
  ايا مسکن اجتماعی ھم قربانی سياست گذاريھای ُپر تناقض جاری خواھد شد ؟            

  

  مھدی کاظمی بيدھندی                

  

 وشھرسازی راه وزارت ويا يکی ازاھداف دفبصورت ھ»مسکن اجتماعی«احداثدراين مدتی که         

کم وبيش نرا آبه برھا واظھارنظرھای مربوط خ ؛شده  اع&نجھت پاسخگوئی به نيازھای مسکونی شھروندان 

اقض گوئی سردرگمی وتن: قابل طرح است  فوق رابطه باعنوانمطلبی درنچه پيش ازھرا. پيگيری نموده ام 

تناقص گوئی اين . ند ھست نآپيشنھاد احداث مسکن اجتماعی دچار ءمنتقديناکثرھم مسئولين وھم که استھائی 

  .  اصولی وقابل دفاع باقی نمی ماند  ه گيریجنتي و تحليل، ی برای تامل که جائ. است انچنان گمی روسرد

مطالبی  ، ح ميشدندھائی که مطربحث و اخبارمتناسب با تاکنون  سايت شھرسازی وتوسعه ،دراين راستا در      

      .ند ، به بحث گذارده ام  بود» اجتماعی  مسکن« رابطه با در که   را

   چالشھای پيش روی ان  ؟!بجای مسکن مھر: تماعی مسکن اج  :از ان جمله 

  وردن انامکانات به اجرا درآ: کن اجتماعی مس  -            

  ايجاد انپيشنھادھای قابل اجرا برای : عی مسکن اجتما  -            

   نقدھا ونظرھا :  مسکن اجتماعی   -            

    یمسکن اجتماع قيشرط توف  -            

    ؟! دربافت فرسوده: مسکن اجتماعی   -            

   

لوث واعتباربی  احتمال نگرانی نسبت به:  ھستم نآپی مطرح نمودن انچه درنوشته حاضردراکنون،          

افکارعمومی نزد  ، آنطرح وسردرگمی درب تناقض گوئی سبه ب ،مسکن اجتماعی  »ايده«تدريجی  شدن

   !است

طرحھای يااينکه مانند  ؟يافت خواھدخودراجايگاه واقعی ا سرانجام مسکن اجتماعی درکشورما اي          

اين نگرانی ايا دست خواھد داد؟ را بتدريج نزد افکارعمومی از، اعتبارخودوسردرگمی شده تناقض ديگردچار



ی يستايده ای ورشکسته ، سوسيال در اساس ،مسکن اجتماعی: چنانکه برخی ميگويند "يا اينکه اصوF ؟بجاست 

  !ينده ای ندارد آکه بھرصورت    ؟!، کمونيستی واشتباھی است 

   

  ؟مطرح شده است در کشور ما مسکن اجتماعی در چه شرايطی        

مسکن اجتماعی  شرايط کنونیدر کهويا نحوه اي ميبايست بوضعيت، اين مسئلهبھتر کجھت امکان در       

  . بيشتری داشت توجه  ، شده است مطرح

   کشورھایجوامع صنعتی پيشرفته بويژه دردرمسکن اجتماعی تجربه ايست که  : ھمانگونه که ميدانيم       

برای   ،.  غيره، سوئد ، فن&ند ، سوئيس، انگلستان  ، اطريش ھلند ، فرانسه ، آلمان:  شمالی مانند یاروپا

متعلق به  بصورت واحدھای مسکونی ،  اجتماعی دراين جوامعمسکن . وھست نقش افرين بوده مدتی طوFنی 

وممانعت ازافزايش تنظيم بازار : باھدف"مشخصاو »اجاره «انھم فقط برای ، دولت يا ارگانھای اجتماعی ديگر

 اما،  رستیدُ ه ب ھرچنداما دستگاه اجرائی ما . بوده است  مسکنمتعارف اجاره بھا وھمچنين بھای فروش غير

