
  ) 1(  -  ؟ آن» شدن  مسئله «مسئلهء ؟ يا مسکن کمبود          

   مھدی کاظمی بيدھندی         

   

  مقدمه         

 ، وضعيتی بخش باان روبروست اين که بخش مسکن ومعض�تیکسی پوشيده نيست که وضعيت کنونی بر      

بوجود امدن  بايد اذعان داشت.  شده استی موجب مشک�ت بسيار ،کشور که برای اکثريت جامعه شھری است

 تناقضات بسيارناشی از ،بميزان زيادی  ،سياسیو جمعيتی -اقتصادی ، اجتماعی ع�وه برعلل چنين وضعيتی ،

اين در عیبا مشک�ت وسيواقعا  شھروندانسوازيک. ستانھاناکارامدی  نتيجهدرسياست گزاريھای جاری ودر

انگارانه ويا بليغات وادعاھای ساده تا ب چندی پيشپيشين مسکن ، وزير فرضبسوی ديگراز ،مواجه اند  زمينه

روشن استکه ابعاد ؟ ! سخن ميگفتنود دوازحل قاطع مشکل مسکن تا پايان سال  ، عوامفريبانه اینظرديگراز

 ، ايا اما منصفانه.  کشوردارداجتماعی  وضعيت اقتصادیريشه در بخش مسکن ء کنونیشک�ت گسترده م

 گزاریسياستبعلت ان مھمی ازکه بخش  يا اينکه بايد پذيرفت ؟ گزاردحساب مشک�ت مذکورب بايد نراآ ءھمه

 خاصه در انق�ب ،ازبعد ھایانق�ب شروع شده ودردولتازپيش  دراين بخش کهپرتناقضی است وبرنامه ھای

ه بوجود اوردرا  روپيش  وضعيت ، هبه اوج خود رسيدمذکور تناقضات نتيجهدر يافته ادامه،  ھشت سال گذشته

    . است

 نخست  ميبايداصولی ه ای طرح مسئلترويا دقيقامه بحث ، براين باورم که پيش ازطرح ھرمطلبی جھت اد    

مسکن  ؟ چراچگونه بتدريج شکل گرفت مشکل   چيست ؟مسئله " اصوD. مسئله را به بحث گزارد » چيستی«

  ؟ است وضعيتی شده چنين دچار

 بحث انجمله دراز. ارداديم مورد بحث قر را مسئله مسکن جوانبپيشين اين سايت برخی ازھای حثدر ب        

  ھای سياست گزاری وبرنامه ريزيونقد » بحران « اثبات وجود م قصد ،»  ک�ن شھرتھرانبحران مسکن در« 

.  مضاعف دارندثيرمسکن تا مشکلبحرانی شدن دريد برعلت ميشوند که چون خود مز ؛ بوددراين زمينه رايج 

 ھای اقتصادیبا روند »تقابل«در کنونی دربخش مسکن وشھرسازی که یئھاوسياست گزاريريزی  يعنی برنامه

 – ! بدترکردن اوضاع واقعدريا – نظرميزان تاثيرگزاریگاه از انجام شده وميشوند ، جمعيتیء -اجتماعی ،



  پيشی گرفته -سياسی کشورو جمعيتی،  جتماعیا ،ناشی ازاوضاع اقتصادی علل - مسکن ءبحران اصلی عللاز

به مھمی که کمتربسيار ءمسئله. ند مذکور عللبيش ازگاه  ، مشک�ت دراين بخش ايجاددر ، شان تاثير" بعضا

اغلب  ، اما با وجود اين! مشاھده نميشود انی نسبت به ان حساسيت چند متاسفانه تا کنون ويا اينکه شدهان توجه 

معتقد ) سابق وزيرمسکن دوره اول دولت "فرضا(  شته انداين زمينه مسئوليتی داه خود درک کارانیدست اندر

 ءکه انھم ھمه ؛ است" مسکن  مشکل"  نچه ھستآبلکه  ؟ !مواجه نيستيم » بحران «با  دراين زمينه ما : بود

