
   به بيراھه رفته اند ؟ھردو که ؟مسکن پاک ويا مسکن مھر           

  

درجھت رفع ويا تعديل  طرحھائیارائه ، شاھد کشوراخيربا تشديد مداوم مشکل مسکن درسالھای در        

محتوای سياست گزاری ھا ، ازنظر انق&ب ھماز مسئله ، پس ھرچند نحوه مواجه شدن بااين. ان بوده ايم 

 انق&ب نداشتهش ازھای پياست گزاريچندانی با سي، تفاوت ماھوی  وبرداشتھای مربوطه رم&حظاتوساي

طرح با دو "جامع مسکن "طرح ، گذشته ازمطالعات مربوط به  ازانق&بسالھای پس در ولی بھرحال ؛است 

و " مسکن پا ک "يکی بنام ،  ميدانيم ھمانگونه کهطرحھا اين .  بوديممشکل مواجه اين جھت مقابله با 

 ازطرحھا يشان، باتعريف بسياراز "مرتباطرحھا ارائه دھندگان اين  با اينکه. فند معرو" مسکن مھر"ديگری

ويا  رفعھا درطرحبی اثربودن اين  ، يمشاھد  درعملولی انچه  ،حق به جانبی خود سخن ميگويند وتوفيق 

فرضا وفقيت دست اندرکاران مسکن مھر، علی رقم اظھارم،  چنانکه. است  مسکنمشکل  دست کم تعديلء

تھران بميزان زيادی افزوده اره بھا درشھرھای بزرگ بويژه شھربراج) 1390پائيز (تاکنون  ازسال گذشته

تعديل مشکل مسکن را نشان  ، حداقلدر، که ھمين يک قلم به روشنی بی اثربودن مسکن مھر !شده است 

ونی ورفع کامل مشکل کد ھای مسساخت مليونی واحازمھر کنکاران مسانھم درحالی که دست اندر.  ميدھد

  ؟ !يکی دوسال اينده سخن ميگوينددر

 ھاطرح ءچرا اغلب: اکنون با وجود چنين وضعيتی ، پرسشی که ميتوان مطرح نمود اين استکه       

ا وگزافه عرقم ھياھو ، ادی عل شده اندارائه  مشکل مسکن ،رفع ويا حداقل تعديل وبرنامه ھائی که جھت 

" !امدھای نفتی"محل درازالبته نھم ا -امکانات کشوراز قابل م&حظه ایحجم  تخصيصوبا وجود  ، ھاگوئي

   ؟ميکشاند به نا کارامدی  ،است مسکن  رفع مشکل کمک به بايد پذيرفت بھرحال ھدفش ، که راطرحی   –

 سياسی ومختلف اقتصادی ، اجتماعی، ابعاد توجه به  يعنی –انبه جھمه رويکری  را بامشکل پيش رواگر   

 بررسید مور، حھای مذکورطر بودن موفقيتناچيزعلل واقعی فتن بقصد يا - وضع موجود ءفضائی فيزيکی

 بايد اذعان داشت که اين البته. موثراند اين طرحھا نا کارامدی علل متنوعی در، درخواھيم يافت. دھيم ارقر 

 ،کاری  ، درابتدا ا شدنداجر عاد محدودتریابقبل ازانق&ب ھم درطرحھا وحتی طرحھائی که دراين زمينه  



بھمين . ميايندبنظر حتی اميدوارکنندهی مذکورطرحھا ،ابتدادر .آمدندنميبنظر مايوس کنندهبدون نتيجه و"کام&

 شماری ازانھا نيزازبه ان پيوسته وحتی  عده زيادی ازشھروندان با اميدواری، درمسکن مھر"دليل ، فرضا

  -رو پيش  موانعکه شاھدييم ،  ذشت زمان ھمانگونهگ اما با. راضی اند  "قع& ورده اندا صتی که بدستفر

روالی که مبتنی به توجه ای ھمه جانبه به مسئله پيش رو  ، وروال سرھم بندی شده انبيراھه رفتن ناشی از

 .ميشوده دسپر بدست فراموشیيزن بتدريج موفقيت ھای جزئی اوليه طرح،  برم& شي ھانا توانائي –  نيست

