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درباره مقاله/گفتگو:

موقعیت  و  تپه  نیشکرهفت  کارگران  مبارزات 
امروز جنبش مطالباتی/امیر جواهری لنگرودی

پرویز عزیزی:

اقشار  دیگر  مشارکت  بدون  کارگران  مبارزات 
جامعه و به خیابان کشیده شدن این مبارزات به جایی 

نمی رسد.
  

مریم جعفرپور:
برای تداوم اعتصابات  ارائه شده  به راه حل  در متن 
اشاره شده  به صندوق حمایتی  مبارزات کارگران  و 
است که سفره کارگران خالی نماند و از آنها حمایت 
ممکن  چیزی  چنین  امروز  ایران  در  نظرم  به  شود. 

نیست.

هومن رازدار؛ اوقات فراغت آخرین دغدغه مدیران 
هم نیست/گفتگو از علی کالئی

علیرضا  دامغانی: 

از  قبل  مملکت  مدیران  اول  است  بهتر  رازدار  آقای 
رسیدگی به امور تفریحی ما به مشکالت مهمترمان برسند 
ضمن این که ما را نگریانند ما خود به خنداندن و دلخوشی 

 خودمان تواناییم.

شبنم  ابراهیمی:

دلیل این که مدیران دغدغه ی اوقات فراغت مردم را 
ندارند این است که خود همواره در اوقات فراغت سیر 

می کنند و کال دغدغه ای ندارند!

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان
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آتش    به  همسرش  توسط  ارومیه  در  جوان  زن  یک 
کشیده شد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از 

دست داد.
پنج تن از روزنامه نگاران و نویسندگان در شهرستان   

معمار، هدی  داریوش  ماندانا صادقی،  های  نام  به  آبادان 
کریمی صدر، کوروش کرم پور و سیدحسن موسوی، از 
بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری 

به دادگاه کیفری استان خوزستان احضار شدند. 
تجدیدنظر    دادگاه  توسط  مدنی  فعال  داوری،  محمد 

استان فارس به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
تهیه کننده    و  کارگردان  نویسنده،  وند،  ابراهیم  مریم 

سینما که از تیرماه ۹7 به صورت بالتکلیف در بند زنان 
 28 جمعه  شب  می برد.  بسر  بازداشت  در  اوین  زندان 
به  به خودکشی کرد و  اقدام  با خوردن قرص  شهریورماه 

بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر   

زندانی روز شنبه 2۹ شهریور در پی مشکل قلبی از زندان 
اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. خانم ستوده در تاریخ 
آزادی  درخواست  شرح  با  نامه ای  طی  امسال  مرداد   2۱

زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داده بود. 
 یک شهروند در تهران با پرتاب خود از روی پل به   

زندگی خود پایان داد. انگیزه اقدام به خودکشی این مرد 
میانسال مشکالت اقتصادی عنوان شده است.

ارومیه در خطر    به سرقت در زندان  متهم  سه زندانی 
انگشت دست راست قرار دارند.  اجرای حکم قطع چهار 
این شهروندان سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری 
یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی محکوم 
شدند. این حکم تیرماه امسال در دیوان عالی کشور تایید 

شده است.
انقالب    دادگاه  توسط  کارگری،  فعال  شکری،  سجاد 

تهران به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می 
شود این حکم در پی حضور وی در تجمع اعتراضی روز 
جهانی کارگر که در سال ۹8 مقابل مجلس برگزار شده 

بود، صادر شده است. 
تهران    در  جوان  زن  یک  شهریور،   ۱7 دوشنبه  روز 

توسط شوهرش مورد اسیدپاشی قرار گرفته و به بیمارستان 
منتقل شد. 

شهرستان    گلدره  روستای  در  ساله   ۱5 پسر  یک 

ایالم دست  از مناطق بشدت محروم استان  هلیالن، یکی 
به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

یک دختر ۱7 ساله در شهرستان رباط کریم واقع در   
استان تهران، به دالیل نامعلومی از طریق حلق آویزکردن 

خود دست به خودکشی زد.
شده    رها  تهران  در  خیابانی  در  که  دختر  نوزاد  یک 

شد.  منتقل  بیمارستان  به  بهزیستی  مسئوالن  توسط  بود، 
به  انتقال  از  پس  خاص  بیماری  یک  دلیل  به  نوزاد  این 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
اتمام    و  رای  صدور  از  کشور  عالی  دیوان  رییس 

رسیدگی به پرونده روح اهلل زم در دیوان عالی کشور خبر 
داد. آقای زم پیشتر توسط دادگاه انقالب تهران در کنار 

سایر مجازات ها به اعدام محکوم شد. 
به دلیل آنچه    یک شهروند در چهارمحال و بختیاری 

توهین به مقدسات در فضای مجازی عنوان شده، توسط 
ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده 

است.
در یک مهمانی خصوصی، 28 شهروند توسط نیروهای   

انتظامی در میگون نو بازداشت شدند.
مرداد    اعتراضات  شدگان  بازداشت  از  افکاری،  نوید 

۹7 سحرگاه روز شنبه 22 شهریورماه ۹۹، در زندان عادل 
آباد شیراز اعدام شد. 

شاکر بهروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه   
توسط شعبه 2 دادگاه انقالب ارومیه به اعدام محکوم شد. 
مدافع  به وکیل  پنج شنبه 20 شهریورماه  امروز  این حکم 

وی ابالغ شده است.
خردسال    کودک  یک  شهریور،   25 شنبه  سه  روز 

انگاری  سهل  دلیل  به  سواری،  دوچرخه  هنگام  تبریز  در 
مسئوالن شهری در ایمن سازی محل حفاری شده، به داخل 
این محل سقوط کرد و به علت شدت جراحات وارده جان 

خود را از دست داد.
زن    سوی  از  که  کرج  در  ای  ساله  شش  پسربچه   

عمویش مورد شکنجه شدید جسمی و آزار و اذیت جنسی 
بیمارستان جان خود را  به  انتقال  از  بود پس  قرار گرفته 

از دست داد. متهم بازداشت و به زندان منتقل شده است.
دو    بازداشت  از  کردستان  استان  فتا  پلیس  رئیس 

شهروند بدلیل آنچه “انتشار فیلم غیر اخالقی” در صفحه 
اینستاگرام خوانده است، خبر داد.

در جریان تیراندازی نیروهای نظامی به سمت گروهی   
کولبر  دو  ماکو،  شهرستان  مرزی  مناطق  در  کولبران  از 
زخمی شدند و یک کولبر دیگر نیز جان خود را از دست 

داد.
مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به یک سال   

شد.  محکوم  بیرجند  به  تبعید  سال  دو  و  تعزیری  حبس 

□ برگزیده اخبار

دیــــــــدهبان
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علیه  “تبلیغ  اتهام  به  حکم  این  صدور  از  حاجتی  مهدی 
نظام” خبر داده است.

هادی مهرانی، مدیر یک کانال تلگرامی توسط دادگاه   
نیم حبس تعزیری محکوم  به سه سال و  کارکنان دولت 
شد. او در تاریخ 5 شهریورماه، با پایان دوران محکومیت 
۳ ماهه خود در پرونده ای دیگر از زندان اوین آزاد شده 

بود.
معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه از بازداشت متهم به   

قتل خواهر نوجوانش با اسلحه در دهستان قلعه شاهین از 
انگیزه  بازجویی ها  در  متهم  داد.  خبر  ذهاب  سرپل  توابع 
خانوادگی  اختالفات  را  ساله اش   ۱6 خواهر  به  شلیک 

عنوان کرده است.
روز دوشنبه ۱0 شهریورماه، دختر ۱۱ ساله سیستانی   

به  هیزم  آوری  جمع  برای  خود  عموی  زن  همراه  به  که 
حاشیه رودخانه رفته بودند تا در نبود گازشهری از هیزم 
غرق  کاجو  رودخانه  در  کنند  استفاده  پز  و  پخت  برای 

شدند.
اداره ثبت احوال شهرستان اردبیل از صدور شناسنامه   

برای یک کودک به بهانه فارسی نبودن آن خودداری کرده 
است.

در    شازند  شهرستان  روستاهای  از  یکی  در  زن  یک 
اصابت  مورد  خود  همسر  توسط  خانوادگی،  مشاجره  پی 
ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان، 

به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
توسط    اقتصاد،  حوزه  نگار  روزنامه  مساعد،  محمد 

ماه حبس  به 4 سال و ۹  تهران  انقالب  دادگاه  شعبه 26 
تعزیری، 2 سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل 

ارتباطی محکوم شد. 
استان    در  واقع  بوکان  شهرستان  در  شهروند  یک 

به  دست  خود  کردن  آویز  حلق  با  غربی  آذربایجان 
اقدام  انگیزه  داد.  دست  از  را  خود  جان  و  زده  خودکشی 
به خودکشی این پسر 24 ساله فقر و مشکالت خانوادگی 

عنوان شده است.
اثر    بر  شهروند  یک  شهریورماه،   ۱۳ چهارشنبه  روز 

انفجار یک مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در 
شهرستان مریوان جان خود را از دست داد.

اش    ساله   ۱۱ پسر  و  پدر  شهریورماه،   ۱5 شنبه  روز 
در شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان، 
هدف تیراندازی ماموران نظامی فرار گرفتند. در این حادثه 

اسماعیل ۱۱ ساله در دم جان باخته و پدرش زخمی شد.
پارک    در  زن  یک  شهریورماه،   ۱2 چهارشنبه  روز 

به  دست  نامعلومی  علت  به  سلیمان  مسجد  یان  بی  بی 
خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.

ویژه    دادگاه  دوم  شعبه  توسط  هروآبادی  وحید 

روحانیت به ۱ سال و 4 ماه و ۱5 روز حبس تعزیری و 
2 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. یکی از اتهامات 
دلیل  به  روحانیت  شئون  رعایت  “عدم  هروآبادی  آقای 

دست فروشی با لباس روحانیت” عنوان شده است.
به آتش زدن خود    اقدام  یک زن ۳5 ساله در کرج، 

و فرزندش کرد. طی این حادثه کودک 8 ساله که دچار 
بیماری صعب العالج بوده، در خودرو فوت کرده و مادرش 
به علت شدت سوختگی  درمانی  مراکز  به  انتقال  از  پس 
خانوادگی”  “اختالفات  است.  داده  دست  از  را  خود  جان 

دلیل این اقدام عنوان شده است.
اصفهان    استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 

 56 برای  پلمب  اخطار  صدور  و  فروشگاه   28 پلمب  از 
غیر  و  نامتعارف  البسه  »فروش  آنچه  دلیل  به  فروشگاه 

مجاز« خوانده است خبر داد. 
مدیران    شکایت  با  نگار،  روزنامه  طهماسبی،  بابک 

شرکت ملی حفاری به 2 سال حبس تعزیری و 75 ضربه 
شالق محکوم شد.

یک دختر 5 ساله از اهالی یکی از روستاهای شهرستان   
و  خواهر  همراه  به  »یسنا«  شد.  غرق  رودخانه  در  راسک 
بود.  رفته  رودخانه  به  آب  از  استفاده  قصد  به  برادانش 
نبود آب لوله کشی و استفاده اهالی این روستاها از بستر 
رودخانه جهت تامیل آب عامل بروز این اتفاق بوده است.

به    روز دوشنبه ۳ شهریورماه، جلسه دادگاه رسیدگی 
اتهامات محسن شریفیان، خواننده و نوازنده، برگزار شد. 
اعتراضات  جانباختگان  به  قطعه  یک  تقدیم  پی  در  وی 
سراسری آبان ماه و اجرای رقص آیینی در کنسرت ۳0 
دی ماه ۱۳۹8 به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شده است.

یک دامدار جوان اهل شهرستان بهمئی واقع در استان   
حلق  با  شهریور   2 یکشنبه  روز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
باخت.  جان  و  کرد  خودکشی  به  اقدام  خود  کردن  آویز 
علت خودکشی این شهروند ناتوانی اقتصادی در پرداخت 

اقساط وام دامداری عنوان شده است.
سه شهروند محبوس در زندان مراغه خردادماه امسال   

توسط دادگاه کیفری ۱ مراغه به اتهام “لواط به عنف” به 
افراد  این  برای  اعدام  احکام  شدند. صدور  محکوم  اعدام 
تنها  این احکام  برای صدور  در شرایطی است که دادگاه 
تلفن همراه آنان در زمان وقوع حادثه استناد  به سیگنال 

کرده است.
کنار    در  کیفری  دادگاه  توسط  تهران  در  متهم  چهار 

سایر مجازات ها به تحمل ۱74 ضربه شالق محکوم شدند.
روز شنبه 2۹ شهریورماه، یک فرد در تهران با انگیزه   

از  پس  وی  رساند.  قتل  به  را  جوان  مرد  یک  ناموسی 
بازداشت انگیزه خود از درگیری با این مرد جوان را ایجاد 

مزاحمت برای همسرش، عنوان کرد.
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هفت نفر هر کدام با کروکی ای در دست از دِر خانه ای پرت 

می شوند بیرون. با دست و پاهای متصل به هم و در دست بند و 

پابند! حلقه های هر دست بند و پابند با زنجیرهای هفده سانتی به 

هم وصل شده اند. انتهای هر حلقه ی چپ با زنجیری هفت سانتی 

به ابتدای حلقه ی راست فرد سمت چپ وصل شده است. تنها 

دو دست و دو پا از مجموع بیست و هشت دست و پایی که 

به هم وصل شده اند آزادند. آن ها موظف اند مسیری که بر روی 

کروکی با رنگ فسفری و براق مشخص شده را طی کنند و به 

نقطه ی نهایی برسند. 

در  فوالدی  نازک  میله های  از جنس  دار  محوطه هفت  آن  در 

فاصله ی یک متری هم قرار دارند. ترس از گم شدن در مسیِر 

تودرتوی طویلی که برای رژه روها در نظر گرفته شده به حدی 

باالست که سرنوشت مرگ بار مقصد در برابرش اصلن مطرح 

نمی شود. آن ها راجع به مشکالتی که ممکن است در مقصد و 

قبل از اجرای نهایی به آن دچار شوند هیچ ایده ای ندارند.

 متناسب نبودن فواصل دارها با طول زنجیرهای اتصالی و ابعاد 

همه شان  برای  پاها  و  دست ها  کشش  توانایی  مرز  و  طبیعی 

روشن است، اما فعلن و در حین اجرای رژه هیچ اهمیتی ندارند. 

بر روی کاله های مشابه نمدین هر یک با خط نستعلیق درشتی 

دو کلمه، اولی مشترک و دومی متفاوت، دیده می شود: »یک 

کارمند، یک دالل، یک کارمند، یک کارمند، یک دالل، یک 

دالل، یک کارمند.«

ظاهر و لباس مجریاِن زنجیرشده ی رژه کاملن با هم فرق دارد 

اما عبارات مشابهی روی کاله آنها حک شده است. اینکه دلیل 

این ناهماهنگی را باید در بی حوصلگی خطاط، اهماِل طراح یا 

اختالالت خاص پشت  در  یا  پی گرفت  اندکاران  سایر دست 

عنوان  به  می توان  را  گمان ها  این  ندارد.  اهمیتی  هیچ  صحنه 

مراسم  که  کرد  تلقی  بینشی  فاقد  تماشاچی های  ظاهربینی 

باشکوه رژه ی هفت نفر را کار شاقی نمی دانند.

باشکوه  برای  رژه روها  که  می شود  روشن  هم دلی  تنها کمی  با 

ناهماهنگی های  آن ها  می کنند.  تقالهایی  چه  مراسم  جلوه دادن 

پشت صحنه را با اختالف در ظاهر و لباس شان جبران کرده اند 

ظرافت  و  دقت  با  کاله ها،  روی  نستعلیق  خِط  به  بی توجه  و 

آن ها  باالی  تمرکز  می روند.  رژه  را  مشخص شده  مسیر  دارند 

روی مسیر باعث شده با هر قدمی که برمی دارند، هماهنگی و 

انسجام شان بیشتر شود و صف را منظم و شکیل تر جلو ببرند. 

انسجام و هماهنگی میان این هفت نفر که دارد شکل می گیرد، 

ته خط چقدر  به  در رسیدن  آنها  همه روشن می کند که  برای 

مصمم اند. با اراده و هوش باالیی که از خودشان نشان می دهند 

در  مراسم  اجرای  ظاهری  ناممکنی های  که  زد  حدس  می شود 

نفر به راحتی رفع و  با راهکارهای زیرکانه ی این هفت  مقصد 

رجوع خاهد شد.

یعنی نه تنها شاهد خوددارزنی آنها خاهیم بود، بلکه دست وپاهای 

قطع شده اما دوبه دو با زنجیر به هم متصل شان را هم روی ریگ 

داغ مقصد خاهیم دید.

□ رژه 
داستانی ازاحمد پناهی پور



7

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، مهر ۱۳۹۹

شماره ۱۱۳



8

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، مهر ۱۳۹۹

شماره ۱۱۳

زمان رو به گذشته 
مسدود است

رو به رو نامعلوم
همیشه باید انتظار کشید

انتظار طوالنی
همیشه با چشم بر هم زدنی
سفیدی به سیاهی می غلتد

سیاهی به سفیدی

□ باران بی امان
         شعری از علیرضا عباسی

تکیه می کنم به آفتاب کم جان 
به باران بی امان 
تکیه گاهم بهار 

        بهار در دهان غنچه ای رو به پایان.
راه می روم بر لبه ی تاریک روشنا

نامت تر می شود بر لبم
و آن چند شاخه ی جوان بر جوانه ها

آوازم می دهد که
گفتن از خاموشی، گفتن از روشنی ست.

برای کبوتری که از قلم افتاد
گل می کارم در دهانم 

مرگ اگر چند قدم عقب تر بایستد
زندگی، زندگی آری

زیبا رنجش را می کشد.
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قوانین  متن  در  هنوز  که  مسئله ای  است.  مسئله  یک  اعدام 
کیفری و نیز در سطح عمومی جامعه حل نشده است. از آن رو 
که کارکرد و هدف از اجرای آن به روشنی معلوم نیست و در 
نفس مجازات و شیوه های اجرایی آن نزاعی تمام و کمال وجود 
بشری  ساله ی  هزار  چند  تاریخ  در  روی  اعدام  مسئله ی  دارد. 
دارد و پشتوانه ی عمیقی از قضاوت ها و داوری ها در آن نهفته 
است. مجموعه ی عظیمی از نیروها و چشم های خیره در پس و 
پشت و نیز حاضر در صحنه از مامور اجرا و قاضی و تماشاچی 
گرفته تا دار و کانتینرهای باالبرنده که چشم بر بدن فرد اعدامی 
و شرایط حبس بدنی او دارد و هنوز هم طرفدارانی سرسخت در 

بین فایده گرایان دارد.
بر  اعدام،  مجازات  به  راجع  مذهبی  و  دینی  نگرش هاي  برخي 
اجرای بی کم و کاست اصول شرعی در این باب تاکید ورزیده 
و زیان اعدام و ناکارآمدی آن در بازدارندگی جرائم و نقشي 
که سیاست کیفری در تحول مبنای حقوقی آن به عهده دارد، 
نادیده گرفته می شود. حال آن که نگرش های ایدئولوژیک راه 
تفسیرهای یک دست و روشن  و  نیروهای جدید  بر ورود  را 
به  را  واقعیت  و  می بندد  آن  مبنای  و  فلسفه  و  مجازات ها  از 
نتواند  ما  کیفری  سیاست  چنانچه  می آورد.  در  خود  استثمار 
نماد و نمودهای اعدام را به سبب اجتناب ناگزیر از رویارویی 
مستقیم با نصوص شرعی کاهش دهد وضع به مراتب غامض تر 
و پیچیده تر مي شود. این است که ضعف و ناکارآمدی سیاست 
کیفری در باب اعدام با قرائت های کالسیک از اصول شرعی 

روز به روز آشکارتر می شود.

برخی نظریه های دیگر به کارکرد سیاسی و امنیتی اعدام نظر 
دارند از آن روی که همواره در گستره ی تاریخ، اعدام ابزاری 
رویه ای  و  بوده  منتقدین  و  مخالفین  برداشتن  میان  از  برای 
به  اجتماعی  برای سرکوب جنبش ها و تحوالت عمیق  مرسوم 

شمار می آمده است.
از یک  اعدام، نقش آن در پر کردن سطح قوانین  وجه دیگر 
یک  اعدام  است.  عیار  تمام  و  شده  داوری  عمیقا  مجازات 
قانونی است. وجود دادرسی هاي  نهایی و یک مرگ  مجازات 
طوالنی و دستگاه های عریض و طویل قضاوت در باب اعدام، 
همواره توجیه کننده ی یک عنصر تام و تمام در وضع عمومی و 
اعمال بی رویه ی آن بوده است. ترکیب اعدام-بخشش همواره 
واقعی  نمود  یک  از  قانون  سطح  کردن  پر  براي  مستمسکی 
کیفری بوده است. از این رو محو مجازات اعدام از سطوح مواد 
ایجاد  قوانین کیفری  در دل  را  قانونی یک جای خالی عمیق 
می کرد و در ازای آن هم چیز دیگری نبود که جای آن را پر 
کند. به عبارتی هنوز سیاست کیفری ما بنا به جهاتی به آن درجه 
از پیشرفت نرسیده که شناعت و شرمساری نهفته در ذات اعدام 
را با یک مجازات مرسوم و این جهانی دیگر جایگزین نماید. 
فاصله بین اقل و اکثر مجازات ها و درجه بندی آنها در قوانین 
کیفری ما برای سهولت دست یابی به یک سیاست کیفری معین 
که کف آن جزاي نقدی و حکم های مراقبتی و وجه شدید آن 
اعدام است به حد کافی راه را بر محو و حذف اعدام ها مسدود 
می کند. اعدام شدیدترین مجازات بدنی است که در حق یک 
محکوم اعمال می شود و مجازاتی است که مستقیمًا بر بدن وارد 
می شود و اعتنایی به روح و عنصر روان در این میان ندارد. در 
حالی که تجارب نظام های توسعه یافته نشان از این دارد که 
مجازاتی مثل حبس های طویل المدت بسی کاراتر و موثرتر از 

حذف و محو یکباره ی بدن محکومان است.
 در این میان اجرای مجازات اعدام در علن و منظر عام نیز از 

□ نکاتی چند در باب مسئله اعدام و طرح یک کارزار
حقوقی

 مصطفی احمدیان
وکیل و فعال حقوق بشر
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اهمیت سیاسی و قضایی بسیاری برای حاکم برخوردار است. 
بی رویه  اعدام های  از  ناشی  آمده  به وجود  چند شرمساری  هر 
به ویژه آنهایی که در مالء عام اجرا می شد برای مدتی، دار و 
کرد  منتقل  زندان  بخش های  درونی ترین  به  را  اعدام  چوبه ی 
و خصوصیت اجرا در علن پیش از وضع قانون آئین دادرسي 
کیفري ۹2 براي چند سالی عماًل حذف شد، اما ناکارآمدی اجرا 
قانون  این که  تا  ملموس حس می شد  نحوی  به  عام،  در مالء 
آئین دادرسي کیفري ۹2 تشخیص این امر را تمامًا به قاضی 
تشخیص  به  می تواند  که  اوست  و  کرد  واگذار  احکام  اجرای 
خود و یا حتی امر مقامات باالدست اجرای حکم در مالء عام 
را برگزیند و یا به همان شیوه ی مرسوم در میان سوله ها و یا 
اتاق های بهداری زندان و یا در گوشه ای از حیاط زندان دور از 

انظار عمومی آن را برگزار کند.
رویگردانی  اعدام،  باب  در  ما  کیفری  اصالحات  نهایی  حد 
قانون  به  الحاقی  واحده  ماده  تصویب  با  اعدام ها  از  بخشی  از 
این  در  اعدام ها  به کاهش  منجر  بود که  مواد مخدر  با  مبارزه 
زمینه شد. هر چند تصویب آن نیز حکایت از اختالف عمیق و 
مبنایی مقامات و تشتت سیاست کیفری ما داشت از آن رو که 
بخش هایی از مقامات کشور با آن مخالفت ورزیده و موافقت 

اما از درون دستگاه قضایی و حقوقی کشور بود.
از  فرار  به سبب  و  مبنایی  به طور  نیز  واحده  ماده  در  اگر چه 
نشده  اعدام مخالفتی  با  با نصوص شرعی،  رودررویی مستقیم 
بندها و شرایطی  به جمیع  بلکه صرفًا پذیرش آن منوط  است 

شده است.
افزون  روز  قدرت  و  دانش  مقوله ی  با  عمیقًا  اعدام  مسئله ی 
جامعه  مباحث  و  روانشناسی  از  مدخل هایی  و  دارد  پیوند  آن 
بایستی  همواره  و  دارد  خود  با  را  جرم  اقتصاد  نیز  و  شناختی 
سهم جامعه در تخریب و تباهی شخصیت فرد محکوم در پرتو 
دانش جدید لحاظ شود. اما متأسفانه در کشور ما هنوز آگاهی 
نشده  درک  خوبی  به  اعدام  در  نهفته  شناعت  از  شرمساری  و 
است و اجتماع از اعمال آن، بیمی به خود راه نمی دهد. اعدام 
مجازاتی بس گران است که در آن به نام قانون، قتل صورت 
تنها و تهی فرو می رود که  مي گیرد و چنگال در جانی عمیقًا 
از قبل در زندان و اسارت و نبود آزادی های جمعی و شرایط 
فرد  و  کرده  تحمل  را  مرگ  عمیق  اضطراب  نومیدانه،  حبس 
محکوم پیش از آن که حکمی راجع به اعدام صورت بندد در 

جریان محاکمه بارها و بارها اضطراب مرگ را زیسته است.
اعدام با تمام نیروهایش به ظهور می رسد عرصه و آوردگاهش نه 
تنها نفوذ سهمگین و بی رحمانه در بدن فرد محکوم بلکه سیطره 
بر روح جمعی نیز است و بدن اجتماع را نیز تحت نفوذ خود در 
می آورد. یک روی اعدام وضعیت خود محکوم است که رفتار 
مجرمانه و تخطي از موارد قانونی، واکنش کیفری اجتماع را 
بر ساخت می کند اما روی دیگر اعدام -مرگ قانوني- سهم به 
سزای جامعه در رابطه با استحقاق مرگ فرد محکوم است که 

ضرورت دارد نقش اجتماع را همواره برمال کرد.
ناخودآگاه  فرایندهای  روانشناختی  تحلیل  لزوم  از  جدای 
محتوم  فرایندهای  این  نشانه های رسمی  تعیین  و  مجرم  روان 
تحلیل  از  فارغ  نیز  و  می کشاند  جرم  ورطه ی  به  را  مجرم  که 
نهایي ناخودآگاه جمعی در رابطه با چیستی و چرایی اعدام و 
منصرف از تحلیل سیاسی آن و نقشی که در پروسه ی انقالب ها 

و تحوالت عمیق اجتماعي به عهده دارد، آن چه در وهله ي اول 
اهمیت قرار مي گیرد اصالح مباني حقوقی و بازنگری عمیق در 
رابطه با اعدام ها است. سال هاست که بدن، دیگر ورطه ی اعمال 
مجازات نیست و سهمی اندک را به عهده دارد بلکه از ورای 
روشن بینی حاصل از دریافت دانش جدید، عنصر روح و روان 

وارد گود شده و جای بدن را گرفته است.
به  بخشیدن  نظم  از  تا پیش  این است که  از  واقعیت حکایت 
حقوق مربوط به اعدام، حل آن به سادگی قابل انجام نیست. 
صحنه  در  حاضر  و  غیبی  نیروهای  مایه ی  دست  که  همانا 
برای اجرای پروسه ی اعدام تنها بستر حقوقی آن است اما در 
که  آن  بی  و  شده  ثابت  این  گاهی خالف  سیاسی  پرونده های 
دلیل کافی برای ارتکاب جرمی از سوی فرد وجود داشته باشد، 
آن چه فرد را می ُکشد دست توانگر سیاسی دولت و حاکم است 
نه چیزی دیگر. آن جا که رسوایی ادله بیداد می کند چه کسی 
و چگونه و بر مبنای چه قواعد و اصولی می توان حکم به اعدام 
سیاسی  فرد  اعدام  به  راجع  قانون  چگونه  نمود؟  فردی  چنین 
خصوصیات  و  سیاسی  صالحیت  و  مي یابد  تنسیق  و  تنظیم 

جهانشمول برای اجرا و اعمال آن کدام است؟  
 حتی آن جا که قانون حکم کرده هر کس قتل می کند قصاص 
می شود نیز هیچ گاه به ضرورت و مبانی اعدام اشاره صریحی 
با رغبت سیاسی  از اساس  پرونده ای که  به  برسد  نمی کند چه 
از  فرد  یک  سیاسی  مرگ   مشترک  ثقل  است.  مواجه  حاکم 
خود  مبانی  به  اشاره ای  آن  در  قانون  که  است  این  در  اساس 

نمی کند، بلکه فقط نوعی قرائت حکم از پیش است.
به راستی چه کسی صالحیت حکم به مجازات اعدام را دارد. بر 
مبنای ماده ۳ اعالمیه جهانی حقوق بشر، حیات یک حق ذاتی و 
سلب ناشدنی است لذا هیچ کس صالحیت کافی برای گرفتن 
جان یک انسان و تصرف حیات او را ندارد حتی اگر قتل نفس 

مرتکب شده باشد.
نیز  و  بشر  اعالمیه جهانی حقوق  ویژه  به  عام جهانی  اسناد  در 
ملحق  بدان  نیز  ما  مدني سیاسي که کشور  کنوانسیون حقوق 
شده و پروتکل الحاقی بدان را نیز امضاء کرده، ضوابط خاصی 
بین المللی  موازین  از جمله  است.  بینی شده  پیش  اعدام  برای 
شرائط مندرج در ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی است. 
دسته  کشتار  و  کشی  نسل  چون  مهمی  جرائم  در  صرفا  آنجا 
نیز  ملی  دادگاه  هر  البته  و  داد  اعدام  به  حکم  می توان  جمعی 
صالحیت الزم در این خصوص را دارا نیست و شرایط سیاسی 
کشوری که در آن قوانین شکل می بندد و خصوصیات دیگری 
را نیز الزم دارد. برابر ماده موصوف الزم است در آن کشور، 
اعمال عمومی مجازات اعدام برچیده شده و لغو اعدام پذیرفته 
شده باشد تا مشروعیت الزم برای حکم اعدام ایجاد شود. چنانچه 
دار اعدام برچیده شده باشد و به شرط وجود تضمین هاي کافی 
براي دادرسی عادالنه و رعایت حقوق دفاعی متهم در مواردی 
استثنائی و صرفًا در جرائم مهم، اعدام پذیرفته شده است. اعدام 
با حق حیات تنافی آشکار دارد از این رو هر مقامی صالحیت 
این یک خصوصیت  ندارد.  را  فرد  ستاندن حیات  برای  کافی 

جهانشمول از حقوق بشر است.
نهایی  کارزار  همواره طرح یک  فعاالن  درخواست  رو  این  از 
جمعی و یک جنبش مدنی برای مبارزه با اعدام به منظور لغو 

این مجازات خشن از تمامی سطوح قوانین کیفری است.
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معنی  به   » یُقُصّ »قَصّ  ریشه  از  مصدر  اسم  قصاص،  واژه ی 
قصاص  حقوق،  و  فقه  در  است.  چیزی  اثر  کردن  پیگیری 
مجازات مجرم از طریقی به طور معمول مشابه جرم را گویند. 
یا کور کردن  قتل،  ارتکاب  به سبب  قاتل  اعدام  نمونه،  برای 
شخصی که چشم دیگری را نابینا کرده  است. قصاص مجازاتی 
است سنتی که به دوران دادگستری خصوصی )انتقام خصوصی( 
باز می گردد. در این دوران اگر شخصی از یک قبیله به حقوق 
فردی از قبیله  دیگر تجاوز می کرد، عمل مرتکب، تعّدی به همه 
افراد قبیله محسوب می شد و انتقام جویی محدودیتی نداشت و 
تناسبی وجود نداشت و گاهی مجازات  میان جرم و مجازات 
به مرگ مجرم منجر می شد. برای نمونه، اگر شخصی به دست 
قبیله اش  یا  اقوام  خانواده،  اعضای  می رسید،  قتل  به  دیگری 
دست به انتقام جویی می زدند و در خونخواهی مقتول، قاتل را 
می کشتند و قاتل جدید نیز باید کشته می شد و این تسلسل ادامه 
می یافت. قانون حمورابی و قوانین بعد از آن، در صدد تعدیل 
این سنت ناعادالنه و کینه توزانه برآمدند و از آن پس مقرر شد 
که هر کس که مرتکب قتل شود، فقط و فقط خود آن شخص 
کشته شود )قصاص( و با این تدبیر از خونریزی و انتقام جویی 
است/ حیات  قصاص  »در  از  )منظور  جلوگیری شود  افراطی 

متوالی  خونخواهی های  از  جلوگیری  همین   ،»۱7۹ آیه  بقره، 
بشری  جامعه  برای  کوچکی  پیشرفت  زمان  آن  در  که  است( 
از نظر حقوقی بوده و در واقع گامی در راستای شخصی کردن 
مجازات ها )اصل شخصی بودن مجازات ها( بوده است. سپس 
)حکم  پذیرفتند  را  قصاص  اسالم  و  یهود  دین  به ویژه  ادیان 
امضائی( و اسالم آن را مقید کرد که اگر ببخشند بهتر است. 
اما با توجه این که قصاص قبل از اسالم نیز وجود داشته و از 
جمله احکام امضائی است، بنابراین از مسلمات اسالم و قواعد 
اسالم  شرع  منابع  از  نیز  عقل  که  این  چه  نیست،  تغییرناپذیر 
است و بسیاری از بزرگان نیز بر این باورند که عقل می تواند 

حتی قرآن را تخصیص دهد.
وانگهی ، مرتکب قتل در حالت غیرعادی اعم از جنون، خشم، 
بیماری، کینه توزی، انتقام جویی و غیره به ارتکاب جرم قتل که 
بزرگ ترین جرم است دست می زند و حق زندگی یک انسان 
قانون و عدالت که  قانونگذار و مجریان  اما  را سلب می کند. 
باید به غایت عقل رفتار کنند، چرا باید به نام و ادعای اجرای 

مترکب  را  غیرانسانی  و  بی رحمانه  عمل خشن،  همان  عدالت 
حالت  در  مجرم  مانند  تنها  نه  که  تفاوت  این  با  البته  شوند؟ 
حاکمیت  عدالت،  اجرای  مقام  در  در  بلکه  نیستند،  غیرعادی 
قانون و در کمال خونسردی مرتکب خشن ترین و بزرگ ترین 
جنایت و سلب حق زندگی یک انسان می شوند. در صورتی که 
مجریان عدالت و قانون باید از هرگونه خشونت پرهیز کنند و 
مناسب ترین مجازات را وضع و اجرا کنند که به حال مجرم و 

جامعه مفید باشد.
در  آن  اجرای  و  است  شخصی  حقی  قصاص  دیگر،  سویی  از 
اختیار و اقتدار اولیای دم است. ولِی دم که عزیزش را از دست 
داده است و در پی ارضای غریزه ی انتقام جویی است، طبیعی 
است که خواستار اجرای حکم قصاص باشد، حتی اگر شخصی 
ممکن  گیرد،  قرار  شرایط  آن  در  است  مخالف  قصاص  با  که 
است که از اجرای حکم قصاص نگذرد. بنابراین، سپردن اختیار 
مجازات به بزه دیده یا خانواده ی مقتول از اساس دارای اشکال 
است و از منطق عقالنی و حقوقی برخوردار نیست. وظیفه ی 
عدالت،  دستگاه  موضوع  این  در  خاص  طور  به  عمومی  قوای 
این است که در راستای اجرای مجازات، عادالنه ورود کرده و 
از انتقام جویی و کینه ورزی جلوگیری و عدالت و عقالنیت را 

جایگزین کند.
مجازات  که  نمی دهد  نشان  آماری  هیچ  است،  ذکر  شایان 
قصاص یا اعدام از وقوع جرم پیش گیری می کند. چنان که در 
لغو شده است و از طریق علم  کشورهایی که مجازات اعدام 
آمار  پرداخته اند،  جرایم  وقوع  علل  ریشه یابی  به  جرمشناسی 
جرم و جنایت کم تر شده است، ولی در بسیاری از کشورهایی 
آمار  دارد، همچنان  یا قصاص وجود  اعدام  که هنوز مجازات 

جرم و جنایت از جمله قتل باال است. 
 شایسته است، قانون قصاص در کشورمان مورد بازنگری قرار 
دادگستری خصوصی  از دوران  مانده  باز  تاسیس  این  و  گیرد 
انتقام شخصی، اصالح شود و قانونگذار، مراکز پژوهشی و  و 
دادگستری در راستای پیشگیری از وقوع جرایم به ریشه  یابی 
مسائل پرداخته و در این راستا از علم جرمشناسی یاری جویند.

