
   نقدھا ونظرھا:   مسکن اجتماعی            

  

  مھدی کاظمی بيدھندی          

  

  ؟مسئله چيست           

  

  واقعدرويا» مشکل«پيگيریء رويکردی منطقی به  قصداين استکه باشروع کاردولت جديد وواقعيت        

 اين معضل ،راه حلھای زاو يايکی بعنوان راه حل  )سوسيال(مسکن اجتماعی  »ايده  «مسکن » بحران«

گفته  - بويژه ازطرف مسئولين – اين رابطهانچه تاکنون در ، اما ! تا اينجا مسئله روشن است  . دمطرح گردي

ايده ايکه يم ان ميرود بارديگر، بتناقض گوئی استکه ا انچنان دچار، ام خواھی خير باوجود ،شده وميشود 

خود احتمالی  اعتباروکارآئیباشد ، اين زمينه ھای مشگل گشا درراھکاريکی از يا صورت راھکاروب ، ميتواند

 مطرحا انر وپرتناقض ای مبھم بگونهتاکنون چون مسئولين چرا ؟ .  دست بدھد بکلی ازعمومی افکار را نزد

به درقالب طرح  ميخواھند انرا گاه  !ميشود مسکن مھر گاه مسکن اجتماعی جايگزين :بفرض  .نموده اند

ين  ھمهء واجدقراراست اجتماعی ھم ھمانند مسکن مھرگاه مسکن .  دنماين ارائه مسکن ,, !امع ج ,,اصطCح 

گاه !   شودجديد ء روی دست مانده ، ميی مسکن اجتماعی راھی شھرھا گاه   ؟!صاحب خانه کند  راشرايط 

  ؟! پرداختن به ان مقدور نيست " و بCخره اعCن ميشود فعC .کمی تاخير دارد 

  
   

 مسکنرا ھمزمان با  اجرای مسکن اجتماعیکند،  ماه آينده دولت را درگير خود می 18کم تا  مھر دست مسکنآخوندی با تأکيد بر اينکه  ...روز پيش  سه 
... مھر غيرممکن دانسته و  

   

چنين رب�خره د. د نمواجه ميگرد یگوئ وتناقض یسردرگم تداومبا  -افکارعمومی  - انانوقت است که مخاطب 

  راه" واقعاکشور موجود دروضع توانديم که یاجتماع مسکن :، انچه باعث نگرانی است ، اين استکه  وضعيتی

باور به کارائی  نزد افکارعمومی اعتبار ويامده  بتدريج ن.  باشد مسکن مشکل ليتعد دستکمبرای  یا عمده حل

 دستگاه اجرائی ميبايست -ری از لوث شدن جلوگي - چنين سرنوشتیاز برای پيشگيری.  اش را ازدست بدھد 

   . مطرح مينمود پر تناقضاصولی وحساب شده  و نه عجوCنه  و بگونه ایانرا 



       

  

  ميشدندنکاتی که در طرح ايده مسکن اجتماعی ميبايد رعايت        

رح ايده ودم ، طنممطرح  مشروحرا بطور ھمانگونه که درمقاCت پيشين رعايت نکات مھمی دراين زمينه       

توفيق دستکم  در برخی از اين نکات که ! ميشد مطرح  نکات رعايت اين  با "، حتمااجتماعی ميبايست مسکن 

  :دارند ، عبارتند از  تعيين کننده ای و مسکن اجتماعی اھميت اساسینسبی 

  

        »  مسکن مھر «ھمه جانبه  نقد  -1

امده ، نقدی ھمه ان مسکن مھر به اجرا درمورد انچه تحت عنوست ، دردامی دستگاه اجرائی ميبايھراققبل از     

 کهخواھانه ايخيرنه چندان " بعضا نقدی که ميتوانست پيشاپيش پاسخ به انتقادھای . ارائه ميداد  ای را جانبه

شتباھی ا بگوئيد مسکن "  :مانند  انتقاد ھائی. ، باشدمطرح ميگردد "مرتبا »اجتماعیمسکن «کارامدی  نسبت به

 شابه می نقد ھای  خبر  ",,! . مسکن اجتماعی در مصر جواب نداد  "ويا اينکه  " . . !سکن اجتماعی ، نه م

  ھائی  تحوCت مسکن اجتماعی درکشورسير به مستندیوتوجه ھمه جانبه شان نه  محترم گانکه اغلب نويسندديگر

گيری مشکل  جوانب مختلف شکل  اينکه نه. ، داشته اند  دتا کنون انرا مورد استفاده قرارداده ان که در اين زمينه