 نا موفقيت ميماند برجایانچه  يعنی درنھايت .برجسته ميگردند ان  برعلت شدن ھای مشک&ت ومزيد ليکن

؟  دچار چنين سرانجامی ميگردند ھا  طرحاينگونه  چرااما   . خواھد بود  طرح چيز  

" الی نسبتام امکاناتمسکن مشکل ف رفع فرض را براين قراردھيم که مجريان باھدبا خوشبينی ،  اگر      

پس . نيت شان رفع ويا حداقل تعديل اين مشکل است " واقعا،  دادهاختصاص قابل م&حظه ای را به اين امر

؟  ميگرددوبعضا مشکل افرين وقابل انتقاد  ناچيز، حاصل کارچرا   

 به جوانب ای توجه بی در را ، رمذکو علت نا کارامدی وعدم موفقيت، ميبايدچيزھرازپيش  ميرسدبنظر     

:بی توجه بودن به برخی ازجوانب مسئله مانند  :دانست،  مسئله وماھيت  مختلف  

درشرايط کنونی باوجود مشک&ت ساختاری اقتصادی ،  : اين واقعيت مھم کهدست کم گرفتن  --     

 انع بسياری روبرو است ،اجتماعی وسياسی  ويا در شرايطی که روند توسعه در ابعاد پيش گفته با مو

Rنظير طرح مسکن ، دور از انتظار است توفيق غالب طرحھای اجتماعی   ،" اصو.  

 به افکار ، مردم محوريت مطالبات با مشخص ، جامع »ای طرح مسئله «ارائه اھميت ندادن به  --     

  . وکسب تائيد ھمگانی نسبت به ان  عمومی

که دران وضعيت مسکن ،  وضع موجود جامعه ما ، بويژه در مسکن بی توجه ای به ماھيت مسئله --     

ھند زمان ومکان شکل ميد دررابطه بسيارتنگاتنگی باتحرک جمعيتی ودر نتيجه با عواملی که اين تحرک را

ی تشديد يا تعديل مشکل مسکن بميزان زيادی  باروند توسعه چنين وضعيتبدين ترتيب در.  خواھد داشت 

ستقرار جه ماھيت برنامه ريزی فضائی ، از انجمله برنامه ريزی ھای مربوط به ايدر نت ووجه فضائی ان و

بخش شھری يری ھای مربوط به ھدايت توسعه دربه سياست گزاری وھدفگھای فضائی و اازھمه مھمتر



درمورد طرح ويابرنامه ھا مختلف ودراين مورد مشخص  اما انچه در کشورما. ی خواھد داشت گبستکشور

جوانب ء  توجه به ھمهضعف بسيار در : نمود مشاھدهميتوان  مسکن در رابطه بامقوله ای ويابرنامهطرح 

  . در اين زمينه است  تعيين کننده 

نسبت  ھا ، انھم گيریم تصميمشارکت مردم در صوری وکم اھميت شمردن ،: مورد بسيار مھم ديگر      

 – بدون چنين مشارکت ومقبوليتیداشته ونميبايد انرا لی م ءعدبُ کليه جوانب اش که  اجتماعی مسئله ای به

 سپس ه انجام داد -  حتی کل دولتيا وااين يا ان ارگان ، شورات تصميماساس بر زدن مردم وبا دور" عم&

     .داشت  وعاقبت بخيریموفقيت اميز سرانجامانتظار

  

  . اجتماعی تعمده ترين مشک�يکی از مشکل مسکن بعنوان        

 : بنابراين ، درنظرداشته باشيم ، درھرجامعه ای انشھروندپايه  اجتماعی حقوقيکی از، مسکن را اگر      

 ،   اين برا نب.  داشتنظردر »مقوله اجتماعی«بصورت يک  انرا مختلف جوانببا يد درروبرو شدن با ان نيز

انچه را که  -وجود جامعه م وضع  يعنی در  -بايد ديد درشرايط کنونی برای طرح مشخص مشکل مسکن 

 -دارای چه ويژگيھای اقتصادی ، اجتماعی وفيزيکی "مشخصا مطرح مينمائيم ، » مشکل مسکن« بعنوان 