□ قصاص، ردپایی از دوران دادگستری خصوصی )انتقام شخصی(
حقوقی

محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
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از شنیع ترین  اذیت و آزارهای جنسی یکی  تجاوز، تعرض و 
اشکال نقض حقوق انسانی ست که همچنان در دنیای قرن 2۱ 
در سراسر جهان صورت می گیرد. اگرچه آسیب دیدگان اکثرا 
زنان و دختران هستند اما خشونت های جنسی، مردان، پسران 
آسیب  مورد  نیز  را  متنوع  جنسی  هویت های  با  انسان هایی  و 
 ۳5 جهانی  بهداشت  سازمان  آمارهای  اساس  بر  می دهد.  قرار 
در  را  فیزیکی  و  تجربه ی خشونت های جنسی  زنان  از  درصد 
زندگی خود تجربه می کنند. تجاوز، تعرضات جنسی و در کل 
برای  که  دارند  آسیب باری  فرایندهای  جنسی  خشونت های 
سالمت روح و جسم فرد آسیب دیده اثرات دراز مدت به جای 

می گذارد. 
خود  زندگی  شریک  با  رابطه  در  که  زنانی  جهان  سطح  در 
اعتیاد،  با  زنان  دیگر  از  بیشتر  دارند،  خشونت بار  مناسبات 
افسردگی، مصرف الکل، اچ.آی.وی و بیماری های مقاربتی و 
تجاوز  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  اجتماعی  آسیب های  سایر 

نمی شود.  داده  به طرز وسیعی گزارش  جنسی در سطج جهان 
اگرچه جنبش MeToo ، »من هم« شرایط تشویق کننده ای 
جنسی  خشونت های  و  جرائم  آسیب دیدگان  از  برخی  برای 
فراهم آورده تا روایت خود را در فضای عمومی مطرح و یا در 

خواست کمک کنند.
با این که میلیون ها زن خشونت و تعرضات جنسی را تجربه 
می کنند اما بر اساس آمارها و تحقیقات سازمان ملل تنها 40 
درصد از کسانی که خشونت جنسی را تجربه می کنند، آن را 
گزارش می دهند و تنها کمتر از ۱0 درصد از پلیس و نیروی 

انتظامی درخواست کمک می کنند.
در  حمایتی  قوانین  جهان  کشورهای  از  بسیاری  که  حالی  در 
جنسی  آزارهای  و  اذیت  و  تجاوز  جنسی،  تعرضات  زمینه 
جنسیتی دارند،  اما این قوانین در اکثر موارد ناکافی، ناروشن، 
بدون تسلسل و تداوم و به طور سیتماتیک به اجرا در آورده 

نمی شود. 
زنان و دختران بین ۱6 تا ۱۹ سال 4 برابر بیشتر ممکن است 
قربانی تجاوز و اذیت و آزارهای جنسی واقع شوند. ترنس ها 
مورد  بیشتر  برابر   2 دارند،  ناتوانی  و  معلولیت  که  کسانی  و 
اذیت و آزارها و خشونت های جنسی قرار می گیرند. در آمریکا 

□ مالحظاتی در مورد روایات تجاوز در جهان و ایران

الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

اجتماعی
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70 درصد از تجاوزات جنسی توسط کسانی صورت می گیرد 
اگر چه خشونت های  که فرد مورد تجاوز آن ها را می شناسد. 
جنسی در تمام کشورهای گوناگون وجود دارد اما ده کشوری 
داشته  جاری  سال  در  را  جنسی  تجاوزات  تعداد  بیشترین  که 
سوازیلند،  لسوتو،  بوتسوانا،  جنوبی،  آفریقای  از  عبارتند 

برمودا، سوئد، سورینام، کاستاریکا، نیکاراگوئه و گراندا. 
جنوبی  آفریقای  که  است  آن  توجه  قابل  و  اهمیت  حائز  نکته 
بخش  و  دارد  را  دنیا  اساسی  قوانین  مترقی ترین  از  یکی  که 
کرنشا«  »کمبرلی  را  آن  خانواده ی  قوانین  و  زنان  به  مربوط 
ادیت   )Intersectionality( تقاطع  تئوری  پرداز  نظریه 
کرده و قوانین جزایی این کشور بار دیگر بازبینی، اصالح و با 
زبانی روشن و محکم، خشونت های جنسی، تجاوز و تعرضات 
در  هنوز  می کند،  روشن  را  آن  مجازات  و  تعریف  را  جنسی 
حد کشورهایی است که بیشترین موارد تجاوز جنسی را دارد. 
حمایتی  و  روشن  قوانین  کنار  در  که  می دهد  نشان  امر  این 
فرهنگ سازی از اهمیت خاصی برخوردار است و قوانین الزم 
اشکال  در  زنان  علیه  خشونت  به  دادن  پایان  برای  کافی  اما 

گوناگون آن نیست.
همچنین در خالل ۹ ماه سال جاری که جهان با اپیدمی کرونا 
از بحرانی عظیم عبور می کند، خشونت علیه زنان در حوزه ی 
خصوصی و عمومی و اشکال گوناگون آن، گروه های اجتماعی 
قرار داشتند  از منظر مناسبات قدرت  را که در حاشیه جامعه 
حقوق  کمپین  است.  ساخته  مواجه  دیگر  بحرانی  و  اپیدمی  با 
عالوه  که  است  کرده  اعالم  تحقیقی  در  اخیرا  آمریکا  در  بشر 
بر آن که زنان خشونت های جنسی بیشتری در دوران بحران 
تجربه می کنند، میزان خشونت ها در بین جوانان رنگین پوست 
و ال.جی.بی.تی.کیو )LGBTQ( سه برابر دیگر جوانان است. 
همچنین هزینه های اقتصادی خشونت هایی که مبنای جنسی-

کاهش  سبب  آن  انسانی  هزینه های  کنار  در  دارند،  جنسیتی 
نیروی کار نیمی از جامعه بوده و هزینه های پزشکی را افزایش 
می دهد به طوری که میانگین هزینه های اقتصادی خشونت علیه 
زنان و مراقبت  های پزشکی و روانی از ۱.2 تا 2 درصد تولید 
ناخالص ملی ست که در بسیاری از کشورها با بودجه ی آموزش 

ابتدایی برابری می کند.

جنبش »من هم«
 Tarana Burke آمریکایی  کنشگر   2007 سال  در   
اذیت  برجسته کردن  با هدف  را   )MeToo( واژه »من هم« 
یک  برد.  کار  به  جنسی  تجاوز  و  تعرض  جنسی،  آزارهای  و 
گذاشتند  پیش  قدم  زنان  و  شد  عمومی  هشتگ  این  بعد  دهه 
اذیت و آزار و  آنها خشونت و  بر  تا مردان قدرتمندی را که 
تجاوز را تحمیل کرده بودند وادار به پاسخگویی بکنند. هاروی 
واینستین، تهیه کننده پرنفوذ هالیوود به آزارهای جنسی متهم 

شد. ساندرا مولر، خبرنگار فرانسوی با راه اندازی هشتگ، آزار 
بازیگر  میالنو،  آلیسا  و  کرد  محکوم  را  کار  محیط  در  جنسی 
آمریکایی بار دیگر »من هم« را از حاشیه به مرکز سوق داد. این 
هشتگ با اعتراضات و راهپیمایی ها راه خود را به عرصه های 

سیاست، ورزش، ادبیات و آموزش نیز پیدا کرد.
 HearMeToo# هشتگ  ملل  سازمان   20۱۹ سال  در 
آنها  نام  نه  و  بودند  هالیوودی  چهره های  نه  که  زنانی  برای  را 
و  زنان  میلیون ها  زیرا  گیرد  قرار  اخبار  صدر  در  می توانست 
مختلف  اشکال  مورد  گوناگون  کشورهای  در  که  دخترانی 
کارگاه های  در  که  زنانی  می گیرند  قرار  جنسی  خشونت های 
مناسبات  و  می کنند  کار  ملیتی  چند  کمپانی های  و  کوچک 
نمی توانند  حتی  که  می فشارد  خود  در  را  آنها  چنان  قدرت 
روایات درد و رنج خود را مطرح کنند. »صدای من را بشنو« 
نیز در واقع هشتگ میلیون ها زنی است که در فضای عمومی 
می گیرند. جنبش  قرار  مورد خشونت های جنسی  و خصوصی 
»من هم« سپس به کشورهای دیگر راه پیدا کرد و سکوتی را 
که مناسبات قدرت سیستم پدرمردساالری قرن ها با اتکای به 
آن به تجاوز و تعرض و اذیت و آزارهای جنسی ادامه داده بود 

در هم شکست. 
مرور تجربه زنان و جنبش »من هم« در بسیاری از کشورهای 
سو  تاکتیک ها،  جوهر،  که  است  واقعیت  این  بیانگر  جهان 
استفاده ها و تعرضات، چگونه آن چه را خصوصی ست، عمومی 
می کند و چگونه جامعه ی پدر-مرد ساالر و ارزش های آن کم و 

بیش به یکسان با دادخواهی زنان برخورد می کند.
در چین دو سال بعد از جنبش »من هم«، فمنیست های چینی با 
فعالیت پیگیر خود در رسانه ها و رسانه های اجتماعی واکنش 
به اذعان  دولت را در کنترل این شبکه چنان تشدید کرد که 
از شدیدترین کنترل ها در خالل ۳0 سال گذشته  برخی یکی 

بوده است. 
Zhou Xiaoxuan از جمله ی این آسیب دیدگان است که 

پرونده های قضایی خود را به جریان انداخته است.
رسانه ای  شخصیت های  پرنفوذترین  از  یکی  پکن  دادگاه  در 
چینی را Zhu Jun برای اذیت و آزارهای جنسی متهم کرد و 
اظهار داشت که »اگر او صد میلیون دالر هم به وی بدهد کنار 

نمی آید« زیرا به دنبال اجرای عدالت است. 
دولت  فمینیست،  زنان  توسط  که  تالش های  تمام  وجود  با 
آسیب دیدگان  از  حمایت  زمینه ی  در  کوچکی  گام های  چین 
خشونت های جنسی برداشت و در دسامبر 20۱8 دادگاه عالی 
با آن  باید  چین »اذیت و آزار جنسی« را به مثابه »کاری که 
این  تلقی کرد و   )Causes per action( »برخورد کرد
امر راه را برای رسیدگی به شکایات آسیب دیدگان کمی هموار 

کرد.
تاریخی را  پاییز 20۱8 زنان هندوستان لحظه ای   در هند در 
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در مبارزات فمینیستی این کشور ثبت کردند و به همبستگی 
جنسی  خشونت های  به  اعتراض  در  جهانی  جامعه ی  خواهرانه 
به  را  هندی«  هم  »من   IndiaMeToo# هشتگ  پیوستند، 
کانال  در  جنسی  آزارهای  و  اذیت  روایات  تا  آوردند  وجود 
روایت  بسیاری  زنان  هشتگ  این  با  شود.  روان  هشتگ  این 
اذیت هایی که توسط شریک زندگی خود، همکالسی،  آزار و 
دوست پسر، پروفسور و همکار به آنها تحمیل شده بود مطرح 
از وزیران  M.J.Akbar  یکی  نفر  از ده  ساختند و متجاوز 
دولت هند را به این جرایم متهم کردند و او مجبور شد که از 
پست خود کناره بگیرد. او این اتهامات را رد کرد و یکی از 
این زن  از هزینه ای که  به دادگاه کشاند. پس  را  زنان شاکی 
زنان  علیه  بر  قضایی  پرونده های  نیز  دیگری  مردان  پرداخت، 

شاکی تشکیل دادند.
فضای خصوصی  در  که  جا  آن  از  تعرضات  و  تجاوزات  این 
صورت گرفته نه توسط پلیس جدی گرفته می شود و نه اثبات 
ژورنالیست   rituparna chatterjee است.  آسان  آن 
این  به  اغلب  زنان  می گوید  هم«  »من  جنبش  فعال  و  مستقل 
فکر می کنند که گزارش دادن این موارد با هزینه ای که برای 
آنان از نظر اجتماعی روانی و فرهنگی دارد و بی تفاوتی پلیس 
در کشوری که جنایات وحشیانه ی جنسی در آن گفتمان غالب 

است بی فایده است.
در مکزیک زمانی که در سال 20۱7 جنبش »من هم« شروع 
تجریه  اما  شد  دیده  مکزیکی  زنان  دل  در  امید  بارقه ی  شد، 
زیستی زنان مکزیکی با زنان شاکی هالیوودی شکاف عظیمی 
احساس  رابطه ای  اما  را گرم می کرد  دلشان  اگر چه  و  داشت 

نمی کردند.
اما وقتی هنرپیشه مکزیکی Carla Sousa از اذیت و آزار 
مورد  را  او  که  را  فردی  اسم  که  آن  بدون  گفت  خود  جنسی 
آسیب قرار داده بود ببرد، بیانگر آن بود که زنان هنوز از بردن 
در  اما  نمی کنند.  امنیت  احساس  متعرض  و  متجاوز  افراد  نام 
جنبشی  مکزیک  جامعه  متن  از  برخاسته  جنبش   20۱۹ سال 
را  جهانیان  شگفتی  بود،  هم«  »من  جنبش  مکزیکی  رنگ  که 

برانگیخت زیرا کسی انتظار آن را نداشت.
از  سیلی  مکزیکی،  مشهور  نویسنده  کتاب  رونمایی  روند  در 
کثیری  تعداد  زیرا  شد  وارد  او  به  مجازی  فضای  در  اتهامات 
از زنان شناختی از او به عنوان متجاوز داشتند و نه تنها مراسم 
نویسنده  بعد  روز  نشد،  برگزار  نویسنده  این  کتاب  رونمایی 
اتهامات را رد کرد و دقایقی بعد سیلی از توییت ها در فضای 
مجازی روایات زنانی را که او مورد تعرض و تجاوز قرار داده 
بود نه تنها در مورد جناب شاعر بلکه افراد مشخص و با نفوذ 
دیگر که سال ها به کارها و رفتارهای شرم آور تعرض، تجاوز 

و اذیت و آزار جنسی پرداخته بودند، مطرح شد.
موسیقی،  عرصه های  به  مکزیک  در  هم«  »من  جنبش  سپس 

فیلم، آموزش و تئاتر کشانده شد. در برابر برخاستن این موج 
عظیم اعتراضی برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی به »بنفش 
صورت  به  تا  زدند  دست   )Purple Washing( کاری« 
قلمداد  را هوادار جنبش »من هم«  ظاهری و غیر واقعی خود 

کنند. 
»بنفش کاری« واژه ای است که از استراتژی های سیاسی و یا 
برنامه های برای فروش کاال و خدمات که از خواست »برابری 
برای  ابزاری  استفاده ی  زنان  علیه  خشونت«  »رفع  جنسیتی«، 
پیشبرد مقاصد خود می کنند، حال این مقاصد منافع اقتصادی و 

یا اهداف سیاسی باشد.
مسجدی«  هم  »من  هشتگ   20۱8 فوریه  در  الطحاوی،  مونا 
را شروع کرد. وی گفت که می خواهد تابوی این که زنان و 
دختران مسلمان از اذیت و آزارهای جنسی صحبت نمی کنند 
را بشکند. او اظهار داشت که دو بار در سال ۱۹82 زمانی که 
۱5 سال داشت حین حج مورد تعرض جنسی قرار گرفت و ده 
سال طول کشید تا بتواند در مورد آن صحبت کند. به اظهار او 
عالوه بر شرمی که به زنان کشورهای مسلمان که مورد آسیب 
جنسی قرار گرفته اند، شرمی که وی را ده سال به سکوت وا 
داشت، زنان مسلمان با چالش دیگری نیز مواجه هستند که آنها 
را به سکوت تشویق می کند. به اظهار وی در دنیای غرب که 
نیروهای راست با اسالم هراسی فضای محدودی را برای مردم 
کشورهای اکثریت مسلمان و مهاجران و پناهجویان مسلمان 
از  زنان  روایات  از  آورده اند،  وجود  به  غربی  کشورهای  در 
خشونت های جنسی بهره برداری سیاسی می شود. از سوی دیگر 
صاحبان قدرت در کشورهای اکثریت مسلمان آب تطهیر روی 
باور  را  آنها  پردرد  روایات  و  زنان  و  ریخته  مسلمان  مردان 
نکرده و آنان را به سکوت تشویق می کنند زیرا اساسا به امنیت 

و سالمت و حقوق زنان مسلمان فکر نمی کنند.
هشتگ  با  که  می کند  دعوت  مسلمان  زنان  از  مونا 
و  اذیت  و  تعرض  تجاوز،  روایات   mosquemetoo#

آزارهای خود را درفضای مجازی مطرح کنند.
باید اشاره شود که علیرغم آن که زنان و دختران روایات خود 
را با این هشتگ مطرح ساختند، اما حتی یک نفر هم به محاکمه 
کشیده نشده است. مونا می گوید »هدف من این نبود« بلکه از 
آن جایی که به من تهمت دروغگو زده شد وقتی که برای اولین 
نباید  دیگر  زنان  تجربه  این  گفتم،  سخن  خودم  تجربه  از  بار 
باشد و او می گوید ما االن بسیاریم تا تجربه زیستی ما را دروغ 

قلمداد کنند.

در ایران 
با موج روایات زنان در زمینه اذیت و آزار و تعرضات جنسی، 
اولین  برای  که  خورد  کلید  تاریخی  درخشان  نقطه  واقع  در 
آزار  و  اذیت  جنسی  دیدگان خشونت های  آسیب  که  بود  بار 
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مطرح  اجتماعی  شبکه های  در  را  خود  روایات  تعرضات،  و 
اثبات  ساختند.  مطرح  را  ایرانی  هم«  »من  جنبش  و  ساختند 
تجاوز و تعرض جنسی در فضای خصوصی در تمام کشورها 
امری دشوار و دقیق است اما در ایران چالش های گوناگونی را 
زنان و افراد آسیب دیده مواجه می شوند. حفظ آبرو، همراهی 
نکردن خانواده، بار سنگین اجتماعی آن و دوباره مورد خشونت 
قرار دادن فرد آسیب دیده گاهی زندگی را چنان بر فرد سخت 
انتخاب  را  خودکشی  و  مرگ  زنان  از  بسیاری  که  می کند 

می کنند. 
تحسین  و شجاعتی  با جرات  زنان  هفته های گذشته  در خالل 
کرده اند  تجربه  که  را  جنسی  تجاوز  و  آزار  روایات  برانگیز 

مطرح ساخته و جنبش »من هم« ایرانی را شکل داده اند.
از  دادخواهی  و  پیگیری  به  نسبت  ایران  جامعه ی  کلی  روح 
ناامید است. فرهنگ پدر-مرد ساالرانه  معترضان و متجاوزان 
نیز در کنار عدم وجود حمایت های قانونی بار دیگر فرد آسیب 
بار فریاد  این  این رو  از  قرار می دهد،  دیده را مورد خشونت 
مجازی  فضای  در  پسران  و  مردان  از  برخی  و  زنان  درد  پر 
طنین انداخته است. پرونده سعید طوسی، مربی آموزش قرآن 
ماند. زهرا  نتیجه  بدون  نوجوان  به پسران  او  تجاوز  و روایت 
خدادادی،  سلمان  از  حقوقی  دعوای  در  که  ساله   28 نویدپور 
نبرد  جایی  به  راه  پرونده  و  شد  ناامید  ششم  مجلس  نماینده 
جسدش در خانه ی پدری پیدا شد و گفتند که خودکشی کرده 
با  بود  بر وی وارد آمده  او روایت آزارهای جنسی که  است. 
فایل صوتی و تصویری علیه نماینده مجلس مردم ملکان ارائه 
داد اما نه دستگاه قضایی و نه فرهنگ مسلط و انگاره های سنتی 
ناامیدی است که  این احساس بی پناهی و  باور نکردند.  او  بر 
انعکاس می یابد، عرِف  انفجار گونه  امروزه در فضای مجازی 
جامعه و قانون هر دو دست در دست یکدیگر دیگر نتوانستند 

ُمهر سکوت را بر لب آزاردیدگان نگه دارند.
قضاوت«،  از  »ترس  چون  بازدارنده ای  عوامل  از  عمدتا  زنان 
»ترس از متهم شدن«، »ترس از انتقام«، »ترس از آبروریزی« 
که  روانی  و  احساسی  هزینه های  به  آگاهی  با  و  کرده  عبور 
می تواند در انتظار آنان باشد آب در خوابگه مورچگان ریخته اند.

خصوصی  فضای  در  ویژه  به  جنسی  تعدی  و  تجاوز  اثبات 
کاری است دشوار اما زمانی که روایات خصوصی به تعدد و 
با الگوهای رفتاری مشابه در مورد فردی مطرح می شود تردید 

کمرنگ شده و جوابگویی می طلبد.
سارا امت علی در حساب توییتری خود می نویسد »نوشتن این 
چند سطر از سخت ترین کارهایی است که کرده ام. قرار است 
ماجرایی را بخوانید که ممکن است آدمی را که نزد خیلی هایتان 
فردی خردمند و فرهیخته و داناست و از روشنفکران محبوب، 
به کل زیر سوال ببرد. این روایات را سال هاست حمل کرده ام 

و دیگر دلیلی برای حمل مصلحت اندیشانه آنها نمی بینم«.

سمانه سوادی، فعال حقوق زنان حکایت های مشابهی را مطرح 
می کند. کاربران در حساب های توییتری خود با هشتگ های 
»خردمند«،  »روشنفکر«،  عنوان  به  آنها  از  که  افرادی  نام 
تعرض  و  تجاوز  روایات  کرده اند  یاد  »محبوب«  و  »هنرمند« 
این  از  نیز  سیاست  عرصه ی  ساخته اند.  مطرح  را  خود  جنسی 
می  شرق  روزنامه  که  طوری  به  است.  نمانده  بی بهره  روایات 
نویسد »آزار جنسی در عرصه سیاست متاسفانه عمدتا با اسم 
صیغه تمامش می کنند. بخشی از سیاست مداران و مردان ما 
آلوده شده اند. مردان هم لفظ پرستو را یاد گرفته اند و از آن 

سواستفاده می کنند«.
روشن است در جامعه ی ایران که تمام فجایع، آزارها، تعدی ها 
نیز  شهر  پوست  زیر  است  عیان  چه  آن  کنار  در  فسادها  و 
بدون  زنان  آزار جنسی  و  اذیت  می گیرد، شکارچیان  صورت 
شک می دانند که فرد مجرد بیشتر زیر ذره بین اطرافیان قرار 
دارد و باید پاسخگو باشد. از این رو بیشتر این متجاوزان بر 
آن هستند که »برای داشتن آزادی جنسی در جوامع سنتی باید 
ازدواج کرد« تا در حاشیه »امن« آن بتوانند به رفتارهای شنیع 

خود ادامه دهند.
نام هایی که امروزه در حساب های توییتری هشتگ شده لیست 
بلندی از بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و صاحب نظران و 
آنانی که حتی چهره های سرشناس حقوق  بردارند  در  را  غیره 
نیز  مترقی  برای نشریات  بوده و حتی  اقلیت ها  زنان و حقوق 
اعتماد  جلب  خود  موقعیت  از  ابزاری  استفاده  با  زده اند،  قلم 
تحت  را  خود  تجاوز  و  تعدی  آزار،  و  اذیت  سپس  و  کرده 
عناوینی چون »اُّمل هستی«، »بی تجربه و خامی«، »تجربه امنی 
باید داشته باشی«، »ترسو نباش«، »فمینیستی هستی که به نیاز 
بدنش احترام نمی گذارد«، »دنیایی از تناقض هستی«، »کمکی 
است برای عبور از ترس هایت، یک فمینسیت و کنشگر باید 
آنان  بر  باشد«،  داشته  را  جدید  تجربه های  کسب  شجاعت 
تحمیل کرده است. آنها فراتر رفته و هویت این زنان و دختران 
و اصالت باورهای برابری طلبانه شان را نیز به چالش کشیده و 
را سرکوب می کنی قطعا  قبیل »وقتی خودت  از  اظهاراتی  به 

نیاز باقی زنان را هم جایی سرکوب خواهی کرد.«
که  آن  بدون  که  کلماتی  و  جمالت  بیان  و  ابزاری  استفاده 
تعدی  برای  آنها  ابراز  هدفمندی  و  استراتژی  متن  در  را  آن 
نیات و  با  باشد،  قرار دهی می تواند درست  تعارض جنسی  و 
آنچه که چه کسی آن را برای چه هدفی بیان می کند، چهره ی 
است  اعیان می سازد. جالب آن  را  تجاوزکارانه ی آن  و  شنیع 
که الگوهای رفتاری انعکاس یافته در روایات زنان آزار دیده 
شباهت بسیاری با الگوهای رفتاری معترضان جنسی در سایر 
کشورها داشته است. آنان از مناسبات قدرت جایگاه اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی خود بهره گرفته و در بسیاری از موارد با 
و  کشانده  خود  سوءاستفاده های  دایره  به  را  فرد  اعتماد  جلب 
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سپس همان گونه که در روایت برخی از زنان در ایران آمده 
فرد  اعتماد  مورد  و  حمایتی  حلقه ی  پراکندن  و  انزوا  با  است 

آسیب دیده، مهر سکوت را بر لب آنان می نشانند.
نیز  تجاوزات و تعرضات در چهار چوب مناسبات خانوادگی 
به  و  است  زنان  علیه  از مجموعه خشونت  دیگری  خود فصل 
و  ایران  در  اجتماعی  پرونده های  مسکوت ترین  شاید  عبارتی 
از  بسیاری  در  که  فجایعی  است  دیگر  از کشورهای  بسیاری 
موارد افراد خانواده به آن آگاه بوده اما آن را کتمان می کنند و 
لب نمی گشایند. این موارد از نظر بار احساسی ای که داشته و 
هزینه ای که فردی که زبان می گشاید بسیار سنگین تر است 
قرار  نیز  خانواده  افراد  سایر  طرد  مورد  موارد  اغلب  در  زیرا 
تعرض  و  تجاوز  نیز  زندگی  شرکای  مناسبات  در  می گیرد. 
جنسی نه تنها از نظر سازمان ملل بلکه در قوانین بسیاری از 

کشورهای جهان جرم انگاری شده است.
و  است  راه  آغاز  در  هنوز  ایرانی  هم«  »من  یا  و   Me Too

این  کرد.  برآورد  نمی توان  کامل  طور  به  را  آن  فرآیندهای 
حرکت که در ایران لحظه ای تاریخی را رقم زده است می تواند 
هزینه های  می کنند  مطرح  را  خود  روایات  که  کسانی  برای 
زن  ضد  قوانین  فرهنگی،  تابوهای  زیرا  باشد  داشته  سنگین 
است.  برده  سوال  زیر  را  مردانگی  اسطوره های  و  کلیشه ها  و 
ندارد و  را  استقالل خود  همچنین در کشوری که قوه قضائیه 
اجرای عدالت در بسیاری از موارد قربانِی موفقیت اجتمایی و 
رابطه فرد با صاحبان قدرت می شود و چنانچه پرونده ی قضایی 
رسانه ای شود، با احکام سبک مسئله فیصله پیدا می کند. قانون 
جزا در مورد تجاوز ناقص و پر ابهام است و بسیاری از اشکال 
تجاوز و تعرض جنسی نه نام برده شده و نه جرم انگاری شده 

است.
چه  و  کار  محیط  در  چه  عمومی  فضای  در  جنسی  آزارهای 
زده  بستر جامعه ی جنسیت  در  نیز همچنان  بازار  و  در کوچه 
 HARASS سایت  است.  شده  سنگین تر  و  سنگین  ایران 
»ضرورت  می نویسد  خیابانی  آزارهای  مورد  در   WATCH

فقدان  ایرانی  جامعه  در  حساسیت  ایجاد  برای  برداشتن  قدم 
دغدغه های  ملی  رسانه های  مدارس،  در  آموزش های ضروری 
مردمی را نادیده می گیرند و واقعیات تلخ و پر درد را انعکاس 
نمی دهند. تفکیک جنسیتی، راندن زنان به حوزه ی خصوصی، 
تنها راه حل تامین امنیت معرفی می شود. برای مبارزه با باورها 
و کلیشه های آسیب زایی که این گونه ما را در مقابل یکدیگر 
و در موقعیت نابرابر قرار می دهد راهی به جز شکستن سکوت 

و گفت و گو نداریم«.

راهکارها 
جلوگیری از خشونت و تعرض جنسی امری که کلیدی ترین 
حلقه ی احترام به حقوق انسانی زنان است. خشونت تجاوز و 

تعرض جنسی بازتاب و فرایند عدم تعادل در مناسبات قدرت 
و هنجارهای فرهنگی و احتماعی است.

درک  را  جنسی  خشونت  و  تجاوز  ریشه های  و  دالیل  -باید 
کنیم. از نیروهای محرک آن شناخت پیدا کرده و آن را تحت 
پوشش بهداشت عمومی جامعه و سالمت روح و جسم نیمی از 

بدنه جامعه قرار دهیم.
-آموزش های جنسی و حدود و ثغور روابط سالم و این که »نه 
به معنی نه است«، از کودکی باید در مدارس برای حفظ امنیت 
زنان و دختران و مردان رایج شود. حق هر فرد بر بدن خود و 
برای تمامی  باید  انسانی که  امنیت آن حقی است  از  حراست 

نسل ها محترم شمرده شود.
-ایجاد فرصت های اقتصادی برای زنان و مشارکت اقتصادی 
از  جلوگیری  و  زنان  نفس  به  اعتماد  در  شک  بدون  آنان 

آسیب های روابط ناسالم می تواند موثر باشد.
به  دادن  پایان  برای  مبارزه  در  مردان  حضور  و  -درگیری 
قتل های  جنسی،  خشونت های  ویژه  به  و  زنان  علیه  خشونت 
ایجاد  و  اشکال خشونت  ناموسی، خشونت خانوادگی و سایر 
موثری   استراتژی  می تواند  مردان  برای  آموزشی  فرصت های 
برای کاهش دادن خشونت علیه زنان و احترام به حقوق انسانی 

زنان باشد.
نفی  به  اتفاق کشورهای جهان  به  قریب  اکثریت  -امروزه که 
به ویژه بخش  دارند، روشنفکران و زنان  باور  اعدام  مجازات 
آوانگارد و فمینیستی جنبش زنان با مجازات اعدام مخالف بود 
و جرم انگاری در مورد تجاوزات جنسی و تعرض و آزارهای 

جنسیتی نباید مجازات اعدام را داشته باشد.
موضع فمینیست های هندی نیز در مورد مجازات اعدام برای 
تجاوزات گروهی که در آن کشور صورت گرفت، در تداوم 

چنین تفکری است. 
آموزشی،  محیط های  در  ویژه  به  موارد  از  بسیاری  در  امروزه 
روش ها و مفاهیمی چون »عدالت ترمیمی« و »عدالت متحول 
کننده« به مثابه روش هایی است که برای باز تربیت افراد مجرم 
و متحول کردن آنان به نقش آفرینان در مقابله با خشونت بر 
»عدالت  یا  و  ترمیمی«  »عدالت  می شود.  گرفته  کار  به  زنان 
دو  هر  بوده  یکدیگر  از  متمایز  روشنی  به  که  کننده«  متحول 
دارد.  تاکید  مجرم  فرد  بازتربیت  و  دیده  آسیب  فرد  التیام  بر 
در  که  است  موثری  روش های  از  کننده«  متحول  »عدالت 
جنسی-جنسیتی،  خشونت های  مسئله  با  سیاسی  چهارچوب 
نژادی و تعصبات برخورد کرده و هدف آن اعتالی کالن جامعه 

است.
جامعه ی ایران و هیرارشی قدرت در بخش خصوصی و عمومی، 
سیاست و جامعه راه درازی در پیش دارد تا با قوانین حمایتی، 
را  انسانی  حقوق  به  احترام  عمومی،  آموزش  و  فرهنگ سازی 

نهادیه کند.
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کنار  در  بشری  تمدن های  نخستین  که  است  آن  گواه  تاریخ 
رودخانه ها شکل گرفتند و به وجود آمدند. تمدن بین النهرین 
در دجله و فرات، مصر در رود نیل، هند در کنار سند و تمدن 
چین در کنار رودخانه زرد نخستین تمدن های بشری بودند که 
قرن های طوالنی رشد کردند و گسترس  شکل گرفتند و طی 

یافتند.
 هیچ شهر و روستایی را در جهان نمی توان یافت که از ابتدای 
وجود  به  آب  بستر  یک  و  رودخانه  چشمه،  کنار  در  تاسیس 
نیامده باشد. نیاز مبرم حیات همه ی موجودات به آب این عنصر 
مایه  عنوان  به  آن  از  که  است  کرده  مهم  زندگی  در  چنان  را 
حیات یاد می شود و بدون آن ادامه زندگی محال و غیر ممکن 

خواهد بود.
آب در کنار سه عنصر حیاتی دیگر، خاک، باد و آتش عناصر 
برای  دراز  و  دور  روزگاران  در  و  بوده  خلقت  دهنده  تشکیل 
کرده اند.  ستایش  را  ها  آن  و  رفته  شمار  به  مقدس  انسان ها 
ندارد  حق  احدی  است:  گفته  پیش  سال  هزارها  در  زرتشت 
آب دهانش را در داخل آب رودخانه بیاندازد و باعث آلودگی 
رفتار  و  ناپسند  نگاه  قرن 2۱  انسان های  ما  امروز  و  آن شود 

ناشایست و در عین حال خطرناکی به آب داریم و در نابودی و 
آلوده کردن آن نه تنها ابایی نداریم بلکه گویی در این خصوص 
با یکدیگر در حال رقابت هستیم تا جایی که کلیات حیات را 
با خطر مرگ و نیستی روبرو ساخته و ره به ناکجاآباد می بریم. 
موسوم  کشورهای  در  بی گمان  آب  عنصر  به  بی توجهی  این 
به شکل  و  همه طرف  از  مانده  عقب  و  فقیر  و  سوم  جهان  به 
بسیار خطرناکی ادامه یافته و زنگ خطر را در جهان به صدا 
درآورده است. چرا که با توجه به بافت کلی و موقعیت ذاتی 
کره ی زمین کارشناسان محیط زیست و صاحب نظران در امر 
زمین شناسی معتقدند هر صدمه ای در هر گوشه ای از جهان که 
به محیط زیست وارد می آید اثر سوء آن بر سراسر کره زمین 

باقی می ماند و به نوعی کل جهان را با خطر روبرو می سازد.
که  هستند  مردمانی  دسته  آن  از  ما  کشور  مردمان  متاسفانه   
اهمیت آب را فراموش کرده و به کلی از یاد برده اند تا جایی 
با  گذشته  دهه ی  چند  طی  بزرگ  ایران  سرزمین  آب های  که 
ناهنجاری ها و مشکالت متعددی روبرو بوده است. طی چهار 
دهه ی گذشته ده ها دریاچه در ایران خشک شده و از بین رفته 
است، صدها چشمه و قنات نابود شده، سرآب های زیادی نیز 
محو شده است. همه این مشکالت در کنار آلودگی های وسیع 
آب های کشور باعث شده این سرزمین پهناور در معرض خطر 
خشکی و نهایتا تبدیل شدن به کویر قرار گیرد و این موضوع 

صاحب نظران و زمین شناسان را به شدت نگران کرده است.
از  بی رویه  مصرف  کشور،  در  سطحی  آب های  به  بی توجهی 
نگرانی  این  این  از دیگر دالیل   ... سفره های آب زیرزمینی و 

است.

□ آلودگی چند صد کیلومتری از قره سوی کرمانشاه تا کرخه در شوش

کیومرث امیری
روزنامه نگار

ریختن مستقیم فاضالب به رودخانه قره سو؛ عکس از ایرنامحیطزیست
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کرمانشاه  در  فاضالب  و  آب  فالکت بار  وضعیت  به  نگاهی   
در کشورمان  بزرگ  مصیبت  این  از  دردناکی  و  تلخ  نمونه ی 
است که طی سه چهار دهه ی گذشته در خصوص عنصر حیاتی 
آب و محیط زیست رخ داده و ادامه دارد و می رود تا ریشه های 
به  و  بخشکاند  را  پهناورمان  از سرزمین  این گوشه  در  حیات 

ادامه حیات در آن پایان دهد و جهان را از خود متاثر سازد.
ذی ربط،  مسئولین  که  آن  علیرغم  است  بسیار  تاسف  جای 
به  سال ها  این  طی  را  کشور  حیاتی  اهمیت  با  رودخانه های 
طور کلی قربانی فاضالب و برون رفت آن از شهر کرده اند ولی 
و  الینحل  معضلی  صورت  به  استان  این  در  فاضالب  مشکل 
خطرناک برای مردم در آمده است و به اشکال مختلف به طور 
آرامش  سلب  و  مالی  و  جانی  ضررهای  و  زیان  باعث  مکرر 
بی گاه  و  گاه  طور  به  و  است  شده  عموم  بهداشت  و  امنیت  و 
موجب شیوع بیماری ها و مرگ و میر و مسمومیت شهروندان 
شده است. در سال ۱۳6۹ به دلیل آلودگی رودخانه قره سو که 
باعث  فاضالب  با  می کرد  تامین  را  شهر  از آب شرب  بخشی 
شیوع بیماری هپاتیت از نوع  برای نخستین بار در کرمانشاه 
شد و موجب مرگ دستکم 25 نفر و مسمومیت صدها تن دیگر 
شد. به دلیل وجود مشکالت در سیستم فاضالب استان، بارها و 
بارها آلودگی آب آشامیدنی شهرهای استان به فاضالب باعث 
مسمومیت و مرگ و میر شده است که آخرین مورد آلودگی 
آب با فاضالب در نوزدهم شهریور ماه سال جاری اتفاق افتاد 
نفر را که بیشترشان کودک بودند در منطقه  و بیش از 285 

محروم ثالث و باباجانی مسموم و روانه بیمارستان کرد.
شوربختانه مشکالت عدیده در سیستم فاضالب استان کرمانشاه 
از سوی دیگر باعث شده با ریزش کمترین باران و برف صدها 
آب  دچار  معابر  و  عمومی  اماکن  مغازه،  مسکونی،  منزل 
گرفتگی و معضل عدم دفع فاضالب شود و خسارات سنگینی 

را بر جان و مال ساکنان شهر وارد کند.
تا آن جا که روز و ماهی نیست محله ای از شهر دچار انسداد 
مسیر فاضالب و  آلودگی آب شرب با فاضالب از طرق مختلف 
نشود و عده ای را دچار بیماری و مسمومیت نکند. این مشکل 
در بافت های قدیمی شهر و حتی در محله ها و شهرک های تازه 
هر  چند  هر  است.  مشاهده  قابل  مکرر  به صورت  نیز  تاسیس 
ساله مبالغ کالنی به اصالح شبکه ی آب و فاضالب اختصاص 
پیدا می کند ولی عمال نه تنها مشکالت پا برجا بوده بلکه بدتر 

هم شده است.
و  کاری  وجدان  فقدان  و  تخصص  و  کاردانی  عدم  تردید  بی 
دلسوزی و ... از دالیل عمده ی این مشکل مهم و بزرگ بوده 
و سال به سال نیز به صورت حادتری بر سر مردم آوار می شود 
که  است  کرده  سلب  را  شهروندان  حقوق  و  حق  کمترین  و 
از هوای پاک، آرامش، سالمت و آب آشامیدنی  برخورداری 

سالم است.

کوچک  کشورهای  از  بسیاری  در  امروزه  کنیم  دقت  چنانچه 
مرکز  در  زالل  و  پاک  آب  با  رودخانه هایی  دنیا  بزرگ  و 
اصول  با  که  رودخانه ها  این  است.  جریان  در  شهرهایشان 
بهداشتی و مدیریت متعهد و مطلوب حفظ و نگهداری می شوند 
عالوه بر زیبایی وصف ناپذیری که به شهرها بخشیده اند متضمن 
این  ساکنان  سالمت  و  بهداشت  حفظ  و  سالم  و  پاک  هوای 

شهرها نیز هستند.
و  است  افتاده  اتفاق  بلعکس  ما  کشور  در  اما  پدیده  این   
و  شهرها  ساکنین  برای  را  خطرناکی  فجایع  آن  پیامدهای 
روستاها به دنبال داشته است و می رود تا در آینده ی نه چندان 
از حیث  این مناطق  برای ساکنان  دور مصایب بزرگ تری را 

زیست محیطی به وجود آورد.
به ویژه در شهر کرمانشاه که از لحاظ جغرافیایی در موقعیت 
مهم و حساسی در کشور قرار گرفته است عمق فاجعه عمیق تر 

و دهشتناک تر به نظر می رسد.
تا  دارد  جریان  کرمانشاه  شهر  مرکز  در  که  قره سو  رودخانه ی 
با آب پاک و زالل و  بود  قبل رودخانه ای  از سی سال  پیش 
بخش بزرگی از آب شرب شهر از آن تامین می شد. وجود انواع 
ماهی های آزاد و قزل آال و دیگر آبزیان در رودخانه ی قره سو 

زیبایی دو چندانی بدان بخشیده بود.
 قره سو متاسفانه ظرف دوسه دهه ی اخیر به فاضالبی بزرگ و 
تمام عیار تبدیل شده است و چون سرچشه اصلی رود بزرگ 
سیمره در غرب کشور و در نهایت رود کرخه در جنوب ایران 
خود  مسیر  کیلومتر  صدها  تا  را  آلودگی  و  تعفن  بوی  است 
می برد و از قره سوی کرمانشاه تا کرخه در شوش را به فاضالبی 

متعفن به طول ده ها کیلومتر مبدل ساخته است.
رود قره سو که عمال به فاضالب شهر تبدیل شده است در قسمت 
جنوبی از آب های سرآب قنبر و سراب سعید سرچشمه گرفته و 
در طول مسیر تمامی فاضالب قسمت جنوبی شهر را به داخل 

رود قره سو هدایت می کند.
فاضالب قسمت شمالی شهر نیز به وسیله ی آبی که از سرآب 
طاق بستان به سوی قره سو جاری است و با دریافت شاخه های 
این  فاضالب  کلیه ی  شهر  خارج  و  داخل  فاضالب های  فرعی 
ترتیب  این  به  و  می ریزد  قره سو  رودخانه  به  را  شهر  قسمت 
تمامی فاضالب کالن شهر یک میلیونی شهر کرمانشاه به داخل 
رود قره سو می ریزد و این رودخانه را به فاضالبی بزرگ تبدیل 
به این خاطر بوی تعفن فاضالب در تمامی طول  کرده است. 
و سالمتی  آرامش  و  آسایش  باعث سلب  آن  عبور  مسیرهای 
ساکنان شهر شده و استشمام هوای پاک را که بدیهی ترین حق 
و  شهر  در  خانوار  صدها  از  است  جامعه ای  و  فرد  هر  حیات 
محیط  و  سالمت  و  است  کرده  سلب  آن  همجوار  روستاهای 
که  جایی  تا  است  ساخته  روبرو  جدی  خطر  با  را  زیست شان 
قابل  بوده و  تازه واردها واقعا عذاب آور  برای  بو،  این  تحمل 
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تحمل نیست.