  . شده است   لحاظ  يشان درنقدھامسکن در وضع موجود کشور

مھررا از  نعلل نا کارامدی ومسئله سازی مسکبصورت مشخص وقابل پذيرشی  ست ،بايميی دستگاه اجرائ     

  بخش شھری  ان با وضعيت) انگراسيون(ميزان يگانگی  -ء اقتصادی اجتماعی بويژه شھرسازی جھات مختلف

رت مستدل تا کنون بصو را که انچه. برای افکار عمومی توزيح ميداد   - ء کشورک�ن شھری وضعيت خاصه

مشکل دچارمسکن مھرچه دليل ه وب چرا: چون پاسخ روشن به پرسشھای مطرحی !  ومشخصی ارائه نداده است

وقفه امکانات محدود جامعه بی شدن به چاه ويلی است که به پمپاژحال مبدل بتدريج درايا مسکن مھر است ؟  

ازھمه جھات شناخته شده ايا مشک�ت پيش روی مسکن مھر علل واقعی چنين نيازی چيست ؟  نيازمند است ؟

 ، بميزان زيادی پيش دارد شک�تی که مسکن مھردرمباعث شده نبود چنين نقد مشخصی ازمسکن مھر  است ؟



 اين سايت مشک�تدرمقاCت پيشين  .بماند باقی شناخته نا ان حتی متقاضيانو کارشناسان، می عمورای افکارب

�به  بصورتاغلب که چون مشک�ت عمده مسکن مھر . م به بحث گذارد"پيش روی مسکن مھررا مفص

ازان جمله ! کام�ھويدا نشده اند ھنوز ، ک�نشھرھا احداث شده اندازنقاط دوردر  ,, انبوه سازی,,  اصط�ح 

 »مالک«ھدف گيری ان برای ) الف : که ميبايد برجسته شوند عبارتند از مسکن مھر  مسئله مشکل افريندو

 «تکيه بر :با تاکيد به اين مھم که  انھم .تمام وکمال متکی برتامين مالی دولتی  "عم� انھم متقاضياننمودن 

 ء، نميتواند مبنی ويا ھدف ورداری ازانرا داردامکان برخمسکن مھرکه  یبا شرايط شدن متقاضيان »مالک

کشورھای پيشرفته ای در حتی که ديديمCت امق ايندر.  باشدپيش رو ءمسکنبحران رفع يا تعديل  برایکارامدی 

درصد  85بيش از  اندر که مالکيت مسکن روپااض اسپانيا دربفر(  باCستبسيار انھا مسکن در صد مالکيت که

استکه   )مالکيت مسکندرصد  35با  نظيرسوئيس (ھائی بمراتب بيشترازکشورسکن امروزه مشکل م )است

مسئله تعيين کننده ترازنکته بسيارمھم وحتی بسيار دومين) ب!  د نرا دار اروپادر مسکن ملکیدرصد   کمترين

ريج اينده بتدکه در مشکلی ؟ ! شدندانسته خرج روی دست ماندن شھرھای جديد که مسکن مھراين استقبلی 

باوجود ھمه  ، قابل تصوریبگونه غير ، کهمسئله اي !با ان مواجه خواھند شد نيز مالکين چنين واحد ھائی

 چون چرا ؟  ؟ !بوده است مورد توجه وعنايت دست اندر کاران ن چندان تا کنون مشک�تی که بوجود اورده ولی

شھرھای جديدی که متوجه نشدند  ، ھم، حتی مسئولين کنونی کاران مسکن مھردست اندرگوئی  يک سو، از

 و ک�ن شھربعلت دوری از( نميتوانند عمل ، در ھا ساخته شده اندک�نشھراززدائی دور واھی تمرکز ءاھدفب

 ءمسکونی نيازھای  یپاسخگو به اين زودی ھا ) -درامد دھک ھای کم -چين شدن ساکنين ان تدس  ھمچنين

ازسوی ؟ !ن بود مردم ازانھا برای سکونت استقبال ميکردند ايچون اگرغيراز  ! باشنددھک ھا مورد نظر

تدوام احداث شھرھای جديد عليرقم روی دست ماندن انھا مواجه ميشويم  ، جای ترديدی ديگرھنگاميکه با اصرار

دست  استکهھای مذکور خط دھی ذينفع بنابراين. بسياری مطرح است ورانت  دراين زمينه منافع  نميماند که

انتقال پايتخت اند  محسنات مانند ذينفع ھائی که شب وروز درحال طرح ؟ !ھا را تعيين مينمايدگذاريسياست اخر

نخواھند قادر، ک�ن شھربعلت دوری از اين القائات احداث شده اند ،ی جديدی که مبتنی برشھرھا انع�وه بر؟ !