  . ميباشد ، فضائی

: بدينصورت بوده که " عمدتا،  ج شدهدراين زمينه راي ما بين دست اندرکارانبرداشتی که امروزه  ليکن   

پيش کشيده وسپس  را -جوامع نظيرما ازبديھيات است جامعه ما وسايررد که - مسکنانبوه به نياز  نخست

" حد"بيش ازمعروف به  ، شھرنشينی  "جمعيت  افزايش": ھمچونپديده ھای اجتماعی ان به دادن  حواله با

اين وجود  :»ء علت«،که چنين نتيجه ميگيرند ،  دستاين ازپديده ھائی سايرو"بی رويه" ھای ، مھاجرت

بوجود  پديده ھای اجتماعی مذکوراست که  یروبه افزايش تقاضای پاسخگوئی بهدر عرضه نائیناتوا مشکل

اقتصادی ، وضع موجود  »معلول«خود واقعدر به پديده ھائی کهاشاره و اين برداشت ءالقاازپس   .مياورند 

از ،  انجا کهاز، لذا  .  ، کمبود عرضه را برجسته مينمايند ان» علت «ھستند ونه اجتماعی وسياسی جامعه 

و  به سادگی پذيرفته ميشود داشته و ظاھری مقبول پديده ھای اجتماعی فوق الذکر علت دانستنيک سو 



پژوھشھای مستدل بر نخست مبتنی ،سوی ديگر دستگاه اجرائی فاقد پژوھشھای ھمه جانيه ايست که بتوانداز

ر قرار برداشت مذکور مبنی کا يد ، مان» طرح مسئله «  جوانبظ ھمه ا وقابل دفاع  بصورت اصولی ولح

ازتوجه به ، برداشت  اينمبتنی برعمل در، ترتيب نبدي. اين مسيرقرارميگيرندگرفته وسياست گزاری ھا در

  عمدهدرست  نا آنھم بابرداشتی عرضهکمبود" صرفا شده ،ن به عنوان يک مقوله اجتماعی دورمسئله مسک

 چرا فعاليت در، ست  ا کمبوددچار عرضهاگرچون  ؟ ميدانيم تنادرس را برداشتاين  اما چرا. ميگردد 

  "باشد اکثرا با رونق مواجه ادعا شده ، افزونتقاضای روزبه سبب افزايش بيش ازاينکه ن بخش توليد مسک

  . ميشوندمجبور به کاھش فعاليت خود  کنندگان يعنی چرا ھمواره عرضه  است ؟ وکسادی کار رکود دچار

احداث   پروانه ١٧۴ھزار و  ٧۴تعداد   . . . .     ھا در بازار  به گزارش خبرنامه از سايت ھای درون مرزی، بررسی قيمت. . . .    " توجه نمائيد  

 ١۴٫٢و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود  ٢٢صادر شده است که اين عدد نسبت به فصل گذشته حدود  ٩٠ھای کشور در بھار  ساختمان توسط شھرداری

   . .  .. .   "و در صورتی که اين روند ادامه يابد، با توجه به تقاضای بسيار زياد برای اين کاRی حياتی به نظر . د کاھش داشته استدرص

 عنوان ميگردد غلب يا انچه ا  ، "تقاضای روزافزون افزايش "برخ&ف ادعای ، دقيقا پردوام ءرکود ناي    

      ان نيست ؟ توانائی مالی کاھشو »بالفعل« مداوم تقاضای  ريزشتائيدی بر بعکس -افزايش تقاضا  –

    

  تضاد ميان عرضه وتقاضا        

خواسته ويا نا ، ن صورت عرضه نسبت ميدھد ، بدي ھایيتکاسبرداشتی که ھمه مشک&ت را به ضعف و     

  برداشت رايج شده. ربه انھاست واعطای تسھي&ت بيشتساخت وسازجھت منافع سوداگران بازاردرخواسته 

 فعاRن درساخت  ام&ک ومستق&ت ،راسوداگران باز(مذکور صاحبان منافع القاء مداوم نظرياتبا: که ايست 

 ، ھمچون ايجاد شھراتخاذ تصميمات مسئله سازی  به را انھا ،به مسئولين  ) وساز، مشاورين ، انبوه سازان