نگاهی کلی به معضل فاضالب در استان کرمانشاه
در بهار سال ۱۳4۳ سیلی در رودخانه ی موسوم به )آبشوران( 
منازل  به  زیادی  خسارات  که  افتاد  اتفاق  کرمانشاه  شهر  در 
حاشیه ی این رودخانه وارد آورد. منزل مسکونی زنده یاد علی 
اشرف درویشیان نویسنده سرشناس کشورمان که آن سال ها 
بعدها  که  دید  آسیب  این سیل  در  نیز  بود  نوجوانی  سنین  در 
از  نام  با همین  نگارش کتاب مجموعه قصه ای  برای  سوژه ای 

سوی این نویسنده شد.
به دنبال این سیل در همان سال ها طرح مهار و ساماندهی این 
رودخانه در دستور کار شهرداری و امور آب و فاضالب قرار 
گرفت. نشان به آن نشان نه تنها این طرح تا کنون و بعد از 
گذشت بیش از نیم قرن به نتیجه نرسیده است بلکه رودخانه ای 
فاضالب  از  مصون  که  یافت  نخواهی  کرمانشاه  استان  در  را 

باقی مانده باشد.
به  و  است  تبدیل شده  بزرگی  معضل  به  آبشوران سال هاست 
صورت گنداب عذاب آوری درآمده که حجم سنگین فاضالب 

شهر را به داخل قره سو هدایت می کند.
رود قره سو که از غرب شهر کرمانشاه به جانب شرق آن و از 
با  از پذیرش فاضالب آبشوران  وسط شهر عبور می کند پس 

از قسمت شمالی شهر  دریافت شاخه های دیگر فاضالب شهر 
سیمره  رودخانه ی  جانب  به  را  سنگین  حجم  با  فاضالبی  عمال 
که در شرق کرمانشاه حمل می کند و تمامی فاضالب کالن شهر 
یک میلیونی کرمانشاه را به رودخانه بزرگ و تاریخی سیمره 

هدایت می کند.
رازآور  روانسر،  گرآب  رودخانه های  از  که  قره سو  رود 
کامیاران، مرگ سرفیروزآباد و آبشوران سرچشمه می گیرد با 
در  کرمانشاه  شهر  کیلومتری   ۳ حدود  در  گامسیاب  رودخانه 
محلی به نام دوآب تالقی کرده و رود سیمره را تشکیل می دهد 
زننده ی  بوی  با  خوفناک  اژدهایی  چون  سیمره  پس  آن  از  و 
تعفن فاضالب که تا کیلومترها شعاع پیرامون رودخانه را متاثر 
و  لرستان  استان های  َدمن های  و  به دشت  سر  می کند  از خود 
ایالم نهاده و از آن پس با دریافت رودهای کشکان و گیزرو در 
استان لرستان و رودخانه ی زال و ده ها رود فصلی و دائمی دیگر 
به رودخانه ی کرخه در شوش می ریزد و در مسیر حرکتش تا 
کیلومتر  به طول ۹00  را  خود  پیرامون  کیلومتر  شعاع صدها 
آلودگی شدید فاضالب می کند و محیط  بوی گند و  از  متاثر 
زیست این وسعت کالن از منطقه را از همه لحاظ با خطر جدی 
روبرو ساخته است. مشکلی که نه تنها محیط زیست استان های 
غرب کشور بلکه سراسر سرزمین ایران و در نهایت جهان را 

تهدید می کند و نیاز به توجه جهانیان دارد. کانال رودخانه آبشخوران، کرمانشاه؛ عکس از ایرنا
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امنیتی جمهوری   طی بیست سال اخیر در ایران، دستگاه های 
به  تا  بوده اند  عالقه مند  کمتر  شصت  دهه  به  نسبت  اسالمی 
دلیل  به  افراد  اعدام  یا  و  بازداشت  برخورد،  از  علنی  صورت 
کمتر،  تعداد  در  همچنین  بگویند.  سخن  همجنس  با  رابطه 
در  نهایتا  جنسی  اقلیت های  حقوق  از  دفاع  دلیل  به  افرادی 
موارد  اندک  به  رو  پیش  گزارش  در  شده اند.  محکوم  دادگاه 
رسانه ای شده از این بازداشت ها و تحلیل اتفاقات در این بازه 

زمانی پرداخته می شود.
سیزده سال قبل محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران 
در  شد  مدعی  کلمبیا  دانشگاه  در  خود  جنجالی  سخنرانی  در 
ایران همجنسگرا و یا به زعم او همجنسباز وجود ندارد. ادعایی 
که همان زمان بدل به تیتر رسانه ها شده و در سالن سخنرانی در 
دانشگاه کلمبیا نیز با خنده حضار روبه رو شد. سه سال پس از 
این ادعا، سیامک قادری، خبرنگار و وبالگ نویس در رابطه با 
اعتراضات سراسری سال 88 در ایران توسط ماموران وزارت 
محکوم  تعزیری  به 4 سال حبس  نهایتا  و  بازداشت  اطالعات 
شد. آقای قادری عالوه بر سایر فعالیت های خود، به دلیل تهیه 
گزارش و مصاحبه با همجنسگرایان نیز توسط شعبه 28 دادگاه 
ماده  موجب  به  مقیسه  محمد  قاضی  ریاست  به  تهران  انقالب 

۱24 قانون مجازات اسالمی، ماده ای برای جرم انگاری بوسه 
از روی شهوت، به 60 ضربه شالق تعزیری محکوم شد. بنا به 
مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر در ایران)۱(، آقادی قادری در 
زمان بازداشت، مورد ضرب و شتم، فرو کردن سر در توالت 
بازداشتگاه 20۹ و 240 قرار  انفرادی طوالنی مدت در دو  و 
برای  او حدود دو هفته آن صرف فشار  به گفته ی  گرفت که 
اتهام  خبرنگار خود،  این  به همجنسگرایی شد. گرچه  اعتراف 
تخریب  برای  امنیتی  دستگاه  حربه ی  تنها  را  همجنسگرایی 
آن  فعالین  به  جنسی«  »انحرافات  دادن  نسبت  و  سبز  جنبش 
توصیف می کند اما این محکومیت در واقع مجازاتی برای علنی 
کردن وجود همجنسگرایان در زمانی بود که رئیس جمهوری 
کشور به صورت رسمی و آشکار وجود این افراد را در کشور 

انکار می کرد.  
رابطه با همجنس پس از انقالب ۱۳57 همواره قابل پیگرد و 
در  این خصوص  در  قوانین  این وجود  با  است.  بوده  مجازات 
طول این 42 سال دستخوش تغییراتی شده اند. قانون مجازات 
اسالمی در ایران سرگذشتی طوالنی دارد، این قانون نخستین بار 
در سال ۱۳70 توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد و به صورت آزمایشی تا سال ۱۳88 در 
حال اجرا بود اما در آن سال دچار تغییراتی اساسی شده و نهایتا 

در سال ۱۳۹2 تصویب و در سال ۱۳۹7 دائمی شد.
تا پیش از این تغییرات اساسی، فصل اول از باب دوم قانون 
در  اعدام  را  مفعول  و  فاعل  برای  لواط  حد  اسالمی  مجازات 
نظر گرفته بود. برقراری رابطه جنسی با مرد بالغ و نابالغ نیز 
تا  اکراه  عدم  صورت  در  نابالغ  فرد  برای  و  اعدام  بالغ  برای 
74 ضربه شالق را در پی داشت. همچنین در تعریف مساحقه 

»همجنسبازی زنان با اندام تناسلی« آمده بود.
اما با تغییرات ایجاد شده در سال ۱۳۹2 برای نخستین بار از 

□ نگاهی به قوانین و مجازات همجنسگرایی 
طی 13 سال گذشته در ایران

رضوانه محمدی
فعال برابری جنسیتی

اجتماعی
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میان  به  سخن  اسالمی  مجازات  قانون  در  همجنسگرایی  لفظ 
آمد.  بنا به ماده 2۳7 این قانون »همجنس گرایي انسان مذکر 
روي  از  مالمسه  و  تقبیل  قبیل  از  تفخیذ  و  لواط  از  غیر  در 
شهوت، موجب سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري 

درجه شش است«.
همچنین مجازات لواط برای فرد فاعل از مجازات اعدام به صد 
ضربه شالق به جز در مواردی چون عنف، احصان و همچنین 
شرایطی چون غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول 
تقلیل یافت. اما حد لواط برای مفعول کماکان اعدام است. این 
و  جنسی  روابط  به  قانونگذار  نگاه  نوع  بیانگر  واقع  در  تغییر 
همچنین روابط همجنسگرایانه است. در این نگاه رابطه جنسی 
از زاویه دید فرهنگ مردساالر نگریسته می شود. به این ترتیب 
هر آنچه که مردانگی تعریف شده در توافقات اجتماعی را به 
خطر بیاندازد، قابل مجازات خواهد بود. به ویژه وجود مجازات 
به معنای  نگاه خاص فقهی  این  اعدام »فاعل« غیرمسلمان در 
آن است که رابطه جنسی نه صرفا عملی در رختخواب و نشات 
گرفته از هیجانات جنسی است، بلکه در بستر اجتماع نیز برای 
معنای  به  نگاه  این  در  بودن  فاعل  است.  معنادار  قانونگذار 
مسلمان  بر  غیرمسلمان  نباید  نتیحه  در  و  است  برتر  جایگاه 
به  نیز  مساحقه  تعریف  جدید  قانون  در  عالوه  به  یابد.  برتری 

مالیدن اندام تناسلی انسان مؤنث بر همجنس خود تغییر کرد.
پیش و پس از این تغییرات همجنسگرایان همواره در کشور 
و  ضرب  مورد  می شدند،  بازداشت  مهمانی  برگزاری  دلیل  به 
شتم، توهین و در مواردی آزمایش مقعدی قرار می گرفتند اما 
رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی عموما اخبار مرتبط با آن 

را منتشر نمی کردند.
یکی از جنجالی ترین موارد 7 سال پیش در غرب ایران رخ 
اکرم، شاخه سپاه  نبی  مهرماه ۱۳۹2 وب سایت سپاه  داد. در 
پاسداران انقالب اسالمی خبر از بازداشت و متالشی کردن »باند 
این  داد.  کرمانشاه  شهر  در  پرستی«  شیطان  و  بازی  همجنس 
افراد  از  شماری  که  بود  ساده  تولدی  جشن  واقع  در  مهمانی 
همجنسگرا و ترنسجندر در آن شرکت کرده بودند اما با حمله 
دیگری  گونه  به  افراد  این  از  سپاه سرنوشت شماری  ماموران 
از کشور  تعدادی  بعد  مدتی  بازداشتی  نفر  از ۱7  رقم خورد. 
خارج شدند و شماری به زندگی در کشور ادامه دادند. اما تلخ 
ترین مورد خودکشی »شروین« صاحب تولد بود. فردی که به 
گفته پیشکو زندی)۳(، یکی از بازداشت شدگان این مهمانی 
بیشترین شکنجه و ضرب و شتم را در طول بازداشت تحمل 

کرده بود.
کشور،  در  اجتماعی  شبکه های  شدن  محبوب تر  با  رفته  رفته 
اقلیت های  دوستیابی  حتی  و  فعالیت  رسانی،  اطالع  نحوه ی 
اینستاگرامی،  صفحه های  شد.  جدیدی  تحول  دچار  جنسی 
مناسبی  محل  تلگرامی  گروه های  سوپر  و  گروه ها  کانال ها، 
برای برقراری ارتباط و فعالیت بود. با شدت گرفتن برخورد 
با ادمین های کانال های تلگرامی، همجنسگرایان نیز بی نصیب 
نماندند. در تاریخ 2۳ شهریورماه ۹6، ناصر عتباتی، دادستان 
از مدیران  بازداشت شش تن  از  اردبیل)2(  انقالب  عمومی و 
برای  تبلیغ  و  عضوگیری  آنچه  دلیل  به  تلگرامی  کانال های 
بازی«  همجنس  ترویج  و  عفت  منافی  غیراخالقی،  »مسائل 
خواند، خبر داد. از اسامی و سرنوشت این افراد تاکنون اطالعی 
در دست نیست. گرچه در مواردی مشابه ادمین های کانال های 
تهدید  و  تعهد  دادن  با  و  شده  بازداشت  یا  و  احضار  تلگرامی 

مجبور به بستن کانال های خود می شدند و یا برای آنان پرونده 
قضایی گشوده می شد.

در دی ماه سال ۹7 نیز در شبکه های اجتماعی موضوع بازداشت 
که  می شود  گفته  شد.  مطرح  همجنسگرایی  اتهام  به  جوان  دو 
بازداشت آنان پس از انتشار ویدئویی)۳( از یک جشن توسط 
از  بیشتری  تاکنون اطالعات  بود.  تدوینگر آن صورت گرفته 
نیامده  دست  به  آنان  خصوص  در  صادره  احکام  یا  سرنوشت 

است. 
را  رسانه ها  از  بسیاری  توجه  که  مواردی  آخرین  از  یکی  اما 
رضوانه  مطلب،  این  نویسنده ی  بازداشت  کرد،  جلب  خود  به 
و  در حوزه ی حقوق همجنسگرایان  فعالیت  دلیل  به  محمدی، 
محکومیت به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 
کشور با هدف براندازی نظام« به 5 سال حبس تعزیری بود. بنا 
به مستندات خبرگزاری هرانا و دادنامه ی منتشر شده، دادگاه در 
خصوص دالیل صدور این حکم به مواردی از جمله »جرمزدایی 
از همجنسبازی، عادی سازی روابط نامشروع لواط، ننگ زدایی 
از همجنسبازان، قابل پذیرش کردن همجنسبازی و تالش در 
نقض  دربرابر  اسالمی  مقامات جمهوری  پاسخگو کردن  جهت 
حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنسبازان« اشاره کرده 

است.

از  خبر  هرانا  خبرگزاری  امسال  خردادماه  در  اخیرا  همچنین 
اقلیت های  جامعه ی  اعضای  از  شماری  بازجویی  و  احضار 
پر  اینستاگرامی  جنسی و جنسیتی در پی حضور در الیوهای 
بازدید داد. بنا بر این گزارش)4( این افراد تهدید شده اند که 
در صورت ادامه فعالیت های خود با برخوردهای قضایی جدی 
مواجه خواهند شد. همچنین فردی نیز مجبور به انتشار عکس 
آیت اهلل خمینی و خامنه ای در صفحه خود در شبکه مجازی و 
تشکر از آنها بابت فتوای مشروعیت عمل های بازتایید جنسیت 
خبرگزاری  این  به  ایران  ساکن  ترنسنجندر  مریم  است.  شده 
گفته بود که مدتی قبل توسط یکی از نهادهای امنیتی احضار 
توسط  مهمانی  برگزاری  در صورت  تا  بودند  خواسته  او  از  و 
افراد ترنس زمان و مکان برگزاری  را به آنان اطالع دهد که با 

مخالفت او روبه رو شده اند.
است  شرایطی  در  قانونی  برخوردهای  و  حوادث  این  تمامی 
انگاری  جرم  وجود  با  می شوند،  مدعی  افرادی  همواره  که 
اقلیت های  شرایط  ایران،  کیفری  قوانین  در  همجنسگرایی 
جنسی و جنسیتی در کشور عادی است و به صورت معمول 
مهمانی برگزار می کنند و زندگی زیرزمینی اما خوب و خوشی 
اخیر  سال   ۱0 اخبار  به  اجمالی  نگاهی  با  که  ادعایی  دارند. 
نادرستی آن مشخص می شود. شرایط افراد ال.جی.بی.تی تنها 
زمانی با روندی مثبت رو به بهبود خواهد رفت که نه تنها تمامی 
این قوانین به یکباره حذف شوند، بلکه قوانین حمایتی با جرم 
افراد  این  از  در صدد حمایت  اقلیت های جنسی  آزار  انگاری 

بربیاید.

پانوشت ها:
از  روایتی  قادری:  سیامک  شهادتنامه  ایران،  بشر  حقوق  اسناد  مرکز   - ۱

روزنامه نگار محبوس در زندان اوین
2 - عصر ایران، کد خبر: 5600۹۳

 ۳- گزارش از ایران اینترنشنال، چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹7
4 - هرانا، کد خبر: 25005
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شهرنشینی  سریع  رشد  و  توسعه  با  همراه  اخیر  دهه های  در 
در  هوا  آلودگی  آن،  با  همراه  صنعتی  چالش های  و  ایران  در 
شده  گسترده  بحران  یک  به  تبدیل  ایران  مختلف  شهرهای 
است و بسیاری از کالن شهرهای ایران همچون تهران، اهواز، 
اصفهان و مشهد با معضل آلودگی هوا روبه رو هستند. تمرکز 
موقعیت های شغلی و برخورداری از زیرساخت های توسعه ای 
باعث شده سیل عظیمی از مهاجرت ها به کالن شهرها و حومه ی 
افزایش  باعث  خود  جمعیت  افزایش  این  بگیرد.  صورت  آن 

تردد و مصرف بیشتر سوخت های فسیلی شده است.
از  اعم  جهان  مختلف  کشورهای  در  هوا  آلودگی  امروزه 
و  بزرگ شده  به چالشی  تبدیل  توسعه  توسعه یافته و در حال 
انتشار انواع آالینده ها کره ی خاکی را با بحرانی عظیم روبه رو 
کرده است. آلودگی هوا چهارمین علت مرگ و میر در جهان 
از فشارخون، خطرات رژیم غذایی و  به شمار می رود و پس 
دخانیات، کشنده ترین عامل بوده و ساالنه هزینه ی زیادی روی 

دست دولت ها و مردم جهان می گذارد.
روانی  صورت  به  چه  و  جسمی  صورت  به  چه  معضل  این 
و  بزرگ  شهرهای  شهروندان  برای  را  شدیدی  مشکالت 
حومه های اطراف آن به وجود آورده و تقریبا به یک امر روتین 
انواع  عروقی،  و  قلبی  مشکالت  است.  شده  تبدیل  فرساینده 
بیماری ها و عفونت های چشمی، ناراحتی های مختلف دستگاه 
تنفسی شامل آسم، عفونت قسمت های فوقانی دستگاه تنفس، 
اختالالت  و  سرطان  انواع  بروز  برونشیت،  و  ریوی  التهاب 
زیادی که در ناحیه ی مغز و اعصاب اتفاق می افتد، در بسیاری 
از موارد ریشه در اثرات ناخوشایند آلودگی هوای شهرها دارند.  
 ۹0 حدود  در  که  است  داده  گزارش  بهداشت  جهانی  سازمان 
درصد مردم جهان در حال تنفس هوای آلوده هستند و ساالنه 
می افتد.  اتفاق  هوا  آلودگی  اثر  در  مرگ  میلیون   7 از  بیش 
آلودگی  از  ناشی  میرهای  و  نشان می دهد که مرگ  برآوردها 
هوا هزینه  زیادی را بر دوش اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. 
از  پیشگیری  و  جلوگیری  صرف  می توانست  که  هزینه ای 

آلودگی هوا شود. 
دولت ها   )WHO( جهان  سالمت  مرکز  مطالعه  اساس  بر 
برای  دارند  وظیفه  و  هستند  هوا  آلودگی  مستقیم  مسئول 
ایجاد  همچون  را  متناسبی  اقدامات  پدیده  این  از  جلوگیری 
خارج  رده  از  شهرها،  حومه ی  در  مراتع  کاشت  و  سبز  فضای 

□ آلودگی هوای شهرها تحفه ی توسعه ی ناپایدار و سوء مدیریت

پانیذ قهرمانی
فعال دانشجویی

محیطزیست
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کردن خودروهای با استاندارد پایین و دودزا، ممانعت از انتشار 
گازهای آالینده و تنظیم کارخانه ها انجام دهند. 

در  کشورها  از  بسیاری  مانند  ایران،  کشور  اساسی  قانون  در 
مورد لزوم حفاظت از محیط زیست تاکید شده است. به عنوان 
مثال اصل 50 قانون اساسی، به طور صریح و مستقیم به لزوم 
حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت فعالیت های آالینده های 
محیط زیست اشاره کرده است. در حقیقت چنین التزامی پیش 
از این نیز احساس شده بود و بحث های حقوقی پیرامون آن در 
چندین سال قبل از اینکه بحران آلودگی به این حد برسد نیز 

وجود داشت. 
نخستین قانونی که به طور بسیار کلی به محیط زیست اشاره 
کرده است قانون بودجه ی ۱۳28 است که در آن به آلودگی 
به  قانونی که  نخستین  اما  بود.  نشده  اشاره  به طور اخص  هوا 
اصالح  قانون  پرداخت،  هوا  آلودگی  موضوع  به  صریح  طور 
پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 
۱۳45 است. مطابق این قانون، وظیفه ی نظارت و مراقبت از 
به شهرداری  نقلیه  از کارخانه ها و وسایل  اعم  وضع آالینده ها 

محول شده بود.
جامع  و  انحصاری  طور  به  اخیر  سال های  در  که  قانونی  اما 
قانون  بوده،  هوا  آلودگی  به  مربوط  ضوابط  تعیین کننده ی 
نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳74 است. پس از 
این قانون نیز، فعالیت هایی در جهت ارتقای قوانین مربوط به 
کیفیت شهرها انجام گرفت و در نهایت »قانون هوای پاک« در 

سال ۱۳۹6 به تصویب رسید. 
تالش برای ارتقای قوانین اگرچه گام مثبتی در جهت کاهش 
آالینده ها در ایران به شمار می رود اما مشکل اساسی در چنین 
قوانینی، مسائل مربوط به ضمانت اجرای این قوانین است که 
باعث شده بحران آلودگی همچنان به قوت خود باقی بماند و 

هزینه ی هنگفتی را به شهروندان و دولت تحمیل کند. 
در واقع قانون هوای پاک ایران مصوب ۱۳۹6 با چالش هایی 
مهم در اجرا رو به رو است. چالش هایی که با ساز و کارهای 

قانونی در ارتباط هستند.
با اینکه قانون هوای پاک به منظور رفع مشکل آلودگی هوای 
به  هوا  آلودگی  مشکل  همچنان  اما  شد  تصویب  کالن شهرها 
دسترسی  پاک  هوای  به  شهروندان  و  است  باقی  خود  قوت 
ندارند. علت اصلی تداوم این وضعیت عمل نکردن دستگاه ها 
به وظایف قانونی خود و جدی نگرفتن و وانهادن مسائل زیست 
محیطی است.  اقداماتی که انجام می شود نیز بسیار مقطعی بوده 
و تنها در مدتی که آلودگی به مرز هشدار می رسد فعالیت هایی 
صورت می گیرد و پس از آن همه چیز به حال خود رها می شود. 
طرح های موقتی همچون طرح ترافیک و تعطیل کردن مدارس 

عمال کمک چندانی به حل مشکل آلودگی هوا نمی کند.
عوامل  شده  هوا  آلودگی  افزایش  باعث  که  دلیلی  عمده ترین 

توسط  اتخاذشده  کالن  سیاست های  از  برخی  است.  انسانی 
دولت نیز، منجر به افزایش آلودگی هوا شده است. 

در یک دسته بندی کلی منابع آالینده در ایران شامل موارد زیر 
می شوند:

-حمل و نقل و وسایل نقلیه موتوری
-وسائل گرمایشی و سرمایشی خانگی و تجاری

-نیروگاه های حرارتی و کارخانجات داخل و حومه ی شهر
-گرد و خاک، زباله سوزی و منابع کویری

موضوع  طرح  و  مردم  عهده ی  بر  راهکارها  از  بخشی  چه  اگر 
مسئولیت مدنی است اما دولت ها همواره مسئول اصلی کاهش 
آلودگی هوا هستند و این در حوزه ی وظایف آن ها است که با 
به کارگیری راهکارها و تصمیم گیری های درست و کارآمد با 

این معضل مبارزه کنند. 
انتشار  در  دولت  توسعه ای  سیاست های  خود  دیگر  طرفی  از 
آالینده ها نقش زیادی داشته است. آلودگی ناشی از فعالیت های 
به  ناپذیری  جبران  آسیب های  توسعه ی  جریان  در  اقتصادی 
محیط زیست وارد کرده است. بنابراین اهداف دولت که اغلب 
زیست  سیاست های  اتخاذ  باید  است  اقتصادی  ابعاد  دارای 

محیطی مناسب باشد. 
عنوان  به  تهران،  در  هوا  آلودگی  عمده ی  علت  نمونه  برای 
پاالیشگاه ها،  نیروگاه ها،  ایران،  شهرهای  آلوده ترین  از  یکی 
و  خودروها  حد  از  بیش  تردد  است.  نقل  و  حمل  و  صنایع 
و  نیستند  برخوردار  کافی  استاندارد  از  که  موتورسیکلت های 
استفاده  پایین  کیفیت  یا  و  غیراستاندارد  سوخت  از  همچنین 
که  مشکلی  داشته اند.  بسزایی  تاثیر  هوا  آلودگی  در  می کنند 
در وهله ی اول متوجه صنعت خودروسازی ایران است که در 
هوا  آلودگی  از  ناشی  مشکالت  پاسخگوی  موارد  از  بسیاری 
نیست. از طرف دیگر فعالیت صنایع سنگین و آالینده در داخل 
و اطراف شهرها به ویژه کالن شهرها، و فرسودگی ناوگان حمل 
و نقل عمومی باعث شده که در شهرهای پرجمعیت آلودگی هوا 

هر از گاهی تا مرز هشدار پیش برود. 
مشکالت  و  جغرافیایی  موقعیت  انسانی  مشکالت  بر  عالوه 
موقعیت  مثال  عنوان  به  است.  شده  علت  بر  مزید  نیز  طبیعی 
شده  واقع  دره  در  که  است  گونه ای  به  تهران  شهر  جغرافیایی 
و اطراف آن را کوه ها احاطه کرده اند. به همین خاطر است که 
آلودگی در آسمان این شهر باقی می ماند و قادر نیست که از آن 
به همین صورت  نیز  خارج شود. موقعیت جغرافیایی اصفهان 
تهویه ی  که  شده  سبب  اصفهان  گرفتن  قرار  دشت  در  است. 
و  نیز  اهواز  جغرافیایی  موقعیت  بیفتد.  اتفاق  سختی  به  شهر 
است.  بوده  تاثیرگذار  آلودگی ها  تشدید  در  نیز  آن  مجاورت 
عامل  بی رویه  سدسازی های  و  تاالب ها  شدن  خشک  چه  اگر 
اصلی طغیان طبیعت و هجوم گرد و غبار به این شهر است. از 
طرف دیگر تغییرات اقلیمی نیز بسیار تاثیرگذار بوده اند. تغییر 
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در الگوی باد و باران، نوسانات نامتعارف دما و تغییر فصول 
به روند آلودگی شهرها سرعت و شدت بیشتری بخشیده است.

با این وجود در همه ی این موارد، نقش عوامل انسانی و سوء 
آلودگی  اصلی  عامل  بحران هاست.  این  همه ی  دلیل  مدیریت 
و  نقل  و  از حمل  ناشی  مشکالت  ایران  شهرهای  هوای کالن 
صنعت خودروسازی است. به عنوان مثال به طور روزانه بیش 
از سه میلیون خودرو در تهران تردد می کنند و منابع متحرک 
سبب  را  تهران  هوای  آلودگی های  درصد   85 حدود  چیزی 
می شوند. در واقع تعداد خودروهایی که در تهران در حال تردد 

هستند دو و نیم برابر توان و ظرفیت اکولوژیکی آن است.
روزهای  بیشترین  دارای  فرودین ماه  می دهد  نشان  تحقیقات 
هوای پاک در کالن شهرهایی مثل تهران است. در این ماه به 
علت تعطیلی های رسمی و غیررسمی بیشتر نسبت به ماه های 
هوای  با  همراه  روزهای  تعداد  که  است  شده  موجب  دیگر، 
پاک افزایش  یابد. بنابراین با اینکه شرایط اقلیمی مناسبی از 
نظر بارش و سمت و سرعت باد وجود ندارد، کاهش تردد و 

روزهای تعطیل در کاهش آلودگی تاثیرگذار بوده اند.
در اهواز با وجود قابل پیش بینی بودن وضعیت بحرانی شهر، 
همچنان تصمیم های پیشگیرانه و کنترلی برا آن اتخاذ نمی شود. 
میزان  است.  مدارس  تعطیلی  می گیرد  انجام  که  کاری  تنها 
آلودگی در این شهر تا حدی است که بارش هم کمکی به آن 
نکرده و باعث افزایش آلودگی و باران اسیدی می شود. وقوع 
پدیده ی  گیاهی  پوشش  و  تاالب ها  رفتن  ازبین  خشکسالی، 

ورود گرد و غبار را در اهواز تشدید کرده است.
آلودگی،  بحران  درگیر  نهادهای  که  است  این  دیگر  مشکل 

بگیرند. گفته  بر دوش  را  بحران  این  نیستند مسئولیت  حاضر 
صنعت  نفت،  وزارت  جمله  از  دستگاه   ۱6 حدود  که  می شود 
و  سوخت  و  نقل  و  حمل  ستاد  کشور،  نیرو،  تجارت،  معدن 
شهرداري ها در موضوع آلودگي هوا نقش و مسئولیت دارند. 

ذهنشان  به  هوا  آلودگی  موقع  در  مسئوالن  که  راه حلی  تنها 
مردم  از  یا  کنند  تعطیل  را  شهرها  یا  که  است  این  می رسد 
بخواهند که دست به دعا بردارند و برای برف و باران دعا کنند. 
چیزی که مشخص است این است که مسئوالن در زمینه کاهش 
برنامه عملیاتی مناسبی را طراحی نکرده اند.  آلودگی هوا هیچ 
در واقع راه حل های مقطعی چون آبپاشی کردن تهران با چند 

فروند هواپیمای سمپاشی کاری از پیش نمی برد.

منابع:
-بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون 
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-عوامل مؤثّر بر رخداد روزهای همراه با هوای پاک در تهران/ نویسنده: 
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اسالمی،  جمهوری  در  اساسی  قانون  در   ،57 انقالب  از  پس 
اصلی تصویب می شود با عنوان اصل ۳۱ قانون که بر اساس 
آن »داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی 
که  آنها  برای  اولویت  رعایت  با  است  موظف  دولت  است. 
نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای 

این اصل را فراهم کند.«
اما چهل سال بعد، رسانه های جمهوری اسالمی اخباری را منتشر 
می کنند که اهالی روستایی به نام »ابوالفضل« با یگان ویژه و 
انتظامی بر سر همین حق یعنی »حق مالکیت اراضی«  نیروی 
درگیری،  این  از  شده  منتشر  فیلم های  در  می شوند.  درگیر 
افرادی با لباس شخصی یا انتظامی با مردم درگیر شده و کار 
با یک  لباس شخصی ها  از  برخی  که  می شود  جایی کشیده  به 
روحانی ملبس نیز درگیر شده و به او توهین می کنند. این فیلم 
رسانه های  هم  و  مجازی  شبکه های  در  هم  بازتاب گسترده ای 

داخلی و خارجی داشت.
از  برخی  پیشین،  موارد  همه ی  همچون  اخبار،  این  انتشار  با 
مقامات واکنش هایی نشان می دهند و هر یک توضیحاتی ارائه 
می دهند که به ظن خود افکار عمومی را نسبت به موضوعات 
نیسی،  عالمی  جمال  مثال  طور  به  کنند.  اقناع  شده  مطرح 

فرماندار اهواز در یک گفتگوی تلویزیونی با تکذیب تخریب 
انتظامی  و  دولتی  مقامات  سوی  از  روستا  مسکونی  منازل 
را  روستایی  هیچ  تخریب  قصد  »ما  که  نکته  این  به  اشاره  با 
ساختار  در  ابوالفضل  نام  به  »روستایی  می گوید:  نداریم«، 
تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد. این منطقه، 
یک سکونتگاه غیر رسمی است که توسط عده ای فرصت طلب، 
زمین ها خرید و فروش شده و با استفاده از خالءهای قانونی، در 

آن ساخت وساز غیرقانونی انجام شده است«.
را  روستایی  چنین  وجود  نوعی  به  اهواز  فرماندار  واقع  در 
و  می برد  سوال  زیر  کل  به  کشوری  تقسیمات  ساختار  در 
تصرفات  در خصوص  قضایی  مقام  شده  »قرار  می کند:  تاکید 
غیرقانونی زمین هایی که متعلق به بنیاد مستضعفان است، ورود 
کند. در این مورد نیز دادستان ورود کرده تا تصرف غیرقانونی 

به جز منازل مسکونی در این منطقه را قدغن کنند.«
بنیاد مستضعفان اعالم می کند:  از سوی دیگر، روابط عمومی 
گذشته  سالیان  طی  گرفته  صورت  تصرفات  به  توجه  »با 
از  سوءاستفاده هایی  باعث  که  اهواز  زردشت  اراضی  در 
خانواده های نیازمند و محروم ساکن در این اراضی شد، مراجع 
قضایی برای جلوگیری از سودجویی ها و زمین خواری در این 
اراضی، حکم رفع تصرف این زمین ها را صادر کردند. بر همین 
اساس، اقدام روز گذشته، گرچه در جهت جلوگیری از توسعه 
استاندار،  کامل  هماهنگی  با  و  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
ولی  شد  انجام  مربوطه  مسئوالن  سایر  و  شهرداری  دادستان، 

□ حق سرپناه اهالی روستای ابوالفضل 

فریبرز کالنتری 
روزنامه نگار

روستای ابوالفضل؛ عکس از مهراجتماعی
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بنیاد مستضعفان به محض اطالع از موضوع، درخواست توقف 
اجرای احکام صادره را خواستار شد.