 ادامهامکان  ، مداوم بدون کمک مالی ، حداقل ممکندرقائم به امکانات جامعه شھری خود  بود ، به اين زوديھا ،



خره ب�. بودخواھند  دولتی بھمين سبب تمام وکمال وابسته به پمپاژ مداوم وکمک مالی بی وقفه . بقا داشته باشند

حث گذاردن  وضعيت ه ببو بيان چنين مشک�تی بدون  . قابل طرح استن مھرمورد مسکسايرمسائلی که در

، برای افکار تفاوت مسکن مھر را با انچه تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شده نميتوان " واقعا ،مسکن مھر

      .  مشخص نمود  عمومی ،

  

       ميناميم    »مسکن  اجتماعی«اھداف ونقش واقعی انچه  تعريف  - 2    

 نه بصورت  ست ،ميباي اعی رادستگاه اجرائی مسکن اجتم: رد ميبايد گفته شود اين استکه اين مودر انچه          

ان برای افکار  تشريح جوانب مختلفبلکه با  -  نمايدمواجه چنانکه ھمگان را باپرسشھای بسيار -غافلگير کننده 

  . اندگمراه کننده ای باقی نمنپخته و ی ھاانتقادچنين ای جائی برديگر تا. مطرح مينمود عمومی 

نخست . مسکن اجتماعی است ريف مشخص ومستدلی ازارائه تعده ، نش مطرح تاکنون مورد ايندرانچه          

 .ست بودن آن) سوسيال (ده ان اجتماعی عم ءويژگی .مسکن اجتماعی ايده ای با تاريخ طوCنی است   اينکه

وجا افتاده ان  تعريف مشخص اما،  تحقق بخشيده ، اھداف مختلفی راھرچند در زمان طوCنی ايکه مطرح بوده 

 کشورھای پيشرفتهدردوم ، اول وجھانی  ھایجنگاز دھه ھای بعديژه ووايل سده بيستم وباکه ازاست نقشیاز یناش

 "عمدتاکه  -مسکن دولتی   -شھر مسکنی متعلق به جامعه از هکه انھم عبارت بود. غربی ايفا نموده است تر

 ی علی القاعده اجتماعاحداث مسکن بنابراين ھدف از  .، احداث ميشدند  امدسطح مشخصی ازدر بهبرای اجاره 

به  امد Cيه ھائی که قادردر امتناسب ب اجاره "عمدتا؛ بلکه ھدف نبود  دھک اجتماعیيا ان مالک شدن اين 

که با اين اوصاف احداث  ھائیالبته درموارد خاصی مسکن.  ، بوده استنميباشند مسکنبازارابتيای مسکن در

به متقاضيان مسکن جھت تنظيم بازار اين واحد ھا ورعمده بطاما  .ھم شده اند ين شرايط واگذار ميشدند به واجد

غير اجاره ای ،  نمسک اين مسکن اجتماعی مھمترين ويژگی اش بنابر. ند وداده ميش »اجاره« واجد شرايط فقط

چگونه ميتوان انرا  بفرض جايگزين مسکن   با اين وصف ، .  است  »جامعه«به  داشتن خصوصی ويا تعلق

    ؟   ! مھر نمود



حد ايده باقی اما در بسياری ازکشورھا در. بوده اند  مسکن اجتماعی در پی احداثبسياری  کشورھای        

درصد کل 20حداقل   - باشد مسکن موثرئه ان بميزانی که در تنظيم بازاراحداث واراوتوفيق چندانی در مانده

  .نداشته اند  -واحدھای مسکونی شھر 

  

      ت ملی مسکن در قالب وجزئی از راھبرد توسعه در بخش شھری کشور   ضرورت ارائه سياس - 3       

 بهاصولی مسکن اجتماعی  طرحھم چنين امده وبه اجرا درانچه بعنوان مسکن مھرنقد  ضرورت گذشته از       

بدون  ،  ددستگاه اجرائی ما بايد توجه داشته باش -!  انچنان که بايد انجام نشد متاسفانه انھم که –افکارعمومی 

دراين مرحله توسعه که با  -   ) !انچه طرح جامع مسکن مينامد  نهالبته (  مورد مسکندرداشتن يک سياست ملی 