تصميماتی که نتيجه شان پيش ازاينکه برای مشکل .  ھنددميق ان سوھای جديد روی دست مانده ونظير

 قائات را مطرح لاين ا" که مرتبا یانديگرو دست اندرکاران، منافع ه باشد وردآحد اقل تعديلی ببا رمسکن 

  گسترشجلوگيری ازجھت  محدويت ھای مختلف ايجاد طرح لزوم با :برداشتی که  . مينمايدمينمايند ، تامين 

 ام&ک شھری يد مشک&ت ازطريق افزايش سريع تربھایباعث تشد ، نخست"واھيا س" عمدا ، یک&ن شھر

اين روال    .برای طرح القائات مورد بحث اماده ميشودزمينه  نتيجه اين محدوديت ھا ،دراثروسپس  شده



که  سالھای پديده اي( ، گشته شھر به حاشيهاز افزون  شھروندان کم درامدموجب طرد روزع&وه بر اينکه 

 استه ، زمينه را برای گرمی بازارخواسته ويا ناخو )شھر تھران روبه افزايش بوده ک&ن بويژه در" اخيرا

که  شرايطی در ، سياست گزاری دراين زمينه را که برداشتی. ومنافع موازی با ان فراھم مياوردسوداگران 

 درو قطبی شدن جامعهوھا يد نابرابريازپيش درحال تشد بيشکشور وسياسی اجتماعی ،وضعيت اقتصادی 

بنابراين معتقديم . به بيراھه سوق ميدھد ،  است مسکن بيکاری ، گرانی ونتيجه تشديد مشک&تی ھمچون 

نه تنھا تقاضای  روبه افزايش ميداند ،  پاسخگوئی به جھتعرضه  ناتوانائی ، ھمه مشک&ت را که یبرداشت

بحران « ھمانگونه که دربحث ھای پيشين در .انرا نشان ميدھد  عکس" نادرست بوده بلکه واقعيت دقيقا

« ويا » مشکل «  در» در مورد بحران مسکن  نقدی بر نظريات رايج« در  »مسکن درک&ن شھرتھران 

وتقاضا دربخش مسکن   تعادل وياعدم تعادل ميان عرضه ، شدکاظمی ، مطرح . نوشته م ؟مسکن » بحران 

. مطرح نمود  بسيار رايج ھم شده ، که متاسفانه  وضع موجودشت ھای وارونه ازايد برپايه بردارا نميب

بگيريم ، حال ھرچند  ختمانی وتوانائی ساخت وسازرا درنظرصنايع سادرچرا؟  چون اگرکل امکانات کشور

  مربوط وساز  به ساخت که عرضهانی ما انچنا ن پيشرفته نيستند ، ولی بخشی ازساختم فنون وروشھای

 ءاينکه بارونقبخش ساختمان سازی بيش از :مينمائيم تکرار. است تنگنا نبوده  د ھيچگاه درميشو

 گنا قرارندرت  انچنان »فعللاب«يعنی عرضه  !است روبروبارکود اغلب  ، افزايش تقاضا مواجه باشددراثر

عقب ماندگی داشتی که بنابراين بر. پيش رونباشد؟ !»لفعلاب« انھم  به پاسخگوئی به تقاضای که قادر  داشتهن

صنعتی نبودن ساخت مطرح ميکند ،  مسکن فرضی عرضهفنون ساختمانی را بصورت علت محدوديت 

چاره کارميدا ند ،  ترجيح داده انرا! ک سازی  اندبر بفرض ، انبوه سازی وامثالھم را ميکشد پيشرا وساز

  .  نيستزمينه منافع دراين صاحبان  القائات  چيزی جز

انبوه  برداشتی که"بسيار مھم ديگری که بصورت غير مستقيم درپذيرش  اين برداشتھا  مث& عامل      

ذھن مسئولين اين توھم را نويد ی که در.   ايجاد کار است  نويد اين القائات بهسازی را چاره کار ميداند 

برای رفع بيکاری تشديد ميکند که با پيگيری اين سياست ھا ھم عرضه مسکن زياد شده وھم راه حلی است 

باکمی توجه به ساير کشورھائی که اين رويا راپذيرفتند ،   پايان کابوس گونه ان را ميتوان مشاھده . است 