ردن وکم اھميت جلوه صدد لوث کاين ادعا که گوئی بيشتردر رابطه بادر ؟ ! با ان مواجه اندکم وبيش کشورھا 

چنين در اين بحث سعی شددر.  م مودنرا مطرح » ؟  مشکل يا بحران مسکن« است ؛ بحث بحران دادن اين 

شود به بحث گزارده  ميدنامي » بحران« انرا با انچه! ھمه دارند "اصط�ح"به کلی که وضعيتی تفاوت ميان مش

اجتماعی  دريک وضعيت که گامیھن:  ين اساس بودااثبات بحرانی شدن وضعيت مسکن بر ادله اصلی برای. 

افزايش  به سبب – تر Dيه ھای کم درامد –ساکن شھر بوجود ايد که شھروندانشرايطی  ،شھريک در" فرضا

 جبار�ب قادربه ادامه سکنی درشھر نبوده ، ازسوی ديگر، توان ماليشان کاھشوازيکسو، بھای مسکن 

 و )آنرمال(  عادیغير وضعيتیچنين وضع مسکن در اينصورتدر ،د شده وبحاشيه رانده شوند طرشھراز

وضعيت بحرانی  اين واقعيت تاسف بار و لمقاباما در. دانست »  بحران« که ميتوان انراواقع بحدی رسيده در

بيش  به اصط�ح ھایترمھاج : به رانظر مورد بحران  ، که ساده انگارانهبا نظرياتی مواجه ميشدم " مرتبا ،

وه ھای ساخت ، عقب ماندگی شي ی مسکنتقاضا افزايش مقابلدر "عرضه"کمبود  »بيرويه«و "حد"از

القائات منافع  تحت ثاثيربيشترانرا  که(  رايج شدهبقسمی که اين نظريات .  وسازومشابه ان حواله ميدادند

 ند دميشيزی وآدست نھايت ودر عملدر)  ميميدان وغيره خاصی ھمچون سوداگران ساختمانی ، انبوه سازان

پيشنھادھا ويا  :مانند   . ، که براحتی ميتوانند مزيد برعلت شوندبی پايه تری  ونسنجيده  ھایبرای پيشنھاد

ای ، تشديد محدوديت ھک�نشھرھا  خت ، احداث شھرھای جديد دورازانتقال جزئی ويا کلی پايت ،چون  توھماتی

شرايط کنونی پايانی ئی درگوکه انھم  ،ابه ديگری ھای مشک�نشھرھا ، ب�خره بيراھه رفتنساخت وسازدر

نقدي «با نوشته ای تحت عنوان  م سعی نمود سپس !يند آ میبه ميدان ديگری با ظاھرنداشته وھرزمان 



بيش ازھمه عدم توجه اين نظريات نظريات مذکور تناقضات و نقدبا  » رايج در مورد بحران مسكن نظرياتبر

  .  را به بحث گزارم ، وضع موجود در» کنمسمسئله شدن «به علل واقعی 

را مسکن  شدن مسئلهء وعی درمورداين سايت مطالب متنتاکنون در ھمانگونه که م�حظه ميشود ،          

توجه به  باتابتوان  ، ادامه دادزپيش بيش ا بايد را بايد اذعان داشت اين بحث ، ولی بااين ھمه. مطرح نموده ايم 

 لحاظ  -کشور البته دروضع موجود - بخش مسکن ويژگيھایو بگونه که ھمه ابعاد ، نآ وجوه کمتر مطرح شده

  . نمود  »طرح مسئله« ،  شده باشد

   

  ؟مسکن   شدن » مسئله « کمبود يا    

را »  مسکنء کمبود« ھرچيزقبل از ، اند رايج شدهدرکشورمسکن باره کثرقريب به اتفاقء نظرياتی که درا    

بروشنی  ،ردم ايران توجه نمائيمم مسکونیبه شرايط طبيعی استکه اگر.  ن اصرارميورزندآبرو نمودهمطرح 