مواجه ھستيم و بھمين سبب بفرض  ساختاری اقتصادی ، اجتماعی جمعيتی وسياسی تعيين کننده ای ويژگيھای

عمومی  دراھبر ءبصورت جزء اصلی ومحوری انھم - جابجائيھای جمعيتی مواجه است با جامعه شھری

با توجه ؟ چون  چرا  .  خواھد بودی بيش نتوھم اين زمينه انتظارھرتوفيقی در  »بخش شھریھدايت توسعه در«

»  مسکن«اگر )امعه به مرحله تثبيت نسبی نرسيدهشھری جيعنی تاھنگاميکه استقرار( به شرايط وضع موجود ما

بيراھه بسھولت زمينه برای  ،گرفته نشوند از يک مقوله درنظر جهو دوبصورت  درعمل ،  »شھرسازی« و

مورد نگرشی دراگر چنين  ، بفرض ايا .نظير انچه تاکنون شاھد بوده ايم  .خواھد شد فراھم  ھای مختلف رفتن

اين چنين خرج روی دست ماندن شھرھای مسکن مھر وجود داشت ،مسکن مھر طرحپيش ازاغاز مشکل مسکن

ذينفع ھای مختلف با خط دھی خودشان قادر ميشدند دستگاه اجرائی را به ايجاد " يا اينکه اصوC ؟ ! جديد ميشد

کما  ايده مسکن اجتماعی ءرائه دھندگانوحتی ھم اکنون ا! ترغيب نمايند ؟ک�ن شھرھا  ازشھرھای جديد بدور

ھمانند مسکن  ، بازھم –عال در صحنه القائات ذينفع ھای فمتاثراز علی رقم نا کارامدی ھای پی درپی - فی سابق

حاصلی جزتشديد نابسامانی  "واقعا تا کنون ؟ انچه!ميبودند شھرھای جديد در مسکن اجتماعی پی احداثمھردر

    !نداشته است در دادن امکانات محدود جامعه ھھا و

تا بار . داده شود  عمومی بگونه ای روشن توزيحويت ھای مسکن اجتماعی برای افکاربايد امکانات ومحد     

" واقعا،  با تناقض گوئی ھا   -برای تحقق ان  شرايط Cزمت فراھم شدن البته در صور -کارامدی » ايده« ديگر



حال اگر اين ! " مصر جواب نداد اجتماعی در مسکن: " منتقدی گفته است که  " مث� ! نشود دچار ناکارامدی 

 ھاچنين انتقاد" اصوC. مطرح شده بود   برای افکار عمومی، ان وسوابق ھمه جوانب ،طرح چنانکه بايد باشد 

در  مسکن اجتماعی  : بايد گفته ميشد  !؟فرصت مطرح شدن ميافت  بی پايه ایو واظھار نظرھای نسنجيده 

استفاده ) بصورت حاشيه نشينی وغيره(از ان برای تنظيم بازار وجلوگيری از جدانشينی اجتماعی  که جوامعی

عه شھرمورد نظرراشامل درصد کل واحدھای مسکونی جام 20ازامی کارسازبوده که دستکم بيش شد ، ھنگ

 کشور "مشخصا يا وشمال اروپا " فرضا ء ،کشورھای پيشرفتهتجربه فقط درتعداد معدودی از اين. ميشده ا ست

قابل تحقق بوده و   ، سوئيس ، کشورھای اسکانديناوی ، بلژيک ، ھلند ، فرانسه وانگليسالمان ، اطريش : ھای

 تنظيم بازار ومھار اجاره بھا و  انھم باھدف مشخص البته،. داشته است  ، توفيق قابل م�حظه ای، تا اين اواخر

اروپا بفرض ازکشورھای فوق حتی سايرکشورھای جنوب يا اينکه گذشته . مسکن  بھای بيش ازحدافزايش 

  حال مصرچگونه ميتواند در ايجاد. وفيق قابل م�حظه ای نداشته اند تدر ايجاد ان  . . اسپانيا،  پرتقال و يونان و 

ھای ديگر که ازتناقض گوئي ب�خره بسياری!  باشد ، توفيقی داشته باشد ؟ارذگمسکن اجتماعی در حدی که تاثير

  قض گوئی  نابااين ت. د بميزان زيادی کار امد باشد حال باعث اين نگرانی است که بار ديگر ايده ای که ميتوانبھر

     .نزد افکارعمومی باور به کارائی اش را ازدست بدھد  "واقعا

  

