دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺟﻮاد ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﻠﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ
)ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ ،اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ آن را ﺑﺎز و
اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﻣﻀﺎء ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد(
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ،ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﮔﺬاریﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻓﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﻓﯿﺎی زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
راﻧﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ در
ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦ ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و
ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن در اﻃﺮاف ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﻠﺒﯽآﺑﺎدﻫﺎ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ داﺧﻞ
ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ روز ﺑﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎزارﻫﺎ دﭼﺎر
اﻟﺘﻬﺎب ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
آﺛﺎر آن در ﺑﺎزار اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ ،اﯾﺠﺎد
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ آب ﺑﺮ و … ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ،
ﺧﺸﮑﯿﺪن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورز
ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻘﺮ روزاﻓﺰون و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
آن ﺑﺤﺮان ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻬﺮهای ﺧﻼف واﻗﻊ از وﺿﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻬﺮه ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و اوجﮔﯿﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﭼﻨﺎن واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺠﺎﯾﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن آﺳﯿﺐزا و
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ
اﻧﻮاع ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ
ﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۲۵اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺣﻖ
داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ از دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای اﺻﻞ  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ،روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن و اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
دﺳﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد اﻣﻀﺎﻫﺎ۱۴ :

اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮظ

Metelon

اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮظ

اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮظ

ﻧﺴﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮظ

اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮظ

ﻓﺮزاد ﺻﯿﻔﯽﮐﺎران

shahram

اﻣﯿﺮ ﭼﻤﻨﯽ

اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻔﻮظ

ﻓﺮزاد

اﻣﻀﺎ ﻣﺤﻔﻮظ

