
!؟  درپيش است اھداف قبلیايا تجديد نظردر :مسکن مھر          

    

    مسکن پاک ويا مسکن مھر، که ھردوبه«  اين دراين سايت تحت عنواندربحثی که پيش از     

:  ازانجمله .تاکيد داشتيم  بسيار دارند رنکاتی که ازنظرما اھميتب .مطرح نموديم  ». بيراھه رفته اند   

نھادی  -جمعيتی ، سياسی -ضاع کنونی ، که جامعه ما درابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعیدراو --           

ويژگی -اين مرحله ازتوسعه است » ذاتی«با ويژگيھای ساختاری ايکه  ، فضائی -ھمچنين فيزيکی   

مشکGت وھمچنين  - ھای کGن وبخشی انرا را مشروط مينمايند ه کليه سياست گزاری وبرنامه ريزيھائی ک 

توفيق ھرطرح وسياستی که به مقوLت اجتماعی ، چون توسعه شھری ويا  .  مواجه است عديده ديگری ،

 رفع وتعديل مشکGتی مانند مشکل مسکن مربوط باشد درگروتوجه ولحاظ کليه اين ويژگيھا  

  .مربوطه استوسياست گزاری ھای  درراھکارھا 

  

 ، است مسکن مشکل لرفع ويا تعدي پیکه در ،ح ويا سياستیطرھر ون با توجه به اينکه ھدف عمدهکنا    

  بعلل که -وم توان مالی متقاضيانااھش مدکبا  ،وضع موجوددرالمقدورحتی  ،باشد کهامکاناتی ميبايدايجاد

 بايداقدامی ھرقبل از چنين طرحی ھدف بنابراين ، .مقابله نمايد -کنونی ادامه دارد  اجتماعیاقتصادی ايط شر

، دسترسی به مسکن  برای دران مکانھا" واقعا متقاضيان : باشد که ھائیمشکل مسکن درمکان خگوئی بهپاس

يا  تملک حال - مشکل تھيه مسکن با ھيچ شک وترديدی اغلب متقا ضيانشرايط کنونی بدون در! مسئله دارند

ھای مسکن يم،   طرحشاھد که  اما ھمانگونه .روبروھستند شھرتھرانبويژه درکGندرکGنشھرھا  -ستيجاری ا

تا ،  اند بوده ھاشھر کGن پاسخگوئی به اين نيازدرخارج ازدرپی  تاکنون شت افعالي،ازاغازازجمله مسکن مھر

:  دارندھمواره تاکيد  مسئولين مربوطه ھم ، .دنگردن اين شھرھاموجب تشديد تمرکزدر انبزعم خود ومشاورانش

شھرھای کوچک و بويژه انھا ، دربفاصله از ھا اين واحدھا ميبايدبرای جلوگيری ازگسترش بيرويه کGن شھر

ھای گيريبنابراين با توجه به ھدف. درشھرھای جديد که باھمين ھدف احداث شده وخواھند شد ، واگذارشوند



ازعلل تمرکزوگسترشء به اصطGح  به نظرما ، براساس برداشت ھای ساده انگارانه ای که -مسکن مھر

تصميم -ھا دروضع موجود بوده بيرويه کGن شھر  

!خود گرفتند کGن شھرھا ازبرنامه ھای  به خارج نمودن   

بعدی  اقداماتشدن اثر کم - شاھديم عملدرھمانگونه که  - نتيجهودربيراھه رفتن  : بود که  بدين ترتيب       

مسئولين ما  "که معموLانجا اياز چرا ؟  . شداغازباشد ،  مسکنجھت حداقل تعديل مشکل در که ميبايست شان

واقعی  نيازھای يا و دادن مطالبات مردمبجای محورقرار - مدرزمينه ھای ديگرھ"احتماL -اين زمينه ھا در

 ھاتصميم گيري ط مشارکت ھمه جانبه مردم دررشبه که انھم  -کشورفت وخيزاُ روند توسعه پر وکنونی