با همکاری  به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد  لذا 
محروم  خانواده های  هفته،  دو  طی  خمینی  امام  امداد  کمیته 
ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه 
انتقال این خانوارها به منطقه ای مسکونی و تامین هزینه پیش 
پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای 

احکام قانونی درخصوص این اراضی، انجام شود.«
این امر در حالی اتفاق افتاده بود که پیش از آن رئیس بنیاد 
و  افراد خاص  تملک  مستضعفان درخصوص مستغالت تحت 
ارگان ها افشاگری بی سابقه ای کرده بود. پرویز فتاح با حضور 
از  برخی  که  بود  کرده  اعالم  رسما  تلویزیونی  برنامه  یک  در 
مقامات همچون حداد عادل، احمدی نژاد و همچنین برخی از 
غیرقانونی  تصرفات  ارتش  و  سپاه  همچون  رسمی  ارگان های 
بسیاری دارند که همین امر موجب طوالنی شدن و توقف برخی 
از پروژه ها در کشور می شود. می توان گفت که این موارد برای 
نخستین بار نبود که در کشور مطرح شده است، اما باید توجه 
کرد که این مطالب برای نخستین بار از تریبون رسانه ی رسمی 
کشور مطرح می شد. اتفاقی که تقریبا نادر است. همین امر هم 
بود که موجب شده بود برخی این اقدام فتاح را تبلیغاتی برای 

انتخابات ریاست جمهوری تلقی کنند.
عمران،  کمیسیون  رئیس  فلسفی  محمدجعفر  میان،  این  در 
شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز نیز درباره ی این روستا 
در گفتگویی با رسانه ها، اظهار می کند: »در این خصوص باید 
اسناد ساکنان با دقت بررسی شود و تصمیم را بنیاد مستضعفان 
اهواز  شهر  شورای  »اعضای  که  می کند  تاکید  و  کند.«  اتخاذ 
باید در روزهای آینده توضیحاتی را در خصوص اتفاقاتی که 
رخ داده است، دریافت کنند و مسئوالن شهرداری اهواز باید 

پاسخگو باشند چرا کار به اینجا رسیده است.«
حکم  صدور  به  اشاره  با  اهواز  شهرداری  شورای  عضو  این 
تخلیه و تخریب منازل روستای ابوالفضل چنین  بیان می کند: 
بدوی  رای  ظاهر  به  که   ۱00 ماده  کمیسیون  رای  »همچنین 
است، باید بررسی شود تا متوجه شویم در چه مرحله ای است 

زیرا رای بدوی قابلیت اجرا ندارد.«
هر چند که در ظاهر صحبت های این عضو شورای شهر، خبر 
از بی اطالعی اعضای شورای شهر اهواز از این ماجرا می دهد، 
اما اظهار نظر معاون خدمات شهری شهرداری اهواز عکس این 
برای  موضوع  این  که  می دهد  نشان  و  کرده  تایید  را  موضوع 
نخستین بار و اتفاقی رخ نداده است. بلکه موضوعی است که 

از قبل بارها اتفاق افتاده بود.
اظهار  اهواز  شهرداری  شهری  معاون خدمات  عالیپور  علیرضا 
وجه  چند  از  ابوالفضل  روستای  تاکنون  گذشته  »از  می کند: 
است.  شده  صادر  آن  برای  احکامی  و  شده  پیگیری  حقوقی 
است؛  بوده  مدعیان  با  مستضعفان  بنیاد  موضوع  بار،  نخستین 
مرحله  در  آنها  شکایت  و  بودند  اراضی  این  مدعی  نفر  هشت 
دادگاه بدوی، تجدید نظر و قطعی رد شده است و حتی به آنها 
حق ریشه تعلق نگرفته است؛ یعنی حتی کشاورز بودن آنها در 

محاکم قضائی ثابت نشده است.«
هیچ  گذشته،  سال   50 تا   40 طول  »در  می کند:  تاکید  وی 
سابقه ی کشاورزی در این اراضی اثبات نشده است. حتی بنیاد 
بر  مستضعفان علیه متصرفین شکایت متعددی کرده و آرایی 
اساس ماده 6۹0 قانون مجازات اسالمی مبنی بر رفع تصرف 

عدوانی، دریافت کرده است.«
عالیپور بیان می کند: »در سه سال گذشته، قطعه بندی و تفکیک 
اراضی کشاورزی شدت گرفت. طرح ایجاد یک شهرک توسط 
برخی افراد سودجو که به دنبال منافع خود بودند، پیگیری شد 
که همچنان برخی از این افراد بازداشت هستند زیرا برخی از 
بی اطالع واگذار  به مردم  را  تفکیک شده  زمین های کشاورزی 
تامین خوزستان ورود کرده و  این راستا شورای  کرده اند. در 
مصوباتی مبنی بر رفع تصرفات، صادر کرده است؛ البته ورود 
بوده  بنیاد مستضعفان  تقاضای  به  بنا  تامین خوزستان  شورای 

است.«
نتوانستند  مدعی  »افراد  که  می کند  اعالم  صراحتا  او  واقع  در 
یا  و  سکونت  کشاورزی،  اهلیت،  استخدامی،  رابطه  هیچ گونه 
روستا  موضوع  بنابراین  کنند  ثابت  دادگاه  در  را  ریشه  حق 
بودن یا سابقه ی کشاورزی منتفی است. این منطقه، سکونتگاه 
غیررسمی است و افرادی با مهارت های خاص، افکار عمومی 
را فریب می دهند. با سکونت عده ای بی بضاعت، برگزیدن نام 
ابوالفضل و استفاده از ظرفیت یک امام جماعت می خواهند به 
رفتار غیرقانونی خود مشروعیت ببخشند و این صحنه سازی ها 
را انجام داده اند. صحنه سازی، یکی از مصادیق ماده 6۹0 قانون 

مجازات اسالمی است.«
اهواز درباره ورود شهرداری  معاون خدمات شهری شهرداری 
شد  درخواست  راستا  این  »در  می گوید:  ماجرا،  این  به  اهواز 
کند  صادر  را   ۱00 ماده  کمیسیون  رای  نیز  اهواز  شهرداری 
بنیاد  حقوقی  پیگیری های  از  که ظرف یک سال گذشته پس 
مستضعفان، شهرداری اهواز این رای را صادر کرده است. رای 
کمیسیون ماده ۱00 شهرداری ها، یک رای قضائی در خصوص 
 84 سال  در  می شود.  محسوب  غیرمجاز  واحدهای  بنای  قلع 
مجموع واحدهای احداث شده غیرمجاز در این منطقه، پنج تا 
شش قطعه محصور و در سال ۹0 نیز ۱5 واحد بوده است که 
در سال ۹۹ به 80 واحد رسیده است و پی کنی 50 تا 60 واحد 
دیگر نیز انجام شده است.  در 40 واحد از این تعداد، افرادی 
ساکن هستند. برخی از ساکنان نیز به صورت استیجاری از این 
واحدها نگهبانی می کنند تا توسط دستگاه هایی مانند شهرداری 

تخریب نشوند.«
عالیپور با اشاره به حضور نیروهای اجراییات شهرداری اهواز در 
این منطقه، بیان  می کند: »در مورد موقعیت زمانی ورود عوامل 
انتظامی، شهرداری و دادستانی به منطقه، انتقاد وارد است اما 
ورود نیروهای اجراییات صرفا برای جلوگیری از پی سازی ها 
ساخت وسازهای  از  جلوگیری  برای  سنگ چینی ها  تخریب  و 
یا  و  مصالح  برچیدن  شهرداری،  اجراییات  هدف  بود.  جدید 
تخریب ساخت وسازهای در حال شروع بود نه تخریب منازل 

مسکونی.«
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با  درگیری  و  منطقه  این  اهالی  واکنش  وی  که  آن  جالب 
اقتصادی  اهداف  با  جریان سازی  یک  را  اجراییات،  نیروهای 
می داند و می افزاید: »حدس زده می شود که برخی افراد از درون 
دارند  ارتباطاتی  متصرفان  این  با  شهرداری،  کارگری  سیستم 
داده اند  اطالع  منطقه  مردم  به  هولناکی  طرز  به  را  موضوع  و 
و به آنها گفته اند که می خواهیم خانه ها را بر سر آنها تخریب 
کنیم. بنابراین طبیعی است که این افراد نیز با مشاهده نیروهای 
انتظامی و اجراییات واکنش نشان دادند. این در صورتی است 
اقدام  بنا  قلع  خصوص  در  بخواهد  اهواز  شهرداری  هرگاه  که 

کند، این کار را با تشریفات خاصی انجام می دهد.«
می کند  گوشزد  واقع  در  و  کرده  اشاره  خوبی  نکته  به  عالیپور 
ملزم  هم  می کنیم  افتخار  آن  به  که  نظامی  قانون  به  »باید  که 
باشیم. اگر ملکی درون شهر واقع است برای ساخت وساز باید 
شود.  اخذ  ساخت  پروانه  شهرداری  و  شهرسازی  و  مسکن  از 
و  مسکن  بنیاد  از  باید  باشد  شهر  از  خارج  در  ملکی  اگر  اما 
بخشداری مجوز ساخت اخذ شود. اما در صورتی که هیچ کدام 
از این مسیرها طی نشده باشد، ساخت وساز غیرمجاز و قطعه 
مجریان  چنین وضعیتی،  در  می شود.  تصرفی محسوب  زمین، 

قانون چه وظیفه ای بر عهده دارند؟«
ماجرای روستای موسوم به »ابوالفضل« که در استان خوزستان 
و در شمال اهواز بین شهرک زردشت و پدافند هوایی واقع شده 

است، این چنین بر سر زبان ها می افتد.
برخالف تمام اظهارات مقامات دولتی اهالی این منطقه معتقدند 
که ساکنان این روستا بیش از ۳0 سال است که در این محل 
سکونت دارند و سال ها است در این اراضی کشاورزی می کنند 
این  اراضی  مالکیت  و حق  تملک  موضوع  مطرح شدن  با  که 

شهرداری  اجراییات  ماموران  مستضعفان،  بنیاد  توسط  روستا 
و  می روند  روستا  این  اهالی  به  سراغ  انتظامی  نیروی  و  اهواز 
خواهان تخلیه ی منازل، تخریب و پس گرفتن سکونتگاه های 

آنها می شوند.
در دو طرف این ماجرا، دو گروه حضور دارند یکی روستاییانی 
و  می خواهند  قانون  اساس  بر  را  ارضی شان  مالکیت  حق  که 
گروه دیگری که بر اساس همان قانون، به صورت غیرقانونی 
تصرفات ارضی انجام داده اند و به گفته ی مقامات، از روستاییان 

ساده سوء استفاده می کنند!
دیدار  در  خمینی،  امام   62 اسفند  در  که  است  حالی  در  این 
بود:  انقالب اسالمی در جماران گفته  بنیاد مسکن  با مسئوالن 
»  امیدوارم با کوشش شما و تمامی افراد این بنیاد، مردم محروم 
و مستضعف ما که در     طول تاریخ اسیر خان ها و سرمایه دارها 
هم  دولت     اسالمی  است  الزم  شوند.  مسکن  دارای  بودند، 
کمک های الزم را به شما بنماید. ان شاءاهلل مردم ما که همیشه 
دارای  کوشش  و  تالش  با  بودند،  شده  استضعاف     کشیده  به 
همه چیز گردند. خدمت شما تنها به یک     نسل نیست، بلکه از 
کنید  سعی  می کنند.  استفاده  هم  آینده  نسل های  شما  خدمات 
محرومین     را همیشه درنظر داشته باشید و هرکاری که می کنید، 

خدا را در نظر بگیرید. ان شاءاهلل      موفق و مؤید گردید.«
سال،   40 از  پس  راستی  به  که  است  مطرح  سوال  این  حال 
رهبران شان  مجانی  برق  و  آب  مسکن،  وعده ی  با  که  انقالبی 
که  را  محرومان  و  مستضعفان  بود  قرار  و  آمده  کار  روی  به 
در طول تاریخ اسیر خان ها و سرمایه دارها بودند، نجات دهد 
چه بر سرش آمده است که به همان پله ی اول یعنی دو گروه 

سرمایه داری و محرومیتی می رسد؟
تخریب روستای ابوالفضل؛ عکس از ایسنا
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برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد پیش بینی کرده با توجه به 
توسعه ی شهرها و گسترش شهرنشینی در سال های آینده بالغ 
بر هفتاد درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و 
چنان چه مدیران شهری از همه ظرفیت ها برای ایجاد توسعه ی 
پایدار استفاده نکنند، جمعیت زیادی به حاشیه ی شهرها رانده 
خواهند شد و زاغه نشینی سیر صعودی پیدا می کند به طوری 
از  نفر  میلیارد  تا سال 20۳0 میالدی حدود دو  که گفته شده 
اعالم  طبق  کرد.  خواهند  زندگی  زاغه ها  در  جهان  جمعیت 
برنامه ی اسکان بشر سازمان ملل متحد هم اکنون در کشورهای 
در حال توسعه از هر ۳ نفر ساکن شهرها یک نفر در مناطق 

حاشیه زندگی می کند. 
در  هم  ایران  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  عبوری  مهدی 
شهریورماه سال جاری تعداد حاشیه نشینان در ایران را بالغ بر 
بیست میلیون نفر اعالم کرد؛ یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک 
حاشیه نشین  و  می کند  زندگی  غیررسمی  سکونت گاه  در  نفر 
است. به گفته او ۳ میلیون و 200 هزار خانوار در کشور در 
هزار   700 و  میلیون  یک   حدود  و  غیررسمی  سکونتگاه های 
خانوار در بافت فرسوده زندگی می کنند. اگر فرض را بر این 
بگیریم که هرکدام از این خانواده ها صاحب دو فرزند باشند، 
ایران در مناطقی زندگی و  از هشت میلیون کودک در  بیش 
رشد می کنند که به دور از امکانات مناسب شهری، آموزشی، 
مطلق،  محرومیت  در  که  کودکانی  است.  رفاهی  و  بهداشتی 

رویاها، استعدادها و توانایی هایشان، به دالیل متعددی از جمله 
زودهنگام  ازدواج  و  کار  فقر،  اعتیاد،  خشونت،  محرومیت، 

خاکستر می شود.

فقر فزاینده و نابرابری های اجتماعی
فقر و فالکت است. مردمانی که  بالمنازع  نتیجه  حاشیه نشینی 
روستاییانی  می کنند،  انتخاب  سکونت  برای  را  شهرها  حاشیه 
هستند که به دالیل مختلف از جمله خشکسالی و بحران آب، 
فقر، کمبود امکانات رفاهی و عدم توازن اقتصادی میان شهر 
و روستا با امید برخورداری از زندگی بهتر به شهرها مهاجرت 
از  شهری  زندگی  هزینه های  تامین  توان  چون  اما  می کنند 
برای سکونت  را  ندارند، حاشیه شهرها  را  اجاره مسکن  جمله 

برمی گزینند.
استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، هرمزگان، 
خراسان، تهران و البرز، بیشترین نرخ حاشیه نشینی در کشور 
بی نصیب  منظر  این  از  هم  دیگر  استان های  اگرچه  دارند  را 

نمانده اند.
کیفیت پایین زندگی، دور بودن از امکانات رفاهی، آموزشی و 
خدمات عمومی از حاشیه نشینان در گذر زمان مردمانی می سازد 
که نه به روستاییان می مانند و نه به شهرنشینان. آنچه نگرانی ها 
می کند،  دوچندان  در کشور  را  حاشیه نشین  درباره ی جمعیت 
حضور کودکانی است که فرایند رشد آن ها در شرایطی سپری 
فالکت  و  فقر  محرومیت،  از  بی قانونی  ملغمه ی  که  می شود 

مطلق، نابرابری و تضادهای فرهنگی است.
شده اند  متعهد  کودک  حقوق  پیمان نامه ی  عضو  کشورهای 
بقا و پیشرفت  کودکان  ایجاد کنند  براي   امکانات  را  حداکثر 
امکانات  حداقل  از  ایران،  حاشیه نشین  کودکان  که  آن  حال 

برای بقا و پیشرفت هم برخوردار نیستند.

□ کودکانی که آرزوهای شان در حاشیه شهرها خاکستر می شود 

سایه رحیمی
روزنامه نگار

عکس از ایرناکودکان
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یک آلونک هفت هشت متری که دیوارهایش از در و پنجره های 
چوبی و آهنی ضایعاتی شکل گرفته و با نایلون و پارچه مسقف 
شده همه آن چیزی است که یک کودک زاغه نشین از مفهوم 
خانه در سر می پروراند. خانه ای که نه در برابر آفتاب سوزان 
تابستان برای او امنیت به همراه دارد و نه در سرمای سوزان 

زمستان جسم نحیفش را گرم می کند.
در هرکدام از این آلونک ها بین دو تا دوازده کودک در سنین 
هجده ساله  هفده  نوجوان  تا  گرفته  شیرخوار  نوزاد  از  مختلف 
این آلونک ها مرد خانواده دو  از  زندگی می کنند. در بسیاری 
همسر دارد و از هر همسر چند فرزند و همسران به جبر روزگار 

آموخته و پذیرفته اند که در کنار هم زندگی کنند.
ناگزیر  و  می مانند  محروم  مدرسه  و  درس  از  آن ها  کودکان 
می کنند  ازدواج  کودکی  در  هستند،  مشقت بار  کار  تحمل  به 
اجتماعی  رفاه  از  بهره ای  فرزند می شوند و کمترین  و صاحب 

ندارند.

خشونت علیه کودکان در سکونتگاه های غیررسمی
ابوالفضل فقط دوازده سال داشت و تا دوم دبستان درس خوانده 
بود. برای این که کمک خرج خانواده باشد به همراه پدرش در 
کوره ی آجرپزی کار می کرد، فرزند ششم از هفت فرزند پدری 
که سه بار ازدواج کرده و ابوالفضل هم حاصل ازدواج دوم او 
بود. با نامادری زندگی می کرد و برخی کارگران کوره گفته اند: 
»ابوالفضل حتی خیلی از شب های سرد زمستان را به دلیل در 
امان ماندن از خشونت های پدر و نامادری در کوره می خوابید.« 
از  از کارگران کوره آجرپزی  بسیاری دیگر  مانند  او  خانواده 
بودند و  نیشابور مهاجرت کرده  به حاشیه شهر  شهرهای دیگر 

خانه شان در کنار همان کوره ها بود.
ابوالفضل سرانجام در مرداد ماه سال جاری طعمه یکی از همین 
کوره ها شد و زندگی پر از رنج او پایان یافت. او فقط یکی 
از هزاران کودکی است که در مناطق حاشیه و سکونتگاه های 
مشقت زا  کار  تحمل  به  ناگزیر  که  این  بر  عالوه  غیررسمی 
دلیل  به  که  کودکانی  می شوند.  نیز  خشونت  قربانی  هستند، 
دور بودن از امکانات شهری و با توجه به این که هیچ نظارتی 
سرپرستان  چنگال  در  ندارد،  وجود  آن ها  زندگی  کیفیت  بر 
آزار می شوند در حالی  و  انواع خشونت   بی صالحیت، محتمل 

که نه کسی صدای شان را می شنود و نه راه نجاتی دارند.
خشونت علیه کودکان در مناطق حاشیه مسئله ای است که به 
در  غالب  فرهنگ  و  با حقوقشان  بودن کودکان  آشنا  نا  دلیل 
میان خانواده ها نه تنها مقاومتی علیه آن شکل نمی گیرد بلکه به 
دلیل فراوانی موجود به عنوان مسئله ای پذیرفته شده به شمار 

می رود.
کودک آزاران در مناطق حاشیه پدر و مادر، سرپرستان کودکان 
و یا کارفرمایانی هستند که در جایگاه مالک کودک خود را 
خود  افراد  این  اغلب  بورزند،  خشونت  او  به  می دانند  محق 
تعلیم یافته ی فرهنگی هستند که در روزگاری پیشتر آن ها را 
نیز قربانی کرده است. تراکم باالی جمعیت در مناطق حاشیه، 
تعدد فرزندان، اعتیاد و فقر مالی و فرهنگی دست به دست هم 
داده اند تا کودکان حاشیه نشین را قربانیان جدی کودک آزاری 

کنند.
هیچ  بدانیم  که  می یابد  دوچندان  اهمیت  وقتی  مسئله  این 
غیررسمی  سکونت گاه های  در  کودکان  وضعیت  بر  نظارتی 

وجود ندارد. ارگان هایی مثل اورژانس اجتماعی هم که متولی 
حمایت از کودکان آسیب دیده هستند، در رسیدگی به وضعیت 
کودکان در معرض خطر قصور کرده و در توجیه ناکارآمدی 
خود همواره مشکالتی از قبیل کمبود بودجه و پرسنل کافی را 

مطرح می کنند.  
از سوی دیگر وقتی سازمان های مردم نهاد با هدف توانمندسازی 
کودکان در مناطق حاشیه به میدان می آیند به جرم شبکه سازی 
مسئول  دستگاه های  مغضوب  محروم،  مناطق  به  دسترسی  و 
می شوند و در این میان کودکان هستند که به عنوان قربانیان 
و  رنج ها  سرخوردگی ها،  انواع  با  آزار  و  خشونت  اصلی 
روزی  بگیرند  تصمیم  چه بسا  و  می کنند  رشد  محرومیت ها 
خشونت تحمیل شده بر خود را در جامعه بازتولید کنند و اصال 
یکی از دالیل بروز آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه همین 

مسئله است.

اجتماع آسیب های اجتماعی در حاشیه شهرها 
فقر نقش تعیین کننده ای در بروز و ظهور آسیب های اجتماعی 
دارد، اعتیاد، خشونت و بزه کاری از جمله آسیب هایی هستند 
گسترش  که  است  روی  همین  از  دارند.  فقر  در  ریشه  که 
اجتماعی  آسیب های  افزایش  با  مستقیمی  نسبت  حاشیه نشینی 
دارد و باعث شده بسیاری از مناطق حاشیه نشین به کانون های 

اصلی آسیب های اجتماعی تبدیل شوند.
نابرابری های اجتماعی، تراکم باالی جمعیت، محرومیت، دور 
بودن از محدوده نظارت عمومی و قانونی، عدم وجود پیوندها 
و ارتباطات اجتماعی و نیز عدم تاب آوری از جمله دالیلی است 
که دست به دست هم می دهند تا سکونتگاه های غیررسمی را به 

اجتماع انواع آسیب ها تبدیل کنند.
افزایش نرخ جرایم در این مناطق و بروز انواع آسیب ها به طور 
از  نیز وارد چرخه آسیب می کند. بسیاری  طبیعی کودکان را 
کودکان در مناطق حاشیه با اعتیاد پدر و مادر روبرو هستند و 
حتی در سنین نوجوانی خود نیز درگیر اعتیاد می شوند، برخی 
از آن ها باید مخارج  اعتیاد والدین معتاد خود را تامین کنند و 

برخی بزهکار می شوند.
طریق  از  حاشیه نشین  کودکان  توانمندسازی  کارشناسان، 
در  برای  راهکار  مهمترین  را  زندگی  مهارت های  آموزش 
امان نگه داشتن آن ها از آسیب ها در مناطق حاشیه دانسته اند. 
مددکاران  انجمن  رییس  چلک  موسوی  قول  به  که  راهکاری 
ایران در سه سطح پیشگیری اول، دوم و سوم قابل انجام است: 
به معنی اطالع رسانی و آگاه سازی است، در  اولیه  »پیشگیری 
مرحله دوم مداخله و ارائه خدمات مطرح می شود و در مرحله 
سوم بازتوانی افراد مورد توجه قرار می گیرد.« اما مسئله اساسی 
و  امکانات  کمترین  از  حاشیه  مناطق  کودکان  که  است  این 
از آن جمله است بی بهره  خدمات عمومی که تحصیل رایگان 
هستند چه رسد به آموزش مهارت ها، آگاهی بخشی و مداخالت 
خدمات  از  پیشرفته تری  مرحله  در  که  بازتوانی  و  موقع  به 

آموزشی قرار می گیرند.

حاشیه نشینان بازمانده از تحصیل
جمعیت قابل توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی 
تعداد  درباره  می کنند.  زندگی  شهرها  حاشیه  در  که  هستند 
کودکان بازمانده از تحصیل از سوی مسئوالن آموزش وپرورش، 
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آمارهای  رفاه  وزارت  و  ایران  مجلس  پژوهش های  مرکز 
متفاوت و متناقضی منتشر می شود.

وزیر آموزش و پرورش گفته مرجع معتبر اعالم تعداد کودکان 
از  بسیاری  است حال آن که  ثبت احوال  از تحصیل،  بازمانده 
این کودکان اصال شناسنامه ای ندارند که در آمار ثبت احوال به 
حساب بیایند. ضمن این که آمار اعالم شده از سوی مسئوالن 
فقط دربرگیرنده کودکانی است که در مقطع سال اول ابتدایی 
در  آموزان  دانش  از  بسیاری  که  آن  حال  نمی کنند  نام  ثبت 
تحصیل  ترک  دبیرستان  مقطع  در  حاشیه  و  محروم  مناطق 
می کنند و برخی نیز در همان مقطع ابتدایی از ادامه تحصیل باز 
می مانند و این افراد هرگز در شمار کودکان بازمانده از تحصیل 

آموزش و پرورش به حساب نمی آیند. 
محرومت، فقر فرهنگی و مالی، عدم وجود امکانات آموزشی، 
کمبود مدرسه و دور بودن راه از جمله دالیلی است که منجر 
به محرومیت کودکان حاشیه نشین از تحصیل رایگان می شود.

را  کودک  حقوق  پیمان نامه  که  است  کشورهایی  جزو  ایران 
عضو  کشورهای  بین المللی،  منشور  این  طبق  و  کرده  امضا 
متعهد هستند همه امکانات الزم را برای دانش آموزان در همه 
طیف های اجتماعی فراهم کنند که امکان تحصیل رایگان داشته 
باشند اما در مناطق حاشیه حداقل امکانات وجود ندارد، دور 
مسیر  روزانه  باید  کودکان  اغلب  طوری که  به  مدارس  بودن 
به  منجر  که  است  دالیلی  از  یکی  کنند،  طی  پیاده  را  زیادی 
ترک تحصیل کودکان می شوند بسیاری از دختران نیز به دلیل 
فقر فرهنگی خانواده و ازدواج زودهنگام از ادامه تحصیل منع 

چرخه  به  باید  هم  پسران  و  می شوند 
زودهنگام کار بپیوندند.

عمومی،  خدمات  از  محرومیت 
رفاهی و درمانی 

مردم  معضالت  مهم ترین  از  یکی 
و  امکانات  کمبود  حاشیه نشین، 
آب  درمانگاه،  مثل  عمومی  خدمات 
حمل ونقل  وسایل  و  برق  آشامیدنی، 
اغلب  شهرداری ها  است،  عمومی 
حاشیه  مناطق  بودن  خارج  دلیل  به 
شهری،  مدیریت  تحت  محدوده  از 

باور  به  می کنند  خودداری  مناطق  این  به  خدمات  ارائه  از 
گسترش  باعث  حاشیه  مناطق  به  خدمات  ارائه  هرگونه  آن ها 
مکانیزم  از  استفاده  با  بنابراین  می شود.  اقماری  شهرک های 
حاشیه نشینی  کاهش  برای  محدودیت  و  محرومیت  اعمال 

استفاده می کنند.
این مسئله منجر به از دست رفتن حقوق کودکان این مناطق و 
حتی به خطر افتادن وضعیت سالمت و بهداشت آن ها می شود. 
نبود خدمات بهداشتی مناسب و رایگان نظیر واکسیناسیون و 
خدمات درمانی باعث شده بسیاری از این کودکان با بیماری ها 

و مشکالت جسمی متعددی دست و پنجه نرم کنند.
بیماری های پوستی، سوءتغذیه، اختالالت گوارشی و بروز انواع 
عفونت ها از جمله امراضی است که کودکان مناطق حاشیه به 
آن ها  به  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی  عدم  دلیل 
مبتال می شوند و این در حالی است که درباره بسیاری از این 
بیماری ها امکان پیشگیری وجود دارد و یا در صورت تشخیص 

به موقع می توان از مخاطرات جدی آن کاست اما به دلیل عدم 
دسترسی به خدمات درمانی، زمینه گسترش بیماری ها افزایش 
می یابد و گاه تا پایان عمر کودک با او می ماند یا حتی منجر به 

مرگ ومیر کودکان می شود.
 

ازدواج زودهنگام و پدیده دختر فروشی
به  منجر  که  است  مهمی  عامل  دو  مالی  فقر  و  فرهنگی  فقر 
بسیاری  می شود.  مناطق حاشیه  در  دختران  زودهنگام  ازدواج 
از دختران در مناطق حاشیه از ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان 
و  فقر  دلیل  به  که  هستند  زیادی  خانواده های  می شوند.  منع 
تنگناهای اقتصادی به بهانه ی کم کردن یک نان خور و دریافت 
مبلغی هرچند اندک دختران خود را به ازدواج مردان میان سال 
بودن  دور  که  خانواده هایی  نیستند  کم  همچنین  درمی آورند. 
را  پسرها  و  دخترها  بودن کالس های  مختلط  و  مدرسه  مسیر 
بهانه می کنند تا مانع ادامه تحصیل دختران شوند. این موضوع 
به خصوص در مناطق حاشیه نشین استان سیستان و بلوچستان 

رواج بیشتری دارد. 
کودکی  سنین  در  که  هستند  دخترانی  حاشیه نشین  دختران 
دلیل  به  و  می گیرند  عهده  بر  را  مشترک  زندگی  مسئولیت 
جسمی  مشکالت  دچار  زودهنگام  زایمان های  و  بارداری ها 
دور  مناطق  این  در  رایج  فرهنگی  فقر  می شوند.  عدیده ای 
مهارت های  آموزش  عدم  اجتماعی،  ارتباط  وسایل  از  بودن 
کودکان  زودهنگام  ازدواج  مسئله  در  توانمندسازی  و  زندگی 
فروشی  دختر  پدیده  شده  باعث  و  دارد  تعیین کننده ای  نقش 
رواج  اخیر  سال های  در  به خصوص 

بیشتری پیدا کند. 
جوانان  و  ورزش  وزیر  پیش  چندی 
ایران از افزایش چهار برابری کودک 
میلیون   ۳0 وام  دلیل  به  همسری 
مسئله  این  داد.  خبر  ازدواج  تومانی 
خانواده های  که  دارد  آن  از  حکایت 
وام  دریافت  برای  زیادی  فقیر 
ازدواج  به  را  خود  دختران  ازدواج، 
که  درمی آورند  مردانی  زودهنگام 
سن  برابر  دو  از  بیش  وقت ها  خیلی 
آن ها را دارند. تنگناهای اقتصادی در 
سال های اخیر به گسترش پدیده دختر فروشی دامن زده و این 
عدم  و  قانونی  خألهای  به  توجه  با  حاشیه  مناطق  در  موضوع 

آگاهی افزایش سرسام آوری نیز داشته است.

ورود زودهنگام به چرخه ی کار مشقت زا
تصاویر  اغلب  که  هستند  کودکانی  حاشیه نشین،  کودکان 
و  اجتماعی  شبکه های  در  خاک آلود  پای  و  دست  با  را  آن ها 
مزارع،  آجرپزی،  کوره های  در  کار  می بینیم،  رسانه ها  در 
کارگاه های زیرزمینی، بازارهای گل خارج از شهر، زباله گردی 
و بازیافت زباله از جمله کارهای مشقت زایی است که اگرچه 
دارند  قرار  کودکان  کار  شکل های  بدترین  ردیف  در  همگی 
اما کودکان حاشیه نشین ناگزیر از تحمل آن ها هستند، عالوه 
بر این بسیاری از این کودکان به اجبار خانواده و سرپرستان 
خود مجبور هستند به کارهایی مثل خرید و فروش مواد مخدر 
نیز قرار  بیاورند و در مواردی مورد سوءاستفاده جنسی  روی 



31

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، مهر ۱۳۹۹

شماره ۱۱۳

عکسماه

روز ۲۸ شهریورماه 13۹۸، در سیزدهمین رو بازگشایی مدارس به اصرار دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، »سیما 
سادات الری«، سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد که »عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی« از مهم ترین مشکالت 
بازگشایی مدارس است. با اینکه آمار دقیقی از ابتالی دانش آموزان در کشور در دسترس نیست، اما در روزهای 
گذشته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتالی 1۶3 دانش آموز به کرونا در این استان خبر داده است.

می گیرند. 
کودکان حاشیه نشین، ساعات زیادی از روز را کار می کنند و 
کمترین سهمی از دستمزد اندک خود ندارند، در بهترین حالت 
برادر  و  خواهر  و  خانواده  مخارج  صرف  آن ها  ناچیز  دستمزد 
کوچک ترشان می شود و در مواردی ناگزیر هستند هزینه اعتیاد 
والدین معتاد خود را بپردازند. در این میان آن گروه از کودکان 
که زباله گردی می کنند وضعیت اسفناک تری هم دارند چراکه 
امکانات  شب ها را در گودهای متروکه بدون داشتن کمترین 
رفاهی حتی آب آشامیدنی مناسب سپری می کنند و گاهی حتی 
در  کودکان  این  می خوابند.  خود  بازیافتی  زباله های  کنار  در 
HIV و  بیماری هایی مثل  بیماری های عفونی و  انواع  معرض 

هپاتیت هستند.

دور ماندن از توسعه و ارتباطات اجتماعی
حاشیه نشین  کودکان  که  رنج هایی  و  مشکالت  همه  بر  عالوه 
متحمل می شوند، باید دور ماندن آن ها از روند توسعه و محروم 
از  بودن  دور  کرد.  اضافه  هم  را  اجتماعی  ارتباطات  از  شدن 
اجتماعات شهری، انباشتگی خشونت در محیط کار و خانواده، 
حاشیه نشین،  مناطق  کودکان  از  می تواند  محرومیت  و  فقر 

کودکانی بسازد که میل به خشونت و بزه در آن ها زیاد باشد.

کودکان  و  مردم  که  مشقت هایی  و  سختی ها  همه  کنار  در 
باید  هم  را  ویرانگر  باور  یک  می شوند  متحمل  حاشیه نشین 
و  نهادینه شده  آن ها  میان  در  هدفمند  به شکلی  که  اضافه کرد 

قدرت مطالبه گری را از آن ها سلب کرده است.
غیرقانونی  سکونت  دلیل  به  می کنند  تصور  حاشیه نشین  مردم 
در سکونتگاه های غیررسمی، از هیچ حقوقی برخوردار نیستند 
و خود را مجرمان بالقوه ای فرض می کنند که به حریم شهرها 
تعدی کرده اند. این در حالی است که فقر فزاینده، محرومیت، 
عدم وجود توازن اقتصادی، نابرابری های اجتماعی و مدیریت 
در  حاشیه نشینی  پدیده  آمدن  وجود  به  اصلی  عامل  ناکارآمد 
مجاورت شهرهاست. در واقع این مردم و کودکان حاشیه نشین 
نیستند که به دلیل اسکان غیرقانونی در مجاورت شهرها باید 
مقصر شناخته شوند بلکه ساختاری که چنین شرایطی را ایجاد 

کرده و باید به عنوان متهم ردیف اول پاسخگو باشد. 
_که  بهزیستی  همچون  مسئول  ارگان های  که  شرایطی  در 
متولی حمایت از کودکان آسیب دیده است_ در انجام وظایف 
خود کوتاهی می کنند، برای کمک به کودکان حاشیه نشین باید 
بیش از پیش از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده کرد و 
این نهادها می توانند با شناخت نیازها و اولویت های کودکان 
بازتوانی،  زندگی،  مهارت های  آموزش  طریق  از  مناطق  این 
آگاهی بخشی، ارائه خدمات درمانی و سالمت از رنج مضاعف 

آن ها بکاهند. 
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اجاره نشینی و روابط موجر و مستاجر 	
حقوقی

شیدا آریایی پور
حقوقدان، پژوهشگر و نویسنده

۱. کلیات اجاره
مسکن نخستین واحد جامعه، مهمترین واحد سکونت انسان ها 
است  برنامه ریزی  طرح هاي  واحد  کوچکترین  همچنین  و 
)وثوقی، ۱۳7۹: 2۹(.  مسکن مهم ترین مکان و عنصر اصلی 
اجتماعی  سازمان  در  کلیدي  و  جهان  به  نسبت  جامعه پذیري 
روابط  فردي،  هویت  شکل گیري  در  مسکن  است،  فضا 
تعیین  بسیار  نقش  ایدئولوژیکی  و  جمعی  اهداف  و  اجتماعی 
کننده اي دارد، مسکن نقطه گرهی در تمام مجموعه ي تضادها و 

دوگانگی هاست )شورت، ۱۳88: 240-4۱(.
یکی از عقودی که در روابط حقوقی افراد تمامی کشورها از 
واژه ی  »اجاره«  است.  اجاره  عقد  دارد،  رواج  ما  کشور  جمله 
رایج و پر کاربردی است که همه ی ما کم و بیش درباره اش 
می شنویم و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع 
اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره ی 
زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آالت صنعتی به کار 
نیاز  با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و  برده می شود. 
نیاز اساسی  به عنوان  اقامت  به خانه یا محل سکونت و  آن ها 
گوناگون  کاربری های  با  ساختمان ها  از  استفاده  همچنین  و 
برای  قانونگذار  مسکونی  و  صنعتی  اداری،  تجاری،  جمله  از 

تنظیم روابط در اجاره ی امالک و اموال ضوابط و مقرراتی را 
پیش بینی کرده است.

آثار  و  شرایط  دارای  و  الزم  معین  عقود  جمله  از  اجاره  عقد 
ابهام  و  اختالف  آثار آن  و  و در کلیت شروط  است  مشخص 
چندانی بین حقوقدانان وجود ندارد. عقد اجاره در فصل چهارم 
قانون مدنی و در قالب 5۱ ماده مطرح و عمده مقررات مربوط 

به آن در همین مواد آمده است.
یا  نفر)موجر( خانه  بر طبق آن یک  اجاره قراردادي است که 
براي  )مستاجر(  دیگري  فرد  به  را  خود  مغازه ی  یا  آپارتمان 
مدت معین و در ازاي اجاره بها )کرایه( واگذار می کند اکثر 
افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک 
به ویژه در شهرهاي بزرگ  بوده اند  یا مستاجر  بار خود موجر 
به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی 

ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روي می آورند.
اغلب اجاره نشین ها، مهاجرانی هستند که از روستاها و شهرهاي 
ارتباط  شهرها  جمعیت  و  آمده اند  بزرگ  شهرهاي  به  کوچک 
روستاها  نیز  و  شهرها  دیگر  از  مهاجرت ها  میزان  با  مستقیمی 
شهر  جمعیت  با  مسکن  مالک  خانوار  درصد  بین  البته  دارد. 
ارتباط منفی و معنی داري وجود دارد که نشان می دهد، هر چه 
بر جمعیت شهر افزوده می شود در صد خانوارهاي مالک مسکن 

کم می شود و اجاره نشینی باال می رود.
 

۲. روابط موجر و مستاجر
روابط بین مالک )موجر( و مستأجر در طول تاریخ در قالب 
تحت  مربوط  موارد  و  می یافت  انعکاس  مختلف  قراردادهای 
عنوان اجاره نامه و مصالحه نامه معروف شد. این روابط متأثر از 

عکس از همشهری



34

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، مهر ۱۳۹۹

شماره ۱۱۳

مسائل اجتماعی، فقهی و نوع ملک داری - خالصه یا وقفی- و 
این  بررسی  است.  بوده  همچنین شرایط محیطی و جغرافیایی 
موضوع، روابط مالک و مستأجر، نظام زمینداری و چگونگی 
و  روابط  فهم  و  مشخص  دوره ی  یک  در  را  امالک  اداره ی 

موقعیت الیه های زیرین اجتماع را تسهیل می کند.
روابط  درباره ی  اجرا  قابل  مقررات  عنوان  به  اکنون  چه  آن 
مستاجر  و  موجر  روابط  قانون  می شود،   اجرا  استیجاری 
مصوب سال ۱۳76 است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه 
استیجاری مشمول قانون سال ۱۳76 باشد الزم است ضوابطی 
درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به 
صورت کتبی،  در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین 

تنظیم شود.
اجاره ی محل های مسکونی که پیش از الزم االجرا شدن قانون 
۱۳76 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال۱۳62 و محل هایی 
که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ ۱/7/۱۳76 به اجاره 

داده شده اند مشمول قانون مصوب ۱۳56 است.

 1.۲. سرقفلی
سرقفلی حقی است برای مستاجر که در صورت پیش بینی در 
قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت 
قانون سال  اجرای  از  پیش  تجاری  اجاره محل  قرارداد  انعقاد 
تخلیه ی محل  از سال 27/۹/65 در صورت  پیش  و   ۱۳76
اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛ در صورت 
نه  قرارداد،   توافق و  بر خالف  اجاره تجاری  تغییر شغل محل 
تنها موجر می تواند تخلیه ی محل را از مستاجر و در صورت 
هیچ  صورت  این  در  بلکه  بخواهد،  دادگاه  از  وی  خودداری 
مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در 
صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، 
همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی به مستاجر 

پرداخت شود.

 ۲.۲. تخلیه
یا  موجر  درخواست  و  مسکونی  محل  اجاره  مدت  پایان  با 
نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد 
اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در 
صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه 
مستاجر  و  موجر  قانون  در  مواردی  این  بر  عالوه  شد؛  خواهد 
سال ۱۳76 و قانون مصوب ۱۳56  -صرفًا درباره محل اجاره 
تجاری- پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر 
آن  به  و  کنند  فسخ  را  قرارداد  می توانند  طرف  دو  یا  طرف 
پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به 
غیر، بدون اجازه ی مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت 
برای  قانون و تحت شرایطی  تحقق شرایط پیش بینی شده در 
نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده ی وی امکان درخواست 

تخلیه ی محل اجاره به وجود می آید.
صریح  طور  به  قانون  در  که  را  شرطی  هر  می توانند  طرفین 

ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند؛
در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم 
یا  مورث  موکل،  سوی  از  را  آن  می توانند  مستاجر  یا  موجر 

صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدکند.