  نسنجيده سطحی و نقدھای - 4       

بعنوان  ، پس از طرح مسکن اجتماعی بعنوان راه حلی برای بحران مسکن ويا بيشتر ھمانگونه که شاھديم      

 انتقاد !ی به ايده مسکن اجتماعی مطرح گرديد انتقادھای زياد -حال درست يا نادرست  - جايگزين مسکن مھر

طرف طرفداران برخی از اين انتقادھا از. ه است انھا عدم توجه به ابعاد مختلف مسئلھائی که ويژگی عمده اکثر

ھائی که در اين  ذينفع "مشخصا: برخی ديگرانتقادھائی استکه . است ردولت قبلی مطرح شده که نيت شان اشکا

تاکنون با  که ذينفع ھائی .، مطرح مينمايند ميدانند  منافعشانبرای را خطری ن اجتماعی ومسک عرصه فعالند

اغلب   .سياست گذاری ھا را در مسير منافع خود سوق دھند ، بميزان زيادی خط دھی والقائات خود توانسته اند 



دون اينکه انھم ب.  ھستند که مسکن اجتماعی به فرض دراروپا باشکست مواجه شده استمدعی  منتقديناين 

   .داشته باشند  ومستندی  مستدل باره چگونگی تحوCت ان در اروپا اشارهدر

. عمده تا اواخر دھه ھشتادمي�دی روبه افزايش وتوسعه بود ماعی درکشورھای صنعتی پيشرفته بطورمسکن اجت

  يعنی حق به جتماعیاساسی ترين حقوق ايکی ازپاسخگو ی اصلی  بصورت با اين توضيح که مسکن اجتماعی

ھنگامی    تاوارقام ھمه اماربھمين سبب به شھادت . امدجامعه در،  برخورداری ازحداقل شرايط مطلوب مسکونی

 حال گسترش بود ؛ اين کشورھا بامشکل مسکن بصورتی در" کشورھای پيشگفته مرتباعی درمسکن اجتما  که

 بر  محل مسکونی مطلوب ويا حداقل مطلوبنی ھمگی ازيع . ، روبرو نبودند ان مواجه اندا بجوامع که ساير

! قريب به چھارميليون کشورالمان  :بعنوان مثال  مي�دی دھه ھشتادواخربھمين سبب بود که تا ا. خودار بودند 

چرا از اواخر دھه ھشتاد مي�دی  مسکن اجتماعی در اين کشورھا  ديداکنون بايد . جتماعی داشت ا واحد مسکن 

بھيج وجه   اين بی مھری بعلت ناکارامدی مسکن اجتماعی بوده است ؟ ايا ی نسبی مواجه شده است ؟ بی مھر با

 مربوط  به ھيچ وجه به کارائی ونقش ان در تنظيم بازار مسکن مسکن اجتماعی به مسئله بی مھری نسبت!   

 ھمواره ی مردم ھستند ،احزابی که مدافع حقوق اجتماع جامعه و چون اکثريت قريب به اتفاق .نبوده است 

مخالفت با مسکن اجتماعی ويا ھر اقدامی که  !ھستند بوده و خواھان گسترش وتقويت جايگاه مسکن اجتماعی 

. ميباشندن عرصه بدنبال منافع خود اياز ناحيه ذينفع ھائی است که در  داشته باشد ،) سوسيال (گرايش اجتماعی 

ريگان ، مثلث  ھای اقتصادیھمسانی سياست گذارياز" وليبرالھا ويادقيقاباC پيداکردن نئدست گرايشھا پس از ناي

 شد که سرمايه مالیمانی اغازز  . اغازشد، يا حاکم شدن نئوليبراھا برسياست گذاری ھای اقتصادی  ھلتاچر وکُ 

زمانی اغاز شد که . ھا را عرصه جوCن خود نمود شھر باھدف گسترش عرصه بکارگيری سرمايه ھای خود ،

شھرسازی ايکه برخی از   .خود را بميدان اوردند   ,,استراتژيک ,,  شھرسازی به اصط�ح   نئوليبرالھا

اواخر  -از ان سالھا  .  ؟ ناميدند !!کارشناسان ما انرا ، متاثر از تبليغات نئوليبرالھا ، اخرين دست اورد علمی 

  !ھای اجتماعی کاستند تلف روزبه روز ازتعداد مسکنترفند ھا مخ با ، تا کنون علرقم مخالفت مردم  -دھه ھشتاد 