 -متنوع  یھا با جلوگيری وايجاد محدوديت: رند دانميپ که گفته ،قرار رايج برداشتھایتحت تاثير - ميسرميگردد

   . شھرشد ويا گسترشتمرکز ءميتوان مانع  -نه رفع علت 

 خود را :کهشود مياغازنی زماشان بيراھه رفتنطرحھای مسکن واقع در نگونه که مGحظه ميگردد،ھما     

گسترش از »یجلوگير«"فعG کهرکشو ءشھری بست رسيده به بن"واقعا یھاعايت سياست گزاريربه  موظف

ازشروع طرح جامع اول  -نيم قرن به قريب : که برداشتی ! ميدانند چاره کاررا بھائیبھر ، انھم ھاشھرکGن

رفع  : برداشتی که    .را تشديد نموده است  شھری تمشکGمزيد برعلت شده و امدیناکار با -تھران تاکنون 

نيازھای اين  تقابل کامل با   درعمل در انھم که دانسته ، ھارشھنگسترش کGاز دستوری جلوگيریمشکGت را 

    . قرار ميگيرد  وندھای درجريانء مربوط به انر و توسعه کشورمرحله از

 -  گيريھاھدفنتايج مايوس کننده اين ظھورا ب اين اواخرچنين بنظر ميرسد  ،اما ھمانگونه که شاھديم      

حال    مسئولين بتدريج در -اعمال ميشوند طرحھای جامع طريق ه ازک گسترش شھریجلوگيری از"مشخصا

که  ھائیگيري ھدف .،ھستنداھنلت شدعد برواقع مزيودر یمشکل افرين ءھایگيريدفناکارامدیء اينگونه ھ، مشاھده 

مرحله اين  اين در، خاصه روند شھرنشينی معاصرساختاری به علل بدون توجه استکه ی القائاتاثردربيشتر

 «وجا انداختن  القاءبا  اندرپی و نتيجهدر .اند ويخته آ "زدائیتمرکز"  واھی ودستوریبه شعار، وسعه کشورتاز

: ان جمله از.ه اند  اورد به اجرا دررا  مشکل افرينیسياستھای  تا کنون ، »گسترش شھراز لزوم جلوگيری  



البته  -شھرھای جديداحداث  بجای  ، انھماصلی دورويا با فاصله ازکGنشھربشھرھای جديد احداث  -     

. گسترش ھدايت شده کGنشھربصورت جزئی از.-جريان جه به مقتضيات کنونی شھرنشينی درباتو   

عمل مشکGت فراوانی را که در در تھران کيلومتری120صنعتی به خارج ازمحدوده  ھای انتقال واحد -    

.است برای اين واحد ھا پيش اوره   

 و ؟! مربعکيلومترج تا شش ھزارشھرانھم به وسعت پنبرای  حريمايجاد  مشکل افرينبسيارپيشنھاد  -      

نتيجه  تاکنون روند توسعه کشورت که جز تشديد مشکGت واختGل دراين دسھدفگيری ھائی ازسايربGخره 

   .  داشته است ديگری ن

 ،يری ھا برای مسکن مھرگ ھدفدرحساس لزوم تجدنظرا يعنی: ما  مطرح شده ساکنون اگر حد       

که اگر چنين باشد  ؟ !اھداف قبلی خود است درتجديد نظرپی درمسکن مھر: بايد گفت   صحت داشته باشد ،

اولويت   گرفتننظرودر هھای دستوری پيش گفتگيريھدف کامل دنگزارکنار صورتدر ، ربوداودميتوان امي

 !باشيم اين راستا بتدريج شاھد نتايج مثبت ان در ،شھرھا کGنرفع ويا تعديل مشکل مسکن دربرای  ،نخست 

   ؟ !حدس ما است صحت حاکی از ھم رائن موجودچنانکه ق

    

  91خبرگزاری مھردوم مرداد  

گر چه دولت قصد داشت با ساخت مسکن مھر در شھرھای جديد اطراف تھران ، از افزايش  " . . . . 