ن دروضع آ يت اميزموفقتحقق  زمون امکانآچنين ، ھمبدون تعريف مشخص  ، نگام ، عجوFنهديرھانرا 

   .نمايد  ناظر دلسوزی را نگران عدم توفيق ان ھرميتواند مسئله ايکه !  ه استمطرح نمود ، موجود 

   

   ھا  وجود تناقض در سياست گذاريعلل       

 :عی ان مج وابوابگراطبيعی سلطه بختک وارسرمايه سود نتيجه، تناقضات قبل ازھرچيزھرچند اين       

دستگاه  ، اما.  ، ميباشد بخش مسکندر ان ذينفعدست اندرکاران وساير، انبوه ساز ام&ک مستق&ت ءسوداگران

ن آوروال کارمسير، که انگاربگونه ای عمل نموده نيز موارد مشابهدر، کنون تا پيش ازانق&ب اجرائی ما از

دھه چون از؟  اينگونه استعملکرد دستگاه اجرائی ما چرا اما  ؟!تعيين ميشده است ھای مذکورتوسط ذينفع 

  ،يکسوازوبويژه سياسی اجتماعی  ،روند شھرنشينی، بعلت شرايط اقتصادی ھای پيش بموازات سرعت گرفتن 

 ايط مسکونیمربوط به شر ء ھایوسياست گذاري روند تصميم گيریدرمردم ھمه جانبه  مشارکت عدم امکان



نچنان آ پاسخگوئی بمطالبات مردم ، مربوطهھای سياست گذاريدر ،سوی ديگرازشھريشان  وفعاليتھای وزندگی

  !اولويت چندانی نيافت  ، که بايد

مھاجرتھای روستائيان به اثربويژه در ، بخش شھریدر روند افزايش جمعيت تشديداوليه  ازھمان سالھای        

 درامدبصورتی ما کشورکشورھائی نظيرروند شھرنشينی . نددشت شھری ھم اغازعوارض ومعض&،  شھرھا

بصورت ماشين توليد حاشيه  شھرھای مھم ما .  .":   برزيلیشھرساز ، Maricato ماريکاتو، بگفته بفرض  ، که

بران با  ع&وه" ! نميگرفت » جا«شھر انچنان بود که جمعيت جابحا شده گوئی ديگر در ان  .ند ه ادامدر نشين

و ، جدانشينی قطبی شدن جامعه شھری  تشديد : جملهازان معض&تساير شھرھاجمعيت  افزايشگسترش و

ھمان درچنين وضعيتی از. ورد آھمراه با خود وام با ھرج ومرج بافت فيزيکی شھررا نيزتو گسترش گسيخته

، تحوFت شھری - مه ريزی شده برنا،  مان يافتهزمانی که ھدايت سازيعنی از -ما اغاز برنامه ريزی شھری 

درمقايسه  ، البته انھمکه  -خورشيدی 40دھه اوايل  - ن بود مطرح شد حالدر بصورت يک ضرورت

   ای توجهدستوری وفارغ از ای شروع کاربگونه . شدتاخيرزياد اغاز با ، ھا توسعه نيافتهحتی جوامع باساير

 . بودحال افزايش جامعه شھری در ئی به مطالباتا محوريت پاسخگوجوانب مسئله انھم بريشه ای به ھمه 

؟  چون چرا !  استبند نقش ايوان در ، فقط "واقعا گوئی خواجه،  ان زمان بگونه ای مطرح شد کهمسئله در

 موردتوجه بود ونهکشور ،بخش شھریء راھبرد توسعه، ی شھری بصورت يک نه برنامه ريز ازھمان اغاز

، اھميت  امده استدر ما شھری مشکلعمده ترين  بصورت امروزه انچه ويا ، ینومسکپاسخگوئی به نيازھای 

ملی پيش گفته مورد نظر  دراھبرکه بصورت جزئی از ندبودسياستی  فاقداقدامات انجام شده ،  .محوری داشت 