درشرايط کنونی  يعنی .مواجه است  ھای وسيعکاستيو نی اکثريت جامعه با کمبودميابيم که شرايط مسکودر

اما ھنگاميکه  .يستند نوردارحد اقل امکانات مسکونی برخاند ويا اينکه از بخش مھمی از جامعه يا حاشيه نشين

 300تھران بيش  ک�نشھردر"نظربگيريم ، ميبنيم فرضاخالی درک�نشھرھا را در مسکونی ھای سو واحديک از

 ازسوی ديگر  !درحال افزايش است " ضمن اينکه اين رقم مرتبا ، ھزار واحد مسکونی خالی وجود دارد

بارکود  اغلب ،د ناحد ھای مسکونی جديد باشکنندگان واحدھای مسکونی بيش اينکه سرگرم احداث وعرضه 

يا و »کمبود«عمده نمودن ، يتیوضعدرچنين  ، بنابراين ! طوDنی مواجه اندگاه بسيارمستمرء  وعدم فعاليت

برخ�ف علت  چون !ميگيرد تناقض کامل قرارل مشاھده است دروضع موجود قاببا انچه در ، ضعف عرضه

يا کاھش توان ريزش مداوم تقاضا وبخش ، اين کنونی دررين مشکل عمده ت ، مسکن عرضه ءدانستن کمبود

)  دارندامکانات نيازحد اقل بامردمی که به سرپناھی (  نيازمندان به مسکنھرچند  !مالی متقاضيان است 

کمبود مسکن ويا ناتوانی عرضه عمده نمودن چنين وضعيتی در ، بنابراين . دباشدرحال افزايش  وزبرروز

يا "عمل عمداودرواقعيت ازنادرست وبدور د ،ناين رابطه مطرح ميشوکه در انھانظير ديگر مسائل جنبیو

وضع مسکن : ميتوان دريافت که صرباھمين توجه مخت .معضل مسکن است » وارونه «بواقع  طرح" سحوا



لء يعنی ما با مسئله ويامشک .است  ان ءکمبود"ونه فرضامسکن » شدن مسئله«واقع  ک�نشھرھای ما دردر

البته  – که دريک وضعيت عادیاين نظری ازغيرعاد. بخش مسکن مواجه ايم   وضعيت  شدنغيرعادی 

ی لمالکيت ويا اجاره مسکن بستگی به توان ماکه بھرمندی ازپيشرفته  با اقتصاد مبتنی بربازارجوامع عادی در

 –ھم  ھا امدم درک .وردارند برخ مرفه ایافی وک ت مسکونیناامکاوانمندان جامعه ازت -متقاضی مسکن دارد 

با  جوامع پيرامونی ،اکثر، و ااما وضعيت م . مطلوبی بسنده ميکنندبالنسبه به حداقل  -  !البته کم وبيش تاکنون 

بويژه درک�نشھرھا  جامعه ،مسکن درنيازمندان  چون ازيکسو.  فاصله بسيار دارد  عادی مورد بحث وضع

» ئ بالفعلمتقاضيان«نه ورو به افزايش اند  مسکن» نيازمندان«ميشود  تاکيد( حال افزايش اند درروزبه روز

بعلت تحليل توان  -خريد يا اجاره  -ابتيای مسکن  انمتقاضي سوی ديگردرمقابل از  )! مسکن  خريد يا اجاره

چنين وضعيتی بنابراين طبيعی استکه که در.  ندکاھش اروبه بطورنسبی مالی وافزايش مداوم بھای مسکن 

 ینومسک ھای تعداد واحد!  نمودهجای خالی متقاضيان روبه کاھش را ُپربختک وارسرمايه سوداگر ، سويکاز

که توان  جامعه شھری ءتر امددر دھکھای کماز یبخشازسوی ديگر ، بدافزايش يا روز بروزلی درشھرخا