    ل مستاجران از شھرھای  جديدوافزايش روز به روزقيمتاما عدم استقبا جمعيت پايتخت جلوگيری کند ،

"    . . . . . . تصميم به ساخت مسکن مھر در شھر تھران بگيرد لت  دو موجب شدتھران  در  

سئولين گويا ھنوز م. است ائن بازھم شک وترديد ھا ی زيادی دراين زمينه قابل مشاھده باھمه اين قر

Gنمشکل مسکن درگرو پاسخگوئی به اين نيازرفع ويا دستکم تعديل : ند که مطمئن نيست"کامGنه  و شھردرک

ه بدورويا به فاصله ايکانھم به قسمی که بنظرما مجموعه ھای مسکونی . ودورازان است  خارج

چندانی درعمل، تاثير ساختمانی انھا ،معماری و نازل کيفيتازرظ، صرف ن شده اندساخته ھا رازکGنشھ



ھای جديد شھرھمانند انچه برسر ھم مسئله سازی شانسرنوشت و . ندارند  مشکل مسکن نداشته و عديلتدر

  .بود خواھد  ،امده 

 ،مسکن  متقاضی وردهآ امکانات : اين استکه ،به ان توجه نمودندکمترمھر انچه مسئولين مسکناما ،          

جديد خرج   ھای ربه شھ انھارا بايد باحواله دادن شھروند متقاضی است ، چکه اغلب درواقعيت کل داروندار

متقاضيانی  وھمچنين به، به طرح مسکن  واقع ظلم بزرگیشود؟ اين درده روی دست مانی نجات اين شھرھا 

   ؟!، نبوده استکه به شھرھا ی جديد حواله داده شده اند 

ورازکGن شھرھا است ، ودر نتيجه معتقد به عرضه واحد ھای مسکونی بد که برداشت رايجیچرا ،  اما     

 ؟ ميناميم   برداشتی سطحی را ،برندمي به بيراھه - مانظر به البته -ويا مشابه انرامھر طرحھائی چون مسکن

روند   جريان ، بفرضتعيين کننده شکل گيری روندھای در لاغلب بجای توجه به عل: ازاين جھت که 

با جلوگيری ند ان است سعی دار» ذاتی« " عمGکه تمرکزدراين مرحله ازتوسعه کشورينی متمرکزشھرنش

 ؟! استکمترين توفيقی داشته  گذشته طی پنج دھه  امری که!   ندھای دستوری مانع چنين تمرکزی شو

درعمل بوده ،  جامع جديد وقديم ھایی طرحھدف اصل انھم، که  گسترش تھرانبا جلوگيری از" فرضا

بعلت شرايط  که  افزايشی گرديده ، صد بھای واحد ھای مسکونیدر افزايشموجب  علتبصورت مزيد بر

. امد اکثريت جامعه شھری بوده استافزايش در موجود ھمواره بطورمحسوسی بيشاقتصادی اجتماعی   

 توسعه کشوراين مرحله ازبه تمرکزدر ويژگيھای ساختاری کهياد اوری مجدد اين مھم که غرض ازبا      

را  وضعيت پيش روکه بيشتر،  انھاای ھستند که برخی ازژگيھای ساختاری ، وي خصلتی يگانه ميدھد

   " :فرضاعبارتند از،  مشروط مينمايند دررابطه با توفيق ويا عدم توفيق سياست گزاری ھا 

در صد واحدھای صنعتی ،  90ذخيره نيروی کارودر نتيجه گارگاھی باقی ماندن بيش از »فوق «وجود      

در بخش ھای پيشين اين انھا را که  ديگری ويژگيھای ساختاریوبسيای از نيروی کار سطح نازل بازدھی

فراھم اورده اند  برای افتصاد کشور ازجھات مختلف  شرايطی را"تواما اين ويژگيھا. سايت مطرح نموده ايم 

وبه  جامعه درون بخش شھری  در وضعيت کنونی جمعيت ثبيت چندانی نداشته وجابجائی اکولوژی کار که