 3.۲. اجاره بها و پوِل پیش
به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها کرایه همان پولی 
)مالک(  موجر  به  معین  زمان های  در  مستاجر  باید  که  است 

بپردازد. ممکن است پوِل پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل 
محل  اجاره ی  قرارداد  در  می شود  پرداخت  که  قرض الحسنه 
مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و 
برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل 
اجاره توافقی انجام شود؛ هر آن چه به عنوان تضمین، ودیعه و 
از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید 

بر اساس آن عمل شود.
تجاری  محل  اجاره  در  چنانچه  دیگری  به  اجاره  محل  انتقال 
یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری 
واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در 
قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این 
که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره 
یا  باشد  فسخ  قابل  طرفین  از  یکی  توسط  قرارداد  دیگری  به 
خود به خود پایان یابد )به اصطالح حقوقدان ها منفسخ شود( 
حقوقدان ها  بیان  )به  شود  تمام  مستاجر  و  موجر  توافق  با  یا 
اقاله شود(؛ در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از سال ۱۳76 
در  مستاجر  و  تنظیم  سال ۱۳76  از  پس  یا  باشد  شده  تنظیم 
یا  پیشه  یا حق کسب و  به عنوان سرقفلی  مبلغی  اجاره  آغاز 
اجاره  محل  انتقال  صورت  در  باشد،  کرده  پرداخت  تجارت 
توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر )مالک( و اثبات آن 
به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور 
به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر 
دلیل  یا  قراردادی  حق  بدون  را  تجاری  اجاره  محل  بخواهد 
مبلغ  پرداخت  و  مستاجر  موافقت  شرط  به  کند  تخلیه  قانونی 

فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

 4.۲. دعاوی موجر و مستاجر
مغایر  مستاجر  استفاده  صورت  در  می تواند  )مالک(  موجر 
انتقال  توافق،  خالف  بر  و  قرارداد  در  شده  نوشته  موضوع  با 
محل اجاره به دیگری )در صورت ممنوعیت در قرارداد محل 
محل  اجاره  در  مستاجر  به  اجازه  عدم  در صورت  و  مسکونی 
جلوگیری  قابل  که  اجاره  محل  به  و صدمه  تخریب  تجاری(، 
هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت 
اختالف  حل  شورای  به  مراجعه  با  مسکونی  محل  در  اجاره 
درباره  حقوقی  عمومی  دادگاه  و  مسکونی  اجاره  محل  درباره 
دادخواست  و  کند  مطرح  حقوقی  دعوی  تجاری  اجاره  محل 
مقررات  با  انطباق  و  اثبات  در صورت  شده  یاد  موارد  بدهد. 
یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت 
باشد؛  تخلف  از  جلوگیری  به  مستاجر  محکومیت  یا  خسارت 
مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند 
رسمی اجاره )درباره محل اجاره تجاری( و یا خرابی عمده محل 
اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره 
به  اجاره  محل  انتقال  در صورت  همچنین  و  است  شده  ایجاد 
براساس  مستاجر،  حقوق  و  منافع  درنظرگرفتن  بدون  دیگری 
قانون و قرارداد، همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا 
مراجع  به  شود  داده  پس  باید  تخلیه  هنگام  در  که  مبلغی  هر 

قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

منابع
 ۱ - آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر ۱۳78.02.۱۹ - 6۹۱45 .ت 

۱۹845 هـ - ۱۳78.0۳.۱7 – 204.
انتقادی«،  ارزیابی  شهری  »نظریه ی    .)۱۳88( رنه.  جان  شورت،   - 2

ترجمه ی زیاری و همکاران، تهران: موسسه ی انتشارات دانشگاه تهران.
۳ - وثوقی، فاطمه. )۱۳7۹(. »مسکن در خراسان«، مشهد، انتشارات پاز.
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شهریور ماه سال گذشته )۱۳۹8( بود که محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی در ایران در ادعایی که همان زمان نیز به شدت 
عجیب می رسید گفت که امیدها برای خانه دار شدن در ایران با 
اجرای پروژه  ی طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهرهای بزرگ 
به زیر ۱0 سال و در سایر شهرها به کمتر از سه سال خواهد 
به  کارشناسان  از سوی  زمان  همان  البته  اظهارات  این  رسید. 
چالش کشیده شد. به گفته ی این کارشناسان مدت زمان واقعی 
به  توجه  با  بزرگ  شهرهای  در  ایرانیان  شدن  خانه دار  به  امید 

افزایش قیمت ها ۱۹ سال است.
این طرح که با عنوان طرح خانه دار کردن مردم در کشور و با 
تبلیغات بسیار آغاز شد، قرار بود تغییرات مثبتی را در بازار 
مسکن ایجاد کرده و سبب کاهش قیمت ها شود. شرایط امروز 
قیمت مسکن در ایران اما راهی کامال متفاوت با این طرح را 
و  راه  وزارت  منتشر شده  آمار  آخرین  اساس  بر  می کند.  طی 
شهرسازی در اواسط تیر ماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در تهران بیش از ۱۹ میلیون تومان بوده 
میلیون   ۱7 از  بیشتر  کمی  ماه  اردیبهشت  در  رقم  این  است. 
متر  هر  در  افزایش  تومان  میلیون  دو  یعنی  است.  بوده  تومان 

مربع تنها ظرف کمتر از دو ماه.

تهران  مانند  به  قیمت ها  اگرچه  نیز  بزرگ  شهرهای  دیگر  در 
نیست اما وضعیت مشابهی دارد. در شیراز بر اساس گزارش ها 
در ماه اول تابستان سال جاری قیمت هر متر آپارتمان در یک 
همین  که  آن  حال  است.  تومان  میلیون  معمولی ۱0  منطقه ی 
بوده  تومان  میلیون   4  )۱۳۹8( گذشته  سال  زمستان  در  رقم 
است. بر اساس برخی گزارش ها در مناطق خوب شیراز قیمت 

هر متر آپارتمان حتی تا 40 میلیون نیز افزایش داشته است.
سبب  عمل  در  مسکن  قیمت  نجومی  و  شدید  افزایش  این 
شده است که بسیاری از افرادی که تصمیم به خرید خانه در 
عطای  و  شده  منصرف  خود  تصمیم  از  داشته اند  جاری  سال 
افزایش  این  که  چرا  ببخشند.  لقایش  به  را  شدن  خانه دار 
قیمت برنامه ریزی آنها را به طور کامل به هم ریخته است. در 
همین زمینه فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن 
تقاضا  توجه  قابل  افزایش  از  جاری  سال  ماه  مرداد  ایران  در 
برای دریافت وام اجاره مسکن خبر داده بود. او در عین حال 
در  آپارتمان  متر  هر  قیمت  میانگین  که  بود  کرده  پیش بینی 
تهران تا پایان تابستان به 25 تا ۳0 میلیون تومان خواهد رسید.

پیش از آن محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز 
اواسط تیر ماه از روند رو به افزایش تعداد خانوارهای مستاجر 
مستاجر  خانوارهای  تعداد  او  گفته  به  بود.  داده  خبر  ایران  در 
در کشور از سال ۱۳85 تا ۱۳۹5 به ۳0 درصد رسیده است. 
این بدان معنی است که چهار سال پیش چیزی نزدیک به 25 

میلیون نفر در ایران اجاره نشین بوده اند.
برای خرید  برنامه ریزی ها  ندارد که  در چنین شرایطی تعجب 
خانه به سرعت نقش بر آب شود. چرا که به عنوان نمونه اگر 
زمان مورد نیاز برای ساخت یک واحد آپارتمان 4 طبقه را یک 

خانه دار شدن در ایران؛ امیدی که به افسانه تبدیل شد 	
اجتماعی

معین خزائلی
روزنامه نگار
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سال در نظر بگیریم، در این مدت زمان یعنی از تابستان سال 
پیش تا کنون میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران 
آپارتمان 80  برای یک  که  داشته  افزایش  تومان  میلیون   ۱0
متری رقمی معادل 800 میلیون تومان خواهد شد. روشن است 
که برای یک خانواده ی طبقه متوسط، افزایش سرمایه، آن هم 
به میزان 800 میلیون تومان ظرف یک سال غیر ممکن است.

سرعت افزایش قیمت مسکن به حدی است که حتی با کارهای 
اداری اخذ وام مسکن نیز به هیچ وجه تناسب ندارد. به عنوان 
نمونه خانواده ای که در ابتدای بهار امسال به دنبال اخذ وامی 
200 میلیون تومانی بوده اند، باید پس انداز خود را تا سه ماه 
حال  گذارند.  سپرده  به  بانک  نزد  وام  مبلغ  دریافت  از  پیش 
اگر تصور کنیم آنها در وسط فروردین ماه پس انداز خود را 
 200 وام  مبلغ  می توانند  ماه  تیر  اواسط  در  بسپارند  بانک  به 
میلیونی را دریافت کنند. این در حالی است که قیمت میانگین 
 2 حدود  در  ماه  سه  این  ظرف  مسکونی  واحد  مربع  متر  هر 
میلیون تومان افزایش یافته و مسلم است که پس انداز خانواده 
به عالوه مبلغ وام برای خرید خانه مورد نظر این خانوار کافی 

نخواهد بود.
هیات  مرتضوی عضو  به گفته محمد  البته  قیمت  افزایش  این 
او  نیست.  غیرمنطقی  و  بی دلیل  انبوه سازان  کانون  رییسه 
فروردین ماه سال جاری کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت 
مصالح ساختمانی تا 40 درصد از دالیلی دانسته بود که سبب 
همین  بر  مرتضوی  شد.  خواهند  مسکن  قیمت  بیشتر  افزایش 
جاری  سال  در  مسکن  قیمت  که  بود  کرده  پیش بینی  اساس 
افزایش یابد. البته پیش بینی او خیلی زود به تحقق پیوست و 

روند افزایش قیمت مسکن همچنان نیز با سرعت ادامه دارد.

شاخصی به نام »امید به خانه دار شدن«
امید به خانه دار شدن به معنی تملک یک خانه اما صرفا یک 
اصطالح رایج در عرف بازار مسکن یا میان مستاجران نیست 
بلکه شاخصی کامال اقتصادی است که هدف از آن نشان دادن 
میزان زمانی است که یک فرد باید برای پس انداز پول جهت 
خرید خانه صرف کند. در حقیقت آن چه در این شاخص مورد 
سنجش قرار می گیرد، تناسب قیمت مسکن، تورم سالیانه آن و 

حداقل دستمزد در کشور است.
میانگین  که  است  شکل  این  به  شاخص  این  محاسبه ی  نحوه 
قیمت مسکن در هر شهر بر میانگین درآمد فرد تقسیم شده و 
عدد به دست آمده نشان دهنده میزان زمانی است که باید برای 
مالی خرید خانه صرف شود. در عین حال  توانایی  به  رسیدن 
از آن جا که هزینه ی مسکن تنها یکی از هزینه َکردهای افراد 
در زندگی است از این رو نمی توان و نباید از میانگین درآمد 
با  از سوی دیگر  استفاده کرد.  این شاخص  برای محاسبه  کل 
توجه به اینکه تخصیص پول به هزینه های زندگی برای هر فرد 
فرهنگ  و  عالیق  اجتماعی،  ارزش های  به  توجه  با  خانواده  یا 
متفاوت است، میزان هزینه ی تخصیص یافته برای مسکن نیز 
متفاوت بوده و از این رو رقم ثابت و مشخصی برای آن وجود 
از یک  این شاخص  برای محاسبه  این وجود معموال  با  ندارد. 

سوم میانگین درآمد خانوار استفاده می شود.
بر این اساس به عنوان مثال اگر میانگین قیمت یک خانه 80 
و  تومان  میلیون   2۱0 را  ایران  در  کوچک  شهری  در  متری 
میانگین درآمد سالیانه یک خانواده معمولی دو نفره را نیز 40 
شدن  خانه دار  به  امید  شاخص  بگیریم،  نظر  در  تومان  میلیون 

برای این خانواده چیزی بیشتر از ۱6 سال خواهد بود.
این  به  کاغذ  روی  بر  تنها  زمان  مدت  این  که  است  روشن 

بوده و در واقعیت عمال مدت زمان صرف شده حتی  صورت 
در مورد فرضی نیز بیشتر خواهد بود. چرا که در این محاسبه، 
نرخ تورم قیمت مسکن و التهابات اقتصادی به هیچ وجه مورد 
توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر در دنیای امروز اساسا 
کمتر کسی را می توان یافت که بدون اتکا به وام بانکی و صرفا 

با پس انداز درآمد خود توانایی خرید خانه را به دست آورد.
از این رو این شاخص بیشتر از آن که رقمی برای نشان دادن 
مدت زمان واقعی انتظار برای خرید خانه باشد، بیشتر شاخصی 
درآمد  میانگین  با  مسکن  قیمت  فاصله  اندازه گیری  برای 
و  وام  دریافت  که  این  است. ضمن  جامعه  در یک  خانواده ها 
تسهیالت خرید مسکن نیز تا حد زیادی به میزان درآمد افراد و 

شرایط اقتصادی جامعه بستگی دارد.
در عین حال محاسبه شاخص امید به خانه دار شدن در شرایط 
بحرانی  و  وخیم  شدت  به  اوضاعی  از  حکایت  ایران  فعلی 
دارد. بر اساس آمارها متوسط قیمت مسکن در تهران و دیگر 
کالن شهرها تنها در جریان شش ماه یعنی از آغاز سال جاری 
خورشیدی )۱۳۹۹( تا شهریور ماه دستکم بین ۱0 تا ۱5 درصد 
پایانی  ماه های  با  مقایسه  در  قیمت  این  است.  داشته  افزایش 
سال گذشته افزایشی نزدیک به 40 درصدی را نشان می دهد. 
این بدان معنی است که به عنوان مثال محاسبات یک خانواده 
در اواخر بهمن ماه ۱۳۹8 برای خرید خانه در بهار ۱۳۹۹ یعنی 
به فاصله تنها دو تا سه ماه به طور کامل به هم ریخته و حتی در 
صورت توانایی خرید در بهمن سال گذشته، این توانایی دستکم 

40 درصد کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر این افزایش 70 درصدی قیمت مسکن در حالی 
است که دیگر اقالم ضروری زندگی مانند خوراک و پوشاک 
نیز با تورمی دستکم 4۱ درصدی در سال جاری مواجه شده اند 
میزان 40  به  معنی کاهش قدرت خرید خانوارها  به  که خود 
هزینه  میزان  روی  بر  خود  خرید  قدرت  کاهش  است.  درصد 
در  و  گذاشته  تاثیر  مسکن  به  تخصیص  برای  شده  پیش بینی 

نتیجه آن را بیش از پیش کاهش می دهد.
می دهند  نشان  رسمی  غیر  گزارش های  که  طور  آن  اگر  حال 
متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران را چیزی در حدود 2۳ 
میلیون تومان در نظر بگیریم، قیمت یک آپارتمان 80 متری 
یک میلیارد و 840 میلیون تومان خواهد بود. این نرخ در سال 
گذشته با توجه به قیمت ۱۳ میلیونی هر متر آپارتمان در تهران 
کمی بیشتر از یک میلیارد بوده است. این بدان معنی است که 
تنها ظرف کمتر از یکسال 800 میلیون تومان بر قیمت خانه 

اضافه شده است.
در ادامه اگر میانگین درآمد هر خانوار را )پدر و مادر هر دو 
یکی  تومان(  میلیون   5( خانوار  معیشت  سبد  نرخ  با  شاغل( 
میلیون   ۱20 نفره  چهار  خانواده  یک  سالیانه  درآمد  بدانیم، 
تومان خواهد بود که در نتیجه آن با استفاده از روش محاسبه 
که  می آید  دست  به   46 عدد  شدن  خانه دار  به  امید  شاخص 
فعلی  برای خانه دار شدن در شرایط  انتظار  نشان دهنده زمان 
است. تنها چهار سال پیش یعنی در سال ۱۳۹5 این شاخص با 
توجه به میانگین قیمت اعالم شده خانه از سوی وزارت راه و 
شهرسازی )۱۹2 میلیون تومان( و میانگین درآمد ساالنه خانوار 
)۳2 میلیون تومان(، ۱8 بوده است. یعنی تنها در عرض چهار 
سال مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن بیش از ۱50 درصد 

افزایش یافته است.
اگر همین میزان افزایش چهار ساله را مبنا قرار دهیم، می توان 
گفت امید به خانه دار شدن در حال حاضر رویای دست نیافتنی 

و در چهار سال آینده افسانه خواهد شد.
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در این چند سال اخیر، وضعیت مسکن برای اجاره نشینان روز 
به روز سخت تر و ملتهب تر شده است و بسیاری از اجاره نشینان 
در پی یافتن خانه ای ارزان تر به زندگی در حاشیه ی شهرهای 
بازار  و  خانه  باالی  قیمت  بر  عالوه  آورده اند.  روی  بزرگ 
نابسامان مسکن در ایران، رکود کم سابقه ی اقتصادی، تورم و 
درآمد ناکافی موجب شده است که بسیاری از مردم هیچ امیدی 

برای خانه دار شدن نداشته باشند. 
پدیده ی فقر اقتصادی با پدیده ی حاشیه نشینی ارتباط تنگاتنگی 
دارد. به این معنی که هر چه فقر در جامعه شدت پیدا کند به 
شد.  خواهد  افزوده  حاشیه نشین  جمعیت  بر  نیز  نسبت  همان 
تعداد شهروندانی که اکنون زیر خط فقر هستند و به خاطر فقر 
به حاشیه نشینی روی آورده اند، نسبت به گذشته سیر صعودی 

چشمگیری داشته است. 

در حال حاضر مستاجران در پی افزایش افسارگسیخته ی اجاره 
بها و نابسامانی های بازار مسکن، تبدیل به کوچندگان خانه به 
دوشی شده اند که پیش از پایان موعد مقرر قولنامه ، باید به این 
در و آن در بزنند تا بلکه پول بیشتری نسبت به سال گذشته 
پناه  حاشیه ای  و  کوچکتر  خانه های  به  سال  هر  و  کرده  فراهم 
ببرند. این در حالی است که دولت و در کل حاکمیت، همچنان 
و  کرده  رها  خود  حال  به  را  مسکن  بازار  نابسامان  وضعیت 
خصوصا  مستاجران  برای  را  قبولی  قابل  تسهیالت  هیچ گونه 
حاشیه  نشینان شهرهای بزرگ به منظور خانه دار شدنشان فراهم 

نکرده است. 
درآمد  توزیع  نابرابری  و  اجتماعی  عدالت  نبود  فقر، 
ساکنان  برای  روز  به  روز  را  عرصه  که  است  دشواری هایی 
به طور گسترده خود  این عوامل  حاشیه نشین تنگ تر می کند. 
شهرها  متن  و  حاشیه  در  طبقاتی  نابرابری های  بروز  باعث 
می شود و مشارکت سیاسی حاشیه نشینان را در تعیین سرنوشت 

خویش کاهش خواهد داد. 

اجاره نشینان شهری، مهمانان تازه ی حاشیه نشینی 	
اجتماعی

سیامک مالمحمدی
روزنامه نگار

عکس از ایران اینترنشنال
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فرایند  از  تابعی  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت  هرگونه 
توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است. بدیهی است در یک نظام 
غیردموکراتیک و استبدادی که به نابرابری های شدید طبقاتی 
دچار است، مردم حاشیه نشین نیز در جهت گیری سیاست های 
اقتصادی هیچ گونه جایگاهی ندارند. در واقع قدرت سیاسی و 
تصمیم گیری تنها در اختیار آن بخش کوچکی از جامعه خواهد 
بود که از قدرت اقتصادی باالیی برخوردارند. این گروه در تمام 
تصمیم گیری ها سعی می کنند اهداف خود را پی بگیرند و تنها 
منافع گروهی خود را تامین کنند. لذا در این جامعه ی نابرابر 
پایین  قشر  نفع  به  ثروت  و  درآمد  توزیع  غیردموکراتیک،  و 
جامعه و حاشیه نشینان تغییری نخواهد کرد و از سویی دیگر، 
شیوه ای  به  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت  از  نیز  حاشیه نشینان 
موثر و دموکراتیک باز می مانند و راه برای بروز خشونت در 
پیشاپیش  که  خشونتی  بود.  خواهد  هموارتر  اجتماع  عرصه ی 
توسط حاکمیت به کوچه پس کوچه های شهر تزریق شده است.  

سابقه ی حاشیه نشینی در ایران
پدیده ی حاشیه نشینی در جهان، اتفاق تازه ای نیست و سابقه ای 
طوالنی دارد. در ایران خصوصا در دوره ی پهلوی دوم، همراه 
با پیدایش اقتصاد نفتی و قطع وابستگی کشور به کشاورزی و 
نیز پس از آغاز نوسازی اقتصادی و اجتماعی، افزایش دسترسی 

پیشرفته  خدمات  به  روستاها 
مکانیزه  بهداشتی-آموزشی، 
تغییر  و  کشاورزی  شدن 
روستایی،  مدیریت  الگوی 
گسترده ی  مهاجرت های 
روستا به شهر شروع شد و در 
حاشیه نشینی  پدیده ی  نتیجه 
بزرگ  شهرهای  اطراف  در 

شکل گرفت.
همراه با گسترش اقتصاد نفتی، 
کالن  شهرهای ایران بدون آن 
در  اهمیتی  حائز  نقشی  که 
تولید جامعه داشته باشند بدل 
محصوالت  برای  بازاری  به 
و  کشاورزی  شدند.  وارداتی 
دگرگون  روستایی  زندگی 
شد و نطفه ی شهرهای بزرگ 
گرفت.  شکل  پیکر  و  در  بی 
توسعه  برنامه های  حقیقت  در 
به  پهلوی  ارضی  اصالحات  و 

هماهنگ  ایران  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  با  که  این  جای 
باشد بیشتر پاسخی بود به نیازهای مازاد تولید غرب. 

در سال های پیش از انقالب 57، آلونک ها و زاغه های متعددی 
خصوصا در اطراف تهران شکل گرفت. در طول سال های 25 تا 
۳5 در اراضی بایر بیرون از محدوده ی شهر تهران، آلونک های 
بهجت آباد در شمال شهر بوستان، آلونک های منطقه ی جنوبی 
فرودگاه مهرآباد و حلبی آباد منطقه ی راه  آهن به وجود آمدند. 
تعداد بسیاری حلبی آبادهای دیگر نیز در فاصله سال های ۳5 
تا 45 در تهران پدید آمد. اما زمانی که مساله ی حاشیه نشینی، 
خود را به عنوان یک مشکل ساختاری و معضل اجتماعی جدی 
نشان داد در طول سال های 45 تا 50 بود که اغلب در نتیجه ی 
شهرهای  و  پایتخت  به  روستاییان  گسترده ی  مهاجرت های 

بزرگ اتفاق افتاد. 

پیامدهای حاشیه نشینی در دوران قبل از انقالب 
ایران  بزرگ  شهرهای  به  نفتی  درآمدهای  پنجاه  دهه ی  در 
سرازیر شد و یک نوع اقتصاد رانتی و منطقه ی صنعتی وسیعی 
تحت  که  چه  آن  واقع  در  گرفت.  شکل  تهران  در  خصوصا 
عنوان برنامه های توسعه در ایران اتفاق افتاد را نمی توان نوعی 
مدرنیسم و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به حساب آورد. در 
حقیقت این پدیده به یک نوع شبه مدرنیسم می ماند که نه تولید 
بود.  به آن سرعت بخشیده  نفت  از  بلکه عواید حاصل  داخلی 
نتیجه ی این وضعیت گسست و دو قطبی شدن فضای اجتماعی 
و اقتصادی شهرهای بزرگ و 

حومه های آن بود. 
از  رضایت  عدم  تدریج  به 
میان  در  موجود  وضعیت 
ابعاد  از  حاشیه نشین  جمعیت 
فراتر گذاشت  را  پا  اقتصادی 
در  نیز  را  سیاسی  ابعاد  به  و 
ترتیب  همین  به  گرفت.  بر 
حلبی آبادها کم کم به معضلی 
مهم برای حکومت بدل شدند 
حرکت هایی  و  جنبش ها  و 
وضعیت  تغییر  جهت  در  را 
نتیجه  در  کردند.  آغاز  خود 
و   56 حساس  سال های  در 
57، آن ها به جریانات مبارزه 
و  پیوستند  پهلوی  رژیم  با 
عدالت  تحقق  انگیزه ی  با 
را  انقالب  بدنه ی  اجتماعی، 
تقویت  توجهی  قابل  طور  به 
کرده و نقش مهمی در سقوط 

حکومت پهلوی داشتند.

خانه ای در حاشیه تهران 



39

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم، مهر ۱۳۹۹

شماره ۱۱۳

حاشیه نشینی در چهل سال اخیر 
بعد از انقالب روند حاشیه نشینی در ایران همچنان ادامه داشت. 
در طول دوران جنگ ایران و عراق، جمعیت زیادی از مردم 
)بیشتر در نتیجه ی آوارگی و مشکالت حاصل از جنگ( دست 
نیز   70 دهه ی  ابتدای  از  و  جنگ  پایان  با  زدند.  مهاجرت  به 
مهاجرت  یافت.  ادامه  گسترده  طور  به  ایران  در  حاشیه نشینی 
در این دوران بیشتر تحت تاثیر عواملی چون افزایش جمعیت، 

توسعه ی نامتوازن شهری و فقر بود.
کالسیک  حالت  از  مهاجرت ها  شکل  اخیر  سال های  طی  در 
به  است.  کرده  تغییر  شهر  به  روستاییان  مهاجرت  یعنی  خود، 
به جا شده در داخل منطقه ی  افراد جا  این صورت که نسبت 
شهری )به ویژه کسانی که از شهر تهران به نواحی اطراف رفته 
بودند( در قیاس با مهاجران سایر استان ها که به شهر می آمدند، 
است  مطلب  این  دهنده ی  نشان  مساله  این  است.  شده  بیشتر 
که شهرها از لحاظ اقتصادی به شدت ناامن شده اند و نیروهای 
دافعه از مرکز به پیرامون در این مناطق افزایش قابل توجهی 

یافته است. 
همراه با گسترش وضعیت نابسامان اقتصادی طی این سال ها 
کم  گروه های  از  بسیاری  بها،  اجاره  قیمت  نجومی  افزایش  و 
درآمد ساکن تهران به ویژه آن هایی که در مشاغل غیررسمی 
فعالیت دارند، ناچار شدند که از تهران خارج شده و در شهرهای 

حاشیه نشین آن سکنا گزینند. 
کنیم،  نگاه  ایران  در  نشینی  حاشیه  تحوالت  تاریخ  به  اگر 
درمی یابیم که همواره تبعیض و کاهش درآمد به طور همزمان 
با هم رشد پیدا کرده اند. تعداد فقیران و تهیدستانی که به حاشیه 
است.  یافته  افزایش  چشمگیری  طور  به  برده اند  پناه  شهرها 
این  از  شهروند زدایی  و  حاشیه نشینی  از  ناشی  محرومیت های 
طبقات به اوج خود رسیده است و همان طور که در سال های 
اخیر دیده ایم باعث بروز تحرکات و اعتراضات گسترده ای در 

این نواحی از کشور شده است. 
تجملی  کاالی  یک  به  تبدیل  ایران  در  مسکن  که  سال هاست 
علت  به  است.  شده  ثروتمندان  برای  سودآور  سرمایه ای  و 
حال  در  دائما  مسکن  قیمت  اقتصادی،  ناپایدار  وضعیت 
دسته  آن  جزو  زمینه،  این  در  سرمایه گذاری  و  است  افزایش 
ضرر  هرگز  تقریبا  که  است  پرسودی  سرمایه گذاری های  از 
نخستین  سرمایه گذاران،  از  بسیاری  برای  همچنان  و  نمی دهد 
سرمایه گذاری  از  نوعی  است.  سرمایه گذاری  برای  انتخاب 
که منجر به تولید نمی شود و وضعیت اقتصادی مردم را بهبود 

نمی بخشد.

چشم انداز دور توسعه و دموکراسی  
فقر و حاشیه نشینی دو اصطالحی است که در بیشتر مواقع به 
می گذارند.  مستقیم  تاثیر  یکدیگر  روی  و  می آیند  هم  دنبال 

و  اقتصادی  نابرابری های  از  شدت  به  مسکن  قیمت  تغییرات 
و  اجاره خانه  اجتماعی نشات گرفته است. کابوس هراسناک 
را وادار کرده  اجاره نشینان  از  بسیار کم، سیل عظیمی  درآمد 
است که از رفاه ابتدایی خود دست بشویند و به حاشیه ی شهرها 

بروند. 
اصلی ترین  از  یکی  تنهایی  به  خود  مسکن  قیمت  افزایش 
است.  فقر  خط  زیر  در  شهروندان  تعداد  افزایش  علت های 
زیرا آن ها مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را بابت اجاره 
و  نیافتگی  توسعه  با  ما  فقر  بحث  در  بنابراین  بپردازند.  بها 
انباشت و تبعیض مواجه هستیم که همه ی این ها مسیر رسیدن 
با  ایران  تمرکزگرای  و  نابرابر  جامعه ی  در  را  دموکراسی  به 

دشواری هر چه بیشتر مواجه می کند.
مساله ی حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در همه جای جهان 
غیردموکراتیک  نیافته ی  توسعه  در کشورهای  اما  دارد  وجود 
این مساله تبدیل به یک بحران جدی شده است که چگونگی 
حیات مردم و حکومت را متاثر خواهد کرد. در ایران یکی از 
است.  نشینی  حاشیه  مساله ی  نیافتگی،  توسعه  بارز  نشانه های 
آن ها  تعداد  بر  روز  به  روز  که  بخش  این  در  ساکن  مردمان 
افزوده می شود در پایین ترین رده های درآمد و رفاه قرار دارند. 
به  و مشاغل کاذب مشغول  پارازیتی  در مشاغل  اغلب  آن ها 
کار هستند. این دست از مشاغل سهمی در اقتصاد ملی ندارند 
قابل  گردش  نواحی  این  در  اقتصاد  می شود  باعث  امر  این  و 
توجهی نداشته باشد. این عدم گردش اقتصاد باعث می شود که 

امید به بهبود وضعیت آنها دور از دسترس باشد. 
بلکه  نیست  مساله  شهرها  به  روستا  از  مهاجرت  تنها  اکنون 
به سمت  شهرها  داخل  اجاره نشینان  مهاجرت  بزرگتر  مساله ی 
حاشیه ی شهرها است. در تهران با افزایش چشمگیر اجاره بها، 
جمعیت زیادی از داخل تهران به سمت شهرهای حاشیه نشین 
کمربند تهران همچون شهریار، شهرقدس، رباط کریم و ... کوچ 
حال  در  نیز  شهرها  در  موجود  رفاه  خرده  یعنی  این  کرده اند. 
سقوط است و این خطر که افراد بیشتری در تله ی دائمی فقر 

گرفتار شوند و هر روز فقیرتر شوند جدی تر شده است. 
این ماندگاری در فقر، روند دموکراسی را در کشور با خطرات 
تابعی  اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت  است.  کرده  مواجه  جدی 
به  رسیدن  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  فرایند  از 
دموکراسی و توسعه ی پایدار به عنوان دو عامل تقویت کننده ی 
اتفاق  جامعه  اقشار  همه ی  برابرانه ی  ارتقای  در  تنها  یکدیگر، 
در حال  این شدت  با  زمانی که حاشیه نشینی  تا  افتاد.  خواهد 
گسترش باشد، حاکمیت فکری برای بهبود وضعیت مردم این 
نواحی نکند و ثروت در اختیار عده ی معدودی از جامعه باشد، 
روند توسعه و دموکراسی به تاخیر خواهد افتاد. مگر اینکه مردم 
این نواحی عاقبت مجبور شوند ابعاد ناگوار اقتصادی را به ابعاد 

سیاسی پیوند بزنند تا بلکه از این تله ی فقر نجات پیدا کنند.
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ترنسی که با ریش مصنوعی خانه ای برای سکونتش اجاره می کرد! 	
گفتگو

گفتگو از ماری محمدی
بحران های اقتصادی به ویژه در سال های اخیر و با شیوع کرونا 
ویروس، همه ی ابعاد زندگی بشر را به شدت تحت تاثیر قرار 
داده و برآورده شدن نیازهای اولیه را نیز با مشکالت جدی رو 
به رو کرده است. در این بین، گرو های آسیب پذیر و آسیب دیده 
فشار بیشتری را متحمل و صدمات جدی تری به آن ها وارد شده 
اقلیت های جنسی  از آن جمله اند.  اقلیت های جنسی  است که 
بر  به دالیلی من جمله نگرش های غلط و غیرعلمی غالب  که 
فرهنگ و جامعه ، قوانین و فرصت های بسیار نابرابر شغلی با 
مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و از گروه هایی 
به  نسبت  کشور   در  نابه سامان  شرایط  وجود  با  که  هستند 

اکثریت روزگار سخت تری را سپری می کنند.  
ال.جی. خانواده  اعضای  از  یکی  با  صلح  شماره، خط  این  در 

برای  ترنس  یک  عنوان  به  او  مشکالت  با  رابطه  در  بی.تی 
اجاره ی خانه و موانع پیش رو برای برخورداری از حق مسکن 
به گفتگو نشسته است. آیالر که متولد ۱۳60 و ساکن تهران 
عدم  و  جنسیت  بازتایید  عمل  عدم  گفت  صلح  خط  به  است 
تغییر مدارک شناسایی به مدارکی مطابق با جنسیتش مهم ترین 
مشکلی است که نه تنها برای اجاره ی خانه بلکه برای هر اقدام 

دیگری به طور روزمره سد راهش می شود. این در حالی است 
بازتایید  عمل  انجام  به  تمایلی  اساسا  ترنس ها  از  برخی  که 
جنسیت ندارند. او، همچنین، علی رغم میل باطنی اش، با وجود 
آن که در آهنگری تبحر و مهارت باالیی دارد اما به دلیل وجود 
تبعیضات جنسیتی در استخدام در مشاغل مختلف، برای تامین 

مخارج و نیازهای اولیه اش به تن فروشی روی آورده است.
مشروح گفتگو در ادامه می آید.

آیا تا به حال به دلیل هویت جنسی خود هنگام اجاره ی   
مسکن با محدودیت ها و مشکالت خاصی مواجه شده اید؟ یا 

اصال این موضوع را هنگام اجاره ی مسکن پنهان می کنید؟

بنگاه  به  زنانه  پوشش  با  اگر  است.  همین  مشکل  بزرگترین 
برویم شناسنامه زنانه هم الزم داریم. جمهوری اسالمی هم برای 
ما شناسنامه زنانه صادر نمی کند. وقتی با پوشش زنانه می رویم 
اما شناسنامه هویت مردانه دارد، مسئول بنگاه با دیدن شناسنامه 
متعجب می شود و بعد هم نگاه-های سنگین و جو سنگینی که 
را می بینند  تا زمانی که فقط ظاهرت  ایجاد می شود. درواقع، 
مشکلی نیست اما همین که کار به عقد قرارداد و ارائه مدارک 

می رسد، منصرف می شوند.
اگر با ظاهر پسرانه برویم، به محض آن که صورتمان را می بینند 
بدون چون و چرا می گویند نه خانه ای نیست و صاحب خانه یا 

بنگاه دار خانه را اجاره نمی دهند.
نداریم  زنانه  شناسنامه  چون  که  است  این  مشکل  بزرگترین 
گرفتن خانه برای من وامثال من خیلی خیلی سخت است. من 

خودم برای گرفتن خانه خواهرم را می برم.

عکس آرشیوی از خط صلح
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از    و  می برید  را  خواهرتان  خانه  اجاره  برای  گفتید 
مدارک ایشان برای عقد قرارداد استفاده می کنید. هنگامی 
که خانواده شما متوجه شدند شما ترنس هستید چه واکنشی 

داشتند؟

بله من خواهرم را می برم اما این که فردا روزی بگوید قرارداد 
به نام من است پس پول پیش هم مال من است که بماند.

و دور  بی کسی، ترس  تنهایی،  در  ده سال آزگار  از  بیش  من 
از خانواده بودم. نه کسی را می دیدم و نه با کسی هم صحبت 
می شدم. خانواده ام درکم نمی کردند و نمی توانستند بپذیرند. دو 
سه سالی است که پذیرفته اند اما چه پذیرفتنی؟! می توانم بگویم 
حرکاتشان  و  نگاه ها  بود.  پذیرفتنشان  از  بهتر  نمی پذیرفتند 
سنگین هستند. دیدگاه های بدی دارند. درواقع، احترام، عزت 
و نگاهی که تا پیش از اطالعشان از ترنس بودنم داشتند دیگر 
برنگشت. همه چیز عوض شد. همه چیز بی روح شد. در ظاهر 
است.  بند  مو  تار  یک  به  هم  بودن  هم  با  این  و  هستند  تو  با 

کوچک ترین تلنگری جدایی می اندازد.

با    ارتباط تان  مجدد  برقراری  از  پیش  سال های  در 
خانواده و در عدم همراهی خواهرتان برای اجاره خانه چه 

می کردید؟

بیست  این  از  می کنم.  زندگی  تنها  که  است  سال  بیست  من 
سال، یکی دو سال اول خانواده ام را می دیدم. بعد از آن، حدود 
دوازده سیزده سال تنها شدم و کسی را نمی دیدم. وقتی می رفتم 
با ظاهری پسرانه می رفتم و عینک مطالعه و  اجاره کنم  خانه 
ماسک می زدم . بسیاری از اوقات هم الزم بود ریش مصنوعی 
بزنم و به عنوان یک پسر خانه اجاره می کردم. خانه ای را اجاره 
می کردم که صاحب خانه دور باشد و در همان ساختمان زندگی 
دخترانه  ظاهر  با  ولی  بودم.  راحت تر  کمی  طور  این  نکند. 
نمی توانستم. مجبور می شدم که با ظاهر پسرانه جلو بروم و این 
مرا خیلی خیلی اذیت می کرد. نمی دانم چه بگویم فقط این را 
می توانم بگویم که آرزو دارم و از خدا می خواهم از این به بعد 

هیچ کس مثل ما نشود. واقعا سخت است.

آیا تا به حال شده که پس از عقد قرارداد و مستقر شدن   
هویت  از  همسایگان  یا  خانه  استیجاری، صاحب  منزل  در 
جنسی شما مطلع شوند و به همین خاطر شما را برای تخلیه 

منزل تحت فشار قرار دهند؟

این اتفاق برای من نیفتاده است ولی کسانی را می شناسم که 
تحت  خانه  تخلیه  برای  را  آن ها  کرده اند.  تجربه  را  اتفاق  این 
فشار قرار داده اند و حتی پول پیششان را با اذیت و آزار پس 
از مدت ها پس داده اند. شخصی را می شناسم که با ظاهر پسرانه 

این که صاحب  از  بعد  اما  بود  رفته  بنگاه  به  اجاره خانه  برای 
خانه متوجه هویت جنسی او شده بود، در نهایت به او اجازه داد 
تا پایان موعد بماند اما سه ماه پس از تخلیه خانه پول پیشش 
را با آزار و اذیت و خرد خرد پس داد. ولی بسیاری از صاحب 
خانه ها بعد از آن که متوجه می شوند فقط مدت کوتاهی برای 
در  نمی شود  راضی  خانه وقت می دهند. چون هر کسی  تخلیه 
البته که  کند.  زندگی  من  امثال  و  من  خانه اش کسی همچون 
ما مشکلی ایجاد نمی کنیم و آزاری نمی رسانیم ولی متاسفانه تا 
اسم ترنس می آید نگاه مردم طور دیگری می شود. ما هم مثل 

شما انسان هستیم، حیوان نیستیم.

با    ویروس  کرونا  شیوع  و  اقتصادی  بحران های  در 
توجه به کارپر خطر شما جهت کسب درآمد، چه تغییراتی 
بها  اجاره  رفتن  باال  و  آمده  به وجود  درآمد شما  میزان  در 
شانس شما را برای برخورداری از حق مسکن مناسب با چه 

تهدیدهایی مواجه کرده است؟

وقتی  اما  می کنند  قبول  ابتدا  در  می روم،  کار  برای  هرجایی 
باید  پس  می شود.  عوض  چیز  همه  می رسد  مدارک  به  کار 
شناسنامه  خاطر  به  هم  دهم؛  توضیح  کارفرما  به  را  شرایطم 
بیفتد. قبل  اتفاقی  بیمه چون ممکن است در کارگاه  هم برای 
با  و  فکر می کنند زن )سیسجندر( هستیم  توضیحات  ارائه  از 
را  مدارکت  فردا  می گویند  و  می کنند  موافقت  استخداممان 
را  شرایطم  که  این  از  بعد  اما  کن.  شروع  را  کارت  و  بیاور 
توضیح می دهم همه چیز عوض می شود و می گویند »فعال برو 
می شود!!«  درست  است.  بزرگ  خدا  انشااهلل  می کنیم.  خبرت 
نمی شود که منتظر ماند. باید برای استخدام به جاهای دیگر هم 
رفت. بعضی جاها شرایط دیگری دارند. می خواهند سوءاستفاده 
نگاه  دیگری  طور  کنند.  برخورد  شما  با  دیگری  طور  و  کنند 
جنسی  سواستفاده  باید  و  می توانند  می کنند  فکر  می-کنند. 
این  به  اگر می خواهی  از ما چیزی می خواهد.  بکنند. هر کس 
کارها تن ندهی باید در خانه بنشینی. در خانه نشستن هم خیلی 
بد است. من تا اردیبهشت ماه حقیقتا هیچ کاری نمی کردم ولی 
وقتی دیدم هیچ پولی در کیسه نمانده مجبور شدم دوباره شروع 
کنم؛ چه کرونا باشد چه نباشد. آدم که مجبور باشد دیگر هیچ 

ترسی وجود ندارد.
برای تمدید خانه هم هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ام. نمی دانم اگر 
صاحب خانه پول پیش بخواهد از کجا بیاورم. هیچ پس اندازی 
نیست. کاری نیست. اگر بخواهی تن فروشی کنی هم یک جور 
دیگر بدبختی داری و باید تاوان بدهی. استرس، بدبختی. فقط 

به خدا توکل کرده ام. فقط امیدم به خدا است.