رانده  - ط کشورھم ھستنقاکه ھم اکنون پذيرای مھاجرين ساير - شھر بحاشيه شھررا ندارند ادامه سکونت در

عرضه ، عقب ماندگی فنون ساخت  کمبود : چونللی ھمعطرح  ، چنين وضعيتیدر ، بنابراين.  شوند

چون  چرا؟ .  دن، اما علت اصلی وعمدهء بوجود امدن چنين وضعيتی نميباشبی پايه است نگوئيم اگرساز

يعنی با تقاضا روبافزايش مواجه  ، باشد ضروریالبته اگر - بسته بميزان تقاضا  مسکنبازارعرضه کنندگان در

چنانکه تاکنون ھمواره چنين بوده  !خواھند نمود مدرنيزه خودرا ھای ساخت وساز شيوهبسھولت ،  -  دنگرد

 ،شرايط کنونی جامعه در مسکن »مسئله شدن« ءعمدهعلت  : دنمو ادعا ميتوانقاطعيت با تا اينجا  .است 

   . است يان ، و نه مشک�ت عرضهمالی متقاضمداوم توان  ضعف وکاھش

کن روبه ازيک سو نيازمندان به مس، که است وضع موجود جامعه ما وضعيت مسکن بصورتیاگردر       

روز  ، طبيعی استکهبودن مواجه اند  یمتقاضيان بالفعل باکاھش توان متقاض ،افزايش بوده وازسوی ديگر

 : پاسخ بايدگفتدر؟ چرا چنين وضعيتی بوجود ميايد اما ، .تعداد واحدھای مسکونی خالی افزوده شود بر بروز

که گرفته تا سلطه سرمايه سوداگريان اضقمت توان کاھشاز ، عوارضاين  ءبايد پذيرفت ھمهزيچھرقبل از



جذب و يگانه کننده  حد توانضعف بيش ازودرواقع   حاصل توسعه نيافتگی گروگان گرفته ، به بنوعی شھررا

برای  زمينه رادرنھايت  انچه .در ابعاد اقتصادی اجتماعی و بويژه سياسی است  شھری جامعه )انتگراتيو(

   .مينمايدکان پذيرمه سوداگر برشھراسلطه سرماي

مقصد نھائی جابجائی جمعيت وامکانات "که فع�،  ما - ک�نشھرھای خاصه ودراينجا – یجامعه شھر        

جذب نموده  جمعيت تازه وارد راباشند دی درحدی نيستند که قادرات اقتصاميزان توسعه وامکانازنظر ،ھستند 

شدن جامعه ) انتگره(که در واقع يگانه را   حد اقل مطلوبانھم در، خود  حقوق اجتماعی پايه شھروندان، 

 . علت ھمه عوارض پيش رواستمذکور توانینا . ، تامين نمايند را مذکور استحقوق شھری منوط به تحقق 

ان گرفته تاسلطه بختک سوداگری ريزش توان متقاضياز عوارضاين باشد قب مانده تررعک�نشھھرچه 

تھران بيش  شھر ک�ن ميدانيم در: بعنوان مثال .  استتروسيع  سايرمشک�ت ساختاری شھرب�خره  وشھربر

حاکم  بادرنظرداشتن اين واقعيت که ھم اکنون بعلت شرايط( . واحد مسکونی خالی وجود دارد ھزار 300از

 . )ھمهء شھرھای بزرگ کشوربسرعت درحال افزايش استبربخش مسکن ، تعداد واحدھای مسکونی خالی در

 ! ود داردجو خالی مسکونی واحد ودويست ھزارليون ييکم انجا، در قاھرهشھرک�ن،  فرضبا بتھران مقايسه در

بيت ثيدن به مرحله تيا اينکه  تارس ،ايران ھفتاد وچند درصد است انھم باتوجه به اينکه درصد شھرنشينی در

  صد کل جمعيت است ، فاصله کمتریان کمتراز پنجاه در که جمعيت شھرنشينشھرنشينی کشورايران با مصر