   .ادامه داشته باشد ازروستا به شھر ترینسبت کم



صرف نظراز بی حاصلی جلوگيری ومحدويت : نکته ديگرکه طرح مجدد ان ضروری است اين استکه       

اين  ازانجا که   ، اعمال شده وميشوند" دائی زتمرکز " ھای سياست گزاری ھای شھری جاری که در قالب 

،  باشند»  زدا« تمرکز اروندھای درجريان قرارميگيرند ، درعمل بيش ازاينکهدرتقابل کامل ب محدوديت ھا

ازانھا بعنوان مزيد برعلت نام ميبريم خود  بھمين سبب، ما؟  يا اينکه اين اقدامات که !ھستند » دھنده « تمرکز

ا کنونی م نشينی شھرگسترش بی جھت نيست که توسعه شھری و.  ندبوضوح باعث تشديد تمرکز ميگرد

 وغيرمجاز صد افزايش سکنه حاشيه نشينرھم اکنون د. درحال تحقق است ھا شھر حاشيهعمل دردر

!  چھارتا پنج برابردر صد افزايش جمعيت شھرشده است تھران در  

  ؟! بحساب مياورنداين پديده را توفيق درکنترل جمعيت شھر یاده انديشس با ، برخی بگذريم که     

اولويت دادن به کGن ضرورت  روشن وقابل مشاھده است ، "انچه کامG پيش روبا توجه به شرايط      

درسياست گزاری ھای مربوط به رفع  - بجای تاکيد به نقاط دورازکGن شھرھا ويا شھرھای کوچک - ھاشھر

سياست برای توفيق حال ھرچند نسبی چنين » Lزم « يا اينکه شرط . ويا تعديل مشکل مسکن است 

، جھت رفع ويا تعديل مشکل مسکن  به کGن شھرھااما اولويت دادن . اولويت مذکوراست  رعايت ھائیگزاري

اولويت مذکور،  بايعنی ھمراه   .ولی کافی نيست  بوده ھمانگونه که گفته شد Lزم ،شرايط کنونی  رد ،

ضرورت تدوين  «       بحث ھمانگونه که درينکه نخست ا. ميبايست اقدامات متنوع ديگری نيز انجام شوند 

ھدايت توسعه  : ميبايد ،مطرح نموديم  ھمين سايت ،» شھری کشور توسعه در بخشاستراتژی ھدايت 

تداوم  وبا توجه به تحرک جمعيت در سرزمين  چرا؟ چون . بخش شھریء کشوررا درالويت قرارداد در

عهء توام با تغيير مجموميبايد کل بخش شھری را به صورت يک  ، جمعيتی ھای وسيع جابجائی" نسبتا

ھائی که روی يک شھر متمرکزاند را رھا نموده وھدايت گزارييا اينکه سياست .  نظرداشتوتحول وسيع در

استراتژی ھدايت توسعه در « توسعه ، گسترش ويا عدم گسترش ھروضعيت شھری را با ھماھنگی کامل با  

ختاری اقتصادی، اجتماعی ، سا ظ ويژگيھابا لحا کهپيش گفته  ھدايت. ھمراه نمود » بخش شھری کشور

توسعه تعيين ميگردند ؛ راھنمای تجديد نظرھای ھمه جانبه ء سياست گزاری وطرحھای سياسی اين مرحله از

سياست گزاری ھا در بخش يا درصورت تجديد نظرھای اساسی درتی يچنين وضعدر .جاری خواھند بود 



 ریباروندھای جااتخاذ ميشوند، ئی که با اين مGحظات  ھايارسياست گز: اميد وار بود ميتوان  .شھری کشور

ھای نيازبه براوره شدن  :خواھند توانست  درنتيجه. تقابل قرارنخواھند گرفت داشته وبا انھا در ھم اھنگی

 ، شھرھای موجود درعرصه کGنانھم بکمک پويائمشکل مسکن ،تعديل مداوم کاھش مشکGت ووتوسعه 

  .ياری رسانند

        

1391مھدی کاظمی بيدھندی  مرداد            