چشم انداز شما نسبت به زندگی و آینده تان با توجه به   
شرایط و روندی که در این سال ها تجربه کرده اید، چیست؟
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نمی دانم چه بگویم. من آینده روشنی برای خودم و امثال خودم 
نمی بینم. چون زندگی این جا طوری است که نه خبری از امید 
است، نه دل خوشی و نه شادی. نمی دانم فردا روزی اگر سنم 
باال رفت باید چه کار کنم. چطور زندگی کنم؟ دو روز زمین 
گیر شدم چه کسی از من حمایت می کند و به دادم می رسد؟ 

هیچ کس! باید ُمرد!
من از کاری که انجام می دهم خجالت می کشم چون من مال 
به خاطر  داشتم  پسرانه  ظاهر  که  تازمانی  من  نیستم.  کار  این 
جوشکاری  بهترین  من  می دادم.  انجام  آهنگری  کار  زندگی ام 
را بلدم؛ آرگون، سی او دو، زیر پودری، جوش معمولی، برش 
حرفه ای  واقعا  آهنگری  در  من  اتومات.  برش  سی.ان.سی، 
هستم. یک استاد کار هستم ولی متاسفانه این جا یک زن را به 
عنوان آهنگر استخدام نمی کنند. اگر جایی قبول کند به عنوان 
آهنگر کار کنم حتما این کار را انجام خواهم داد. من اصال از 
تن فروشی خوشم نمی آید. من از این کار متنفرم ولی به خاطر 
مخارج زندگی، جور کردن اجاره خانه و محتاج نشدن مجبورم. 
کار من این شده که فقط ماه به ماه کرایه خانه و مخارج زندگی 
را تامین کنم. بیشتر از این، من هیچ پس اندازی ندارم. کسی 
نیست از من حمایت کند؛ نه موسسه ای، نه انجمنی، نه چیزی. 

اصال کسی به فکر ترنس و ترنس ها نیست.
من واقعا نمی خواهم عمل کنم. دلم نمی خواهد به کار خدا دست 
ببرم و دوست دارم همینطور که هستم باشم. ولی متاسفانه تا 
عمل نکنیم شناسنامه ای با هویت زنانه در کار نیست. نمی دانم 
چه کنم. جایی هم نیست که بروی دردت را بگویی و حرف 
بزنی. االن هم مانده ام سال دیگر وقت اجاره خانه ام تمام شد چه 
کنم و به چه کسی پناه ببرم. از کجا پول پیش تهیه کنم. یک 
زندگی خیلی بد که در آن هر روز دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه 
می میرم و زنده می شوم. این که نشد زندگی. من هم آرزو دارم 
ماهی یک بار، دو ماه یک بار نه اصال سالی یک بار به گردش 
و تفریح بروم. من هم آرزو دارم یک ماشین داشته باشم. یک 
باشم راضی  یا سی متری هم داشته  خانه حداقل بیست متری 
نمی شود  هم  وقت  هیچ  کرد؟  می شود  چه  نیست.  ولی  هستم. 
پس انداز کرد. به مشتری هم نمی شود اعتماد کرد. به یک نفر 
مواجه  دلهره  و  لرز  ترس،  با  دومی  با  باید  می کنی  اعتماد  که 

شوی. این زندگی نیست.
ولی این را هم بگویم که نمی شود فقط گفت جامعه بد و مقصر 
است. بعضی از امثال من هم خیلی مقصر هستند که کارهای 
نه در حریم شخصی و  بدی جلوی چشم دیگران در جامعه و 
چهار دیواری خودشان انجام می دهند. شاید این یکی از دالیلی 
است که جامعه و کارفرماها نمی توانند به من نوعی اعتماد کنند 

و فکر می کنند من هم مثل بقیه هستند. نمی دانم.

در پایان اگر نکته ای است، بفرمایید.  

به  آن  با  می توانید  و  دارد  اعتبار  سال  دو  که  است  مجوزی 
بیمارستان بروید و عمل بازتایید جنسیت انجام بدهید. کاربرد 
کارت  عنوان  به  را  آن  می توانید  که  است  این  هم  آن  دیگر 
هویت استفاده کنید. من اصال دوست ندارم عمل کنم و همین 
کرده اند،  عمل  که  کسانی  چون  می دهم.  ترجیح  را  هستم  که 
از جمله دوستانم، افسردگی گرفته اند. خودشان همیشه به من 
گفته اند هیچ وقت عمل نکن. چون مشکالت خاص و درد های 
زیادی را در پی می آید. من دو سال پیش این کارت را گرفتم 

اما به تازگی اعتبارش تمام شده است.
وقتی برای گرفتن این کارت به دادگاه، دادسرا، پزشکی قانونی 
و بهزیستی مراجعه می کردم، هر کدام بهانه ای می آوردند. این 
مراحل قانونی را خودشان گذاشته اند که من و امثال من طی 
کنیم تا مجوز بگیریم اما برای گرفتن همین مجوز حدود دوازده 
میلیون تومان پول از ما می گیرند. یک روز که برای اخذ مجوز 
با ظاهری دخترانه به دادسرا رفته بودم، به قاضی مربوطه مراجعه 
کردم. به من گفتند تو که هنوز پسر هستی و عمل نکرده ای. 
باید با ظاهر پسرانه بیایی! من هم همان روز به خانه برگشتم 
و لباس پسرانه پوشیدم و مجددا به دادسرا رفتم. تا آن مال من 
را دید گفت بیا اینجا بیا اینجا تو دختر هستی و باید چادر سر 

کنی!! من باالخره نفهمیدم از نظر آن ها دختر هستم یا پسر!
می کشد.  طول  ماه ها  وضعیت  این  با  مجوز  همین  گرفتن 
پول های زیادی هم از ما می گیرند. این در حالی است که باید 
ما و امثال ما حمایت شویم. در ترکیه امثال من هفتصد و پنجاه 
لیری حقوق دارند ]کمک هزینه ای که توسط سازمان ملل به 
پناهندگان ترنس داده می شود[. اما من چه حقوقی دارم؟ حتی 

سبد حمایتی هم به من تعلق نمی گیرد.
مشکلی  بانکم  عابر  برای  وقتی  حتی  موارد،  این  از  جدای 
پیش می آید و به بانک می روم و شناسنامه ام را نشان می دهم 
هم  دیگر  ادارات  در  می کنند.  نگاه  من  به  متعجب  نگاهی  با 
نگاه های  خیلی ها  و  می پرسند  زیادی  سواالت  است.  همینطور 

ناسالمی به ما دارند. این بسیار عذاب آور است.
صرفا برای بیرون رفتن از خانه، وقتی با پوشش پسرانه بیرون 
رفتارها  نگاه ها،  چون  است.  آور  عذاب  برایم  بسیار  می روم، 
با  که  زمانی  هستند.  آمیز  توهین  و  سنگین  بسیار  حرکات  و 
ظاهر پسرانه با دوستانم بیرون می رفتم، آن ها معذب بودند و 
خجالت می کشیدند و به همین خاطر، به ندرت پیش می آمد که 
با هم بیرون برویم. اما وقتی با پوشش دخترانه بیرون می روم، 
کسی به من نگاه نمی کند و وقتی هم با دوستانم بیرون می روم 
راحت و ریلکس هستند و هیچ مشکلی نیست. حتی خودشان 
من  با  رفتن  بیرون  برای  دارم  زنانه  پوشش  وقتی  گفته اند  هم 

راحت تر هستند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.  
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بررسی وضعیت اجاره نشینی در ایران 	
اجتماعی

بهار عباسی
فعال حقوق زنان

کاهش نرخ ارز، عدم حمایت بخش دولتی و نبود قانون برای 
حمایت از مستاجران باعث افزایش جهشی نرخ اجاره مسکن 

در ایران شده است.
در  اکنون  و  دارد  دانشجو  دختر  دو  که  ساله،  شصت  پروین، 
یک محله ی حاشیه نشین زندگی می کند، می گوید:  »چهار سال 
حاشیه نشین  محله ی  یک  در  و  نیستیم  مستاجر  دیگر  است 
زمستان ها  و  نداریم  گاز  و  برق  ّآب،  ولی  ساخته ایم  خانه 
راضی  باز  ولی  می شود  مسدود  برف  با  ما  خانه ی  ورودی 
است  خانه  وکمتر  است  روزمزد  کارگر  شوهرم  چون  هستیم 
مجبور  بخریم.  خانه  بهتر  منطقه ی  یک  در  نمی توانستیم  ما  و 
حاشیه نشینی را انتخاب کردیم«، او در ادامه می افزاید: »وقتی 
که مستاجر بودیم صاحب خانه چند بار به ما تذکر داد که نباید 
به زیاد کردن صدای اخبار ما حساس  مهمانی بگیریم و حتی 
قیمت  هرسال  و  می کرد  کنترل  را  ما  آمدهای  و  رفت  و  بود 
اجاره مسکن را افزایش می داد و ما مجبور این خانه را ساختیم، 
یک بار به کمیته امداد رفتم و وضعیتم را در یک نامه نوشتم و 
گفتم واقعا ماهانه به کمک احتیاج دارم آنها گفتند تو که طالق 
نگرفتی ما فقط از زنانی حمایت می کنیم که طالق گرفته باشند 
و اصال جواب من را ندادند گفتم دخترم مریض است حداقل 
زندگی  نگرفتم،  جوابی  ولی  بدهید  را  داروهایش  پول  ماهانه 
بعضی شب ها محل رفت  است  واقعا خطرناک  نشینی  حاشیه 
و آمد افراد معتاد است چند بار به شهرداری رفتم و تقاضای 

گاز کردم گفتند؛ در محدوده ی شهری نیستید و ما به شما هیچ 
امکاناتی نمی دهیم«.

درصد   ۳0 حدود   )8۳44۳۳۱0 خبر:  )کد  ایرنا  گزارش  به 
جمعیت ایران اجاره نشین هستند که این نسبت در استان تهران 
بیش از 5۱ درصد و در شهر تهران حدود 44 درصد است و در 
سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن و فقدان هر نوع 
برنامه حمایتی از مستاجران و کنترل اجاره بها، هزینه مسکن بر 

سفره مستاجران تاثیر منفی گذاشته است.
از  فقر  افزایش خط  توزیع درآمد و  اجتماعی در  نبود عدالت 
جمله عواملی است که باعث شده قشر پایین اجتماع ضعیف تر 
هر  طبقاتی  فاصله ی  ثروتمندتر.  جامعه  باالی  طبقه ی  و  شوند 
روز بیشتر دیده می شود و هیچ برنامه ای برای برابری اجتماعی 

و کاهش میزان فقر در جامعه وجود ندارد.

شهرنشینی و معضالت اجاره نشینی
در قرون اخیر مردم بیشتر تمایل به شهر نشینی داشته اند و این 
داشته  ادامه  روند  این  اگر  و  است  شمول  جهان  پدیده ی  یک 
 20۳0 سال  تا  که  است  کرده  بینی  پیش  ملل  سازمان  باشد 
مناطق شهری خواهند  حدود 60 درصد جمعیت جهان ساکن 
شد و با افزایش شهرنشینی، اجاره نشینی روز افزون در کنار 
که  مسکن  قیمت  افزایش  نرخ  و  تورم  درآمدها،  تطابق  عدم 
اجاره بها نیز تابعی از آن محسوب می شود، مشکالت فراوانی 
در جامعه ایجاد می کند. مخصوصا برای جوانانی نه پس انداز و 
نه شغل با درآمد مناسب دارند و از هیچ نوع تسهیالت دولتی 
بهره مند نیستند به سختی می توانند اجاره بها را پرداخت کنند و 

حتی اجاره نشینی برای آنها به سختی ممکن خواهد شد.

عوامل موثر بر نرخ و میزان اجاره بها
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می  تنگ تر  آنها  هر روز سفره  نشین هستند  اجاره  افرادی که 
شود و با افزایش نرخ ارز، موجر نیز هر سال اجاره بها را بیشتر 
هزینه  کارگری صرف  خانوار  درآمد  عمده ی  قسمت  می کند. 
گزارش های  از  آماده  دست  به  آمار  طبق  و  می شود  مسکن 
رسمی و با توجه به میزان در نظر گرفته شده برای حداقل حقوق 
دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار نسبت این هزینه هر 
سال بیشتر از سال قبل می شود. روندی که از سهم هزینه های 
روزانه خانواده کم کرده و همین مسئله کیفیت زیست کارگران 
و خانواده ی آنها را بیش از پیش کاهش می دهد. قیمت مسکن، 
نرخ ارز، میزان سود بانکی و عرضه و تقاضا چهار عامل تعیین 
هرچه  درایران  می شوند.  محسوب  مسکن  اجاره  نرخ  کننده 
قیمت مسکن باالتر رود قیمت اجاره هم افزایش پیدا می کند 
و با کاهش نرخ سود بانکی نرخ اجاره هم افزایش پیدا می کند 
و با افزایش نرخ ارز هم در بازار قیمت ها باال می روند و چون 
افزایش  به  منجر  تقاضا است  از  بازار مسکن عرضه کمتر  در 
قیمت ها می شود. به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ها قدرت خرید 
مردم کاهش پیدا کرده است افرادی که از قبل مالک بودند با 
افزایش رشد غیرمنطقی مسکن همراه می شوند و اقشار پایین 
جامعه که فاقد مالکیت هستند فقیرتر می شوند. به دلیل افزایش 
اجاره بها حاشیه نشینی افزایش پیدا کرده است و حتی کسانی 
که حاشیه نشین هستند هر روز از توانایی شان برای پرداخت 
همان اجاره اندک در حاشیه شهر کمتر شده و بیشتر به زندگی 

در کانکس و کانتینر روی می آورند.
هزینه ی زمین قسمت اصلی هزینه ی مسکن را تشکیل می دهد، 
اگر زمین به صورت ارزان در دسترس عموم مردم و ساخت 
این  برای  پیدا می کند.  بها هم کاهش  اجاره  باشد  و ساز زیاد 
زمینه  این  در  ولی  شود  ارائه  مناسبی  سیاست های  باید  کار 
هیچ کار جدی نمی شود. تحول ساختاری در سیاست گذاری، 
کاهش  یا  توقف  برای  منابع  عادالنه ی  توزیع  و  برنامه ریزی 
سودبری سرمایه  داری بزرگ امالک شهری گامی اساسی برای 
حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع 
با حجم  بازار مسکن،  اقشار متوسط و فرودست است. تالطم 
به  تمامی  به  را  خود  که  است  همراه  روحی  فشار  از  سنگینی 
که  نسبی  آرامش  همان  این فصل  در  می کند.  خانه ها سرازیر 
این  بیشترین فشار  از خانه ها کوچ می کند و  نیز،  دارد  وجود 
مسئله بر دوش سرپرست خانوار و در واقع مستاجر است. ثبات 
در هر موضوعی به آثار مثبت روحی می انجامد و عدم ثبات، 
می شود؛  منجر  تشویش  و  تنش  به  امنیت  عدم  مانند  درست 
و  دارند  بزرگسال  فرزندان  که  هایی  خانواده  در  خصوص  به 
همچنان مستاجر هستند. در واقع عمق مسئله حق سرپناه که 
برای بسیاری از شهروندان از مسیر اجاره نشینی میسر می شود 

تا به خطر افتادن سالمت روان اجتماعی پیش می رود.
جمعیت  رشد  با  متناسب  ایران  در  مسکونی  واحدهای  تعداد 
مصرفی  جنبه  واحدها  از  بسیاری  و  است  نکرده  پیدا  افزایش 
نداشته اند و در قالب امالک خالی از سکنه خالی باقی مانده اند. 
آمارها حاکی از افزایش مستاجران در بازار مسکن است و این 
مسئله متعاقبا کاهش تولید را به همراه داشته و توانایی پرداخت 
اجاره ی مسکن برای بیشتر مردم جامعه کاهش یافته است. بر 
 ،)7272۳7 خبر:  )کد  دانشجو  خبرگزاری  گزارش  اساس 
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی گفته 
است تغییر نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی شده و این 
اثر  نیز  بازار مسکن  مانند  دیگر  اقتصادی  بازار های  بر  مسئله 
در  ارز  مانند  کالن  متغییر  یک  وقتی  بنابراین  است،  گذاشته 

اقتصاد جابه جا شده و یا نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه در 
حال افزایش است، وقتی قدرت مالی مردم برای خرید مسکن 
پایین بیاید، آن وقت آن ها مجبور هستند که به اجاره نشینی 
روی بیاورند، در آن زمان فرد مستأجر که اعتبار قابل توجهی 
اجاره  هزینه  برای  را  پول  آن  کرده،  تهیه  مسکن  خرید  برای 
تقاضا موجب می شود  افزایش  مسکن اختصاص می دهد واین 

نرخ و سطح اجاره ها باال برود.

تاثیر کرونا برافزایش نرخ اجاره مسکن
کارشناسان پیش بینی کرده اند به دلیل تبعات ناشی از شیوع 
و  داشت  خواهد  سیر صعودی  ایران  در  تورم  افزایش  کرونا، 
این  پیدا می کند  افزایش  ایران  در شهرهای مختلف  بها  اجاره 
بر  مضاعفی  فشار  ایران  شهرهای  کالن  در  افزایش  میزان 
خانواده های مستاجر وارد می کند. به دلیل شیوع کرونا قیمت 
اجاره بها با وجود مشکالت اقتصادی افزایش پیدا کرده است و 
مشاوران امالک همچنان به افزایش نرخ ها ادامه می دهند. ایران 
در بین ۱06 کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا 
نسبت قیمت مسکن به درآمد شرایط مطلوبی ندارد و در رتبه 
پنجم  رتبه  بین 458 شهر،  در  تهران  هفتم جهان است و شهر 

جهان را دارد)فارس نیوز؛ ۱5 مرداد ۹۹(

معضل حاشیه نشینی به دلیل افزایش اجاره بها
در بازار مسکن به دلیل کاهش معامالت برای مدتی رشد قیمت 
متوقف می شود ولی در بازار اجاره ی مسکن هیچ گونه تغییری 
روی نمی دهد و همچنان قیمت ها افزایش پیدا می کنند. افزایش 
نرخ اجاره باعث تغییر سبک زندگی مردم شده است و به مرور 
خانه های مردم کوچک تر شده اند همچنین به دلیل افزایش اجاره 
بها بیشتر کارگران در شهرهای بزرگ که توان پرداخت اجاره 
بها را ندارند در خانه های جمعی زندگی می کنند و یا بر روی 
به  می پردازند.  کمتری  مبلغ  آن  برای  و  می خوابند  پشت بام ها 
نشینی  بها معضل حاشیه  اجاره  افزایش  دلیل گرانی مسکن و 
و کانکس نشینی در شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده است. 

سخن پایانی
دولت باید با درنظر گرفتن سیاست های حمایتی برای عرضه ی 
مسکن شرایط بهتری را برای مستاجران فراهم کند و سازنده ها 
باید مسکن ساخته شده را به بازار اجاره تزریق کنند تا با اجاره 
دادن آنها بازار اجاره نشین ها وضعیت منصفانه تری داشته باشد. 
متاسفانه هیچ کدام از سیاست های دولت در رابطه با اجاره ی 
مسکن و حمایت از اجاره نشینها همانطور که انتظار می رفت 
به  بها  اجاره  نرخ  تنظیم  و  مسکن  توزیع  است.  نبوده  اثرگذار 
نحوه ی مناسبی در جهت استفاده از اقشار پایین اجتماع صورت 
نشینی  حاشیه  بحران  بروز  موجب  مسئله  این  و  است  نگرفته 
شده است. بسیاری از راه حل های مختلفی که از سوی مسئوالن 
از  بیشتر جهت دار  بوده اند و  بیشتر موقتی  ارائه شده اند  دولتی 
مالکان  منافع  خدمت  در  بیشتر  و  کرده اند  حمایت  طبقه  یک 
و  مسکن  بحران  شدن  کم  به  وقت  هیچ  و  است  بوده  مسکن 
سیاست ها  بیشتر  و  است.  نکرده  کمک  نشینی  اجاره  کاهش 
شکاف طبقاتی و ناعدالتی های اجتماعی را افزایش داده است. 
نیز که هنوز طرفداران پرشماری  طرح  هایی مانند مسکن مهر 
دارند، از آن رو که مشکالت فراوانی بر آنها مترتب است و در 
به  و خود  نبوده  چاره  ساز  می  کنند  بازار عمل   سلطه  چارچوب 

نوعی به ایجاد نابرابری  های تازه  منجر شده است.
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در این شماره از خط صلح به همراه دکتر شهره قمر فالح در 
خصوص ابعاد اجتماعی مسکن خصوصا اجاره نشینی به گفتگو 
عمومی  خدمات  ارایه ی  در  را  دولت  مفهوم  وی  پرداختیم. 
پایه  خدمات  تولید  و  مسکن  و  برق  و  آب  بهداشت،  مانند 
بازار  به  را  خدمات  این  نباید  است  معتقد  و  می بیند  مردم  به 
ایشان طرح ها و سیاست های جاری و گذشته را  محول شود. 
ناکارآمد دانسته و »مسکن اجتماعی« را به عنوان راه گریز از 
وضعیت فعلی مسکن در ایران ارایه می دهد. وی اجاره نشینی 
را محصول رشد شهرنشینی و کاالیی شدن مسکن تعریف کرده 
و کاهش توان اقتصادی مردم خصوصا اجاره نشین ها را عامل 
امروزی  عوامل  از  یکی  و  شهری  خانوارهای  رفتن  حاشیه  به 

گسترش حاشیه نشینی می داند.
شرح گفتگو در ادامه می آید:

اجاره    شهرنشینی،  گسترش  با  که  دارد  وجود  باور  این 
نشینی افزایش می یابد؟ آیا این قاعده ذاتی شهرنشینی ست؟

نیز  نشینی  اجاره  می کند  پیدا  رشد  شهرنشینی  وقتی  معموال 
بیشتر می شود. علت آن هم این است که در جامعه ی کوچک 
و بسته ی روستا اقتصاد بیشتر چهارچوب خودکفایی دارد. مثال 
در گذشته های دور برنج کار برنجش را می کاشت، بخشی از 
آن را می خورد و بخشی از آن را صادر می کرد و منبع تامین 
تغذیه اش کار خودش بود. خرید و فروش و کاالیی شدن همه 
کاال  هم  مسکن  و  می کند  پیدا  معنی  شهرنشینی  رشد  با  چیز، 
نه یک کاال که سرپناه بود. مسکن  می شود. در روستا مسکن 
و  خوراک  اول  که  نیاز  یک  عنوان  به  مزلو«  »طبقه بندی  در 
بعد سرپناه است برای ایمنی و امنیت خانوار اهمیت دارد. اما 
کاالیی  چیز  همه  و  بازاری ست  اقتصادی  اقتصاد،  که  شهر  در 
آن  تولید  شد  کاال  وقتی  و  می شود  کاال  نیز  مسکن  می شود، 
که  کسی  بسته  جامعه ی  در  می شود.  خارج  خانوار  دست  از 
یعنی  می کند؛  استفاده  آن  از  که  است  کسی  همان  می سازد 
شهرها  در  وقتی  اما  می شود.  یکی   کننده  استفاده  و  سازنده 
آن  سازنده ی  می توانند  می شود، کسانی  کاال  به  تبدیل  مسکن 
ساخت  باشند.  داشته  کالن  سرمایه ای  و  مالی  توان  که  باشند 
مسکن معنی شغل پیدا می کند. مسکن کاالیی می شود که آن را 
می سازند، می فروشند و اجاره می دهند. به همین دلیل با افزایش 
که  چرا  می شود  زیاد  هم  نشینی  اجاره  شهرنشینان،  جمعیت 
بخش زیادی از جمعیتی که وارد می شود، توان اقتصادی تولید 

 دولت باید به تولید مسکن اجتماعی با مشارکت فرودستان بپردازد؛ 	
در گفتگو با دکتر شهره قمرفالح

گفتگو

گفتگو از سیمین روزگرد

نمایی از مسکن مهر پردیس
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خانه را ندارد. بنابراین این رابطه برقرار می شود؛ یعنی ساخت 
توانش  که  در گروهی  شغلی  اقتصادی  پروسه  به یک  مسکن 
را دارد، تبدیل می شود. این مسئله در ایران وجه خاصی دارد. 
عوامل متعددی وجود دارد که تولید مسکن به انحصار گروهی 
خاص در می آید. چرا با افزایش درآمد کشور و تولید ناخالص 
داخلی، رشد مسکن زیاد می شود؟ مسکن کاالیی نیست که آن 
را صادر کنیم. یکی از وجوه بحران های اقتصادی طی سال های 
اخیر در تمام دنیا این است که سرمایه گذاری در مسکن و تولید 
ساختمان زیاد شده است و ساختمان را نمی شود صادر کرد و 
این در دل خودش بحران زاست. در کشور ما چون بخش های 
دیگر اقتصادی ظرفیت سرمایه گذاری را ندارد و ریسک پذیری 
باالیی دارد، همه اش به بخش تولید مسکن که در انحصار یک 
گروه است سرازیر می شود. کسی که مسکن تولید می کند رونق 
اقتصادی پیدا می کند، پی در پی ارزش افزوده اش باال می رود 
صنعت  که  است  این  هم  علت  می یابد.  افزایش  آمدش  در  و 
نمی تواند این پول ها را جذب کند. به قول یکی از دوستانم نفت 

ما تبدیل می شود به سیمان و به هوا می رود.

از    مسکن  تاریخی  روند  یک  در  که  کردید  اشاره 
سرپناهی که خود شخص تولید می کرد به کاال تبدیل شد. 
آیا مسکن مانند همه ی کاالهاست، یا با توجه به اصل حق 

سرپناه برای هرکس، باید نظارت خاصی روی آن باشد؟

اگر دولتی باشد که ادعای تعدیل نابرابری دارد، نه تنها نظارت 
الزم است که باید با نگاهی به اقشار فقیر، تولید مسکن اجتماعی 
را در برنامه اش بگذارد. اما اگر دولتی باشد که نگاه به بازار دارد 
و نخواهد در بازار دخالت کند، این مسئله را کنار می گذارد. 
در واقع به ماهیت و رویکرد دولت بستگی دارد. مفهوم دولت 
برای من جامعه شناس این است که دولت باید خدمات عمومی 
مانند بهداشت، آب و برق و مسکن ارائه کند و تولید خدمات 
پایه را به مردم بدهد. نباید این ها را به بازار محول کند. وقتی 
نیازهای اولیه و اساسی به بازار محول می شود، تقاضا افزایش و 
عرضه کاهش می یابد و قیمت ها باال می رود. بخشی که مربوط 
به تورم است بماند، اما طی یک پروسه شهرها ابتدا افرادی را 
برای  گروهی  بعد  و  دارند  )مثری(  درآمد  که  می کنند  جذب 
کار جذب شهر می شوند. این گروه اقشار فقیری هستند که در 
حاشیه سکنی می یابند. سپس با افزایش قیمت مسکن جمعیت 
در  می کند.  اطراف سرریز  و  حاشیه  به  شهر  دل  از  هم  شهری 
حال حاضر یک سوم جمعیت ما حاشیه نشین است. در شهرهای 
غربی و جنوبی ایران بر اثر جنگ، حاشیه نشینی بیداد می کند. 
هیچ کالن شهری را بدون حاشبه نشینی نمی توانید پیدا کنید 

و این مسئله به شهرهای کوچک هم تسری پیدا کرده است.

کردن    دار  خانه  انقالب  اوایل  شعارهای  از  یکی 
مستضعفان بود! در این چهار دهه مقوله مسکن برای عموم 

)به عنوان یک حق انسانی( چه روندی طی کرده است؟

ایده ی تولید مسکن برای اقشار فقیر ایده ی خوبی است. از نظر 

جامعه شناسی »مسکن اجتماعی« باید وجود داشته باشد؛ یعنی 
مسکنی که نیاز به طرحی جامع دارد، نه این که صرفا مسکن 
بسازیم. انسان ها شیء نیستند که ببرید بگذاریدشان در جایی 
که ساخته شده است. باید در آن ها احساس تعلق به مکان وجود 
داشته و چیزی از خودشان باشد. آن وقت فقط مسکن نیست، 
مثال  به عنوان  اطرافش را شامل می شود.  بلکه خانه و محیط 
طرح نواب را در نظر بگیرید. مسکن ساختند و گروهی را هم 
جذب کردند اما این مسکن ها محل انواع آسیب های اجتماعی 
شده و یا آمار خودکشی باال رفته است. ما از کشورهای دیگر 
درس نمی گیریم. فرانسه در دهه ی شصت این کار را کرد اما 
که  آن  برای  کرد.  خراب  را  ساختمان ها  تمام  بولدوزر  با  بعد 
دیدند آمار خودکشی و بزهکاری در آن جا باال رفته است. این 
درحالی است که آن ها فکر بیشتری هم کرده بودند. مثال مناطق 
ساخته  پارک  جوانان  برای  و  بودند  کرده  درست  محله وار  را 
این که  نه  باید حالت محله ای اش را حفظ کند  بودند. مسکن 
منتقل  به آن جا  را  مردم  و  بسازیم  خانه هایی کوچک و خطی 
برای  نه جایی  و  نه فضای سبزی  باشد؛  کنیم که خوابگاه شان 
بازی کودکان و در کنار اتوبان. در آن صورت دیگر این یک 
فقط  بود.  مهر  مسکن  دوم،  پروژه ی  نیست.  اجتماعی  مسکن 
باشد که خانواده ها  باید در مکانی  دادند. مسکن  شعار مسکن 
بتوانند در آن جا زندگی کنند. در مورد مسکن مهر قسمت هایی 
درست  قسمت ها  از  بسیاری  اما  داشتند  درستی  مکان یابی 
مکان یابی نشده نبود. در بیابان و برهوت زمینی را انتخاب و 
مردم را به آن جا منتقل کردند. طرح مسکن مهر در قسمت هایی 
مانند پرند، موفق و در بیشتر مناطق هم ناموفق بود. مردم از آن 
مناطق به شهر رفت و آمد می کنند که خودش هزینه ی اجتماعی 
و ترافیک را باال می برد و سانحه خیز است. انتقال آب و برق 
به بیابان هم نیاز به لوله کشی های طوالنی دارد. این ها مسائلی 

است که در نظر گرفته نشده است.

ظاهرا این کارها و نحوه ی مکان یابی انگار برای کم شدن   
هزینه ی ساخت انجام شده است.

اقتصاد به صورت آنی نگاه کرد،  از منظر  نباید  این مسئله  به 
چرا که در این صورت هزینه ی بلندمدت اقتصادی باال می رود. 
ممکن است قیمت زمین در آن مناطق مناسب تر بوده باشد ولی 
چه  را  زیستی اش  محیط  و  اقتصادی  اجتماعی  بعدی  هزینه ی 
خواهیم کرد؟  لوله کشی آب و برق هزینه ی زیادی دارد و رفت 
و آمد انسان ها هم دود و آلودگی و ترافیک و سوانح و هزینه ی 
اجتماعی  مقوله ی  هر  مانند  تولید مسکن  می برد.   باال  را  مالی 
دیگر، باید جامعه نگر باشد و همه ابعاد آن را در نظر گرفت. 
بلکه  نمی زنیم؛  مسکن  از  حرف  فقط  مسکن،  می گوییم  وقتی 
ابعاد خانه را شامل می شود که محل خواب و استراحت است. 
هم چنین مسکن نیاز به قرارگیری در یک محله دارد؛ محله ای 
که کتابخانه و باشگاه ورزشی می خواهد؛ مانند محله های قدیم 
احساس  می کرد.  آسایش  و  امنیت  احساس  آن  در  آدم  که 
چنین  مهر،  مسکن  مانند  طرحی  در  دارد.  پشتیبانی  می کرد 
حالت هایی وجود ندارد. دولت باید به مسکن اجتماعی با طرح 
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جامع رو کند. به عنوان مثال زمانی شهرهای جدید خیلی حساب 
شده ساخته شد؛ مانند پرند و هشتگرد. طول کشید تا شهرهای 
جدید جذب جمعیت کنند اما وقتی جمعیت رفت، اسکان پیدا 
کرد. در طرح هایی مانند مسکن مهر همه احساس موقتی بودن 
می کنند. آن هایی هم که از شهر به مناطق حاشیه می روند همیشه 
اقتصادی  توان  و  می گذرد  هم  عمری  می کنند.  موقت  احساس 
اما همیشه فکر می کنند اوضاع  بدتر می شود  به روز  آن ها روز 

بهتر می شود و روزی مسکن شان را عوض می کنند.

این روند به کجا خواهد رفت؟  

در  که  گروهی  که  است  این  نیز  پیامدهایش  از  یکی 
این  بر  عالوه  می کنند،  پیدا  اسکان  رسمی  غیر  سکونت گاه های 
که  این  بر  عالوه  می رود،  باال  بزهکاری  و  اجتماعی  مسائل  که 
نابرابری اجتماعی به نابرابری کالبدی تسری پیدا می کند، نفرت 
مالشیه ی  در  زمانی  من  می آید.  پدید  نیز  اجتماعی  واگرایی  و 
نداشتند  دوست  اهواز  شهر  در  خانواده ها  می کردم.  کار  اهواز 
بروند.  به آن جا  یا  باشند  بچه های مالشیه دوست  با  بچه هایشان 
بچه های مالشیه هم می آمدند اهواز که تفریح کنند و نیشی هم به 
آن جا بزنند )مثاًل الستیک یک ماشین آخرین مدل را پاره کنند(. 
یعنی یک واگرایی اجتماعی به دنبال نابرابری کالبدی و تفکیک 
غیر  سکونت گاه های  آینده ی  بود.  آمده  وجود  به  شهر  کالبدی 
رسمی و رسمی درون شهری یک واگرایی اجتماعی، اقتصادی 
و کالبدی است که تشدید می شود و موج نفرت از یکدیگر بین 
گروه های جمعیت ساکن و غیر ساکن ایجاد می شود. حاال عده ای 
از ابتدا در سکونت گاه های غیر رسمی بوده اند و عده ای هم از شهر 
و سکونتگاه های رسمی به غیر رسمی نقل مکان کرده اند. این ها 
همیشه احساس عدم تعلق به مکان دارند. نمی توانند ارتباطی با 

همسایه ها برقرار کنند و خودشان را از آن جنس نمی دانند.

اعضای    گفتید،  مکان  و  محله  یک  به  خاطر  تعلق  از 
و  محله  در  سال  هر  است  ممکن  که  مستاجر  خانواده های 
مکانی متفاوتی زندگی کنند، از نظر روانی ممکن در معرض 
اختالل و فشار باشند؟ از نظر اجتماعی مستاجران در معرض 

آسیب هستند؟

ببینید این بیشتر بر روان شناسی اجتماعی انسان ها اثرگذار است. 
روان شناسی فردی را که در نظر بگیرید، وقتی انسان ها ِعرِق 
محله ای را درک نمی کنند، حمایت های محله ای را هم احساس 
نمی کنند. مثاًل برای من همیشه الگوهایی از گروه های مرجع در 
ذهن من نقش بسته که از آن محله برخاسته است. آدم هایی که 
بودند.  الگو  ما  برای  اجتماعی شان  با رفتارهای  و  بودند  مشهور 
بود و محبتی که در  در مدرسه ای که مدیرش سال ها مدیرمان 
شده  برقرار  مدرسه  و  مدیر  و  معلم ها  و  بچه ها  بین  سال ها  طی 
زمان  طی  در  و  است  روند  یک  نیست  آن  یک  محبت  بود. 
می دهد  را شکل  سالم  روان  یک  من  برای  این  می گیرد.  شکل 
به لحاظ  اعتماد و اطمینان را درک می کند.  که می تواند معنی 
بی عرق اند.  و  نشین  کوچ  و  بی الگو  آدم هایی  این ها  اجتماعی 

گروه هایی هستند که محبت ها را به شکل دیگری معنا می کنند. 
محبت برای آن ها فقط آن و االن است و نگاهی به آینده ندارند؛ 
مثل بچه های االن! شما به عشق ها و ازدواج های االن نگاه کنید 
و ببینید که چقدر دیمی شده است. این ها باعث ایجاد رفتارهای 
دیمی در آدم ها می شود. عدم تعلق به مکان و عدم امنیت روانی، 
باعث به وجود آمدن استرس های اجتماعی می شود. استرس هایی 
که پوچی می آورد. از نظر جامعه شناسی نوعی تفکیک اجتماعی 
را در آن واحد و در طول زمان نیز عدم شکل گیری پایداری 
اجتماعی را در همه چیز به وجود می آورد. مثال قبال تعلق به شهر 
بود و تعلق به مکان بود و این مکان فقط مکان و کالبد نیست. 
ماندگار  را  فرهنگش  که  هست  هم  آن جا  فرهنگ  به  به  تعلق 
می کند. وقتی یک فرهنگ با هنجارها و ارزش های اجتماعی اش 

در آدم ها به وجود نمی آید، آدم ها خیلی اال بختکی می شوند.

در پایان اگر الزم می دانید نکته ای بیان شود، بفرمایید.  