ليون واحد يمرز دومھره ازقاک�نشھرواحد ھای مسکونی خالی در تعداد بنابراين ديری نخواھد پائيد که! دارد 

مشکلی است  ء مسکن وشھرسازیسابقتی بحرانی نيست ؟ ويا بگفته وزيرچنين وضعي ، خوب !رود  رتنيزفرا

   که ھمه دارند ؟

درجوامع وبويژه ک�ن  ، بخش مسکنوپذيرش اين مھم که ناھنجاريھای حاکم در باتوجه به واقعيات فوق     

در اما . ت اقتصادی اجتماعی است نتيجه معض�ه نيافته ، بعلت توسعه نيافتگی ودرشھرھای جوامع توسع

ع�وه :  دريافت  مسئله شدن مسکن ، ميتوانننده درتعيين ک عواملضعيت ھای مورد بحث باکمی تامل درو

کندی توسعه ، تداوم بيکاری وغيره به سبب  متقاضيان مالی کاھش نسبی ولی مدام توان  (قتصادی  ا برعلل

تداوم تحرک وجابجائی ، ھمگان  حقوق اجتماعی براین جمعيتی ، نظير براوره نشد –وعوامل اجتماعی 



  )نئو ليبرالی و نسخه ھای  برداشتھاگرناشی ازترغيب وجوDن سرمايه سودا  ھمه ضرورت، بيش از جمعيتی

عوامل ديگری که بصورت مزيد برعلت زمينه ساز تشديد معض�ت پيش رو ميشوند ، توجه ای ويژه ببايد 

با ھدف  ستند ، کهوبرنامه ريزی ھائی ھاست گزاری سي، ما کشور ءدرشرايط کنونی اين عوامل .داشت 

  جلوگيری ومحدويت ھائی که  (. جلوگيری از گسترش ک�نشھری ، دربخش مسکن وشھرسازی انجام ميشوند 

ه ب حال، بھر اما)  !ت سرمايه گزاری درک�نشھرھا اتخاذ ميگردند يلاتداوم فعتضمين جھت  "عمدا امروزه

» قابل ت «درمذکورباروند ھای  ،روند ھای جاری بويژگيھای ساختاریء  ، ريزيھااين برنامه سبب عدم توجه 

بنابراين درپی شناسائی جوانب مختلف شکل گيری .  را به بحرانی شدن سوق ميدھند مشک�ت ،گرفته قرار

 –ا ر مسئله مکانی - بعد فضائی،  جمعيتی -ميبايد ع�وه برابعاد ، اقتصادی، اجتماعیوضعيت کنونی مسکن 

اين وجه ازمسئله ميرسد بنظر. داد قرارتوجه کافی  مورد  -فضائی به ان ميپردازند  که برنامه ريزيھای 

اصلی مزيد برعلت شدن  عواملبصورت يکی از  امروزه چون کم توجه ای به انباشد ؛  اھميت بسيارداشته 

     .است  درامده برنامه ريزی ھای مربوطه

  

  ؟ ايم مسکن مواجهکجا با مسئله شدن         

ی  که اھدافشان جلوگير:  یئبرنامه ريزيھابا  ،را جامعه محدودی بسيارھافرصت عيتی نميبايددرچنين وضاگر     

غير قابل تحقق دراين مرحله " اھداف دستوری وعم� –ک�ن شھرھاست  "حد "گسترش معروف به بيش ازاز

 انچه،  جامعه ءدريافت درشرايط کنونیميبايد زھرچيزبنابراين ، قبل ا . ازدست داد را  –از توسعه کشور 

ھای نه وجود کاستي –ميتوان مسئله شدن مسکن  ايا . مربوط ميگردد کجاه بميناميم بيشتر» مسئله شدن مسکن«

  روستا ، شھرکوچک يا، شھرنجا آ اينجا ويا،  جاھمه ايا  تسری داد ؟ جا ھمهءرا به  – بخشاين کل در موجود