نه اما . گرديد نيز مطرح » آمايش سرزمين«، مسئله ضرورت تدوين طرح  انچند سالھای بعد ازھر ؟ ! دنباش

چاره جوئی برای جھت يک راھبرد ملی  بصورت را ميتوان ،شده اغازين ونه سياست گذاريھای شھری ا

تاثير تعيين کننده ويژگيھای وتوجه به  لحاذبا ھا يعنی سياست گذاري. بحساب اورد  درحال ظھور ، معض&ت

 !ازھمين جا اغازشد  اصلی مشکلواقع ، در! شدند ن، مطرح  جريانتاری روندھای اقتصادی اجتماعی درساخ

، ازسوی برشھر زمين خوارانوام&ک ومستق&ت  سوداگرانند فربه شدن وسلطه بختک وارروازيکسو 

وضع  مکمل يکديگرشده ،عامل اين دو. ديگرفقدان سياستء ھدايت اصولی توسعه بخش شھری درمقياس ملی 



با پژوھشھای  : که ميياست ما م انسانیوعل م ،سردرگُ وضعيت اين دراين ، ع&وه بر! موجود را بوجود اوردند 

در  برای شناخت واقعی مطالبات خود ھم چراغ راه مردم، مسئله  مختلف ابعادء  ھمه جانبه ھایوسيع وتحليل

فقدان امکانات پژوھشی وبسياری ازموانع ومشک&ت بعلت ؛ کاران باشد دست اندر وھم راھنمای اين زمينه

           !مدت زيادی ، خارج از اين ماجرا قرا رگرفت " ، عم&داشت ارسرراه بميدان امدنش قرديگرکه در

تا بفرض . گيرد گونه ای اصولی مورد توجه قرارعلل شکل گيری اين مشک&ت  برباشد ، اگرقرا بھرحال     

 داشته نتايجیچه  ؟ شدند  اين بخش چگونه انجامھا درسياست گذاري از چھل پنجاه سال پيش :مشخص شود که 

ويا ھر اقدام اجتماعی ديگر  مسکن اجتماعی نسبت به »غريبی«و!   که حاF بفرض با چه کنم چه نکنم  ؟اند 

ته رئيس شورای شھر، به ، بگف اش رشد حاشيه نشينیامروزه  شھری کهانھم تا انجا که در ؟!مواجه شويم 

چون سوسياليستی يا  ؟! ب ندادهف&ن جا جوادرمسکن اجتماعی : ، برخی بگويند  رسيده درسال صددوازده در

اين واقعيت به  ،  وبی پايهاظھارات جھت دارو ھااين نقد بهپاسخ با اکراه در ماھم ، وسپس  !اشتباھی بوده 

عکس العمل و  ع&وه بر آن ،جناح ھای سياسی وکشمکش ھای متاثراز اينگونه انتقادات ،که : اشاره نمائيم 

  ! است براين بخش وسوداگران حاکم تبليغات ذينفع ھا 

" شھری بصورت کام& برنامه ريزيھای   -ورشيدی اوائل دھه چھل خ –ھمان اغاز يعی استکه ازطب       

  خشت اول: بقسمی که با يد گفت . ميامدند اتی مطرح شده وبتدريج به اجرا درکليشه ای مبتنی بر الگوی وارد

، قابل درک  موجب تاسف باشد وھم  ھم ميتواندگذشت  انچهبدين ترتيب ،   .کج نھاده شد  ازھمان اغاز کار

    ؟ ! بصورت ديگری باشد   نميتوانست ،" دران زمان ، احتماF وَجو حاکم شرايط  باتوجه به چون 

  ه ربطی به چ اين مسئله" اصوF ؟  خشت اول کج نھاده شد ومبتنی بر چه استدFلی ، چرا وچگونه اما ،       

اگر برنامه ريزی شھری ما :  پاسخ روشن اين است  دارد ؟ »مسکن اجتماعی«وضع مسکن و خاصه 

