشکی قانونی که ببینند آسیب دیدگی جنسی،
چیزی دارم یا نه.
بعدش خب من تا اون موقع با کسی رابطه نداشتم چون می
ترسیدم .خانواده حتی بدون حضور من برای من خواستگاری
رفتند و به من فشار می آوردند .من هم جداگانه رفتم با خانواده
دختر صحبت کردم و گفتم این ها سرخود آمده اند و من دوست
ندارم ازدواج کنم.
یک مدت تحت هر شرایطی ،کال داشتم کتک می خوردم .دیدم
هیچ کس حمایتی از من نمی کند .یک روز رسیدم خانه و از در
که وارد شدم .زدند توی سرم و من بی هوش شدم .وقتی که به
هوش اومدم .فهمیدم سه روز در این حال بوده ام و دست و پای
من جوری شده بود که تا مدتی اصال نمیتوانستم توی خونه راه
بروم .بعد فهمیدم پدر و برادرهایم در بیهوشی من را یک کتک
اساسی زده اند.
■■بعد تصمیم به خروج از خانه گرفتی؟
تصمیم گرفتم در خانه نمانم .نه محبتی می دیدم نه کسی درکم می
کرد و تنها به فکر این بودند که عقاید خودشان را به من تحمیل
کنند .بعد از دو سه ماه که توی خانه خوابیده بودم و بعد این همه
فحش و منت .از خانه خارج شدم و نمی خواستم پیش فامیل یا
دوستی بروم چرا که کسی نبود که بدون منت به من کمک کند.
اولین جایی که به ذهنم رسید یک قبرستان قدیمی بود .دیوارها
کاهگلی بود .یک جورایی واقعا خوفناک بود .تنها جایی که از
گزند دیگران و ماموران به ذهنم رسید می توانم در امان باشم.
قبرستان بود .وقتی وارد قبرستان شدم اول خیلی می ترسیدم
اما رفتم جلوتر و خیلی خسته و گشنه بودم و رفتم مابین دو تا
قبر که کمی سرسبز بود ،بخوابم .ترسناک بود اما یک صدایی
درونم گفت که راحت بخوابم و جای همه ما یک روزی همین
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جا خواهد بود.
من یک سال تمام در قبرستان و پارک ها می خوابیدم .خوراکی
هم نداشتم .از میوه های درخت ها وابسته به فصل می خوردم.
مثال درخت توتی چیزی بود .وزنم آمده بود روی  55کیلو .خیلی
ضعیف بودم و احتمال زنده بودنم یک درصد بود .بعد یک کاری
پیدا کردم و بعد از چند وقت صاحب کارم از ظاهر خاکی من
سوال پرسید .گفت تو خانه نمیری بخوابی؟
گفتم یه جریانی هست که کسی برام ارزش قائل نشد و منم از
خانه آمدم بیرون .باهام حرف زد و حسم را درک کرد .برایم
یک خانه گرفت با وسایل و با کارکردن پیشش ،قسطی پولش
را دادم .بعدها که از دنیا رفت من باز هم بیکار شدم اما دیگر یک
سرپناه برای خودم داشتم و هم چنان جرات نمی کردم حسم را به
کسی بگویم و با کسی باشم و هنوز هم مستقلم ،اما تنها هستم.
شب ها توی قبرستان بودم و روزهایی که بیکار بودم توی
پارک می خوابیدم .چون اگر شبها توی پارک بخوابی احتمال
آزارجنسی وجود دارد اما توی قبرستون کسی مزاحمم نمی شد.
کسی را دیدی که شرایط تو رو داشته باشد و در خیابان بخوابد؟
توی پارک که دیده می شد .می دیدم کسانی که هم حس های
خودم بودند .می دیدم که این ها را اذیت می کردند و یا به زور
می بردند برای تجاوز جنسی.
■■توسط پلیس یا بسیج بازداشت شدید؟
یک شب که توی پارک خوابیده بودم ،چون می خواستم تجربه
کنم توی پارک خوابیدن به چه شکل است .پلیس من را گرفت
و یک شب بازداشتگاه خوابیدم .دنبال پرونده ای از من بودند و
واقعا خوب شد که گرایش من را نفهمیدند .چون پلیس های
ایران اگر بفهمند گی یا ترنس هستی مطمئن باشید به شما تجاوز
هم می کنند.
ظاهر من گرایشم را نشان نمی داد و گفتم که بی خانمان هستم
و برای همین فکر کردند شاید دزد هستم یا پرونده ای دارم اما
صبح آزادم کردند.
■■اگر دوست داری به این سوال جواب بده ،آیا در آن مدت
هیچوقت کار جنسی انجام دادی؟
من از وقتی که از خانه خارج شدم ،سعی کردم گمنام بمانم و
همیشه کار کردم و تالش کردم وارد کار جنسی نشوم .همیشه
دنبال کسی بودم که به درد هم بخوریم و با هم زندگی کنیم اما
متاسفانه توی ایران امکانش نیست.
■■کسی را میشناسید که او هم به دلیل گرایش یا هویت جنسیتی
خود از طرف خانواده طرد شده باشد و در خیابان باشد؟
در ایران خب زیاد اتفاق می افتد که از خانواده به دلیل گرایش
طرد می شوند و متاسفانه به دلیل ظاهرشان نمی توانند کاری هم
پیدا کنند و مجبور به کار جنسی می شوند تا به این شکل مستقل
بشوند .توی ایران متاسفانه زیاد هستند این آدم ها.
■■حرف آخری داری؟
حرف آخر این که ماها واقعا در کشوری زندگی می کنیم که
کسی به فکرمان نیست و ترس صبح تا شب ما یک طناب دار
است .امیدوارم یک روزی برسد که آزادانه کنار کسی بتوانم
زندگی کنم .آرزو زندگی آزادانه را برای همه حس هایم دارم.
■■تشکر بابت وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