» مسئله شدن «يکسان باک�نشھرھا درمقايسه باتھران بصورت م ازھرکداب�خره ووبزرگ  متوسطويا شھر

وضع جمعيتی خاصی در استقرار وقلمروھای ازجامعهی يا اينکه بخشھا  ؟  مواجه اند وضعيت مسکونی شان ،

باوجود  ،ست ه اباتحرک جمعيتی مواج"ما که فع�ی ديگرجامعه بيان هب.  گيرنددر شدن مسکنءمسئله با موجود

فضا را دربه استقرا متمرکزگرايش  جمعيت وفعاليت ھاکه  جمعيتی موجود -اجتماعی ،اقتصادی ھای روند



به  پاسخ ؟بشدت مسئله افرين است "وفعY »عمده« کجاميناميم در »مسئله شدن مسکن«انچه ما انرا   دارند ،

ی ھانه کمبود وکاستي »مسئلهء شدن مسکن« – مشکلاين  ، کهايننخست  .نداردی نيازصاخ به ادله شساين پر

  مراتببحث در مورداما درشرايط کنونی فشار. است بخش شھری کشور مربوط به"تماما -درکل جامعه مسکن 

   .مربوط ميگردد ک�نشھرتھران  بهوب�خره بخش عمده ان  ھاک�ن شھردر "شھری وعمدتاجمعيت ترپر

 . . .. و  ، اھوازتبريز ، شيراز تھران ، مشھد، اصفھان ،: رگ شھروندان شھرھای بز، خ�صه ک�م        

وع�وه بران با    -  خريد يا اجاره  - ابتيای مسکن »شدنمشکل  «با ،، درمحدوده شھری خوددرشرايط کنونی

جه گسترش ينتی شدن جامعه شھری ، جدانشينی ودرتشديد قطب :مانند  شھری زندگیکليه مشک�ت عمدهء 

ورنده ترافيک ، آروبه افزايش ، الودگی محيط ، معضل بستوه مجازغير خت وسازھایوساحاشيه نشينی 

     . وبسياری از مشک�ت ديگر مواجه اند 

موده وتاثير متمايز ن فرعی عواملسايررا ميتوان ازعوامل گروه پيش رو دو» ء طرح مسئله«تا اينجا در      

که  عوامل متفرقه ایسايرپذيرفت که  ھمچنين . طعی دانست عمده وق رابوجود امدن مسئله شدن مسکن انھا در

     .دارند  ثانوی ءمطرح ميشوند در بوجود اوردن اين معضل تاثير محدود اغلب

عوامل اقتصادی  :نخست  عبارتند ازباعث مسئله شدن مسکن ميشوند که ی دوگروه عوامل بدين ترتيب ،     

 کم ، بيکاری ، درامد :ھمچون اقتصادی، اجتماعی امل وع.ائی فض -مکانی موقعيتوسپس جمعيتی  -  اجتماعی

ر، تداوم تحرک وجابجائی افزايش نقدينگی ، سلطه سرمايه سوداگ وعدم تثبيت نسبی اکولوژی کار،  ناپايداری

وساير جوامع مانند  شرايط کنونی جامعه مادر مسئله شدن مسکن »علت «غيره عواملی ھستند که  جمعيتی ،

شيوه  گیدنه کمبود عرضه ويا عقب مان ،ريزش و ضعف مداوم تقاضا  ،ھرچيزيش ازب عواملی که.  ميباشند ما

درسالھای  ،ن متقاضی بودن توا مداوم بعلت کاھش حدی کهانھم در .موجب ميشوند را ، سازو  ھای ساخت

.  مواجه ايم جمع حاشيه نشينان شدگان به وافزوده شدن طرد »شھری ءطرد« افزايش محسوس پديده  بااخير

اقتصادی،  ، ابعاد مختلفدرکشوره عتوس گرووامل دراين عحداقل تعديل تاثيرفتن ون رازميا شکی نيست ،