بصورت  قالب برنامه ريزی شھری ای که ،در وانھم بمطالبات جامعه شھر  پاسخگوئی: براساس اغاز کاردر

مسئله  : صورتآندر ؛ مطرح شده بود»  بخش شھری کشور راھبرد ملی ھدايت  توسعهء«ازيک   جزئی

صورت انجام پژوھشھای البته ، در( افزايش به رو  ءشھرنشينیروند در ان ، مشک&تتشديد  ومسکن 

با دستکم  يعنی   !باشد ، بسادگی قابل پيش بينی بوداگر اغراق ن) به ابعاد مختلف اين شھرنشينی   مربوط



، ھدايت  شھرنشينی  :تی چون ی بمقوFدصورت چنين رويکردر!  م مواجه نبوديم ومدا ھایمسئله غافل گيري

 ، بوجود مياوردندگی اش به شرايطی که تحوFت مذکورچگونکن که مس وضعيت  بخش شھری ، توسعهء

با  ان صورتدر !مشخص ميشد  ، حال بطور نسبی ، قبل از به اجرادر امدن برنامه ھا دارد ،بستگی مستقيم 

کار عمومی  انچنان  توجيه شده افدر  ، جوانب مسئلهينگونه مقوFت به انسبت  ای جانبهچنين رويکرد ھمه 

سه  بيش از انھم – تماعیمسکن اجی بودن  سوسياليستی ويا کمونيست ء ،بحث بی پايه "اصوF بود ، که 

  ! نميافتشدن  جای طرح  - دھه پس انق0ب مستضعفين 

  ،امدهدر به اجرا گذشته –راين قريب به پنجاه سال د  –به انچه تاکنون  رويکردی ھمه جانبه ودقيق با    

با  نتوانسته   بعد ازانق&ب :بازھم شاھد اين ناکارامديھا بوده  ه اجرائیاينکه دستگا باوجوددريافت که  ميتوان

ابتکارعمل   -پيدا نموده ھم  »باسمه ای«شکل  ملدرع کشورماکه در -ای گذاردن برداشت ھای کليشه کنار

  !گام بردارد ، برنامه ريزی ھای مربوطه در دم محور قرار دادن مطالبات مر سمته ، برا بدست گرفته 

تاکنون   -سازی ومسکن بخش شھر –سياست گذاريھا دراين بخش  رابطه باواقعياتی که دره باتوجه ب       

ن مسک» ا يده «علل نگرانی نسبت به لوث شدن وبی اعتباری احتمالی ، ميتوان اکنون شاھد بود ه ايم ، 

توسط » مسکن اجتماعی « نحوه طرح  بهمشخص  اشاره ھایبصورت ،  اجتماعی نزد افکارعمومی را

انھا که برخی از. ی بسياری قابل طرح اند اين رابطه انتقاد ھادر.  به بحث گذارد  ، دستگاه اجرائی کنونی

   :تند از ردارند عبا  اھميت بيشتری

  

  زمينه سازی قبلی فقدان          

 سازی ويا توجيه جوانب توسط مسئولين ،  بدون زمينه » مسکن اجتماعی«پيشنھاد احداث متاسفانه ،        

 ، چگونگی ان برای افکار عمومی  ، يکسالازپس بقسمی که ھنوز   !افکار عمومی مطرح شد  نزدمختلف ان 

رونمائی بزودی ,,  : ھمچون ونا مربوطی جنجالی  باعناوين"بھمين سبب افکارعمومی مرتبا ! روشن نيست 

طرح مسکن  از در صورتيکه مسئولين ميبايست قبل. مواجه است  ، وغيره,, !کليد خورد ,,   ،  ,, !ميشود

علل لزوم احداث انرا بطور وسيع وھمه جانبه ای بامشارکت کارشناسان وکمک رسانه ھا   به بحث  ،اجتماعی 