اجتماعی

■■خانه؛ مامنی پر درد

مجید ُد ّری
فعال حقوق بشر

در اين محل نمي توانى چيزى پيدا كنى ،بايد بروى پايين تر.
اين جمله مشتركي است كه در اكثر امالكى ها به شما خواهند
گفت و در نهايت با نگاه دلسوزانه اى بدرقه ات مي كنند .معضل
مسكن چنان يقه قشر ميانى جامعه را سفت چسبيده كه خانه دار
شدن را به رويايى دست نيافتنى تبدیل كرده است.
بنا به آمار رسمى انتظار خانه دار شدن از  ١٧سال به  ٥٢سال
افزايش يافته( )1و اين يعنى  سياست هاى  دولت ،فاجعه بار
بوده است .البته نگاهى به وضعيت گذشته هم نشان از شكست
سياست هاى تحميلى مى دهد .رییس جمهور سابق ،احمدى نژاد،
با مسكن مهر تمام توان خود را به خرج داد تا شايد معجزه اى 
رخ دهد اما اين درمان خود منجر به تورم شد .روحانى در نهايت
آن را زنجيرى بر پاى دولت ناميد كه مانع پويايي برنامه هایش
شده است .اما هيچ وقت راهكار خاص خودش را هم اعالم نکرد!
در ميان اين سياست هاى شکست خورده و تورم افسار گسيخته
آن كه قربانى مي شود ،مردم است .طبقه متوسط كه طى ضربه
هاى قبلى ضعيف شده بود ،اكنون ضعيف تر از گذشته با پايين
رفتن از طبقه اش سعى در زنده نگه داشتن خود دارد .او كه
اميد خود را براى تهيه خانه از دست داده و دخل و خرجش با
هم نمي خواند ،صرف دو شغله شدن(آن هم با روی آوردن به
شغل های كاذب) است و براى تهيه مسكن به مناطق پايين تر
شهر مي رود .طبيعتا تقاضا در اين مناطق افزايش پيدا كرده و
قيمت ها باالتر مي رود .قشر ضعيف هم سرخورده تورم باال
و گرانى  افسارگسیخته ،مجبور به ترك  منطقه اش مي شود.
چاره اى نمى يابد جز آن كه مهاجرت معكوس داشته باشد ،اما
نه از سر رضايت .چرا كه وضعيت كار در شهرهاى كوچك،
بدتر از شهرهاى بزرگ است .اما فشار شهرهاى بزرگ راه را
به رويش مي بندد .عده اى ديگر نيز چاره را در حاشيه نشينى 
مي بينند .حاشيه نشينى  سرآغاز معضل اجتماعى  و خصوصا
مشکالت عمیق شهري است .اعتياد ،دزدى ،كودكان كار و. ...
او كه چيزى براى از دست دادن ندارد ،به مناطق باالتر مي رود
و حتی عده ای به زورگیری یا اصطالح ًا "خفت گيرى" روی
می آورند .مراجعه به آمار رسمى نشان از افزايش اين معضل
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دارد و در وهله اول عدم امنيت نتیجه اين روند است .امروز در
شهرهای بزرگ ،كمتر كسى هست كه طعم قاپیده شدن گوشى 
اش را نچشيده ،يا وسايل اتومبيلش به سرقت نرفته و اين عدم
امنيت را حس نكرده باشد .الزم به ذكر است كه اين فقط يكى 
از داليل است و الزاما مشمول قشر خاصى نيست.
حاشيه هاى شهر پر شده از افرادى كه زمانى مي توانستند هزينه
هاى  خود را تامين كنند .افزايش سرسام آور قيمت مسكن،
سرپناهى كه مى توانست در آن بياسايد را تبديل به معضل كرده
است .از آن سوى مافياى مسكن دست در دست مافياى قدرت،
سرخوش از به نتيجه رسيدن زحماتش! بدون هر احساس خطرى 
از برخورد قانونى فربه تر شدند و فاصله طبقاتى را افزايش دادند
تا شهرهاى بزرگ مكان خلوت ترى براى زندگی شان باشد.
از طرف دیگر ،افزايش میزان وام مسكن ،تنها سياست دولت بود
در برابر غول گرانى .وام هم نتوانست كمكى به تعديل قيمت ها
بكند .ميزان وام(آن هم با قوانين سخت گيرانه بانك ها) حتی
نمي تواند يك سوم قيمت عادى ترين خانه در تهران را تامين
كند .ظاهرا دولت با افزايش قيمت توانست ركود ايجاد كرده
و مانع افزايش بيشتر شود .ركود معامالت باعث سرريز شدن
اين افزايش قیمت به بازار مسکن شهرهاى اطراف شد .مثال با
افزايش قيمت مسكن در مناطق باالتر تهران قيمت مناطق پايين
هم تحت تاثير قرار گرفت و در نهايت دامن هشتگرد(شهرى در
 ٦٠كيلومترى تهران) را هم گرفت.
اما نگاهى به روند افزايشى مسكن نشان مي دهد كه حاكميت
سياست چندان نامنظمى را دنبال نمي كند .هر  ٥-٤سال يك 
بار اين چنين افزايشى را شاهد هستيم .اما اين بار چون با تورم
و گرانى بى سابقه اى هم روبرو بوديم ،مزید بر علت شد که
قشر ميانى از چند جهت آسيب ببيند و نحيف تر و زبان در برابر
وضعيت قشر محروم ،قاصر شود.
پانوشت ها:
 - 1سایت خبری روزنامه فرهیختگان 7 ،اردیبهشت  ،1398کدخبر169285:

اجتماعی

■■«ماشین خوابی»« ،چادر نشینی» و «پشت بام نشینی»؛
ماجرای ترسناک بحران مسکن در ایران
معینخزائلی
روزنامه نگار