مخاطب ما دولت است نه مردم. مردم نمی توانند کاری بکنند و 
سرمایه گذار را هم نمی شود نصیحت کرد که به فکر مردم باشد. 
برعکس تئوری نئولیبرال ها که می گویند در بازار دخالت نکن، 
را  اقشار مستضعف  نباید  نکند هم  بازار دخالت  در  اگر دولت 
طبقه ی  فقط  هم،  مهر  مسکن  طرح  کند.  رها  خودشان  حال  به 
متوسط رو به پایین را خانه دار کرد نه طبقه ی فقیر و بی پول را. 
چون برای خانه دار شدن باید پولی می داشتند. یک طرح جامع 
هر  برای  و  کند  مشخص  هم  را  هدف  گروه های  که  است  نیاز 
گروه یک پروسه و یک شیوه در نظر گرفته شود. منتها اصلی که 
بر همه ی این ها باید حاکم باشد، اصل مشارکت است. خانه برای 
این گروه ها نباید ساخت باید با آن ها خانه ساخت و ببینیم که 
چه می خواهند. آن ها اگر چه اعتبار اجتماعی و سرمایه ای ندارند 
اما نیازها و خواسته هایی دارند. می دانند به چند اتاق نیاز دارند و 
بالکن می خواهند یا نمی خواهند. می دانند که اگر پول ندارند هم 
می توانند در ساخت خانه کمک کنند. در رباط کریم روی تجمیع 
که کار می کردیم حیاط را از خانه ها گرفتند. خانه های بافت های 
فرسوده حیاط هایی کوچک دارند. این حیاط ها برای این آدم ها 
معنی دارد. فضای سبزی دارد و محل اجتماع و کار همسایه و 
اهالی آن خانه با هم است. وقتی حیاط را از آن ها می گیرید، در 
عوض به آن ها چه می دهید؟ باید ساختمانی بسازید که حیاطی 
داشته باشد. مشارکت یعنی همین. یعنی نیازهایشان را بفهمی، 
نه این که صرفًا چیزی بسازید و بگویید بیا این جا بنشین. ضمن 
آن که یک الگو را به همه جا نمی توانی صادر کنی. هر کجا به 
به موقعیت  با توجه  شیوه ی خودش. در شمال و جنوب کشور 
جغرافیایی که هزینه های اجتماعی هم کم شود، می شود با مصالح 
بومی خانه ساخت. مثال در شمال خانه ای که بیشتر آفتاب بخورد 
و در جنوب کمتر. االن به هرکجای کشور سفر می کنی انگار در 
تهرانی. همه ی خانه ها شکل هم هستند؛ نه تناسبی با محیط دارند 

و نه با نیاز انسان ها.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.  
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»چهار نفریم که در یک اتاق زندگی می  کنیم. در این شرایط 
کار دیگر از قدرت انتخاب گذشته، بحث فقط داشتن سرپناه 
است، حاال هر جا که بود. هر چقدر هم ارزان  تر باشد بهتر، چون 
در عوض می  توانیم خرجی را چند روز بیشتر کش بیاوریم تا به 

سر ماه برسیم.« کارو، یک مستاجر از سنندج.
صحبت  های کارو به عنوان شهروندی که طی ۱۱ سال زندگِی 
درآمدش  نسبت  به  خانه  اش  مساحت  روز  به  روز  مستاجری 
چیز  از یک  خبر  رفته،  نقاط حاشیه  ای  تر شهر  به  و  کوچک  تر 
می  دهد؛ اجاره  نشین  ها در این روزها با مجموعه  ای از مشکالت 
روبه  رو هستند که صرفا به باال رفتن اجاره خانه ختم نمی  شود. 
او تاکید می  کند شرایط به گونه  ای  ست که کیفیت سطح زندگی 
از دغدغه  های مستاجران خارج و جایش را به دغدغه ی داشتن 

سرپناه به هر قیمتی عوض کرده است. 
وضعیت آشفته مسکن در ایران، بعد از شیوع گسترده ویروس 
کرونا بیش از پیش دچار آشفتگی شد، به گونه  ای که مرکز آمار 
ایران دوشنبه ۱5 اردیبهشت ۹۹ اعالم کرد متوسط اجاره بهای 
بیشترین  میزان  این  یافته است.  افزایش  مسکن ۳۱,6 درصد 
که  شرایطی  در  است.  گذشته  ساله  دو  طی  اجاره  بها  افزایش 
خصوصی  بخش  به  شهروندان  برای  مسکن  تامین  سال  هاست 

واگذار و به کاالیی گران قیمت در دست مافیای مسکن تبدیل 
شده، طبیعتا به جای آن که از تعداد مستاجران در کشور کاسته 
شود، نه تنها بر تعداد آنها افزوده شده، بلکه مستقیم به سبک 
امروزه  که  گونه  ای  به  گذاشت.  خواهد  تاثیر  هم  آنها  زندگی 
متوسط  طبقه  عمده ی  که  مستاجران  مهاجرت  افزایش  شاهد 
جامعه را شامل می  شود، به سمت مناطق حاشیه  ای شهرها و یا 

مهاجرت به شهرهای کوچک  تر هستیم.
هستند  اجاره  نشین  ایرانی  خانوارهای  از  درصد   ۳7 از  بیش 
حقیقت  در  دارند.  سکونت  شهری  مناطق  در  آنها  بیشتر  که 
در گم شهرنشینی  به معضل الینحل و کالف سر  اجاره  نشینی 
در ایران تبدیل شده است. افزایش اجاره  نشینی رابطه مستقیمی 
با میزان درآمد هر خانوار دارد، چرا که مسکن به عنوان یک 
کاالی اساسی و تا حدی لوکس در این روزهای ایران، نزدیک 

به نیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می  دهد. 
افزایش ۳۱.6 درصدی اجازه  بها در حالی اتفاق می  افتد که نه 
تنها متناسب با آن درآمد شهروندان و در این مورد مستاجران 
افزایش نیافته است، بلکه با وجود شیوع گسترده کرونا و تورم 
فزاینده، بسیاری از کسب و کارها نیز از دست رفته   و بسیاری 

از کارمندان اخراج و یا تعدیل نیرو شده  اند. 
اجاره بها  قیمت  افزایش  بر  که  عواملی  مهم ترین  جمله  از 
تاثیرگذازند تورم و افزایش قیمت مسکن است. افزایش تورم، 
در  تالطم  این  تاثیرات  و  می  کند  تالطم  دچار  را  بازار مسکن 
می کند.  پیدا  نمود  مسکن  قیمت  افزایش  و  اجاره بها  افزایش 
مسکن،  بازار  اختیارداران  و  مالکان  که  است  جهت  همین  به 
افزایش قیمت مسکن و ارزش روز  با میزان  نرخ اجاره بها را 
واحد مسکونی تعیین می  کنند. مالکان و بازار مسکن، خانه را 
که  می گیرد  نظر  در  مالی  پشتوانه ی  و  سرمایه  یک  عنوان  به 

خانه به دوشی و رویای بر باد رفته مستاجران در حاشیه ها 	

اجتماعی

فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار

چادر نشینی ۳0 خانوار میان برج های نیمه ساخته در تهران؛ عکس از رکنا
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این  اما در  برای حفظ آن تالش  های مختلفی صورت می  گیرد، 
میان تنها چیزی که بدون افزایش باقی می  ماند، درآمد مستاجران 

است.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک، گفته بود 
اگر مثال سال گذشته یک صاحب خانه ملک یک میلیارد تومانی 
خود را اجاره داده باشد،  امسال اگر ارزش ملکش به دو میلیارد 
با  متناسب  نیز  را  اجاره بها  می  کند  سعی  یافته،  افزایش  تومان 
امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب  اگرچه  دهد.  افزایش  آن 
تلویحا مالکان را از جمله عوامل اصلی افزایش اجاره بها می  داند، 
و  اقتصادی  بی  ثباتی  تورم،  آن  عامل  اصلی  ترین  همچنان  اما 

میزان عرضه و تقاضای مسکن است.
هنگامی که میزان درآمد توان مقابله با افزایش قیمت صعودی 
مسکن در یک سال را ندارد، نتیجتا تنها راهکاری که پیش پای 
می  ماند،  باقی  بی  ثبات  و  پایین  عمدتا  درآمدهای  با  مستاجران 
است.  شهرها  حاشیه  ای  و  ارزان  تر  مناطق  به  کردن  مکان  نقل 
زیرا در مناطقی که سطح کیفیت زندگی پایین  تر است، خانه  ها 
کوچک  تر، بی  کیفیت  تر، فرسوده و فاقد امکاناتی رفاهی هستند 
و محله  ها نیز از فضای مناسب و امکانات شهری بی  بهره هستند، 
اجاره  بها ارزان  تر است و خانوارهایی که درآمد آنها نسبت به تورم 

موجود تفاوتی نداشته را به سمت خود سوق می  دهد. 
را  صعودی  روند  افسارگسیخته  صورت  به  ایران  در  اجاره  بها 
طی می  کند، اما اساسا نباید به تنهایی عامل حاشیه  نشینی باشد، 
بلکه در مقابل افزایش اجاره  بها این پایین بودن درآمدهاست که 
مانند دو وزنه سنگین به پای مستاجران بسته شده و آنها را به 
حاشیه  نشین می  کشاند. در واقع در پدیده نامیمون حاشیه  نشینی، 
باید پایین بودن درآمد مقدم به افزایش اجاره  بها دانست، اما از 
از  پیش  بینی  تر  غیرقابل  بسیار  ایران  اقتصاد  تالطم  که  آنجایی 
یک شرایط معمولی است و افزایش قیمت  ها به جای چند درصد 
معموال چند ده درصد است، می  توان افزایش اجاره  بها را هم به 
خودی خود عاملی برای افزایش حاشیه  نشینی در سال  های قبل 

دانست. 
از  حتی  اجاره  نشین  ها  نابسامانی،  و  آشفته  اوضاع  چنین  در 
نیز  قانون  در  نیستند، چراکه  برخوردار  نیز  قانونی  حمایت  های 

عقد  در  اجاره بها  میزان  تعیین  و  نظارت  برای  مصوبه ای  هیچ 
 ۱0 ماده  با  مطابق  اجاره  عقد  ندارد.  وجود  مسکن  اجاره  قرار 
قانون مدنی است، بدین معنا که عقد قرارداد تابع آزادی اراده 
طرفین و بر »توافق« استوار است. در این شرایط کم ترین میزان 
آنها  از  تنها  نه  قانون  و   دارد  وجود  مستاجران  برای  حمایت 
حمایت نمی  کند، بلکه این توافق به دست باالی موجر و پذیرش 
از روی ناچاری مستاجر یا نقل مکان به مناطق حاشیه و پایین  تر 

ختم می شود.
مجموعه   مشکالتی که مستاجرها در ایران با آن دسته  پنجه نرم 
می  کنند، بحران اجاره  نشینی را از کوچ به حاشیه  نشینی هم فراتر 
برده است. پشت  بام  نشینی، اجاره کانکس و چادرنشینی از جمله 
پیاده  های این بحران در ماه  های گذشته بود. علی اکبر کاووسی 
امید، عضو شورای اسالمی شهر همدان ۱۱ خرداد گفته بود طی 
از  بعضی  که  شد  مشاهده  شهر،  نقاط  برخی  از  خیابانی  بازدید 
شهروندان چادرنشین شده اند. به گفته کاووسی امید قیمت ملک 

در همدان تا 400 درصد گران شده است.
ماه سال ۹7  بهمن  در  تهران  منطقه 22  نوذرپور، شهردار  علی 
ا ضمن تایید پدیده اجاره پشت  بام در کالنشهر تهران از آن به 
عنوان یک حاشیه  نشینی جدید نام برد. به گفته او در برخی از 
مناطق ضعیف از نظر مالی، مالکین قسمت پشت بام خود را به 
پایین  دهک های  جزو  معموال  که  افرادی  به  اتاق  یک  صورت 

جامعه محسوب می شوند، اجاره می دهند.
آمار   ۹6 تیرماه  شهرسازی  و  راه  سابق  وزیر  آخوندی،  عباس 
جمعیت حاشیه نشین و بد مسکن را ۱۹ میلیون نفر اعالم کرد 
که از این میزان ۱۱ میلیون ساکن »بافت های فرسوده« و هشت 

میلیون نفر ساکن مناطق حاشیه  ای هستند.
وخامت  وضوح  به  اجاره  نشینی  پیرامون  رویدادهای  و  آمارها 
اوضاع مستاجران را به تصویر می  کشد. در نهایت این حقیقت 
را باید پذیرفت که افزایش حاشیه  نشینی برابر است با مسکن بد 
و نامناسب، تغییر سبک زندگی، فقیرتر شدن خانوارها که نتیجه 
تورم، بی  ثباتی اقتصادی، افزایش اجاره  بها و کوچک   شدن سبد 

خانوارها است.
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جایی  هر  است؛  راست  سر  پاسخ  کجاست؟  شهر  حاشیه ی 
حاشیه ی  پیش  سال  سی  شاید  کرد.  علم  سرپناهی  بشود  که 
بنا می شد  کالن  شهرهای ایران نظیر کرج جایی خارج از شهر 
اما حاال با بزرگ  شدن شهر، حاشیه ها در دل آن قرار گرفته اند. 
محله   76 حکومت  رسمی  آمار  به  بنا  کرج  مانند  کالن شهری 
یا سکونت گاه غیررسمی دارد که میان شهر و در مجاورت با 
محله های اعیان نشین بنا شده و جایی مانند »خط چهار حصار« 
5کیلومتر  فقط  کرج  اصلی  میدان  تا  خانوار  هزار   6 حدود  با 
فاصله دارد. حاشیه ی شهر امروز جایی زیرگوش و در قلب آن 

است که روز به روز گسترده تر می شود.

یک نمایش تراژیک اختصاصی
پیرزن به عصایش تکیه داده و ماسک زده. تصویر پس زمینه ی 
او ترکیبی از آبادی و ویرانی است؛ خانه ای خراب، کوچه ای 
تنگ و پله دار و دری که برگ های درخت مو سایه بانش شده. 
گذرگاه  کرج  حصار  چهار  خط  می خواهید؟«  »چه  می پرسد: 

به  کسی  و  باشد  داشته  ناشناس  رهگذر  که  نیست  معمولی 
برای  بیفتد.  این سو  به  یا حتی رد شدن گذرش  قصد گردش 
همین است که بیگانه در دم شناسایی می شود و اهالی با کالم 
از  یکی  این جا  می شوند.  جویا  را  حضورش  علت  چشم  با  یا 
که محض  نیست  شهری  سیمای  و  آکواریم های خوش سر  آن 
این جلوه ی  نمایش گذاشتن  به  به هدف  اگر هم  بیایی.  تماشا 
تباه و تاریک شهر آمده باشی،  کسی تو را خوشامد نمی گوید. 
کسی از تو نمی خواهد به فریادشان برسی. اصال کسی این جا از 
بیگانه ها چیزی نمی خواهد جز این که دست از سرشان برداری 
و بروی رد کارت. این یک نمایش تراژیک اختصاصی است 
می گوید:  پیرزن  می یابند.  تماشا  اجازه ی  بازیگرانش  فقط  که 
می خواهی  پس  خانه.«  دنبال  »-آمده ایم  می خواهید؟«.  »-چه 
بازیگر شوی. هر چقدر هم ساده پوشیده باشی یک نگاه به سر 
به کار می اندازد.  را  بازیگران کهنه کار  تیز  لباست، شامه ی  و 
جمله  که  نمی خورد.«  درد  به  »این جا  می کند:  اصرار  پیرزن 
سرراست ترش می شود: اینجا به درد شما نمی خورد. هر وجب 
مهر  که  شرطی  به  می خورد،  درد«  »به  این جا  کوچکی  زمین 
شهروند غیررسمی روی پیشانیت خورده باشد و بتوانی بی هیچ 
گفت وگویی آن را به سکنه نشان دهی و دیگر جایی آن بیرون 

نداشته باشی. 
باریک  راهروی  دیوار  به  گل دار  بلند  پیراهن  با  جوانی  زن 
و  سر  اشاره  با  را  جلمه اش  هر  و  داده  تکیه  پله ها  به  منتهی 
اجاره  را  خانه  تازگی  »همین  می گوید:  می کند،  نفی  دستانش 

تصویری ازمحله حاشیه نشین »خط چهار حصار کرج«؛  	
قلمرو تهی دستان شهری

اجتماعی

مهرنوش نوع دوست
روزنامه نگار

نمایی از خط 4 حصار کرج؛ عکس از نگارنده
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همین  متری   60 زیرزمین  تومان.   ۳00 ماهی  میلیون   5 دادم؛ 
سرک  سرش  پشت  اتاق  از  مردی  است.«  من  سر  پشت  اتاق 
می دهد:  ادامه  می اندازد،  باال  ابرو  که  همان طور  زن  و  می کشد 
»خانه ما آب و برق و گاز دارد، آن طور که می گویند اینجا بد 
هم نیست. تازگی ها مشتری اینجا زیاد شده مردمی که از پس 
اجاره برنمی آیند به خاطر قیمت های پایین به این جا می آیند. هر 
چه باشد می شود زندگی کرد.« بعد دستانش را طوری که انگار 
می خواهد خطری را هشدار دهد تکان می دهد. انگار حضور هر 
چه بیشتر یک بیگانه روی پله های خانه  اش امنیت شکننده اش را 
تهدید می کند. زن جایی برای دلسوزی و بازنمایی رنج زیستن 
ترحم  اینجا  اهالی  دهد  هشدار  می خواهد  فقط  او  نمی گذارد 
بیگانگان را نمی پذیرند. آمده ای دنبال خانه اما این طلب ملحق  
برای  زمینی  تنها  نه  نمی کند.  خوش بینشان  هم  آن ها  به  شدن 
شریک  شدن وجود ندارد که هویت جمعی آنها هم به اشتراک 
بر  اگر  یا  باشی  آنها  با  ازل  از  باید  یا  گویی  نیست.  گذاردنی 
آنها نباشی، الاقل بیگانگی ات روشن است. شاید بتوانی مستاجر 
همین زن شوی و نانی برسانی. آنها برای تقسیم نان شان آماده اند 

اما برای فروختن آبروی شان نه.
مفهوم »ضرورت بقا و زندگی آبرومندانه«]۱[ برای شخصی که در 
بطن شهر ساکن است، شغل رسمی دارد، مالیات می پردازد و در 
چرخه اقتصادی حاکمیت و جامعه حرکت می کند با تجربه کسی 
برای  تهدید  است.  متفاوت  می کند،  زندگی  شهر  حاشیه  در  که 
شهروند رسمی به حاشیه رانده شدن است و برای حاشیه نشین از 
کف دادن همه چیز. شهروند رسمی ساکن شهر حتی اگر به حاشیه 
رانده شود می تواند شغل رسمی خود را حفظ کند و هم چنان با 
امکانات عمومی_به  بدون  پیشین شهری خود_هرچند  فرهنگ 
و  سرپناه  حاشیه نشین  برای  مسئله  اما  دهد  ادامه  خود  زیست 
نان غیررسمی است که مدام در معرض تهدید است. شهرنشین 
رسمی به اقتضای شغل و جایگاه اجتماعی اش می تواند آینده ای 
حاشیه نشینان  مسئله  که  صورتی  در  شود  متصور  خودش  برای 
و درآمد غیررسمی و روزمزد، گذراندن همین  به واسطه شغل 
این شهروندان غیررسمی که  امروز است. ]2[ سیاست روزمره 
در اعمال عادی و پیش پا افتاده ی متن زندگی شان جاری است 
آنها را به خودکنشگران عرصه عمومی بدل کرده. بنابراین شکل 
و محتوای زیست آنها در برابر بیگانه های شهری یا حاکمیت نه 
یک مبارزه یا »مقاومت« بلکه بخشی عادی از زندگی، شخصیت، 
بیات  آصف  نظر  به  توجه  با  پس  است.  سنت  شان  و  فرهنگ 
نه یک  را  آرام محروم شدگان  مبنا و محرک پیشروی  می توان 
بلکه  دولت،  اقتدار سیاسی  با هدف تضعیف  آگاهانه  استراتژی 

»ضرورت بقا و زندگی آبرومندانه« تلقی کرد.

پیشروی آرام حاشیه
نشسته اند روی پله و خنده و شوخی شان به راه است. می گویند: 
خیابان  پلیس سر  فقط یک دکه کوچک  ندارد،  پاسگاه  »اینجا 
اصلی چالوس است.« هر کدام شان می خواهد گوی را از دیگری 
هنوز  انگار  و  نوجوان اند  شود.  صحبت  پیش برنده ی  و  بگیرد 
صورت شان  از  کودکی  نشده.  مسجل  برای شان  بیگانه  تهدید 

رخت نبسته و همان قدر ساده با غربیه ها هم کالم می شوند. پسری 
که جثه کوچک تری دارد، می گوید: »من بچه این محل نیستم. 
خانه ما خط دو حصار است؛ آنجا خانه های بهتری دارد.« حرفش 
هنوز تمام نشده که دوستش با سقلمه ای درمی آید که: »این جا 
هم خوب است. آب، برق، گاز و تلفن داریم. چه جور خانه ای 
همان طور  و  می شود.«  پیدا  بخواهید،  هرطوری  می خواهید؟ 
ادامه  نه_  یا  می کند  شوخی  نیست  معلوم  که  خنده_طوری  با 
و  ارگان  نهاد،  هیچ  امنیت؟  کدام  داریم.«  هم  »امنیت  می دهد: 
سازمان انتظامی یا حتی دولتی در خط چهار حصار وجود ندارد. 
و  خوراک  و  خانه  مثل  دیگری،  چیز  هر  مثل  اینجا  هم  امنیت 
پوشاک توسط خود اهالی تامین و توزیع می شود. گویی مفهوم 
امنیت هم برای آنها طوری دیگری معنا شده که اتفاقا حضور هر 

نهاد و سازمانی را عین ناامنی تلقی می کند.
هستند.  همه جا  بچه ها  بچه.  و  دارد  پله  بخواهد  دلت  تا  این جا   
هم  به  را  تنگ  کوچه های  و  گذرگاه ها  خانه ها،  بچه ها  و  پله ها 
وصل می کنند. جوی گندآب فاضالب از میان کوچه ها و ورودی 
بچه ها  بازی  صدای  با  زننده اش  بوی  و  است  سرازیر  خانه ها 
آمیخته می شود. خانه های این جا سازه های هول هولکی اند که بنا 
به فرصت و توانایی صاحب نشان ساخته شده اند. هرکسی هر طور 
توانسته سرپناهی علم کرده و این سرپناه ها از پشت سر و پِس هم 
کوه را باال رفته. میان هر دو سه خانه یک خرابه است؛ بقایای 
یک منزل ویران شده یا زمینی که می توان دوباره چیزی درش 
ساخت. هر سازه ای می تواند این جا خانه باشد. حتی چاردیواری 
با بَِر یک متری و طول 6متری حکم خانه را دارد و جای خواب 
اقامت گاه های  پیوسته  اما چیزی  تامین می کند.  را  نفر  یکی دو 
خط چهار را حفظ کرده و آن ساخت و ساز دوباره است. مردهای 
و  می کنند  تعمیر  را  ویرانی  حال  در  خانه های  هم چنان  این جا 
را می سازند. مردی جلوی خانه اش سیمان  ویرانه ای  دوباره هر 
ساخت  حال  در  همسایه اش  کمک  با  کسی  یا  می کند  درست 
یک طبقه دوم است. گویی این تنها راه مقابله با ویرانی باشد که 
نهایت  دولت مدام خراب  کند و حاشیه نشین مدام بسازد و در 

معلوم نیست کدامیک توانسته بر دیگری غلبه کند. 
توسط  خانوادگی اش  و حتی  مالکیت  تجاری،  روابط  که  کسی 
کشور  یک  حکومت  یا  دولت  طرف  از  و  ثبت  حقوقی  اوراق 
جامعه  یک  رسمی  شهروند  است؛  شده  شناخته  رسمیت  به 
محسوب می شود. یعنی این حاکمیت است که باید شخصی را 
به عنوان یک  برای زندگی در یک محیط جغرافیایی مشخص 
عضو از جامعه به رسمیت بشناسد. بنابراین هرکسی به هر دلیلی 
می  تواند ُمهر غیررسمی بر پیشانی ا ش بخورد. ساکنین خط چهار 
خانه  بر  مالکیت شان  وضعیت  بودن  نامشخص  برای  هم  حصار 
کرج  نیمه رسمی  یا  غیررسمی  شهروندان  جزء  زمین های شان  و 
محسوب می شوند. برخی از آنها بیشتر از سی سال است که در 
هم چنان  دیگر  بعضی  و  دارند  سند  برخی  ساکن اند.  منطقه  این 
اما همین سکونت های غیررسمی هم کمک  بالتکلیف مانده اند. 
خرج شان شده. حاال که قیمت اجاره ها باال رفته و مسکن در رده 
کاالهای لوکس قرار گرفته همین خانه های در حال ویرانی بخشی 
از اقتصاد حاشیه نشینان را می چرخاند. مردی زیرپله خانه اش را 
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هم  کسی  می دهد.  اجاره  را  زیرزمین اش  زنی  و  کرده  بقالی 
لباس زیر زنانه می فروشد. دولت فقط  اتاق هایش  از  در یکی 
از  بعد  آن هم  کند؛  تامین  را  گازشان  و  برق  و  آب  توانسته 
یا  داروخانه  درمانی،  مرکز  ندارند.  دیگری  چیز  آنها  سی سال. 
مدرسه ای در آن جا وجود ندارد. هرچه هست از بقالی تا بوتیک 
همه را خود اهالی ساخته اند و همین اهالی هستند که با زندگی 
می توانند  آنها  می کنند.  اداره  را  خودشان  و  اقتصاد  »روزمره« 
روز  روزمزد اند یک  کارگر  روز  باشند؛ یک  داشته  هر شغلی 
»موتور سوار معیشتی« و همین زندگی »روزمره« چرخ اقتصاد 

»خودگردان شان« را می چرخاند.
در حال حاضر وضعیت معیشتی مردم رو به وخامت می رود و 
خیل گسترده ای از شهرنشینان رسمی هم به حاشیه ها پناه برده اند 
و  اجتماعی  وظایف  از  هم  دولت]۳[  و  حاکمیت  طرفی  از  و 
اقتصادی کناره گرفته اند؛ »بازار خودمانی« به تهی دستان کمک 
تامین  کم تری  دشواری  با  را  ضروری شان  مایحتاج  تا  کرده 
کنند. »تکوین و بازتولید قلمروهای غیررسمی یا حاشیه ای تابع 
فرایندی دیالکتیکی است. جمعیت انبوهی از توده ها به ناگزیر 
برای سکونت، کارکردن و تامین معاش به حاشیه ها پیشروی 
کارهای  و  ساز  با  دستاوردهایش  دیگر  سوی  از  و  می کند 
»تقالهای  اما  می شود.«  تصاحب  یا  تهدید  مالکیت«  »سلب 
را  راه  حاشیه ای  قلمروهای  در  امتیاز  فاقد  گروه های  روزمره 
برای کنار آمدن با سختی ها و بهبودبخشیدن زندگی باز کرده 
و به تغییرات چشم گیری در ساختار، نظم و حکمرانی شهری 
منجر شده است.« این شهروندان غیررسمی که روز به روز به 
به  با کنش و زیست »روزمره شان«  افزوده می شود  تعدادشان 
شکلی عمل گرایانه و بدون اینکه بر فعلیت خود آگاه باشند در 

عرصه ی عمومی رسمی شهر آرام آرام پیشروی می کنند.

خانه چیزی مانده در گذشته
روی لبه پنجره از طرف خیابان گلدان های کوچکی چیده شده. 
تراس های  خانه ها  بیشتر  کرده اند.  موزاییک  را  خانه ای  نمای 
به  بنا  هرکس  دارند.  مو  برگ   آویزان  شاخه های  با  کوچکی 
توان و خالقیتش سرپناهی کاربردی ساخته. این جا شاید بیشتر 
تصویر فقر و زندگی فالکت بار به چشم بیاید اما میان این همه، 
هر خانه نشانی از خالقیت و زیبایی دارد که هویت صاحبش را 
عیان می کند. این جا به قول آدورنو]4[ »لوح خالی« یا قفسی 
برای زندگی نیست که متخصصان برای افراد بی سلیقه ساخته  
دورشان  به  خالی  کنسرو  قوطی های  هم چون  بتوان  و  باشند 
سکونت گاه های  این  صاحبان  زیبایی شناسی  حس  انداخت. 
عنصر  همان  این  شاید  و  است  نمایان  آجر  به  آجر  غیررسمی 
مدرن شهری گرفته  بناهای  و  از ساختمان ها  که  باشد  زیبایی 
باشد_  مجلل  هم  شهر_هرچقدر  مدرن  خانه ی  زیبایی  شده. 
امروزی  خانه  مصرف.  و  تکنولوژی  و  تزئین  در  شده  خالصه 
از اخالق جامعه مدرن است که  این »بخشی  فاقد معناست و 
در  مانده  چیزی  »خانه  امروز  نشود.«  دیده  خانه  همچون  خانه 
در  را  گذشته اش  هم چنان  حاشیه  که  حالی  در  است.«  گذشته 

خانه بازتولید می کند.

پانوشت ها:
ایران(«،  در  تهی دستان  خیابانی)جنبش  »سیاست های  آصف،  بیات،   - ۱

نبوی، اسداهلل، شیرازه، ۱۳7۹
2 - صادقی، علیرضا، »زندگی روزمره ی تهی دستان شهری«، آگاه، ۱۳۹7
۳ - صادقی، علیرضا، »زندگی روزمره ی تهی دستان شهری«، آگاه، ۱۳۹7

4 - آدورنو، تئودرو، »اخالق صغیر« فرازنده، حمید، نقش خورشید، ۱۳84
خط 4 حصار کرج در یک نگاه؛ عکس از قدس آنالین
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است  مسئله ای  اما  نیست  اجتماعی  معضل  یک  »اجاره نشینی 
که در ایران وضعیت خاصی دارد.« این گفته فرهاد بیضایی، 
کارشناس مسکن است. وی بر این باور است که اجاره نشینی 
باید یک انتخاب باشد و نه یک اجبار. ولی در کشور ما یک 

اجبار است نه یک انتخاب.
مسئله اجاره نشینی، باالخص در این روزگار کرونایی مسئله ای 
است.  ایران  در  ما  روستایی  و  شهری  زندگی  در  اساسی 
ندارد  هم  آمدن  پائین  فلک کشیده که قصد  به  اجاره های سر 
و باالتر می رود. همین وضعیت ما را در ماهنامه خط صلح را 
بر آن داشت تا با فرهاد بیضایی، کارشناس و پژوهشگر حوزه 
مسکن و مدیر سابق گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم 
و صنعت در خصوص مسئله اجاره نشینی در ایران گفتگو کنیم. 
آقای بیضایی هم گام به گام در پاسخ به پرسش های خط صلح، 
گفتگوی  یک  در  که  مجالی  در  را  حوزه  این  مختلف  مسائل 

کوتاه امکانش بود پاسخ داد.
از  ایران،  در  اجاره نشینی  برای  خانواده ها  جبر  طرح  او ضمن 
اجاره بها  رشد  عوامل  از  را  آن  و  گفت  مسکن  احتکار  مسئله 
و  راه  وزارت  دانستن  مسئول  با  همچنین  بیضایی  دانست. 
کارگیری  به  لزوم  از  مسکن،  بازار  کنترل  در  شهرسازی 

ابزارهای غیرمستقیم در این حوزه سخن گفت. 
این کارشناس مسکن همچنین با ذکر لزوم حذف قیمت زمین 
کارشناسان  از  بعضی  »متاسفانه  که  گفت  مسکن  قیمت  از 
اقتصادی ای که می دانند منافعشان درگیر این است که قیمت 
می شود  مگر  که  می گویند  اشتباه  به  بکند،  پیدا  افزایش  زمین 
بیضایی  فرهاد  قیمت مسکن حذف کرد؟«  از  را  زمین  قیمت 

پاسخ داد که منظورش در مسکن های نوساز است.
و  کارشناس  بیضایی،  فرهاد  با  صلح  خط  گفتگوی  مشروح 
مسکن  سیاست گذاری  گروه  سابق  مدیر  و  مسکن  پژوهشگر 

دانشگاه علم و صنعت را در ذیل می خوانید:

جامعه ی    یک  در  خود  خودِی  به  اجاره نشینی  آیا 
شهرنشین یک معضل اجتماعی محسوب می شود؟ یا تحت 

 فرهاد بیضایی؛ 	
اجاره نشینی در کشور ما یک اجبار است تا یک انتخاب

گفتگو

گفتگو از علی کالئی
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به  مسکن،  برگزیدن  از  این شکل  درجامعه،  شرایط خاصی 
معضل بدل می شود؟ 

این  ما  در کشور  اما  نیست.  اجتماعی  اجاره نشینی یک معضل 
به  مسکن  بازار  در  باید  شرایط  دارد.  خاصی  وضعیت  مسئله 
گونه ای باشد که اجاره نشینی یک انتخاب باشد و نه یک اجبار. 
ولی متاسفانه به دلیل شرایطی که وجود دارد، مسئله اجاره نشینی 
در کشور ما یک اجبار است تا یک انتخاب. شرایط برای ورود 
مالکیت در بحث مسکن مهیا نیست و چشم اندازی برای این که 
افراد بتوانند مالک واحد مسکونی خودشان باشند وجود ندارد. 
به دلیل مسائلی چون قیمت ها، بحث شاخص دسترسی، تفاوت 
این هستند  از  ناگزیر  سطح درآمد و هزینه مسکن، خانواده ها 
تملک  و  دسترسی  مسیرهای  بیاورند.  روی  اجاره نشینی  به  که 
واحد مسکونی در کشور ما بسیار محدود است و شرایط، شرایط 
زمین  عرضه ی  نیست.  مسکونی  واحد  مالکیت  برای  مناسبی 
محدود است. سطح تقاضاهای سرمایه ای در بازار مسکن بسیار 
باالست. همه اینها باعث شده که قیمت مسکن از دسترس خانوار 
خارج بشود. در چنین شرایطی به خاطر این که مسکن یک کاال 
غیرقابل  است  نیازی  و  است  خانوار  برای  اساسی  نیاز  یک  و 
اجاره نشینی  سمت  به  رو  که  مجبورند  خانوارها  جایگزین، 
می شود.  اجاره  بازار  در  تقاضا  افزایش  باعث  همین  بیاورند. 
بازاری که تقاضا در آن افزایش پیدا می کند و عرضه مناسب 

هم اتفاق نمی افتد.

به مسئله اجاره اشاره کردید. به نظر شما چه عواملی در   
افزایش اجاره بها موثرند؟ دلیل سرعت گرفتن نرخ افزایش 

در سال های اخیر چه بوده است؟

ما االن تعداد خیلی زیادی خانه های خالی و خانه های دوِم بیشتر 
افراد داریم که احتکار مسکن است و دارد اتفاق می افتد. خود این 
عرضه ی واحد مسکونی را برای اجاره کم می کند. در کنار آن، 
اکثر خانواده هایی  تقریبا  اجاره خیلی زیاد است.  بازار  تقاضای 
اضافه  اجاره  بازار  به  سال  به  سال  می شوند،  تشکیل  جدید  که 
می شوند. آن طرف هم خانواده هایی که توانمندی این را کسب 
کمتر  سال  به  سال  بخرند،  را  مسکونی شان  واحد  که  بکنند 
می شود. این فشار تقاضا را در بازار اجاره دوچندان می کند. در 
کنار آن، کاهش عرضه ای که در بازار وجود دارد، باعث برهم 
این که  بر  این عالوه  خوردن بحث عرضه و تقاضا بشود. خود 
در بازار اجاره، گرانی را به وجود می آورد، اثرات اجتماعی چون 
کاهش نرخ ازدواج یا طوالنی تر شدن دوران عقد در کشور، یا 
مسائلی از این دست را به خصوص برای خانواده هایی که تازه 

تشکیل شده اند به دنبال دارد. 
عالوه بر این مسئله، خود قیمت و بازار اجاره هم تابعی از قیمت 

اثرگذار  اجاره  قیمت  افزایش  در  هم  عامل  این  است.  مسکن 
می کند،  پیدا  افزایش  مسکن  قیمت  که  وقت  هر  یعنی  است. 
دارد،  وجود  که  تقاضایی  و  عرضه  فشار  بحث  آن  بر  عالوه 
این  باشد.  اثرگذار  اجاره  بازار  قیمت  بر روی  این هم می تواند 
عوامل باعث شده که به خصوص در چندسال اخیر، ما به صورت 
مداوم افزایش قیمت اجاره داشته ایم. همانطور که فشار تقاضا 
را داشتیم، کاهش عرضه را داشتیم، خود رشد قیمت مسکن هم 
از مهمترین عواملی بوده است که باعث نابسامانی در بازار اجاره 

شده است. 

گسترش    در  موثری  فاکتور  آیا  اجاره بها،  افزایش 
حاشیه نشینی خصوصا در کالن شهرهای ایران بوده است؟

برای  شده  برنامه ریزی  صورت  به  ما  که  اگر  بحث،  این  در 
از  تقاضا  این  نگیریم،  نظر  در  مناسب  پاسخ  مسکن  تقاضای 
کانال های برنامه ریزی نشده خودش را بروز می دهد و مردم از 
این کانال ها تقاضای مسکن شان را تامین می کنند. به هر حال 
و  مناسب  پاسخ  ما  که  وقتی  بکنند.  زندگی  جایی  باید  مردم 
برنامه  پاسخ های  به سمت  رو  مردم  ندهیم،  برنامه ریزی شده ای 
حاشیه نشینی  بحث  به  که  می آورند  نامناسب  و  نشده  ریزی 
دولت ها  ماندگی  عقب  حاشیه نشینی،  ریشه ی  می شود.  تبدیل 
بتوانند  دولت ها  که  اگر  است.  مسکن  برنامه ریزی  حوزه ی  در 
برنامه ریزی مناسبی داشته باشند و عرضه ی مسکن را متناسب 
با تقاضای موجود تنظیم کنند، حاشیه نشینی هم کنترل می شود. 
خانواری  هیچ  نمی آید.  خوشش  حاشیه نشینی  از  خانواری  هیچ 
دوست ندارد در محله های نشان دار زندگی بکند. ولی وقتی که 
برنامه ریزی  به صورت  را  نیازهایش  نمی تواند  ندارد و  چاره ای 
در  که  می رود  مناطقی  سمت  به  مسلما  بگیرد،  تحویل  شده 
کمتر  عمومی  بخش  و  دولتی  بخش  حاکمیت،  نظارت  آنجا 
دارد  وجود  غیرقانونی  ساخت وسازهای  امکان  که  جایی  است. 
برنامه ریزی  دلیل  به  این  می کنند.  پیدا  رشد  حاشیه نشینی ها  و 

نامناسبی است که در حوزه ی مسکن داریم. 

چه    عهده ی  به  اجاره بها  نرخ  بر  نظارت  و  مدیریت 
باید  یا  باشد  باید  نظارتی  آیا اصوال چنین  نهادهایی ست؟ و 
بازار  به  کاالها  دیگر  مانند  را  مسکن  قیمت  و  اجاره  نرخ 

سپرد؟
 

مسئولیت اصلی کنترل بازار مسکن چه در حوزه ی مسکن ملکی 
و چه مسکن استیجاری، بر عهده ی وزارت راه و شهرسازی است. 
تنظیم کننده بازار باید این وزارت باشد. بعضا گمان می کنند که 
نرخ  مثل  مستقیم  ابزارهای  از  استفاده  با  باید  کنترل  این  حتما 
گذاری یا دخالت دولتی انجام بشود. کما این که در کشورهایی 
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که به اندازه کافی شفافیت وجود دارد، ابزارهایی وجود دارد که 
بشود به صورت دستوری هم قیمت بازار اجاره را کنترل کرد. 
کارآمدی های  که  هستند  غیرمستقیم  ابزارهای  نهایت  در  ولی 
بیشتری دارند. مثل ابزارهای مالیاتی که باعث می شود خانه هایی 
که راکد ماندند و احتکار شدند وارد حوزه ی بازار اجاره بشوند 
و باعث بشوند که عرضه مسکن استیجاری افزایش پیدا بکند. 
یا سامانه امالک که باید اتفاق بیافتد. یا اپراتورهای اجاره داری 
ایجاد بشوند که می توانند دست دولت را برای قاعده گذاری یا 
فعالیت رگوالتوری در بازار اجاره باز بگذارد. متاسفانه در کشور 
ما چنین نهادهایی وجود ندارند و باید ایجاد بشوند. اینها عواملی 
هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می توانند در کنترل 

بازار اجاره مفید باشند. 
ولی نکته ای که وجود دارد این است که دولت برنامه ای را برای 
بازار  بحث  برای  که  همانطوری  ندارد.  اجاره  بازار  ساماندهی 
ملکی ندارد. در نهایت فشار اصلی بر مستاجرین وارد می شود. 
ما بیشتر از این که نیازمند ابزارهای مالی باشیم، نیازمند استفاده 
از اختیارات دولتی در این حوزه هستیم. مثل عرضه ی زمین یا 
استفاده از ابزارهای مالیاتی که بتواند بازار مسکن را کنترل بکند 
و فشار تقاضا را در بازار اجاره کم کند. در برهه هایی از زمان، با 
طرح هایی که در گذشته در خصوص مسکن ملکی اتفاق افتاده، 
تا حدی فشار در مقاطعی از زمان کنترل شده. ولی خب با قطع 
شدن برنامه هایی که در حوزه ی تولید مسکن وجود دارد، فشار 
تقاضا افزایش پیدا می کند و مردم هم چاره ای ندارند و مجبورند 

که به سمت بازار اجاره بیایند. 

برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل در وضعیت کنونی   
و برخورداری اکثریت متقاضیان مسکن استیجاری از خانه ی 

مناسب با توجه به درآمدها در چه چارچوبی باید باشد؟

دولت مسئله زمین را در کشور حل بکند و قیمت زمین را از 
قیمت تمام شده مسکن حذف بکند. این به معنای این نیست که 
در کل مسکن هایی که در کشور وجود دارد، این قیمت حذف 
می دانند  که  اقتصادی ای  کارشناسان  از  بعضی  متاسفانه  بشود. 
منافع شان درگیر این است که قیمت زمین افزایش پیدا بکند، به 
اشتباه می گویند که مگر می شود قیمت زمین را از قیمت مسکن 
حذف کرد؟ درحالی که منظور در مسکن های نوسازی است که 
اتفاق می افتد. بله با ارائه ی زمین هایی که در اختیار هست یا با 
در  را  متوسط می توان زمین هایی  گسترش شهرهای کوچک و 
آنجا در اختیار گذاشت. حتی در حوزه ی روستایی هم االن در 
بحث عرضه ی زمین مشکل هست. در حالی که نباید این مشکل 
وجود داشته باشد. مردم برای ساخت مسکن روستایی باید زمین 
به اندازه کافی داشته باشند. دولت می تواند زمین ارزان قیمت یا 
زمین با هزینه ی صفر برای ساخت مسکن در اختیار قرار بدهد. 

این به این معنی نیست که قیمت زمین مسکن هایی که قبال در 
داشتند  قیمت  حال  هر  به  آنها  بشود.  صفر  شده  ساخته  شهرها 
ارزشی  دارای  جغرافیایی شان  منطقه ی  خاطر  به  است  ممکن  و 
واگذار  مردم  به  دولتی  صورت  به  که  زمین هایی  ولی  باشند. 
و  بدهد  انجام  را  کار  این  که  است  دولت  وظیفه  این  می شود، 
این حق مردم است که این زمین ها را در اختیار بگیرند. آنها اگر 
به صورت ارزان قیمت باشد یا بدون هزینه و رایگان در اختیار 
می تواند  را  مسکن  هزینه  از  عمده ای  بخش  بگیرد،  قرار  مردم 
دسترس  در  مسکن  قیمت  بیافتد  اتفاق  این  اگر  بکند.  جبران 
قیمت  هفتاد درصد  می دانید که  قرار می گیرد.  خانوار  درآمدی 
تمام شده ی مسکن به خصوص در کالن شهرها، مربوط به زمین 
است. اگر دولت بیاید و در زمین های جدیدی که عرضه می کند 
هزینه زمین را صفر بکند، با سی درصد قیمت فعلی واحد های 
مسکونی، افراد می توانند صاحب خانه شوند. کاری که در مسکن 
مهر انجام شد و در گذشته هم اتفاق افتاده است. در تعاونی ها ما 
این تجربیات را داشتیم. در دوره ای که زمین شهری واگذار شد، 
این تجربه را داشتیم که دسترسی مردم به مسکن را بهبود دادیم.

در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.  

یا  می دهند  پیشنهاد  دولت ها  که  اقتصادی  سیاست های  بعضا   
بر  مبتنی  می دهند،  پیشنهاد  دولت ها  به  اقتصادی  کارشناسان 
افزایش درآمد است. عمدتا باید رشدهای اقتصادی خیلی باالیی 
اتفاق بیافتد که بتوانیم به سمت افزایش درآمد برویم. خب وقتی 
که شرایطش در حال حاضر برای کشور مهیا نیست، بهتر است 
برویم.  هزینه ها  کاهش  مثل  جایگزین  راهکارهای  به سمت  ما 
بزرگترین هزینه ای که در سبد هزینه خانوار وجود دارد، هزینه 
اصال  که  داریم  که  دارایی هایی  و  زمین  ابزار  با  است.  مسکن 
و  برنامه ریزی  اختیار  در  و  ندارد  از کشور  خارج  به  وابستگی 
سیاست گذاری دولت است و راحت می تواند از آن استفاده بکند، 
به راحتی می توانیم مسکن را در دسترس مردم قرار بدهیم. آن 
موقع با همین درآمدهایی که در حال حاضر دارند، امکان این که 
بتوانند صاحب مسکن بشوند وجود خواهد داشت. این هم باعث 
همراه  به  کشور  برای  اقتصادی  رشد  هم  می شود.  تولید  رونق 
به وجود می آورد  به واسطه ی اشتغالی که  برای خانوارها  دارد. 
درآمدزایی دارد. یک عده ی کثیری از مردم را هم که صاحب 
لوکوموتیوهای  از  یکی  می کند.  خانه  صاحب  نیستند،  خانه 
سرمایه گذاری  آن  در  می تواند  فعلی  شرایط  در  که  اقتصادی 
بکنیم،  آنجا جذب  بتوانیم  را  مردم  پول های سرگردان  و  بشود 

می تواند برای تولید مسکن باشد. 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.  
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»آسیب شناسی گرانی مسکن و نبود امنیت روانی آدمیان«
بی گمان انتقال و جابجایی مداوم محل سکونت همواره در طی 
زمان های مختلف، با برخی از آثار و تبعات مثبت و منفی همراه 
بوده و بی تردید این تبعات کماکان وجود خواهند داشت. انتقال 
و  ُخلقی  نوسانات  با  سکونت  محل  مداوم  جابجایی های  و 
اضطراب همراه می شود آدمی از منظر فطری با محیط اجتماعی 
وفق می یابد، از نظر روحی و روانی با ارتباطات اجتماعی مانوس 
می شود و بنابراین تغییر در هر یک برای وی با دشواری همراه 

است. 
در واقع، هر تغییری در زندگی آدمی »اصل سازگاری« را تحت 
تاثیر قرار می دهد و به عبارت دیگر تغییر در هر وضعیتی، که 
اختالالت  سبب  است،  همراه  آدمی  الفت  و  انس  با  بی شک 

اضطرابی و عدم سازگاری می شود.
»اصل سازگاری« در کودکان نسبت به بزرگساالن دیرتر اتفاق 
می افتد و بر این اساس تاثیر این اختالالت اضطرابی بر کودکان 
در  ویژه  به  سازگاری  عدم  این  است.  بزرگساالن  از  بیش  نیز 
قرار می دهد،  تاثیر  را تحت  آنان  اجتماعی  ارتباطات  کودکان، 
سبب تعارض شده و به هنگام سازگاری با محیط اجتماعی جدید 
خشونت و پرخاشگری، ناامیدی و اضطراب را تقویت می کند. 

که بی تردید یکی از موثرترین اقدامات به منظور جلوگیری از 
به  این آسیب ها و عدم سازگاری فقدان جابجایی های مداوم و 
ویژه جابجایی سیاه)تغییر موقعیت از خـوب به بــد( است که 

در ادامه بیشتر متوجه این مهم خواهیم شد.
در برخی مواقع این انتقال و جابجایی ناگزیر انجام می شود و بر 
از  برخی  فراگیری  نیازمند  والدین  و  فرزندان  اساس  این 
سازگاری«  )سازوکار(  »مکانیسم های  عنوان  تحت  آموزش ها 
در  زمانی،  مقطع  یک  در  آموزش ها  این  فراگیری  که  هستند. 
و  آموزش  وزارت  توجه  مورد  باید  مدارس  و  آموزشی  مراکز 
پرورش خفته ی ما قرار گیرد. بر اساس مهارت های این مکانیسم، 
بشر به هنگام جابجایی و تغییر، عوارض و تبعات کمتری را بر 
رفتار و عملکرد تجربه می کند و سریع تر با محیط اجتماعی جدید 

سازگار و مانوس می شود.
باید اشاره کرد که انتقال و جابجایی محل سکونت و محیط های 
اجتماعی شماری از فرصت های نوین را نیز در اختیار آدمی قرار 
می دهد. اما آسیب های روحی و روانی آن بیش از بهره برداری از 
فرصت ها است. جابجایی های مداوم محل سکونت که این روزها 
به دلیل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها زیاد شده، ضمن تشدید 
با  عدم سازگاری  و  ناامیدی  افسردگی،  پرخاشگری،  اضطراب، 
محیط، می تواند تبعات درازمدتی بر زندگی و روابط اجتماعی 
افراد داشته باشد، که در این نگاشته به پاره ای از پیامدهای آن 

اشاره می شود.
بلند  برنامه های  جزء  ایران  در  خانه  داشتن  روزی  عبارتی،  به   
مدت هر خانواده ی بدون مسکن تلقی می شد. هر خانواده براساس 
درآمد و هزینه هایی که داشت، با پس انداز انجام یافته، طی یک 
این سرزمین  مدت زمان مشخص صاحب مسکن می شد. مردم 

کاهش سطح رفاه خانواده برابرست با رنج روانی اجاره نشین ها 	
اجتماعی

مجید زارعی
نایب دبیر اتحادیه روان شناسی و مشاوره ایران

عکس از ایلنا
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داشتن خانه را جزء حقوق انسانی خود می دانستند و با برنامه ریزی 
برای داشتن آن تالش می کردند؛ اما طی بی تدبیری های ژرف و 
فراگیر، این حق جای خود را به خیال داد و داشتن خانه برای 

مردم به حسرت و آرزو تبدیل شد.
به مستاجر که »ان شاءا...  این جمله  بیان  نه چندان دور،  زماني 
همین خانه را بخري« نقل زبان ها بود و آرزویي دست یافتني اما 
بلکه  مي نشاند؛  مستاجران  لبان  بر  تلخي  تنها خنده ی  نه  امروزه 

جوابي جز »دعا کن اجاره همین را بتوانم بدهم« ندارد.
تمام این موارد از یک سو، شرمساري سرپرست خانوار، جلوي 
زن و بچه )البته سرپرست خانوار می تواند زن یا هر عضو دیگر 
خانواده باشد( از سویي دیگر دلشان را آتش مي زند. این نه قصه 
است و نه روایت، بلکه تراژدي واقعي زندگي جمع کثیري از 
افراد جامعه است که خصوصا در سایه ی شیوع کرونا و به هم 
ریختگی اقصاد کشور و همچنین افزایش ناگهاني مسکن در این 

روزها، امید و آرامش را از آنان گرفته است.
مستاجراني که به ناچار به شرایط رهن و اجاره تن مي دهند و طال 
و هر آنچه قابل فروش است را به حراج مي گذارند تا بلکه بتوانند 
یک سال دیگر سرپناه داشته باشند. اجاره نشین هایي که براساس 
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي )که به گمان بنده 
آمار واقعی آن بیشتر از این است(، حدود ۳0 درصد جمعیت 
ایران هستند که این نسبت در استان تهران بیش از 5۱ درصد و 
در شهر تهران حدود 44 درصد است و در سال هاي اخیر به  دلیل 
برنامه  نوع  هر  فقدان  و  مسکن  قیمت  در  چندباره  جهش هاي 
حمایتي از مستاجران و کنترل اجاره بها، تاثیر هزینه مسکن بر 

سفره مستاجران تاثیر شگرفي گذاشته است.
متوجه  بیندازیم  نگاهی  مسکن  گرانی  به  منطقی  شکل  به  اگر   
می شویم که بازی گرانی ها در این مرز پرگزند، هر روز یکی از 
نیازهای اساسی مردم را هدف می گیرد و سعی می کند با گران 
کردن یک کاال در هر برهه ای از زمان، مردم را به ستوه آورد! 
گرانی  مانند  نیز  مسکن  گرانی  آیا  که  است  این  اساسی  سوال 
سیب زمینی، گوجه، پیاز و شکر و پوشک بچه و ... فقط انسان 
را از یک نیاز محروم کرده و در مضیقه قرار می دهد یا انسان را 
بر  و  کشور  اساسی  قانون  اساس  بر  که  مسکن  داشتن  حق  از 
شمار  به  انسانی  و  اساسی  حقوق  از  بین الملل،  قوانین  اساس 
قوانین  براساس  مسکن  داشتن  می کند؟!  محروم  نیز  می رود، 
بین المللی از حقوق بشر محسوب می شود. بنابراین، گران شدن 
افزایش  و  اجاره نشینی  عبارت صحیح تر گسترش  به  یا  مسکن 
جابجایی )از موقعیت خوب به بد، نه بد به خوب!(، همانا هدف 
قلمداد  کشور  یک  در  زندگانی  پایه های  و  اساس  دادن  قرار 

می شود.
واضح این که برای شکل گیری خانواده، داشتن خانه به صورت 
ملکی یا استیجاری شرط ضروری است و وقتی هزینه های اجاره 
یا خرید مسکن سرسام آور می شود، اولین پیامد آن در کاهش 
ازدواج فاش و نمایان خواهد شد. اگرچه همه زوج ها در شروع 
قدری  به  نیز  اجاره ها  اما  نیستند،  خانه  خریدن  به  قادر  زندگی 
گران شده اند که زوج هایی که در شرف ازدواج بودند نیز قادر به 
مختلف  ماه های  در  و  اخیر  سال های  در  نیستند.  مسکن  اجاره 
سال، اوج ترافیک ازدواج و جشن های عروسی بود. به گونه ای 
ها  خیابان  در  عروس  ماشین  چندین  روزانه  ماه ها،  این  در  که 
می دیدیم. اما آیا این روند در چند سال اخیر به همین منوال مانده 
به  نسبت  همسرگزینی  و  ازدواج  واقعی  آمارهای  آیا  است؟! 

ما  پنهان  و  پیدا  و  فراگیر  خانوادگی  فروپاشی های  و  طالق ها 
پیشی داشته است؟! و صدها چیستی و چرایی دیگر که همه آنها 
معناداری  رابطه  اجتماع  اقتصادی  پروازهای  و  پرش  میزان  با 

دارند.
می توان گوشت را وقتی گران شد با سیب زمینی جایگزین کرد. 
یا سیب زمینی را وقتی گران شد با تخم مرغ رفع و رجوع کرد 
یا پوشک بچه را به شکل های سنتی آن جایگزین کرد، ولی آیا 
برای مسکن نیز جایگزینی وجود دارد؟! یعنی باید به چادرنشینی 
به  شهرها  از  مهاجرت  باید  یا  دهیم؟  شیوه  تغییر  کپرنشینی  و 
روستاها را افزایش دهیم؟ یا باید منتظر از هم پاشیدن زندگی ها 
مسکن  شدن  گران  با  بله  باشیم؟  خانه  اجاره  نداشتن  علت  به 
زوج ها و خانواده ها ابتدا محل سکونت خود را از مناطق مرفه به 
مناطق متوسط و بعد از مناطق متوسط به مناطق کم درآمد و از 
مناطق کم در آمد به حاشیه شهرهای شلوغ و سپس از آن جا به 
و  معاش  امرار  برای  نهایتا  و  می دهند  تغییر  روستاها  و  شهرها 
روزمرگی خود، به هنجار شکنی و مشاغل کاذب و نابهنجار در 
این مناطق روی خواهند آورد و مدیران ما، کماکان در خواب 

ناز و بی خیالی روزگار می گذرانند. 
یکي دیگر از پیامدهاي رواني-اجتماعي افزایش اجاره بها و نبود 
به  نسبت  خانوار  سرپرست  نگراني  و  استرس  افزایش  کاشانه، 
و  ترافیک  که  است  کار  محل  و  فرزندان  مدرسه  جابه جایي 
آلودگي زیست محیطي هم به آن اضافه مي شود. این نگراني به 
وقتي  که  معنا  این  به  مي شود  منتقل  هم  خانواده  اعضاي  سایر 
برنامه ریزي زندگي یک باره با افزایش اجاره بها به هم مي ریزد، 
تا  مي شود  کوتاه  خانواده  رفاه  و  و خوراک  الجرم سقف خورد 
شاهد کاهش  نهایت  در  و  فراهم شود  اجاره بها  پرداخت  امکان 

آستانه تحمل افراد و سپس فروپاشی خانوده ها خواهیم بود.
مشاجرات  از  که  داریم  مراجعینی  مشاوره،  مراکز  در  امروز 
زناشویی و کشمکش های زن وشوهر بر سر اجاره بها و کرایه ی 
عقب افتاده و تهدید صاحب خانه به تخلیه منزل و به هم ریختن 
گپ های  در  هستند.  خسته  و  رنجور  بسیار  خانواده  آرامش 
روزانه، صدای مردمی را می شنویم که از گرانی اجاره بها می نالند 
تهران  در  اجاره ها  گرانی  علت  به  پیش  سال  می گویند: یک  و 
با گران  امسال  به کرج شدیم و  تهران  از  نقل مکان  به  مجبور 
به  مکان  نقل  به  مجبور  کرج  در  اجاره بها  بی قاعده ی  شدن 
شهرستان هستیم و چون اعضای خانواده با این نقل مکان مخالف 
هستند هرروز در خانه مشاجره و دعواست! این فقط مختص یک 
سرپرست  هر  یا  پدر  وقتی  یقین،  بر  قطع  نیست.  خانواده 
خانواده ای نتواند از پس مخارج مسکن در منطقه ای خاص برآید 
یا  از شهر  اعم  تغییر سکونت دهد،  به مناطق کم درآمدتر  باید 
هیاهوکده  این  در  حاشیه نشین  مناطق  به  مهاجرت  یا  و  روستا 

همراه خواهد بود.
در واقع گرانی ها با شیب غیرمعقول چنان طی این دو سال اخیر 
نظم زندگی ها را به هم ریخته که سرعت هماهنگ شدن با آنها را 
از مردم گرفته و قبل از این که مردم بتوانند با این گرانی ها انس 

بگیرند، کم کم همه داشته ها را از دست می دهند. 
خانواده  چارچوب  به  متعددی  وجوه  از  مسکن  گرانی  همچنین 
آسیب می رساند. وقتی به بنگاه های امالک و مشاورین مسکن 
نگاه می کنیم رکود در بازار مسکن وخرید و فروش ملک باعث 
خانه نشین  و  بیکارشده  نیز  مسکن  مشاورین  از  بسیاری  شده 
شوند. وقتی گرانی مسکن بر بازار خرید و فروش سایه بیفکند، 
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امتناع  فروش  از  می شود،  گران تر  که  این  امید  به  فروشنده 
حال  در  و  می شود  ارزان  که  امید  این  با  خریدار  و  می ورزد 
حاضر قدرت خرید ندارد، از خرید امتناع می کند. تبعات این 
رکود بسیار آسیب زاست. بخش بزرگی از کارگران و صاحبان 
این  با  هستند،  ساخت و ساز  بخش  در  که  گوناگون  حرفه های 
سرپرست  بسیار  چه  می شوند.  بیکار  گرانی  از  ناشی  رکود 
سنگ  کار،  کاشی  معمار،  کارگر،  عنوان  به  که  خانواده هایی 
کار، نقاش، جوشکار، برق کش، لوله کش، چاه کن، شیشه بر، 
نجار، و ... تا سال قبل در بخش ساخت وساز مسکن مشغول 

کار بودند اما امروز بخش بزرگی از این افراد بیکارند. 
می سازد؟  خود  درگیر  را  خانواده  چندین  بیکاری  این  تبعات 
محسوب  درآمد  کم  قشر  جز  عادی  شرایط  در  که  خانواده ای 
می شدند و با حداقل ها شکم خود را سیر می کردند و روزگار 
می گذراندند، اکنون که با این کورس گرانی، اوضاع شان بسیار 
وخیم تر از گذشته شده، چگونه ایام را سپری می کنند؟! وقتی به 
بافت این خانواده ها دقیق تر بنگریم نوجوانان و جوانانی در این 
را  با سنشان  متناسب  نیازهایی  که  می کنند  زندگی  خانواده ها 
در  غرق  شغلی،  و  اقتصادی  امنیت  نبود  دلیل  به  اما  دارند؛ 
ناکامی و اندوه زمانه خود هستند و تنها راه چاره ی خود را بزه 

و خالف می دانند.
یکی دیگر از مهم ترین تبعات مخرب نبود مسکن و اجاره نشینی 
سیاه نه سفید )انقال شرایط از خوب به بـد، نه بد به خـوب(که 
به طور متعارف به دلیل شرایط اقتصادی انجام می شود؛ تغییر 
مراکز آموزشی و مدارس فرزندان خانواده است. این انتقال و 
جابجایی در دوران کودکی )قبل از حضور در مدارس( برای 
مداوم  تغییر  تحصیل،  دوران  در  اما  نیست  آسیب زا  فرزندان 
دوستان، مدرسان و محل تحصیل و مدرسه، امنیت روانی وی 
آنها  برای  با مخاطره روبه رو می کند و اضطراب جدایی را  را 
ایجاد خواهد کرد. جابجایی در محیط اجتماعی، کار و سکونت 
برای والدین نیز از منظر روحی با دشواری همراه است و بر این 

اساس امنیت روانی کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.
امنیت روانی  از  تامین مسکن  افراد در  اکثر  ایران  اجتماع  در 
شرایط  تحت  مالک  جوامع  از  بسیاری  در  نیستند،  برخوردار 
اما  است  برخوردار  اختیاراتی  از  ملک  تخلیه  منظور  به  خاص 
اساس  این  بر  و  نمی شود  میسر  بی دلیل  ملک  بازپسگیری 
احساس امنیت فراهم است. تخریب اسباب و تجهیزات منزل، 
ارتباطات  قطع  و  جابجایی  منظور  به  اقتصادی  هزینه کردهای 
اجتماعی پیشین از دیگر تبعات مخرب جابجایی و انتقال های 
ماست و سازگاری با محیط اجتماعی جدید نیز از منظر مادی 

و معنوی هزینه های زیادی دارد.
یقینا باید به این مهم نیز اشاره کرد که در جابجایی سفید نه سیاه 
)تغییر شرایط از بد به خوب و خوب تر(یعنی کسب تجارب 
و  توسعه  تازه،  فرصت های  با  رویارویی  و  پیشرفت  جدید، 
تقویت تعامالت اجتماعی و برقراری ارتباطات جدید، از نتایج 
موثر این مهاجرت عنوان باشد. اما از منظر روانشناختی بی شک 
انتقال و جابجایی شکست خورده و سیاه)خوب به بد و بدتر( به 
طور مداوم سبب تزلزل امنیت روانی)افزایش تنش، استرس، 
اضطراب، یاس، نا امیدی، دل مردگی و افسردگی( و افزایش 

آسیب های اجتماعی در نبود امنیت اقتصادی می شود.
و  دولت  که  را...  باره  هزار  گفته های  گفت،  باید  نهایت  در 
حاکمیت باید برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه اقدام و بر این 

اساس از جابجایی های مداوم محل سکونت جلوگیری کنند و 
کمتر خود را به خواب و خیال بزنند و بدانند که کوتاه شدن 
سقف رفاه خانواده، به افزایش مهار نشدنی آسیب های اجتماعی 
پیدا و پنهان می انجامد و منجر به کاهش سطح بهداشت، تغذیه، 
سالمت روانی آدمیان این مرز خاکی، افت تحصیلی کودکان و 
»عدم  خود  خودی  به  که  مي شود؛  دیگر  اولیه  و  رفاهي  موارد 
فروپاشی  و  آدمی  اساسی  نیازهای  از  هریک  مهار«  و  کنترل 
اجتماعی را دامن مي زند و برآیندی جز ویرانی و نابودی یک 

سرزمین نخواهد داشت.
 مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، 
حق هر فرد و خانواده ایرانی است و مسئولین موظف هستند با 
خصوص  به  نیازمندترند  که  آنها  برای  اولویت  رعایت 
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند 
اما در کشور ما خرید مسکن یا حتی اجاره آن هم تبدیل به یک 
دغدغه برای خانواده ها شده است که باید مدام استرس رسیدن 

مهلت ساالنه خود را بکشند.
و  درآمد  توزیع  نابرابري  اجتماعي،  عدالت  شدن  کمرنگ 
افزایش خط فقر ناهنجاري هایي است که متعاقب خود تضعیف 
وضعیت اقتصادي قشر فقیر جامعه و تقویت قشر باالي جامعه 
گوش  و  ذهن  چشم،  پیش  را  آن  باید  که  دارد؛  همراه  به  را 
بنشانیم. زیرا کسي که اجاره نشین است از توده ی نیمه ی پایین 
جامعه است که وسع کمي دارد و خود را به آب و آتش مي زند 
نبود  و  قیمت ها  سونامي  با  وقتي  اما  باشد.  داشته  سرپناهي  تا 
امنیت اقتصادی در یک اجتماع پیش بینی ناپذیر، مواجه مي شود 
به  اعتمادي  دیگر  و  مي بیند  شده  خراب  را  خود  آمال  کاخ 

بهبودي ندارد. 
آید،  وجود  به  جامعه  در  که  شاخصی  هر  با  طبقاتی  اختالف 
شرایط  در  می دهد.  افزایش  را  فرودست  قشر  آسیب پذیری 
اقتصادی امروز کشور ما که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای 
جهانی بسیار کاهش پیدا کرده است، قیمت دارایی افراد مانند 
طال، مسکن، ارزهای خارجی و... افزایش یافته اما به این معنی 
نیست که اگر قیمت یک ملک نسبت به سال گذشته دو برابر 

شده و قدرت خرید مالک آن نیز افزایش پیدا کرده باشد.
افزایش ناگهانی قیمت ها نشان دهنده ی کاهش قدرت پول و 
کاهش قدرت خرید مردم است. کسانی که از قبل مالک بودند 
اقشار  اما  می شوند  همراه  مسکن  غیرمنطقی  رشد  افزایش  با 
فرودست جامعه که فاقد مالکیت هستند در این شرایط روز به 

روز فقیرتر می شوند.
دولت مردان و مدیران ما باید بدانند که اگر شرایط به همین 
شکل ادامه پیدا کند و میزان افزایش قیمت مسکن تحت کنترل 
پیدا می کند و حتی کسانی  افزایش  نگیرد، حاشیه نشینی  قرار 
هم که در حاشیه ها زندگی می کنند روز به روز به عقب رانده 
به  خانواده  در  نهایی  فشار  مشکالت،  این  نتیجه  در  می شوند. 
خودکشی،  زوجین،  بین  اختالف  بیکاری،  »اعتیاد،  شکل 
روانی،  و  جسمی  های  بیماری  شیوع  خشونت،  افسردگی، 
فساد،  نهایت  در  که  می کند«  پیدا  نمود  و...  اعتیاد  سرقت، 
و  می شود  بازتولید  بسته،  دایره  این  در  جرم  و  آسیب پذیری 

سپس شاهد یک فروپاشی اجتماعی گسترده خواهیم بود.
کاش همه ما بدانیم: فرمول و راهبرد برون رفت، دولت برای 
نجات مستاجران چیست؟! و سرانجام، آدمیان این مرزخاکی 

چه خواهد بود!
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می شود.  معرفی  مردم  به  اجاره بها  برای  مختلفی  قیمت های 
شرایط صاحبان  با  که  مجبورند  هم  خانه  طالبان  و  مستاجران 
که  هم  کسی  بیایند.  کنار  ملکی  معامالت  بنگاه های  و  خانه 
با  خانوار  میلیون  هفت  نمی دهد.  مالیات  اجاره بها  پول  بابت 
قیمت های باالی اجاره بها روبرو هستند و سه میلیون خانه خالی 
هم در بازار مسکن وجود دارد.)۱( دولت امسال و باالخص در 
شرایط کرونایی میزان افزایش اجازه بها در کالنشهرها را بیست 
به  اما کسی  بقیه شهرها پانزده درصد اعالم کرده  درصد و در 
این حرف ها پایبند نیست. افزایش ها همچنان آسانسوری است 
قدر می خواهند  نانوشته هر  توافقی  در  بنگاه داران  و  مالکان  و 
این اجاره بها را افزایش می دهند. واقعیت این است که اجاره بها 
با افزایش پنجاه تا صددرصدی روبروست)2( و مستاجران به 
به آن  بنگاه  این  از  به در  به دوش و در  دنبال خانه هم، خانه 

بنگاه!

در  نیست.  مرکزنشینان  و  تهران  خاص  صرفا  هم  مسئله  این 
سنندج در استان کردستان مشاوران امالک بر بازار رها شده ی 
مسکن پادشاهی می کنند. در این شهر بیش از ۱200 مشاور 
یک  هستند.  غیرفعال  آن  مورد   500 که  دارد  وجود  امالک 
»متأسفانه هیچ  تی .وی می گوید که:  ُکرد  به  شهروند سنندجی 
نهادی بر وضعیت بازار مسکن و اجاره بهای خانه، نظارت ندارد 
و بنگاه  های معامالتی مسکن خود در هر منطقه یک نرخی را 

تعیین و به مشتریان اعالم می  کنند.«)۳(
روش های مختلفی برای تعیین اجاره بها وجود دارد. از روشی که 
مثال تعزیرات حکومتی اجاره بها را تعیین کند که این طرح به 
دلیل افزایش بیش از حد اجاره بها توسط این نهاد عمال کارآیی 
ندارد. گرچه مسئولین دولتی مدعی شده اند که »عدل و انصاف« 
مبنا در این روش است، اما عدم کارآیی آن در میان موجر و 

مستاجر به دلیل اختالف قیمت ها و عدم توافق مشهود است.
روش دیگر تعیین اجاره بر مبنای عرف محله است. موجر باید 
بر اساس عرف محله قیمت اجاره را تعیین کند و مستاجر هم 
می تواند در صورت افزایش غیرمنطقی اجاره بها به آن اعتراض 
کند. در ظاهر امر این کار شدنی است. اما رقابت میان محالت 

مافیای مسکن یا موتور آسانسور اجاره بها؟! 	
اجتماعی

مرتضی  هامونیان
فعال حقوق بشر
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موجب می شود که این نرخ به صورت رقابتی میان محالت باال 
برود. روش دیگر همان روش معروف بر مبنای مترمربع است. 
این به نوعی بهترین روش موجود است و اما همان رقابت و 
افسارگسیختگی می تواند قیمت پایه ی مترمربع را افزایش دهد 
و به تبع آن کل قیمت نیز زیاد می شود. یک روش دیگر نیز 
تناسب میان میزان رهن و اجاره است. این روش هم متداول 
در  که  است  تصاعدی  افزایش  آن  گرفتار  هم  باز  اما  و  است 
رقابت و تاثیرپذیری و افزایش قیمت اجاره بها ایجاد می شود. 

اما تمام این روش ها هم اعمال بشود، وقتی نظارت کارآمد بر 
چیزی  هیچ  نباشد،  ومستاجر  موجر  میان  رابطه  و  سیستم  این 
فرمانداران  و  بگذارند  جلساتی  که  چند  هر  نمی آید.  کار  به 
و  راه  اداره ی  و  امالک  اتحادیه ی  و  اصناف  اتاق  روسای  با 
شهرسازی های استان ها و ... با هم بنشینند و بر لزوم این اعمال 
جدی نظارت تاکید کنند.)4( چون که پیشتر گفته شد، قرار بود 
افزایش ها پانزده تا بیست درصد باشد. اما واقعیت بسیار بسیار 
فراتر از این حرف هاست. نظارتی که نیست. علی رغم جلسات 

و نشست هایی که هست و فقط در آن »تاکید« می کنند!
طنزی شده! دولت و حاکمیت به هر افزایش قیمتی که می رسد، 
عده ای   .  ... و  و طال  دالر  تا  مسکن  از  است.  حباب  می گوید 
یا کف صابون؟! ولی خب!  این مملکت است  می پرسند آخر 
چه کسی گوش می کند؟ مثال ملت در اسدآباد همدان می پرسند 
که چرا آپارتمانی که پارسال 20 میلیون تومان رهنش بوده، 
حال به 40 میلیون تومان برسد؟ چرا شهرک هایی چون شهرک 
پاسداران در این منطقه خالی از امکانات است و اما باید 60 
تا 70 میلیون پول برای رهن یک خانه در آن پرداخت کرد؟ 
بنگاه داران می خواهند که منصف  از  مسئولین شهری هم فقط 
از  گونه ای  به  کنند.)5(  قطع  را  مسکن  دالالن  دست  و  باشند 
دادستانی تا مسئول اتحادیه ی امالک شهر بدل به توصیه گرانی 
که  حاکمیتی  نهادهای  می کنند!  نصیحت  فقط  که  شده اند 
مسئولیت دارند بدل به پنددهندگانی شده اند که کسی این پند 

آنها را جدی هم نمی گیرد!
فقط هم همدان نیست. به قول تعبیری از مرحوم احمد شاملو، 

بر هر که، اینها بر هرکجا، بنگری به همین درد مبتالست.
اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر 
فرد و خانواده ایرانی می داند. این اصل دولت را موظف می کند 
به خصوص  نیازمندترند  که  آنها  برای  اولویت  رعایت  »با  که 
فراهم  را  اصل  این  اجرای  زمینه ی  کارگران  و  روستانشینان 
کند.« اما آنچه که محقق نشده همین اصل است. خانوارها روی 
به سوی حاشیه نشینی دارند چون دستکم در آن حاشیه امکان 
هم  دولت ها  داشت.  خواهند  را  زندگی  برای  جایی  اجاره ی 
همیشه گفته اند که مصمم اند برای حل مسئله. اما مردم تنها این 
مصمم بودن را دیده اند. بدون حصول نتیجه! ظاهرا خود دولت 
هم عزمی بر این ورود مستقیم به مسئله را ندارد. سال گذشته 

در خرداد ماه وزیر راه و شهرسازی »با بیان اینکه تاکنون دولت 
در بحث اجاره مداخله ای نداشته است« گفته بود که »مشخص 
نیست دولت اگر هم بخواهد مداخله ای در این زمینه انجام بدهد 
اثر مثبت بگذارد.«)6( حداکثر کاری هم که  بتواند  که چقدر 
البته می بینیم که بی نتیجه بوده، کنترل این  قرار بوده بکنند و 
بازار است. اما آنچه عیان است عدم توان دولت در کنترل این 

بازار است و رها بودن این بازار پر سود.
وقتی هم که نهادهای ذیربط، اینجا اتحادیه ی مشاورین امالک 
که  این  است.  امری  برخوردشان  می کنند،  ورود  مسئله  به 
افزایش بهای بیش از 25 درصد )بنا بر دستور رئیس جمهور( 
غیرقانونی است و بنگاه هایی که سرپیچی کنند پلمپ می شود 
آنچه  اما  از موجران شکایت کنند.)7(  و مستاجران می توانند 
آمارهای  بر  بنا  است.  این  جز  چیزی  می دهد  روی  عمل  در 
بانک مرکزی »یک ماه بعد از این دستور، اجاره بها در تهران 
27٫4 درصد و در سایر مناطق ۳0٫6 درصد افزایش پیدا کرده 
است.«)8( زمانی از این دستورها برای کنترل تورم هم صادر 
شده بود. نتیجه اش را می توان با مراجعه به اولین سوپرمارکت 

در نزدیکترین محله در شهرهای ایران دید.
این کالف سر در گم هم به مانند همه آن چه که در عرصه ی 
قانونی  دولت  دارد.  را  خودش  مافیای  می گذرد  ایران  اقتصاد 
به  اما  کرده.  تصویب  خالی  خانه های  بر  مالیات  عنوان  به  را 
گفته حسین راغفر، اقتصاددان، دولت اراده ای برای اجرای آن 
»مافیای  الزهرا،  دانشگاه  اقتصاد  استاد  این  گفته ی  به  ندارد. 
مسکن در مجلس هم رخنه دارد که این افراد اجازه نمی دهند 
مالیات بر خانه  های خالی به اجرا برسد و به بهانه های مختلف 
صاحب  مافیای  است!  جالب  می  کنند.«  سنگ  اندازی  اجرا  در 
نفوذ در مجلس شورای اسالمی! به گفته ی راغفر ورود بانک ها 
سرمایه گذاری،  یک  عنوان  به  ملک  ساخت وساز  عرصه ی  به 
موجب قفل شدن منابع بانکی شده و همین مسئله و نبود پول 

یکی از اصلی ترین عوامل رکود بازار مسکن است.)۹(
این مافیا اما فقط در مجلس »رخنه« ندارد. ابوالقاسم سرحدی، 
کارشناس مسکن، عالوه بر ذکر این نکته که این مافیا مسئله ای 
است که سال هاست بازار مسکن را با مشکل روبرو کرده است، 
صراحتا می گوید که »این مافیا بسیار قدرتمند بوده و البی قوی 
قوانینی  شدن  اجرایی  مانع  قطعا  و  دارد  مجلس  و  دولت  در 
سرحدی  می شود.«)۱0(  خالی  خانه های  بر  مالیات  همچون 
ابتکار  به  و  گفته  سخن  مافیا  این  بودن  حقیقت  از  صراحتا 
می گوید که »اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بسازوبفروشی است 
و افرادی که در این عرصه فعالیت دارند نفوذ قدرتمندی در 
مجلس دارند و همین نفوذ باعث می شود که قوانین به نفع آنها 
تصویب شود و یا در مواردی مانع از اجرای برخی از طرح ها و 
یا راهکارها می شوند، بنابراین وجود مافیا مسکن یک حقیقت 

است.«)۱0(
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وقتی مافیایی چنین قدرتمند باشد که در مجلس و دولت نفوذ 
و رخنه دارد و نمی توان با وجود قانون، از صاحبان خانه های 
خالی مالیات ستاند، همان خانه های موجود می شوند گنجی که 
بر سرش اختالف و دعواست. هفت میلیون خانواری )دستکم( 
از  نظارتی  و  باشد  مسلط  مافیا  وقتی  و  خانه اند  دنبال  به  که 
سوی دولت و نهادهای دیگر نشود و تنها به توصیه و دستور! 
بسنده شود، افسار به دست دالالن و واسطه ها می افتد. چرخه ی 
مالی فساد از همانجا آغاز می شود و البته قطعا سود خوبی هم 
به جیب این مافیای پر نفوذ و همچنین شرکایشان در مجلس 
اساسی دولت موظف  قانون  بر اصل ۳۱  بنا  و دولت می رود. 
باید  مجلس  مافیاست.  از  بخشی  خودش  دولت  اما  و  است 
نظارت کند و اما مافیا صاحب قدرت و نفوذ در مجلس است. 
تمام  و  شده اند  بسته  سنگ ها  تمام  که  است  وضعیتی  خالصه 
و  می شود  چاق  مستاجران  خون  از  مافیا  این  گشاده!  سگ ها 
با اجاره بهای باال، نفس هموطنان جویای خانه ای برای اجاره و 

زندگی را می گیرد.
در  دنیا  جای  همه  که  است  مرسوم  ندارد.  غیرکرونا  و  کرونا 
در  اما  ایران  در  می شوند.  نزدیک تر  هم  به  آدم ها  زمان خطر، 
خلق اهلل  خون  مختلف  عرصه های  در  مافیاها  کرونا،  زمانه ی 
را می مکند. مافیایی که اینجا در مسکن است و صاحب نفوذ 
تقنین.  در تمامیت سیستم. چه در بخش اجرا و چه در بخش 
اجاره بها هم چندین برابر می شود. نفس مردم هم گرفته می شود. 
تا کجا مردم تحمل کنند و کجا با شمشیر آخته به قول ابوذر 

غفاری به طلبشان حقشان برخیزند. و خدا می داند و بس!
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