با دور زدن انھا وتکرار ! ؟ خوب چگونه ؟ ت مردم در تحقق توسعه مشارکت کنند سمگر قرار ني . ميگذاردند 

ه شاھديم کچنان   ,, !دردست تھيه دارند کارشناسان امر,, ظاھر فريب  ا عبارت ندانم کاری ھا ، انھم اغلب ب

انچنان که بايد  ، ان تجربه دارندقريب به يک قرن در که درکشورھائی  حتی نقش شناخته شده مسکن اجتماعی

ه بودو مخدوش  وگريخته وجسته بسيار محدود ،  مطرح شده تاکنون در توجيه ان  انچه يا اينکه، ! مطرح نشد 

  !!  است 

  

  ديل مشکل مسکن عکمک به رفع يا تحلھای  از راه »يکی« ،  مسکن اجتماعی          

 مسکن اجتماعیعدم ارائه تعريف مشخص از:  غفلت شد نآگسترده  يح ضدر توجيه وتو" چه واقعانا         

البته ،  ؛ند ه ابه کارگرفتنرا ،  باموفقيت آطی يک سده  تاکنون   که تجربه  کشورھائی شامل  تعريفی که. بود 

مشک&تی که موجب برخی از انتقاد  .ان روبروبوده است اباين ايده در قرن گذشته  مشک&تی کهشرح ھمچنين 

Fکه  . ميگرديد  جھات مطرح  هايد ازھماين تجربيات ب .سطحی از مسکن اجتماعی شده است " ھای معمو

اين کشورھا را در، که مسکن اجتماعی پيشاپيش بگفته ھائی  ، مطرح شده بوداگر . چنين نشده استمتاسفانه 

       .  گرديدمي برم& انھا نظريات  بی پايه بودن   ، داده شده وقابل دفاعی  ناموفق ميدانند ، پاسخ روشن

مسکن  برای  برده ميتوانھای نامکشور )1909فن&ند ( ساله  بر تجربه يکصدتنی مبکه تعريفی   اما       

مھارافزايش بيش وتنظيم بازار : قش مشخص واساسی اش مسکن اجتماعی ن : اين استکه ، داد  ارائه اجتماعی

  ونیقيمت فروش واحدھای مسک اجاره بھا و متعارفوغير ) مردمبيش ازافزايش ساير مخارج زندگی  (  حداز

شھری   جامعه  امددر کم ھای دھکبا بھای مناسبی  که  ھا اجاره اين واحد از طريق ، انھم که   .  بوده است 

 د بنابراين مسکن اجتماعی ھمواره  واح  . ميسر گرديده است ، ئی پرداخت انرا داشته باشند احتی اFمکان توان

  . باشد )سوسيال (یيا اجتماعکه مالکيت ان  عمومی ، دولتی وست مسکونی ا

از راھھا  »يکی « مسکن اجتماعی ھمواره بصورت: با اين توصيف انچه نبايد فراموش شود اين استکه       

نميتوان به دلخواه برای    در اينصورت ،  .است  بودهمطرح به  رفع ويا تعديل تدريچی مشکل مسکن   ککم

  جايگزين طرح ويا اينکه انرا ؟ !عديل مشکل مسکن دانست ا تنھا راه رفع ويا تبفرض انر. ان تعيين نقش نمود 



 عمل بصورت که دراي جايگزينی!  نمود ،  دتماعی ندارجکه ھيچ ربطی به مسکن ا مانند مسکن مھر ، ديگری 

  . ايجاد قوز باF قوز ديگری است  ، خواستهيا ناوھدف ومخدوش نمودن انحراف 

از راه  »يکی « گرديد ، ميبايد ھمواره مسکن اجتماعی را بصورت ھمانگونه که مطرح ، بنابراين          

 به ه ای بستهعھرجامدر:  که با ياداوری اين مھم  .مشکل مسکن در نظرداشت  ديل عحلھای کمک به رفع ويا ت