 جھت پاسخدر ، ان سياست گزاريھای سمت گيریالبته بامحوريت ،  فضائی  - وفيزيکی سياسی اجتماعی ،



اين زمينه در که ميبايدستاست ھائی اسي اتخاذ که انھم مشروط به ؛ شھروندان است مشخص گوئی به مطالبات

  .   سياست ھائی که البته بتدريج ميتوانند نتايج مورد انتظار را داشته باشند  ؛ اتخاذ شوند

 ء ، بمراتب شھریديگری  شھری مرتبهھرمسئله شدن مشکل مسکن بيش از فع�: نتيجه دوم اين استکه         

اگاھانه  توجهاين زمينه در .، مربوط ميگردد شھر تھران ک�ن هب بويژه وبصورت عمده –شھرھا ک�ن -بزرگتر

 گزاری وسياست ،دروضع موجود که ، بسيار استاھميت عد فضائی اين مسئله ازاين جھت حائزبه بُ  وواقع گرا

وتحوDت بخش  ھدايت تغيير«برای  فاقد يک راھبرد عمومیء قابل دفاع  چون ، بخش شھریدربرنامه ريزی 

مه ريزی ، برنا ھستيمعمومی کشور وھماھنگ وھمراه نمودن اين تغيير وتحوDت با روند توسه» کشور شھری

فقدان راھبرد مورد بحث .  ، داشته باشد سردرگمی "فضائی ما وضعيت کام�وسياست گزاريھای استقرار

ن مرحله ويژگيھای ساختاری ايعدم لحاظ تاثيريکجانبه نگری ،   توھمات ، ،زمينه را برای سطحی نگری 

 ،کشور شھرھای درحال تکوين شبکهويا ک�نشھر بعنوان جزئی ازرشھروبيش ازھمه عدم توجه به ھ توسعهاز

 اھدافیپيگيری  جاری ، با ءکننده تعامل با روندھای مشروطبجای ھدايتی اگاھانه ودر يعنی. است فراھم نموده 

قرارگرفته » تقابل «روندھای مذکوردر با ،  "زدائیتمرکز"  نشدنی ، غيرعملی وھای دستوری سياست : مانند ،

عنوان مزيد  تحت اين سايتدر تا کنون انچه ما انرا. به بحرانی شدن سوق ميدھند  را  موارد وضعيتودراکثر

بدين سبب  ، علتمزيد بر.  نموده ايممطرح برعلت شدن  سياست گزاری وبرنامه ريزی ھای شھری جاری 

توھم  ققحپی تاما سياست گزاريھای ما در . به ک�نشھرھاست ای مربوط عمدهکه ، مسئله شدن مسکن بطور

مختلف محدويت ھای  ، با ايجاد شھرھاک�ن "ءحد"جلوگيری ازگسترش معروف به بيش اززدائی وگونه تمرکز

از   فقط بست گونه ، بدون توجه به اين مھم که برون رفت از اين وضعيت  بن انھاتوسعه وگسترش  هرادر

ويت نقش انتگراتيو ھرک�ن شھرنخست در منطقه ک�نشھری ان وسپس در شبکه وسيستم شھرھای طريق تق

امکانات ھم  ازشھراصلیشھرھای جديد دور با احداث" فرضا :  در غير اينصورت  .قابل تحقق است کشور

مسکن به  جمله در زمينهشھری را در زمينه ھای مختلف ، ازت جامعه �ھم مشک داده ،محدود جامعه را ھدر

    .يمبحرانی شدن سوق ميدھ

   



  مسکن  »مسئله شدن «تعديل دستکمرفع ويا م$حظات ضروری جھت         

جستحوی راھکاری جھت رفع ويا ، ھدف ھنگامی که وضع موجود اقتصادی اجتماعی کشور در -         

ھمه جانبه بويژگيھای ساختاری يکردی رو باپيشاپيش ميبايد  ، باشدمسکن » مسئله شدن«دست کم تعديل انچه 