اسپانيا که بافراھم اوردن شرايط    :به ذکر يک مورد بسنده مينمائيم  فقطبا پوزش ازاطاله مطلب  . نمود 

سعی داشت ھمانند مسئولين  ،انبوه سازان وساير سرمايه ھای جلب شده  ھا ،سھل وکمک به سرمايه گزار

بارسلون را  -شھررا" برنامه ريزی استرتژيک" ازطريق الگوی نئوليبرالی دونشان رابزند ھمما با يک تير

عرضه  مدرن و بابرگزاری با شکوه بازی ھای المپيک  نودودو شھر را کانون جلب سرمايه نمايد ، –

. ھمين رويا راپی گرفت از اوايل دھه نود   .نمايد " اشتغال زائی " سکونی را افزايش دھد وھم واحد ھای م

درصد وتعداد واحدھای مسکونی روی دست 23بيکاری اش   2011دسامبر  دروضعيت کنونی: در نتيجه 

       .وبدھکاری اش از ترليون دRر نيزفراتر رفته است واحد ! مانده اش بيش ار دوونيم ميليون 

 وپاسخگو به نياز »مطلوب«  انھم مکان( محدويت عرضه که بعلت کمبود مکان احداث اما بخشی از      

به  ، به خارج شھر ی که توان ماليشان روبه کاھش است ،متقاضيان ھای متنوع مسکونی ، نه حواله دادن

 محدويت يعنی) شھرھا  دورازک&ن" وبفاصله نسبتا، به شھرھای کوچک شھرھای جديد روی دست مانده 

تداوم توسعه  اثرکمبودی است که در  يامکان مطلوب جھت احداث واحدھای مسکونی ، زمين شھری ،

جاماندگی  و قصور يا و -  ی کشورسيستم شھرھا شبکه و   -شھری بخشدر ، يعنی عدم توسعهنيافتگی 

 ت سرعت گرفتن تحرک جمعيتیبموازا :اينکه  يعنی. شکل گرفته است  طوRنی دستگاه اجرائی طی مدت

 سال پيش ھشتاد حداقل ازھفتاد ،روندھای اقتصادی اجتماعی وسياسی در ير وتحول يتغناشی از شھرنشينیو

  قصور اين عوض اينکهما دردستگاه اجرائی . يافته استتحقق نبخش شھری کشوردر ، متناسب با ان توسعه

درپی تدوين سياست  ، شھروندان کت ھمگانیبا کمک افکارعمومی ومشاريد وازمدت را مطرح نمادر

" مھاجرت ھای به اصط&ح به  ، مانند گذشته ،  راخود  مشک&ت ناشی ازناکارامدی ھای جديد باشد ،گزاري

  بنا.  تکرارميگرددسال است پنجاه که بيش از بھانه ای .وبھانه ھای ديگری نظيران حواله ميدھد"بی رويه 

روبه افزايش باشد که  بصورت مداوم )انحجم امکانات وتوانائی مالی متقاضي( لفعلابی  تقا ضااگر، براين 

 -عرضه نيز ،  چون چنين نيست.  را بسرعت گسترش خواھد داد فنی خود تامکاناعرضه نيز !نيست 

.  فنون وشيوه ھای جديد نخواھند داشتچندانی به بکارگيری  گرايش -اقتصادیھمانند ساير فعاليت ھای 

را بگونه  سياست گزاری ھای خود. گران کاستی ھای عرضه نباشيد ن" شما لطفا: که بايد گفت بدين سان 



   از تقابل با روند و ارائه داده اين زمينه ، مطالبات مشخص اکثريت مردم  ، در بامحوريت ای اصولی و

رضه کنندگان  نيزبا ع !مشک&تش بيش از اين نشود  ،بسيار کاستیھمراه با ءپرھيز نمائيد تا توسعه توسعه 

    !مدرن تر خواھند نمود  خود به خود مشاھده رونق در کارشان ، فنون وروشھای خود را متناسب با بازار

 "فرضا ،  بصورتی که رايج است ی مورد بحث ، انھم ھا طرحدر اين بحث قصدمان خرده گيری از        