بخش مسکن وامکانات ان جامعه مربوط ميشود ؛ ميتوان طرحھای مختلفی برای کمک به رفع ه که ب  شرايطی

احدھای واحداث : انجمله از.  مذکوربه اجرا در اوردايجا مشکل ويا پيشگيری از مسکن ل مشکلويا تعدي

ويا   .نمود واگذار ھابه ان ن واجد شرايط اارزان قيمت که بتوان در مقابل امکانات محدود متقاضيمسکونی 

ھای حمايت شده ، تعاونی ، واحدھای مسکونی که جھت واگذاريشان از وام مسکن  : اشکال ديگری ھمچون 

ب&خره طرحھای مختلف ديگری که بسته به امکانات موجود ميتوان ارائه داد . يارانه ای ومشابه استفاده ميشود 

تعديل مشکل مسکن در جامعه ھدف يا دستکم  ھمه اين طرحھا ھدفشان کمک به رفع و: طبيعی استکه  . 

با  : ھمان اغاز ھدف اين بود کهاز عه يافته امروزیدر کشورھای توس ه مسکن اجتماعیباما در تجر. د نميباش

ده وانرا در ونم  تنظيم را مسکنبازار يارانه ای در واقع ، حمايت شده  ،ی دولتی ه امسکن اجار شمار افزايش

   .اورددرکنترل  تحت  جھت منافع جمعی

ه اند حال چه ل مسکن مواجکشورھای جھان بنحوی با مشکميدانيم بويژه درشرايط کنونی اکثر که ھمانگونه    

چه اينکه علت مشک&ت مربوط به . ، ويا اينکه توسعه نيافته باشند اين کشورھا جزئی ازکشورھای توسعه يافته

صورت ، امروزه  بھر. يافتگی ويا اينکه ، نتيجه بحران مربوط به اعمال سياستھای نئوليبرالی باشد توسعه ن

جوانب بدقت بحال اگر.  ان وسيع ومتنوعھای ساختاری تته با تفاوالب. ھمه جا قابل مشاھده است مشکل در

طريق برای حل يا تعديل اين مشکل ، از امروزه ھمه جوامع:  خواھبم يافتدر ، لف اين مسئله توجه شودمخت

مسکن «  يعنیيش اجاره بھا وقيمت فروش مسکن ، به عامل تجربه شده ء تنظيم بازاروکنترل افزاتنظيم بازار

البته (  اکثر جوامع صنعتی اروپائیمردم درشاھد اين ادعا عکس العمل سالھای اخير. نيازمندند » ی اجتماع

اث مسکن اجتماعی جديد احدض به ايجاد موانع نئوليبرالھا درجلوگيری ازاعتراو ) 2008بحران ازپس بيشتر

وزه در سطح رام چنين تقاضائیاگر !!است واحد ھای مسکن اجتماعی موجود شماری از ءیوخصوصی ساز



کشورما مسکن اجتماعی رابايد کمونيستی ، سوسياليستی ويا انوقت در. جوامع اروپائی به شدت مطرح است 

، پنج شش  رشددرصد درشھرھای عمده اش بايه نشين حاش جمعيتانھم درکشوری که ! اشتباھی خواند ؟

در : محرز است ، اين استکه "کام&بنابراين ، انچه  ؟!مربوطه ، مواجه است رشد جمعيت شھردرصد برابر

بلکه در شرايط موجود پرسش . پيشنھاد احداث  مسکن اجتماعی نبايد جای پرسش داشته باشد  ، یوضع چنين

  ؟!سی وپنج سال پس از انق&ب   انھم ؟!وبازخواست اين استکه چرا تازه به اين فکر افتاده ايد 

مسکن اجتماعی مطرح ميگردد ، روشن استکه ھدف سوسياليزه ھنگاميکه بحث احداث  ، بايد توجه نمود       

باھم  خدمات اجتماعی  خصوصی ودولتی ثر که در اک گونهھمان يعنی ! کردن ھمه واحد ھای مسکونی نيست 