 2010تا اينکه بفرض ، در ! فقط در المان سالی يکصد ھزار واحد انر به بخش خصوصی واگذار نمودند  -

ه اين اقدام جبرای اشنائی با نتي . به دومليون واحد کاھش يافت  1987سال ار ميليون مسکن اجتماعی المان درھچ



يا  امروزی المان  حتی بادر امد متوسط  ، Cيه ھای اجتماعی کم در امد شرايط مسکونی  ، ی استکافنئوليبرالی 

مقايسه ھای دھه ھشتاد سال  شرايط مسکونیبا  کاستند را ،  شان ساير کشورھائيکه از تعداد مسکن اجتماعی

 شھری است و با رشد جمعيترشد جمعيت منفی  اغلب که ھائی کشوریانھم در . منمائيد تا واقعيت را در يابي

 چنين وضعيتی منتقد وطنی بدون توجه به درحال  .  ندبيش ازحد و ساير بھانه ھائی از اين قبيل مواجه نيست

 در تله ايدئولژيکی نئوليبرالی گرفتار شده ، واقعيت انچه در اين سالھا بادست باC داشتن نئوليبرالھا بوجود امده ،

    .و تکرار مينمايد باور ، ودر واقع انچه را نئوليبرالھا مطرح ميکنند ميداند ،ناموفق مسکن اجتماعی  دراروپا را 

 � یاجتماع وحقوق ازاتيامت از مردممطرح گرديد در جوامع پيشرفته تراروپائی که  "در واقع ھمانطور که قب

 برالھاينئول افتني باC دست سبب به ،  برخوردارھستند شيب و کم زين اکنون وھم ندبود برخوردار »رفاه جامعه« 

 تاکنون سالھا ان از.  شد اغاز رفاه جامعه یاجتماع حقوق یماليپا.  دارند تيحساس اليسوس اقدام ھر به نسبت که

حاکم درھمه عرصه ھا ليبراليزه نمودن و شعار   ، داشتند یاجتماع مسکن یکاف زانيمب که یکشورھائ یبرخ در

      .   نداز واحد ھای مسکونی اجتماعی به مالکان خصوصی واگذار شد ھمیبخش م.  شد ,,  خصوصی سا زی,,

مسئله به اين سادگی ھا ھم نبوده ھم اکنون حرکت سياسی پرقدرتی در اروپا شکل گرفته که با اين ھمه ،  اما 

استاندارد روزنامه    2013 بعنوان مثال در نوامبر  . ھدفش تقويت ھرزمان بيشتر جايگاه مسکن اجتماعی است 

دار شھر شھر .مينوسد "  وين قصد دارد مسکن سوسيال خودرا حفظ نمايد  : "در خبری تحت عنوان چاپ وين 

که   بتوصيه ،  شھردار شھرھای بزرگ اروپائی با بيانه ای خواھان پس گرفتن طرحی ھستند 28وين بھمراه 

از مسکن  اجتماعی برای برخورداری  يانمتقاض امدحد نصاب درقصد دارد بروکسل : سياست ھای نئوليبرالی 

 کشوريورو ودر 37000جامعه اروپا   اين حد نصاب ھم اکنون در.  يورو درسال کاھش دھد  33000را تا  

، قراراست در  بروکسل پيگيری انرا متوقف نموده"پس از اين فراخوان فع�. يورواست 42500اطريش بفرض 

ھم اکنون حفظ مسکن اجتماعی وجلوگيری ازکاھش و خصوصی   .نمايدنسبت به ان تجديد نظر 2014اواخربھار 

بايد ياد اورشد، . امده است رت يکی از مطالبات عمده سياسی درکشورھای اروپای غربی درسازی انھا بصو

شده  دربرخی کشورھای اروپائی انجامدر جھت منافع سرمايه ھای سوداگر سياستھای نئوليبرالی که در اين سالھا

بفرض اين سياست ھا باعث شده بعنوان مثال در . مشک�ت بسياری را برای مردم بوجود اورده است  "واقعا



اين بنابراين به سرورانی که در. شود صادر حکم تخليه برای واحدھای مسکونیاسپانيا سالی بيش از صد ھزار

قضاوت به انچه درساير کشورھا خاصه در  ، مسئله تمام جوانب  تا :توصيه ميشود  مينمايند ،اظھار نظر زمينه 

 گمراه کننده غير مستند و  اظھار نظرھای، ازروشن نشده  مسکن اجتماعی  گذشته است ، برايشاننسبت به 

  . پرھيز نمايند غير مسئوCنه ،" وواقعا
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