بحران مسکن در ایران روایتی قدیمی و پرسابقه بوده و شاید
دستکم قدمتی بیش از  ۵۰سال داشته باشد .اجاره نشینی و
رویای خرید خانه همواره با طبقه متوسط جامعه ایران دستکم
پس از انقالب در این کشور ،همراه بوده است .همین بحران
و سختی های ناشی از آن بود که داریوش مهرجویی را بر آن
داشت تا در سال  ۱۳۶۵در شرایطی که تنها کمتر از یک دهه از
عمر نظام جمهوری اسالمی می گذشت این معضل را در فیلمی با
نام «اجاره نشین ها» به تصویر کشد .فیلمی که دست مایه اصلی
آن مشکل اجاره نشینی طبقه شهری در ایران و عدم توانایی آنان
در تهیه مسکن مناسب شخصی ،برای خود بود.
این بحران اما امروزه شرایطی کامال متفاوت را تجربه می کند.
اگر زمانی صرف اجاره نشینی به عنوان چهره اصلی معضل
مسکن در ایران ،به ویژه در شهرهای بزرگ ،به نمایش در می
آمد؛ امروز اما این چهره بسیار خشن تر و اسفناک تر شده است.
وضعیتی که شاید به جرات بتوان گفت در آن توانایی اقتصادی
خانواده ها برای اجاره خانه و به اصطالح «اجاره نشین» بودن
خود به عنوان یک مزیت شمرده می شود.
تشدید بحران مسکن در ایران در حالی است که در دنیای امروز
دیگر هیچ جای شک و تردیدی باقی نیست که دسترسی به
مسکن مناسب از جمله نیازهای ضروری و اولیه انسان برای بهره
مندی از یک زندگی سعادتمندانه و همراه با کرامت انسانی است.
اهمیت مسکن به حدی است که در تمامی قوانین بین المللی
که در آن ها حقوق انسان ها مورد تاکید قرار گرفته(اعالمیه
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جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی)؛ به عنوان یکی از نیازهای پایه ای و اولیه انسان به
رسمیت شناخته و در کنار نیازهایی مانند خوراک ،پوشاک و
مراقبت های پزشکی و درمانی قرار داده شده است.
در ایران نیز قانون اساسی این کشور در اصل « ۳۱داشتن مسکن
متناسب با نیاز» را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و برطرف
کردن هرگونه محرومیت در این زمینه را از جمله وظایف دولت
جمهوری اسالمی تعیین کرده است(اصل سوم) .همچنین بر
اساس بند یک اصل  ۴۳دسترسی به مسکن از جمله نیازهای
اساسی همه افراد جامعه و در راستای «برآوردن نیازهای انسان
در جریان رشد» شناخته شده است.
در این میان اما تنها اندک جستجویی در میان پدیده های نوظهور
اقتصادی و اجتماعی در ایران و اصالحات و مفاهیم ساخته شده
برای آن ها ،به ویژه در مورد بحران مسکن ،حکایت از وخیم تر
شدن اوضاعی دارد که در آن اصول و قوانین تدوین شده بیشتر
شبیه به یک شوخی بی مزه و ترسناک است تا واقعیتی که زمانی
باید به جامه عمل در می آمد .در این نوشته کوتاه بحران اسفناک
مسکن در ایران به طور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.
بحران مسکن؛ هر سال دریغ از پارسال
«ماشین خوابی»« ،چادر نشینی» و «پشت بام نشینی»؛ این ها
پدیده هایی هستند که اگرچه شاید با توجه به شرایط وخیم
اقتصادی امروز در ایران برای عده ای عادی به نظر برسد ،اما
به روشنی نشان از وضعیت وحشتناک مسکن در ایران دارند.
تیرماه سال جاری بود که احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه
در مجلس ایران خبر از روی آوردن تعدادی از شهروندان این
شهر به چادر نشینی به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های
هنگفت اجاره خانه داد .او با اشاره به افزایش شدید و نجومی
قیمت مسکن و در نتیجه هزینه اجاره آن گفته بود« :این مساله
چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده که دیگر توان پرداخت
اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس های بسیاری از سوی
همشهریان برای دریافت چادر از هالل احمر و ادامه زندگی با
نصب چادر در پارک ها با من برقرار شده است».