وھم چنين  درچنين رويکردی  ويژگيھای ساختاری. پيشنھاد وراھکارھا راارائه داد  ،  مطرح شده  و لحاظ انھا

    : عبارتند از ،تعيين کننده نتيجه گيری ھای 

درک�ن  بويژه  رھارک�ن شھد"دتاعم ،ء بخش شھری کشوروضع موجودپذيرش اين واقعيت که در -        

رفع ويا تعديل ، باھدف  طرح يا برنامه ای ھراقدام ، بنابراين. مسکن مواجه ايم  »مسئله شدن«با شھرتھران 

" ک�نشھرھا بويژه وعمدتايا  پاسخگوئی به اين نياز، بدون شک وترديد اولويت نخست بايد ،  مسکن مشکل

  ھمانگونه که شاھديم ، يعنی.  دباش  - دورازانھا رج وخاونه در ھاک�ن شھر ونانھم در -  تھرانک�نشھر

 -اصلی ازک�نشھر د دوربصورت احداث شھرجدي" فرضا  –جھت رفع اين مشکل اقداماتيکه تاکنون ، در

  .  نخواھد داشتامکانات محدود جامعه دادن ھدرات�ف وقت وجزنتيجه ای "نھايتا ميشود ، کنون انجام شده وياتا

تمرکز  »لعل«ويا تعديل رفع  جھتنه اقدام و »دستوری«بصورت  اين زمينهگزاريھائی که درسياست   -      

با محدوديت ھای طرح جامع درک�نشھرھا که جلوگيری " فرضا(در ک�نشھرھا ، تحت عنوان تمرکز زدائی 

ک�ت  اعمال ميشوند ، حاصلی جز، تشديد مش)  از گسترش ک�نشھررا ھدف راھبردی خود قرار داده اند 

  . علت ھای ديگر ، نخواھند داشت ساير مزيد بروخاصه مشکل مسکن ، افزايش شديد حاشيه نشينی 

   شرايطی استکه به سبب ان مسکن ، وجود» مسئله شدن « وبسيارمھم علل اساسی امروزه يکی از -     

حال شھرھای جھان دراين پديده در .  افزوده ميشود  ی خالی درشھرھاتعداد واحد ھای مسکونبر روزبروز

( راندارند ، شرايط  متناقض  حداقلی سرپناهاز شھروندان امکان بھره مندی از بسياری با اينکهتوسعه  

را تشديد  مسئله شدن مسکن را در اين جوامع ،  بصورت روز افزونی که را بوجود اورده ، ) پارادوکس

. قابل تصوری بخود گرفته است د غيرری ابعااز جوامع شھ عضیبدر  یچنين ويژگیء مشکل افرين. مينمايد 

 دواح ؟ ! ھزار 500ھزار ويا بگفته وزير راه وشھرسازی جديد   300بفرض در ک�نشھرتھران بيش از

بعنوان . ضع مشابه ای دارند کم وبيش واير جوامع جھان در حال توسعه نيزس.  مسکونی خالی وجود دارد 



واحد  ؟! ميليون شصت بيش ازچين  در دهاحداث ش" ء جديداھری شھرھا ومجتمع ھای ش امروزه در: مثال 

خالی "کام�)  شھری که باتمام تاسيسات شھری توسط صاحبان سرمايه  ساخته شده درمجموعه ھای ( مسکونی

ويا . نھا شھروند چينی از بھره مندی ازحداقل امکانات مسکونی محروم اندانھم درحاليکه مليو !وجود دارد 

ک�نشھری ھمچون قاھره چند صدھزار ويا دربيش از ھرک�نشھرتوسعه درحال شھرھای جھان دردرسايرک�ن

   .بيش يک ميليون واحد مسکونی خالی وجود دارد 

  

  خالی در چين "کام� ميليون واحد مسکونی 64 بيش ازاز يک مجموعه

   

   ادامه در بخش بعدی       

   

            1392شھريور         مھدی کاظمی بيدھندی      

 