ارائه ھمانند بسياری ازنقدھائی که  طرحھا ،ردپيش کشيدن اين يا ان کاستی با  طرح مسکن مھر در مورد

اگردر شھرھای جديد روی دست  وغيره  داشت ،  ب داشت ، اگربرق داشت ، اگر مدرسه آاگر :    ميشوند

صدد انچه در . نيست  ! ماننده ايجاد اشتغال نمائيم و اگرھای فرضی ديگری که خيال سبز شدن ندارند 

اين . معتقديم کل راھی که پيموده ميشود به بيراھه رفتن است !  است  برجسته نمودن انيم ازنوع پای بست

، د نمنشاء اثری باش" بيراھه رفتن ھاست که اميدھا واقدامات و بميدان اوردن امکانات را بيش ازاينکه کام&

      .  مينمايدعلت وحتی مزيد برھدر رفته دست اخر ،  و عمل در

  

 

. استعمده بخش شھری کشور ،د ، مشکلل مسکن در وضع موجومشک      

وان يک بعن که ازحداقل امکانات مطلوب برخوردار باشد ،مسکونی بھره مندی ازمحل : روشن استکه     

حال توسعه با مشک&ت وکاستی ھای فراوانی جوامع درنظيرساير ، درجامعه ما ،  اجتماعی اوليهنيازو حق 

 چه بخشی ازجامعه وضع بحرانی بخود گرفته ودر"مشکل عمدتااين  اما بايد  توجه داشت.  مواجه است 

   .مسئله ساز است " واقعا

نيازمند به  اگر حساب اکثريتواقعی ان مطرح کنيم ، يعنی  وضعيترا باتوجه به  اگرمشکل مسکن    

 ، را ازتقاضای اند سترشکه دران قرارداريم روبگاي شرايط اقتصادی ، اجتماعی وسياسیکه در ، مسکن

.) ميتواند متقاضی باشد دراين زمينه اشوضعيتی که متقاضی بسته به ميزان امکانات مالی در(بالفعل 

حالی که اکثريت نيازمند بدون اينکه ، حداقل توانائی متقاضی بودن دراين بازاررا در نمائيم ، ميبنيممتمايز

  درمقابل متقاضيان بالفعلی که ليکن   است ،البته واقعيتی تاسف بارافزايش است ، که اين  به داشته باشد رو



  بدين صورت است که عرضه. داشته اند ، روز بروزدرحال کاھش اند " توان مالی متقاضی  بودن را قب&

چنين در. مواجه ميگرددتقاضای بالفعل  مداوم گرفته باکمبود وکاھشدر وضعيت متناقصی قرار ،بالفعل  

 »ھيپر«شان دراثرافزايش ، که توان متقاضی بودن ای بالفعلتقاضھمواره بيش ازپيش بخشی از ، وضعيتی

 را بنفع سودا عرصه -جامعه شھری  امددھک ھای کم در - کاھش يافته  بھای واحدھای مسکونیء گونه

، با پديده چند صد  استکه درچنين شرايطی. د نگران خالی نموده ، ازشھر طردشده وبه حاشيه رانده ميشو

مواجه  وسلطه بختک سوداگری بر بازارساخت وسازشھری شھردر خالی ھزاری واحد ھای مسکونی

     ! ؟ ميشويم

ش به بخل دروھله او .ميباشد  مسکن »بحران«اين وضعيت که مسبب اصلی انچه مشکل وبزعم ما        

.ھرچند دربخش روستائی کمبود وکاستی مسکونی بسياروسيع باشد. کشورمربوط است  یشھر  

ھم مشکل مسکن ھمانگونه که شاھديم دربخش شھری کشور :بخش شھریه وضع موجود توجه باب اکنون      

بنابراين  .مربوط به شھرتھران است  مربوط به ک&ن شھرھا ويا انھم بيش ازھرک&ن شھرديگری" عمدتا

 بحران«  بعنوان بايد انرامشکل ويا انچه امروزه  ،بپذيريم  : اين استکهمسئله  واقعیطرح گام نخست در

به وضعيت يعنی  .است مربوط ديگر تھران وچند شھر بزرگبه  قاطعیبا اولويت ،  داشتدرنظر» مسکن