بحرانی که مهرداد ساالری معاون عمرانی استاندار کرمانشاه نیز
آن را معضلی بزرگ و جدی با توجه به افزایش  ۴۰۰درصدی
نرخ اجاره در برخی از مناطق این استان خوانده بود.
تنها یک ماه از اعالم چادر نشینی به عنوان پدیده ای جدید در
بحران مسکن ایران نگذشته بود که محسن پور سیدآقایی معاون
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر از پدیده ای دیگر
در این شهر داد :ماشین خوابی .او گفته بود« :این روزها به دلیل
افزایش بیش از حد هزینه های زندگی و رشد بیکاری ،جوانان
برخی استان ها به پایتخت پناه آورده اند؛ آن ها روزها با ماشین
کار می کنند و شب ها در همان ماشین می خوابند» .وضعیتی که
به شدت با افزایش سرسام آور هزینه اجاره خانه حتی در مناطق
حاشیه ای تهران مرتبط است.
پیش از آن اما در بهمن ماه سال گذشته پدیده پشت بام نشینی
نیز به عنوان صورتی از معضل مسکن مورد تایید شهرداری
تهران قرار گرفت .پدیده ای که از سوی مشاوران مسکن در
تهران لقب «کانکس نشینی» نیز گرفته بود .چرا که در این روش
کانکس هایی با قطعات پیش ساخته بر روی پشت بام خانه ها
قرار داده شده و برای زندگی به افراد اجاره داده می شود .علی
نوذرپور ،شهردار منطقه  ۲۲تهران همان زمان با اشاره به این
پدیده ،آن را نوع جدید از «حاشیه نشینی» در پایتخت خوانده
بود .او گفته بود افرادی که این کانکس ها یا اتاق های ساخته
شده بر روی پشت بام را اجاره می کنند ،معموال جزو پایین ترین
دهک های جامعه هستند.
ظهور این سه پدیده در میان بحران مسکن ایران که در نتیجه
مستقیم افزایش شدید قیمت مسکن و نرخ اجاره آن است خود
بدون هیچ توضیحی نشان از وضعیت این بحران دارد .بحرانی
که اگرچه زمانی نقطه امیدش به پایان اجاره نشینی و خانه دار
شدن همه بود؛ امروز اما توانایی اجاره نشینی در آن خود رویایی
دست نیافتنی می نماید.
رابطه مستقیم عدم دسترسی به مسکن مناسب و کاهش کیفیت
زندگی
ایرانیان در حالی سال جاری را آغاز کردند که آمارهای رسمی
نشان از افزایش  ۱۰۰درصدی قیمت مسکن دستکم در شهرهای
بزرگ داشت .البته این افزایش  ۱۰۰درصدی که خود تابعی از
افزایش  ۵۰درصدی نرخ تورم بود سبب افزایش دستکم ۲۵
درصدی نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ از جمله تهران در سه
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شد .نرخی که
البته به گفته مشاوران امالک در تهران و دیگر شهرهای بزرگ
بیشتر از آن چیزی بود که از سوی مراجع رسمی به مانند بانک
مرکزی اعالم می شد.
همین نرخ نیز تاکنون ثابت نمانده و مجددا نزدیک به  ۵۰درصد
دیگر افزایش یافت .به گزارش مرکز آمار ایران قیمت مسکن
در شهری مانند تهران در پایان تابستان سال جاری  ۱۴۸درصد
نسبت به مدت مشابه سال پیش از خود افزایش داشته که در
نتیجه آن نرخ اجاره بها نیز از  ۲۵درصد به  ۵۰درصد افزایش
رسیده است.
در این میان اگر نرخ افزایش نسبی مسکن را در کل کشور ۳۰
درصد در نظر بگیریم ،این بدان معنی است که دستکم یک سوم
از هزینه مخارج خانواده های اجاره نشین در ایران نسبت به
سال گذشته افزایش یافته است .این در حالی است که بر اساس
آمار  ۳۷درصد از خانوارهای ایرانی اجاره نشین بوده و هرگونه
تغییری در قیمت مسکن ،به ویژه افزایش آن ،به طور مستقیم
بر بیش از یک سوم جمعیت ایران تاثیر می گذارد .از طرف
دیگر بر اساس گزارش ها هزینه مسکن ،به ویژه مسکن های
استیجاری ،در حدود  ۴۰تا  ۵۵درصد از هزینه کل یک خانواده
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را تشکیل می دهد .از این رو روشن است که افزایش این هزینه
به معنی کاهش قدرت اقتصادی اجاره نشین ها است و فشار
اقتصادی وارده در نتیجه آن باید به شکل دیگری از جمله کاهش
سبد خوراک ،پوشاک ،تفریح و سالمت تامین شود.
این مساله آن جایی وخیم تر می شود که بدانیم بر اساس آمارهای
رسمی بیش ترین هزینه برای مسکن از سوی اولین دهک جامعه
که فقیر ترین دهک است پرداخت می شود و به همین ترتیب
تا دهک چهارم جامعه مسکن اولین اولویت در پرداخت هزینه
است .از سوی دیگر از آن جا که یک سوم جمعیت کشور از
نظر اقتصادی در بین دهک های اول تا چهارم هستند ،بیشترین
هزینه مسکن از سوی دهک هایی پرداخت می شود که از نظر
اقتصادی کم توان ترین در ایران هستند.
این بدان معنی است که فشار اصلی افزایش قیمت ملک ،زمین
و مسکن و در نتیجه آن اجاره خانه ،بر قشری وارد می شود که
اساسا نقشی در مناسبات اقتصادی جامعه ندارند .در این میان از
آن جا که اولویت اول در اختصاص منابع مالی و صرف هزینه
برای این قشر مسکن است(چرا که بدون مسکن از اساس امکان
زندگی برای آنان فراهم نیست)؛ آن ها مجبورند با صرفه جویی
در دیگر هزینه ها و کاستن از آن به ویژه هزینه خوراک ،پوشاک
و مراقبت های پزشکی و درمانی بر فشار اقتصادی وارده فائق
آمده و بدین طریق به جبران کسری بودجه خود در تامین هزینه
مسکن اقدام کنند.
از طرف دیگر این مشکل در شهرهای بزرگ به مانند تهران خود
را به شکل افزایش حاشیه نشینی در نتیجه کوچ اجاره نشینان
به مناطق حاشیه ای نشان می دهد .این کوچ خود سبب افزایش
تقاضا در مناطق حاشیه ای و در نتیجه افزایش قیمت در آن
مناطق شده و خود مجددا باعث به وجود آمدن مناطق حاشیه
ای جدید می شود .تاجایی که عده ای از مردم در عمل از شهر
و دسترسی به خدمات آن از جمله خدمات اجتماعی ،بهداشتی و
پزشکی محروم خواهند شد.
ناهید تاج الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در ایران خرداد
ماه امسال در همین زمینه با ابراز نگرانی از رشد حاشیخ نشینی
«درون و برون شهری» نسبت به وخیم تر شدن آسیب های
اجتماعی ناشی از آن هشدار داده بود .محمد حسین بوچانی
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز مهرماه
جاری با اشاره به این که  ۴۲درصد از جمعیت تهران مستاجر
هستند ،گفته بود« :با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم،
این افراد در معرض حذف از شهر هستند».
افزایش حاشیه نشینی از یک سو و گسترش مناطق حاشیه ای که
خود در نتیجه کوچ اجباری حاشیه نشینان به مناطق دروتر روی
می دهد ،جدای از تاثیرات مخربی که بر روی کیفیت زندگی
فردی و خانوادگی آن ها دارد ،سبب آسیب های اجتماعی بیش
تر مانند رشد اصطالحا «حلبی آبادها» ،بیکاری ناشی از دوری
از فرصت های شغلی ،ترک اجباری تحصیل و رشد بزهکاری
نیز خواهد شد.
بر همین اساس اگرچه روزی بحران مسکن در ایران و تجلی
آن در هنر و سینما در حد رویا برای خریدن خانه شخصی و
خالصی از اجاره نشینی بود ،امروز و با اجرای نزدیک به ۴۰
سال سیاست های غلط در زمینه مسکن ،افزایش شدید تورم،
کاهش غیرقابل باور ارزش پول ملی و تبدیل شدن زمین و خانه
به یک هدف سرمایه گذاری؛ این رویا به شکل آرزویی برای
داشتن تنها یک سقف باالی سر و چهار دیوار در دور آن هست.
حال می خواهد این سقف از چادر باشد ،یا کانکس پیش ساخت
یا حتی سقف یک خودرو.

