ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ ﺑﺤـﺮان ﻣﺴـﮑﻦ در
اﯾﺮان

اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ای
اﻣﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺑﺪون ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﺑﯿﺮون
راﻧﺪه ﺷﺪن ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ۲۵اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ “ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و
رﻓﺎه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﺴﮑﻦ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در

زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ و
ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر وی
ﺧﺎرج اﺳﺖ ،از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد”.
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
– ﻣﺎده  ۱۱ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
– ﻣﺎده  ۲۷ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
– ﻣﺎده ۵ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی
– ﻣﺎده  ۱۴ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
– ﻣﺎده  ۲۸ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داری ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
– ﻣﺎده  ۱۶ﻣﻨﺸﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ)ﻣﺎده  ۳۱ﻣﻨﺸﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اروﭘﺎ(
– ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺮدم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۱در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره  ۴در ﻣﻮرد “ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻓﯽ”
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﻮﮔﯿﺎﮐﺎرﺗﺎ ) ،(Yogyakartaآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد
ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﯾﺸﺎت و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
آرای  ۲۹۹ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از  ۲۵ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻓﺮاد
اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ،۲۰۰۶در ﺷﻬﺮ ﯾﻮﮔﯿﺎﮐﺎرﺗﺎی ِ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻢ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮادﺳﺘﺎن
از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﮑﻨﺰی ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۳۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی
ﺟﻬﺎن ،زﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﮑﻦ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۵ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار و
ﯾﺎ  ۱/۶ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،زﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل ۲/۵ ،۲۰۵۰
ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻪ واﻗﻊ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ

ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻏﺮق در ﺑﺤﺮان ،ﺳﺘﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
“ﻣﺴـﮑﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ” در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﻌﺮﯾـﻒ واﺣـﺪی ﻧـﺪارد اﻣـﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
 -۱اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ،اذﯾﺖ و آزار ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ،ﺑﺮآورد
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا ،ﭘﻮﺷﺎک ،آﻣﻮزش ،رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻏﯿﺮه
را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از
ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﺑﺎد و ﺑﺎران و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد.
 -۵ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﻗﺸﺎری
ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن ،آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۶ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻪ ﺣﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮا ﻣﻮرد
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۷اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ،ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺪارس،
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۸ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺮاد و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻨﺎﻗﺾ و اﺧﺘﻼﻓﺎت در
ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘـﻦ ﺳـﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد را ارﺗﻘـﺎء داده و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎری ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ
اﻣﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان،
ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ
اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی
ﻓﺰون ﺗﺮی را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮد.
رﺷﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮدآوری ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ
دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﻗﻮی و دﺳﺖ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در راس آن ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ،ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺘﻨﻮع دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺎن ،ﺣﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ
را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ﺳﻮی
دﯾﮕـﺮ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺮای
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺳﺎﯾﻪ
رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ و ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺮاﺳﯽ،

اﺳﻼم

ﻫﺮاﺳﯽ

و

ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن؛ ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ در ازای ﮐﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ
در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ در ازای ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮده و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت در دﻧﯿﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ زﻧﺎن را
ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی
زﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ،زﯾﺮا ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎری ،در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎرﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی دارد.
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
و داﻧـﺶ اﻧـﺪوﺧﺘﻪ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن دارد .اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،در اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﻓﺼﻠﯽ
و ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺧﻼل  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
زﻧﺎن را در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن را ﻣﺤﺪود

ﺳﺎزد .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺎن در اﻣﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان از ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﺮوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎری از ﻗﺒﺎدی داﻧﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ  ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺴﮑﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه و  ۵۲ﻫﺰار ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ
در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۱۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ  ۸۳درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی
اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن درﻣﻮرد
داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻖ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
در اﯾﺮان ،اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب از اﻋﺘﯿﺎد رﻧﺞ ﺑﺮده اﻣﺎ آﻣﺎر
دﻗﯿﻘﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاﺑﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺗﻬﺮان
 ۲۰ﻫﺰار ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﻧﺲ آورﻧﺪ
در ﻣﺪدﺳﺮاﻫﺎ و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺐ را ﺻﺒﺢ ﮐﺮده و ﺻﺒﺢ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ
ﭘﺎرک ،ﮔﻮﺷﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻦ
ﺧﻮاب ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از آن ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ و روز را
ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮدان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﭘﺎرک ﻫﺎ ﻃﯽ
روز ،آﻧﺎن را در ﭼﺮﺧﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
در ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎ
اﻣﻦ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺘﻞ ﮔﺎه.

آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ آﻣﺎری
ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
اﺣﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﻓﺰاﯾﺶ ۵/۸
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻧﺰاع ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﺳﺎل  ۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۵ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
 ۹۰درﺻﺪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮ آزاری را زﻧﺎن و ده درﺻﺪ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۹۵آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﻤﺴﺮ آزاری  ۷۷ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻧﻔﺮ) ۷۴
ﻫﺰار و  ۱۸۰زن و ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﺮد( و در ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ
 ۸۱ﻫﺰارو  ۷۲۹ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﯿﺰ آن را
ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ
از ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮارد
ﻫﻤﺴﺮآزاری را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه  ۶۰درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ را در رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺧﺮاﺳﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻤﺴﺮ آزاری را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه از ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎی روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد را اﻟﺘﯿﺎم داده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ” آﻧﺘﺎ” ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از  ۲۳ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در
ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود اﻣﺎ
اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ .در
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ،۱۹۹۰ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی ﮔﺬار از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای زن و
ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دوراﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد
ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ

درآﻣﺪ ) (section 8ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎف ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻫﻤﯿﺎری ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن از ﻣﺰاﯾﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر اورژاﻧﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎرﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در
 ۲۸اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ “ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﯾﻼﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ در روﺳﺘﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن
ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ”.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج و اﻓﺰاﯾﺶ روز
اﻓﺰون زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در
اﯾﺮان ﻧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮان
ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد و
ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را “ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ” ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .در آﻣﺎر
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۸۵درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ
ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ،۱۳۷۵رﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
زﻧﺎن ﻣﺠﺮد در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دردﺳﺮ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت در اﯾﺮان در
ﺧﻼل  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ
ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و زاد و وﻟﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ازدواج ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ،
زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮرم  ۳۰/۶درﺻﺪی ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎر آن ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اداری در اﻣﺮ
ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ،رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻋﺪم
وﺟﻮد اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ آن را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺬر اﻣﯿﺪ در دل ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت رﺷﺪ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “ﻣﺎ زن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﯿﻢ
ﺑﻠﮑﻪ زن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ” ،زن ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﻨﺪه ای را ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻮل “آرِن داﺗﯽ روی” دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺻﺪای ﻗﺪم
ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ آن را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ.
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