وضعيت ھا ويا  .شيه اند امد خود به حاطرد ساکنين کم در مشکلارچميشوند که دھای شھری ای مربوط 

علت اين ه به ک  شھرھائیک&ن .  حال افزايش استحول انھا حاشيه نشينی به سرعت درھائی که ک&ن شھر

 حاشيه شان چندين برابررشد جمعيت در اما درصد ، شدهشتاب رشد جمعيتشان منفی  وضعيت پيش امده ،

يکسو وطرد  ی گسترش شھرازاخت&ف رشدی که بعلت محدويت ھا .شده است درصد رشد جمعيت شھر 

.داده اند   "جمعيت سر ريز"ان عنوان مسخره به ی که برخ»  طردی «م، انھساکنين ازسوی ديگر  

دلخوشند که ب&خره محدويت اعمال شده جھت  ،مسئولين با ساده انگاری بسيار: جالب ايجاست که       

   !! که" واقعا. و جمعيت شھر شتاب رشد اش منفی شده است  ؟!!"جواب داده "جلوگيری از گسترش شھر 

نخست ک&ن شھرتھران وسپس " عمدتابدين ترتيب براين باوريم که اولويت ھرطرحی دراين زمينه بايد   



يعنی دچار طرد دھکھای کم درامد   .رسيده باشد» حاد«ساير ک&ن شھرھا ئی که مشکل درانھا به سطح  

. باشندجامعه شھريشان به حاشيه شده   

نخستين . ن شھرھاست مربوط به ک&" شرايط کنونی عمدتابا توجه به اينکه مشکل مسکن در ، بنابراين    

سياست . بکشاند  وبن بست یدماسانی وبه سرعت به ناکارآاين زمينه را ميتواند به که ھراقدامی در عاملی

 ئی که ع&وه براينکه ناسياستھا وھدفگيری ھا  .جاری است کشور در بخش شھری  "فع& که  ايست یئھا

 ھای جمعيت ورا روند شھرنشينی، روند گرايش استقر : تناقض ھستند ، با روند ھای جاری رھماھنگ وپ

.ند ا »تقابل «امکانات در فضای جغرافيائی ودر کل با روند توسعه عمومی کشور در  

به   مربوط وتخصيص ھایاقدامات وسياست گزاری نمودن انھا از یومستثن ک&ن شھرھاگزاردن کنار      

 بن ،ه بيراھه رفتن ب ،اش  نتيجه ،بميدان ميايد جھت رفع يا تعديل مشکل مسکن ھرطرح وبرنامه ايکه در

  . خواھد بود بحث طرح ھای موردبی اثرنمودن ،  ،يک ک&م عمل درودر بست 

ميتوان بدين صورت  را ودر نتيجه طرحھای مسکن مورد بحث بيراھه رفتن اين سياست گزاری ھا       

 تعريف نمود 

 يط کنونی بگونه ای روشندر حالی که ھمچنانکه شاھديم  به نقطه بحران رسيدن مشکل مسکن درشرا   --

 ھای مکانوامکانات اين طرحھا به شھرتھران وشھرھای بزرگ ديگرمربوط است ، سوق دادن فعاليت   به 

. است شکست اينگونه طرحھا اش نتيجه ی کهدورازک&ن شھرھا ،  يعنی نشانی غلط" نسبتا   

  

طرحھای جامع شھری  -ی جاری  ای مربوط به ھدايت توسعه شھرازانجائيکه  سياست گزاری ھ   --     

جلوگيری از گسترش ک&ن شھرھا ، که انھم در عمل   ھدفشان"فع&  –والگوھای کليشه انھا در ک&نشھرھا 

" مھر" وچه " پاک" چهھرطرح مسکنی  حال    . بوده است،  در تقابل با روند توسعه عمومی کشور است

واقع اولويتی که مشکل مسکن بسخگوئی واقعی مبتنی بر، امکان پااز اين اھداف  تبعيتبا  حسب المعمول،

" يعنی مشخصا  -تصورمينمايد  بی توجه به واقعيت مسئله ، نه انچه اين يا ا ن برداشت مينمايدمطرح 