زنان

گرمخانه ای در تهران؛ عکس از خبرگزاری مهر

■■مالحظات جنسیتی بحران مسکن در ایران
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

برخورداری از مسکن مناسب یکی از پایه ای ترین حقوق
انسانی است .داشتن سرپناه ،حق همه شهروندان است .هر فردی
به لحاظ انسان بودن باید خانه ای امن ،قابل سکونت و بدون
ترس و وحشت از بیرون رانده شدن ،داشته باشد .وظیفه تامین
این حق مسلم شهروندان ،به عهده دولت است.
ماده  25اعالمیه حقوق جهانی بشر تصریح می کند "هر انسانی
سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای سالمتی
و رفاه خود و خانواده اش؛ از جمله تامین خوراک ،پوشاک،
مسکن ،مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی است و
همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری ،بیماری ،نقص
عضو ،سالمندی ،از دست دادن همسر و فقدان منابع تامین
معاش ،تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است ،از
تامین اجتماعی برخوردار شود".
حق برخورداری از سرپناه همچنین در سایر قوانین و میثاق های
بین المللی قید شده و امضا کنندگان آن موظف به پاسخگویی در
زمینه عدم رعایت تعهدات خود هستند .از مهمترین این قوانین و
میثاق های بین المللی می توان موارد زیر را یادآور شد:
 ماده  11میثاق بین المللی حقوق اقتصادی   ،اجتماعی وفرهنگی
 ماده  27کنوانسیون حقوق کودک ماده 5کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی ماده  14کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ماده  28کنوانسیون حقوق افراد داری معلولیت ماده  16منشور اجتماعی اروپا(ماده  31منشور اصالح شدهاجتماعی اروپا)
 منشور آفریقایی در مورد حقوق بشر و مردمهمچنین در سال  ،1991در یادداشت شماره  4در مورد "مسکن
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کافی" توسط کمیته میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی مبانی یوگیاکارتا ( ،)Yogyakartaآمده است که
حقوق انسانی افراد با تنوع گرایشات و تمایالت جنسی ،باید در
کلیه مفاد و حقوق انسانی و پیمان نامه های گوناگون ،درنظر
گرفته شود .این مبانی به اتفاق آرای  299کارشناس حقوق بشر
از  25کشور ،با تکیه بر این امر که گرایش و هویت جنسی،
بخشی جدایی ناپذیر از حیثیت و انسانیت افراد است و نباید
مبنایی برای اعمال تبعیض بر شخص شود ،در نوامبر ،2006
ِ
یوگیاکارتای اندونزی به تصویب رسید .اما این حق
در شهر
مسلم ،امروزه به سبب بحران مسکن که در اکثر کشورهای
جهان به درجات گوناگون وجود دارد ،به امتیازی بدل شده که
تنها فرادستان از آن برخوردارند.
بر اساس گزارش مکنزی ،قریب به  330میلیون خانوار در
مناطق شهری جهان ،زیر حداقل امکانات مسکن و یا توسط
هزینه تامین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند.
تخمین زده می شود که تا سال  ،2025بالغ بر  440میلیون
خانوار و یا  1/6بیلیون نفر ،زیر حداقل امکانات مسکن قرار
گرفتند .این بحران چنانچه هوشمندانه و به موقع ،مدیریت نشود
تا سال  2/5 ،2050بیلیون نفر را دربرخواهد گرفت .جوانان
امروزه بیش از نسل های پیشین برای مسکن هزینه کرده اند،
اما از مسکن با کیفیت پایین تری برخوردارند.
به واقع دنیایی که تنها تعداد محدودی از ساکنان آن بتوانند
مسکن خود را تامین کنند ،دنیایی غرق در بحران ،ستم و
مصیبت بار خواهد بود.
"مسکن حداقل" در کشورهای گوناگون تعریف واحدی ندارد
اما استانداردهای بین المللی بر موارد زیر تاکید دارند.
 1افراد باید از امنیت در محل اقامت زندگی برخوردار باشندو از بیرون شدن ،اذیت و آزار ،تهدید و ارعاب در امان باشند.
 2محل سکونت باید خدمات ،امکانات و زیر ساخت های الزمرا داشته باشد .از جمله آب آشامیدنی سالم ،گرمایش ،روشنایی،
امکانات شستشو ،فاضالب ،بهداشتی و غیره باید در دسترس
باشد.
 3-هزینه تامین مسکن باید به حدی باشد که دستیابی به آن،

برآورد دیگر نیازهای انسان از جمله غذا ،پوشاک ،آموزش ،رفت
و آمد و غیره را مورد تهدید قرار ندهد .در بسیاری از کشور ها
مقرون به صرفه بودن به مفهوم آن است که هزینه مسکن یک
سوم درآمد باشد.
 4مسکن باید فضای کافی برای ساکنین داشته باشد که آنان رااز سرما ،گرما ،باد و باران و تهدیدات طبیعی در امان نگه دارد.
 5مسکن باید برای تمامی شهروندان تامین شود و گروه ها واقشاری که در حاشیه قرار دارند ،تهیدستان ،کارگران ،زحمت
کشان ،آسیب دیدگان ،سالمندان و ناتوانان نیز باید از این حق
برخوردار باشند.
 6مسکن نباید در فضاهای آلوده که حق افراد به سالمتی برامورد تهدید قرار می دهد ،ساخته شود.
 7افراد باید دسترسی به گزینه های اشتغال ،خدمات درمانی،مدارس ،مراکز مراقبت از کودکان و سایر امکانات اجتماعی را
در محل زندگی خود داشته باشند.
 8سیاست های تامین مسکن باید هویت و تنوع فرهنگیشهروندان را دربرداشته باشد .برنامه های توسعه و نوسازی باید به
گونه ای باشد که اهمیت فرهنگی مسکن افراد و حس تعلق آنان
به محل زندگی را مورد احترام قرار دهد .این امر برای پیشگیری
از تناقض و اختالفات در بین شهروندان محله ها و جوامع بسیار
مهم می باشد.
داشتن سرپناهی مناسب ،کیفیت زندگی افراد را  ارتقاء داده و
محرومیت از مسکن مناسب بر برخورداری از سایر حقوق انسانی
نیز سایه می افکند .بحران کنونی سبب شده که حتی افراد شاغل
نیز نتوانند مسکن حداقلی و کافی برای خود و خانواده شان فراهم
سازند .از لحاظ اجتماعی ،طبقات و اقشاری که درآمد متوسط و
پایین داشتند اما در بافت جامعه نقش آفرین هستند چون معلمان،
کارگران ،پرستاران ،مددکاران اجتماعی و افرادی که در سایر
مشاغل خدماتی به کار مشغولند ،امروزه بیش از  50درصد درآمد
خود را به تامین مسکن اختصاص داده و قادر نیستند در نزدیکی
محل کار خود مسکنی فراهم کنند .این امر یعنی وقت و هزینه
رفت و آمد نه تنها کیفیت زندگی آنان را مورد تهدید قرار می
دهد ،از نظر اقتصادی نیز فشار های فزون تری را بر آنان تحمیل
می کند.
جغرافیای بازار مسکن در دنیای امروز تنها تحت تاثیر روندهای
کالن اقتصادی و مالی نیست بلکه متاثر از عوامل سیاسی و
اجتماعی نیز بوده و از این رو چشم انداز فائق آمدن بر بحران
مسکن باید جامع و فراگیر تصویر شود.
رشد نئولیبرالیسم و سودآوری کالن سرمایه گذاری در ساخت
شهرک ها و اماکن مسکونی از یک سو و رشد بنیادگرایی مذهبی
از سویی دیگر تحقق حق برخورداری از مسکن را با موانع
ساختاری و چالش های گوناگون مواجه ساخته است.
در جوامع بسته که بنیاد گرایان مذهبی بر مسند قدرت دولتی
تکیه دارند و یا نفوذ قوی و دست باال دارند ،تبعیضات جنسیتی
بر زنان ،خانواده های بدسرپرست و یا بی سرپرستی که زنان در
راس آن قرار دارند ،زنان مجرد ،مطلقه و یا افرادی که گرایشات
و هویت جنسی متنوع دارند و همچنین مشارکت اقتصادی پایین
زنان ،حق تامین مسکن را برای این بخش های جامعه با موانع
جدی مواجه می سازد .از سوی دیگر در کشورهای اروپایی و
آمریکا ،دستیابی به مسکن برای پناهجویان از کشورهای اکثریت
مسلمان و غیرسفید پوستان در سایه رشد نیروهای راست و
نئوفاشیسم ،بیگانه هراسی ،اسالم هراسی و نژادپرستی مورد تهدید
قرار گرفته است.
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تبعیضات جنسی و حق تامین مسکن برای زنان؛ مزد برابر
در ازای کار برابر
در اکثر کشورهای جهان زنان مزد برابر در ازای کار برابر
دریافت نکرده و تبعیضات در دنیای کار به درجات مختلف،
دستیابی زنان را به امکانات مالی و اقتصادی محدود ساخته و
این امر قدرت اقتصادی زنان را برای تامین مسکن برای خود و
خانواده خود محدود می کند .در ایران این امر تبعاتی به مراتب
گسترده تر داشته ،زیرا تبعیضات ساختاری ،در حوزه عمومی و
بخش خصوصی بارسنگین تری دارد.
ایران یکی از کشور هایی است که بیشترین شکاف بین زنان
تحصیل کرده و دانش اندوخته در کارشناسی و کارشناسی ارشد
و نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارد .اکثریت زنان شاغل ،در
اقتصاد غیر رسمی ،فصلی و نیمه وقت به کار اشتغال دارند.
مهندسی جنسیتی در خالل  40سال گذشته معطوف به آن بوده
که حضور زنان را در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی،
اقتصادی زنان را محدود سازد .نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان
است و این مولفه های اجتماعی و اقتصادی نه تنها از استعداد
و قابلیت زنان در امر توسعه ممانعت ایجاد کرده بلکه زنان را
در موقعیت فرودست اقتصادی نیز قرار داده است .به این لحاظ
زنان به طور عموم و به ویژه زنان سرپرست خانوار و یا زنان
بدسرپرست در چرخه فشارهای اقتصادی و فقر ،بیشتر از مردان
از حق برخورداری از مسکن مناسب ،محروم هستند.
بر اساس اظهاری از قبادی دانا ،رییس سازمان بهزیستی کشور،
زنان سرپرست خانوار  3میلیون نفر می باشند که  250هزار نفر
از آنان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و در ارتباط با مسکن
این مددجویان در دهه فجر سال جاری صد هزار مسکن واگذار
شده و  52هزار مسکن هم در حال احداث است که  112هزار
نفر از مددجویان در صف انتظار دریافت مسکن هستند.
الزم به یادآوری است که  83درصد از خانوارهای تک سرپرست
را زنان سرپرستی می کنند و حتی اگر تصور شود که بهزیستی
به وعده های اظهار شده عمل کند باز زنان سرپرست خانواری
که تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند ،خیل عظیمی از
مددجویانند که حق آنان درمورد داشتن مسکن ،توسط دولت
تامین نمی شود.
زنان کارتن خواب بخش دیگری از زنان آسیب دیده اند که
از حق برخورداری از مسکن محرومند و این امر سایر حقوق
آنان را به ویژه حق انسانی برخورداری از امنیت ،مراقبت های
پزشکی و اشتغال ،به صورت جدی مورد تهدید قرار می دهد.
بر اساس گزارشات نهادهای دولتی در ایران ،اکثر زنان کارتن
خواب از اعتیاد رنج برده اما آمار دقیقی از دالیل کارتن خوابی
زنان در ایران وجود ندارد .در تهران  20هزار کارتن خواب و
بی خانمان وجود دارد که چنانچه شانس آورند در مددسراها و
گرمخانه ها شب را صبح کرده و صبح باز باید راهی پارک،
گوشه خیابان و برخی مساجد شوند .چنانچه بعضی از این کارتن
خواب ها تحت مراقبت های پزشکی برای ترک اعتیاد باشند ،از
آن جایی که مسکنی قابل اطمینان که بتوانند حس تعلق به آن
داشته و روز را نیز سرگردان خیابان ها نباشند ،شانس بیشتری
برای بازگشت به زندگی سالم خواهند داشت .قرار گرفتن آنان
در خیابان ها و پارک ها طی روز ،آنان را در چرخه ای قرار می
دهد که ترک اعتیاد را برایشان ناممکن می سازد.
از دیگر بخش های زنان آسیب دیده که حق برخورداری از
مسکنی قابل اعتماد و امنیت برخوردار نیستند ،زنانی هستند که
در چرخه خشونت در فضای خصوصی قرار دارند .برای قربانیان