.  ميدھندرا ازدست   -ازانھا بدورک&ن شھرھا ونه در به اين نياز پاسخگوئی  



مورد بحث ازاغاز کارشان ، يعنی در اولويت اول ، اگرطرحھای : اين مھم رانيز بايد در نظرداشت  --

بويژه   - ھا ويا وضعيت ھا ئی ازبخش شھری جامعه درک&ن شھر به مشکل مسکن ، روی پاسخگوئی

 مشاھده ميگرديدانزمان  .، متمرکز ميشدند  که درانھا بواقع وضع مسکن بابحران مواجه است -شھرتھران 

 شان  پاک يا مھرحتی در حد طرحپيشنھادھائی چون مسکن   –ا درون ک&ن شھرھ –دراين وضعيت ھا : 

!   نبودعملی ھم        

 درمطالبی ع&وه بر: بايد اضافه نمود  ، اين زمينه مطرح گرديدبه انچه در بنابراين وبا تاکيد مجدد         

ولويت نخست اگذشته ازاينکه در ،کارامد شدن ، طرحھای مسکن مورد بحث مطرح شد  رابطه با علل نا

، چنين طرحھائی  تھران باشديتشان ک&ن شھرھا بويژه ک&ن شھرھدف ميبايد طرحھائی باشند که اولو

بخش شھری  ان ،، که در توسعهاين مرحله ازدرويا رايط اقتصادی اجتماعی کنونی کشورشدرمشخصا 

 ، است باRئی ھمراه  تحرک جمعيتی با ببساختاری وسيع بوده وبھمين س کاستی ھاینشينی ما دچار وشھر

اين  به بقصد پاسخگوئی  که ھرطرحی ،به تثيت نسبی خود نرسيده يا اينکه اکولوژی شھرنشينی ما ھنوز 

، ميبايد بدون ھيچ شک وترديدی ارائه ميگردد » مسکن«  مشکلانھم به حد بحران رسيده ای چون  مشکل

» ء جامعهھدايت توسعه بخش شھری «ء وقابل دفاع  »مشخص «يک راھبرد بصورت جزئی ازوقالب در

» گونه چ« و» کجا« فضائی ، يعنی  –بعد فيزيکی درغيراينصورت چنين طرحی چه در  .، ارائه  گردد  

،   »اجتماعی  ھایاولويت « وچه »اقتصادی - مالی«  چه امکانات با ی ،عاجتما ،ابعاد اقتصادی در چهو

ھم اکنون طرح مسکن مھر با  يعنی انچه .ھد شد اه خومواجتدريجی ودر نتيجه با ناکارامدی دچار مشکل 

بگونه شگفت اوری بی توجه به ومسئولين اين طرحھا دست اندر کاران  انھم درحالی که.  ان مواجه است

بھمين صورت مسکن  پاک ھم  دچار ھمين  .وضعيتی که بدان اشاره شد  يعنی بی توجه بودن به. نند آ

ند ارائه دھندگان ان  ، بتعريف ودفاع از طرح خود ادامه چھر. ه بجائی نبرد و را  ،نقيصه وبيراه رفتن شد 

و  مورد بحث لجوانب مختلف مشک به بی توجه ای که عمده ان ، . ھردوطرح دچار توھمات وسيع . دھند 

ايم بحث عمده ما ھمانگونه که بارھا مطرح نموده   . ،بوده اند توھماتی ، که مانع از توفيق انھا گشته است

 –بر اين پايه استواراست که دستگاه ھدايت کننده توسعه بخش شھری کشور فاقد يک راھبرد مشخص 



بھمين  .ميباشدی برخوردار باشد ، ھمگان يتمقبول که از –بخش شھری کشور  درھدايت توسعه  دراھبر

 مبتنی بر(  شھری بخش  ءدليل انچه انجام ميشود از يک مشی قابل دفاع که برگرفته از تحليل وضع موجود

، خصلت يابی ولحاظ جوانب   )تئوری خودی پژوھشھای مداوم وھمه جانبه ونظريه پردازی شده ويا 

عمل باتناقضات بسياری در نيز بھمين سبب در بسياری جھات ، تبعيت ننموده ومختلف ساختاری ان باشد 

     .مواجه است 

 

   1390   آبان مھر، .  کاظمی بيدھندی مھدی        