خشونت ،خانه محلی نا امن است و چه بسا  قتل گاه.
آمار دقیق برای خشونت خانگی در ایران وجود ندارد و حتی
آماری برای زنانی که توسط شریک زندگی خود به قتل می
رسند نیز وجود ندارد.
احمد شجاعی ،رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ،با اعالم
افزایش  5/8درصد مراجعات نزاع همسرآزاری در سال 96
نسبت به سال  ،95گفت که  90درصد مدعیان همسر آزاری را
زنان و ده درصد را مردان تشکیل می دهند .در سال  ،95آمار
مراجعان همسر آزاری  77هزار و  280نفر(  74هزار و 180
زن و سه هزار و  100مرد) و در سال  1396این آمار به 81
هزارو  729نفر رسیده است.
الزم به یادآوری است که اکثریت افرادی که قربانیان خشونت
و اشکال گوناگون آن در حوزه خانواده اند حتی در دنیای غرب
نیز آن را گزارش نمی دهند .در ایران با توجه به آن که از نظر
فرهنگی قربانیان خشونت بار دیگر ،توسط فرهنگ غالب بر
جامعه و افکار عمومی ،مورد خشونت و انزوای اجتماعی قرار
می گیرند و بسیاری حتی از حمایت روحی و روانی خانوادگی
نیز برخوردار نمی باشند ،موارد همسرآزاری را گزارش نمی
دهند .بر اساس گزارشی که چندین سال پیش تهیه شده 60
درصد زنان در ایران حداقل یک بار خشونت را در روابط
خانوادگی خود تجربه کرده اند .استان تهران و سپس استان های
خراسان و اصفهان بیشترین گزارشات همسر آزاری را در سال
گذشته داشته اند.
زنان خشونت دیده از حق برخورداری از مسکنی که در آن
بتوانند آسیب های روحی ،روانی ،احساسی و فیزیکی خود را
التیام داده و بتوانند روی پای خود ایستاده به طور عمده محروم
هستند.
خانه های امن چون خانه امن" آنتا" ،که یکی از  23خانه امن در
کشور و تنها خانه امن غیر دولتی در تهران ،فضایی محدود اما
امیدبخش برای زنان قربانی خشونت خانوادگی و یا بدسرپرست
است.
این تعداد محدود از خانه های امن به هیچ وجه تامین کننده
حق برخورداری از مسکن امن برای زنان خشونت دیده نیست.
همچنین این زنان پس از سپری شدن دوران توانمندی در خانه
های امن از امکانات دولتی برای تهیه مسکن مناسب و سیستمی
که در آن حمایت های مالی دولتی ،تضمین حق برخورداری از
مسکن مناسب باشد ،بی بهره اند .در تجربه کار با خانه های امن
جنوب کالیفرنیا در سال های  ،1990چالش های گذار از خانه
های امن به مسکنی که مقرون به صرفه برای زن و خانواده وی
باشد از نزدیک آشنا شدم .بسیاری از زنان خشونت دیده پس
از سپری کردن دورانی در خانه های امن و بازسازی توانمندی
خود به خانه های انتقالی ،که محلی برای سکونت موقتی چندین
ماهه بود نرفته و سپس در لیست انتظار دریافت مکان مسکونی
برای افراد کم درآمد ( )section 8قرار می گرفتند .این یکی
از شکاف هایی بود که در تامین حق برخورداری از مسکن این
زنان آسیب دیده وجود داشت .با پیگیری مدافعان حقوق انسانی
و حقوق زنان و همیاری خانه های امن کالیفرنیا ،قوانین دریافت
خانه و محل سکونت برای افراد کم درآمد مورد بازبینی قرار
گرفت و این زنان که در صف انتظار خانه و محل مسکونی
بودند هم زمان از مزایای دریافت مکان مسکونی برای افراد کم
درآمد نیز به طور اورژانسی می توانستند ،بهره مند شوند.
در پژوهش آمارهای طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی
علیه زنان در  28استان کشور تحت عنوان تاثیر نوع واحد
مسکونی بر خشونت خانگی می خوانیم "چنین خانواده هایی
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که در خانه های ویالیی زندگی می کنند ،بیشترین خشونت و
خانواده هایی که در آپارتمان سکونت دارند کمترین خشونت را
تجربه کرده اند .مردانی که تا  18سالگی در روستا بزرگ شده
اند ،باالترین خشونت را علیه زنان روا داشته و مردانی که در
شهر بزرگ شده اند کمترین خشونت را .زنانی که با همسرانشان
همشهری نیستند ،بیشتر تحت خشونت واقع شده و آن هایی که
همشهری بودند ،کمترین خشونت را تحمل کرده اند".
از دیگر مالحظات جنسیتی ،حق برخورداری از مسکن زنان
مجرد که به طور مستقل زندگی می کنند ،است .باال رفتن سن
ازدواج و افزایش روز افزون زنان و مردان مجرد در ایران قابل
تامل و بررسی است .در ایران نیر همچون بسیاری از کشور
های دیگر میانگین سن افراد جوان که استطاعت تهیه مسکن
مستقل برای خود ندارند و با خانواده زندگی می کنند ،باال رفته
است .نهاد های دولتی زنان و مردانی که مجرد و مستقل زندگی
می کنند را "خانواده های مستقل" نامیده اند .در آمار نفوس و
مسکن سال  ،1385درصد خانواده های مستقل نسبت به یک
دهه قبل یعنی سال  ،1375رشد دو برابر داشته است .امروزه
اگرچه به تدریج میزان پذیرش اجتماعی و فرهنگی زنان و
مردان مستقل ،به ویژه زنان مجرد در بافت شهرها بیشتر مورد
قبول واقع شده اما همچنان تهیه مسکن برای زنان با چالش های
خاص مواجه است .زنان مجرد که مستقل و  شاغل بوده و یا با
زنان دیگر به طور مشترک زندگی می کنند برای تهیه مسکنی
که در آن امنیت داشته و فشارهای اجتماعی و دردسر هایی که
زنان مستقل با آن مواجه اند ،نداشته باشند ،برای مسکن مناسب
حاضرند هزینه بیشتری را تقبل کنند.
علی رغم مهندسی جنسیتی و برنامه هایی که صاحبان قدرت در
ایران در خالل  40سال گذشته برای تشویق جوانان به خانواده
سنتی ،تشویق به ازدواج در سنین پایین ،و افزایش جمعیت
و زاد و ولد داشته اند ،اشکال متنوع خانواده در ایران رشد
یافته است .ازدواج های سفید ،زنان مجرد ،خانواده های تک
سرپرست زنان ،تنها فرآیند فشارهای اقتصادی و چالش های
تهیه مسکن نبوده بلکه دالیل سبک زندگی و مولفه های اجتماعی
و فرهنگی نیز داشته است.
در کنار مشکالت اقتصادی ،تورم  30/6درصدی مشکالت
ناشی از فشارهای اقتصادی غرب و تحریم اقتصادی که بار
آن بر دوش مردم ایران سنگینی می کند ،نگاه سرمایه داری
به مسکن ،فساد مالی و اداری در امر شهرک سازی و تهیه
مسکن ،سیاست های نادرست و پروژه های ناموفق در بخش
سرمایه گذاری و تامین مسکن در ایران ،رشد ناهنجار و غیر
قابل کنترل حاشیه نشینی در شهر های بزرگ ،خصوصی سازی
اقتصاد ،پیش تر از تحریم ها به بحران مسکن در ایران منجر
شده است .بحرانی که زنان به عنوان نیمی از جامعه که به دلیل
تبعیضات ساختاری و عدم وجود اراده سیاسی برای احترام به
حقوق انسانی آنان از جمله حق برخورداری از مسکن به ویژه
برای بخش های آسیب دیده جامعه بار سنگین آن را به دوش
می کشند .آن چه که بذر امید در دل ها می نشاند آن است که
زنان ایران به ویژه نسل هایی که در خالل  40سال گذشته در
بطن این تبعیضات رشد کرده و به قول سیمون دوبوار که می
گوید "ما زن به دنیا نمی آییم بلکه زن می شویم" ،زن شده اند،
در صف مقدم تحوالت اجتماعی برای کسب حقوق انسانی خود
هستند و آینده ای را تصور می کنند که در آن عدالت اجتماعی
و برابری جنسیتی زندگی انسان ها را شکل می بخشد .به قول
"آ ِرن داتی روی" دنیای نوین فرا خواهد رسید و صدای قدم
های زنانه آن را از هم اکنون می شنویم.

کتابخانه

■■مسکن پایدار

نام کتاب :مسکن پایدار(اصول و اجرا)
نویسندگان:برایان ادواردز ،دیوید تورنت
مترجم :محمود شورچه
سال انتشار :تابستان 1394
ناشر :پرهام نقش

بسیاری از اندیشمندان اجتماعی ،دوران مدرن را عصر
تنهایی انسان خوانده اند .انسانی که از دیرباز هر آن چه
را که در مقابل تغییرات دوران ،ماندگار و مقاوم بود
ارزشمند می دانست .انسان در دوران جدید با رشد بی
سابقه تکنولوژی و تغییرات اساسی در عقاید و باورها،
با ناپایداری بی سابقه ای در امور رو به رو شده است و
از این مستولی شدن ،نوعی از دلهره و اضطراب بنیادی
بر نسل های جدید ،طبیعی می نماید .انسان پرتاب شده
به دوران مدرن اگر نتواند انطباق و سازگاری معناداری
با شرایط جدید داشته باشد ،سالمت روان مناسبی نخواهد
داشت.
در این میان ،خانه ،تنها جایی خواهد بود که فرد می تواند
جهان خویش را فارغ از هجمه و تالطم فضای بیرون،
بسازد .خانه ،مامن و مایه آرامش خواهد بود اگر به افراد
این امکان و اجازه داده شود که مسکنی درخور زندگی
یک شهروند با عالیق و دغدغه های خاص خود داشته
باشد .در واقع اگر روزگاری خانه صرفا یک سرپناه بود،
امروزه تجسم و تبلور درک ما از «خود ،جامعه و شهر» و
به طور کلی «هویت شهروندی» ماست.
هرچند مسکن نیز مانند تمام زوایای دیگر انسان در
جهان ،مبتنی بر سرمایه به کاال بدل شده است و از نظرگاه
سرمایه صرفا کاالیی است برای کسب سود بیشتر و اگر
متقاضیان ،توانایی درخواست امکانات رفاهی الزم را از
تولیدکنندگان نداشته باشند ،سرمایه گذاران ساختمانهایی
بی روح و به قول عموم "قوطی کبریتی" را که بر روی
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هم انباشت شده اند به خریداران و متقاضیان ارایه می
دهند .متاسفانه با توجه به وضعیت فقر در جهان و همچنین
کشورمان ایران ،این رویه به امری عادی بدل شده است.
فارغ از مسئله بسیار مهم و جدی "فقر" ،که موجب شده
گروه های زیادی از مردم از داشتن خانه ای مناسب برای
زندگی خود و خانواده هایشان محروم باشند ،مسئله ای
متفاوت در سطحی دیگر مطرح است که ،مسکن مناسب و
مانا دارای چه ویژگی هایی است؟ چه تجاربی در این زمینه
قابل طرح و بررسی است؟
کتاب "مسکن پایدار(اصول واجرا)" جوابی به این
پرسش ها و ارایه راه کارهایی به روز در این زمینه است.
این کتاب در سه بخش نوشته شده ،که بخش اول آن به
«اصول» ،بخش دوم آن به «مطالعات موردی» و بخش
سوم آن به «آینده مسکن پایدار» می پردازد .نویسندگان
این کتاب با تکیه بر اصول جنبش «نوشهرگرایی» ،نظریه
«رشد هوشمندانه شهر» ،نظریه «روستا-شهرها» و همچنین
نظریه «اکو-فرم» سعی در ارایه راه حل هایی انسان گرایانه
و محیط زیست دوستانه برای طراحی مسکن دارند.
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