و موسسات در ستانھا ربيما –، بھداشت وتندرستی  -مدارس  – یمات اموزشديعنی  خ. خدمات ارائه ميدھند 

بدون ھيچ چون چرائی  ، در موردمسکن ھم .ود دارند جو خصوصی وھم دولتی يره ھمحمل ونقل وغ –مانی 

 ث احداما دروچرا کشورھای ديگر نظير؟ يم حال چرا تاکنون ندار.  استنياز موردمسکن اجاره ای دولتی نيز

  . مورد تامل وتوجه قرار داد  يدمسئله ايست که با. ان موفق نبوده اند 

ھرچند مسکن :  که گرددمطرح بطورگسترده ای نزد افکارعمومی اين مھم   ميبايست در اين زمينه ،       

ولی .  راھھای ازمون شده تنظيم بازارو مھار افزايش بھای اجاره وخريد وفروش مسکن استيکی از تماعیجا

ھولت اورده شدن ھدف پيش گفته موثر باشد ، بسبه ميزانی که دربر ، در شرايط کنونی کشورما ، احداث ان

 : بدين علت است که. ن نميتوان چنين ھدفی را ميسر گردانيد آ؟  فقط با خواست اين و!قابل تحقق نيست 

که چون کشورھائی ؟  چرا جواب نداد   ,,  !جواب نداد,,  :ھم انگونه که به اصط&ح گفته شده مصرربفرض د

قالب جامعه رفاه  ساير اند قبل ازھرچيزدر ھستند که  توانستهکشورھائی  ،جواب داده ,, اصط&ح ,,در انھا به 

در اين کشورھا حق برخورداری ازمکان مسکونی با حداقل  !  نمايندتامين خود را حقوق اجتماعی شھروندان 

نيز به اين واقعيت اشاره داشته " قب& ! يکی از حقوق اجتمانی تامين وتضمين شده است »  مطلوب«امکانات 

نھای مسکھستند ، شماراروپا  که ھرسه عضو جامعه نظير اسپانيا ، پرتقال و يونانکشورھائی دراگر :  که ام 

مبين اين واقعيت است  . شان است  ھایشھری مسکونی وصفردرصد کل واحدھا 1و 2اجتماعيشان به ترتيب 

 سايردر ( .  صد را بميزانی برسانند که نقش موثری داشته باشداين کشورھا نتوانسته اند اين در:  که



 صد واحدھای مسکونی موجود در شھردر 35ا ت 20بين  مسکن اجتماعی شمار کشورھای اروپای شمالی

؟ و يا  اينکه ،  اين زمينه موفق شودقت ميتوان انتظار داشت که مصر درانو ود چنين واقعيتی ،جبا و )است 

  ؟!!,, جواب دھد ,, مسکن اجتماعی به اصط&ح  ان کشوردر

  

  مدهانقد مشخص از وضعيت کنونی انچه تحت عنوان مسکن مھر باجرادر عدم ارائه          

، ارائه نقد امر بسيار مھمی که  ھنگام طرح ايده مسکن اجتماعی بگونه غير قابل تصوری از ان غفلت شد   

کمک  از طرحھای مربوط به  ديگر» يکی «بعنوان   مشخص وھمه جانبه ای در باره مشک&ت مسکن مھر،

ان نقد  چگونگی مسکن مھر از جھات مختلف  ميبايد در مقابلدستگاه اجرائی    .تعديل مسکن بود رفع ويا  به

اما بجای جنين نقد توجيه   .مينموداين زمينه توجيه داشته وافکارعمومی را دررامشخص وھمه جانبه خود 

   .  شيدجاگزينی مسکن مھر با مسکن اجتماعی را پيش ک" مرتبا، ای ، بگونه ای مبھم  کننده

ھم قصدشان کمک به رفع يا تعديل مشکل به بحران رسيده مسکن بود ھرچند دست اندرکاران مسکن مھر       

   .عمومی مطرح ميشد اراين طرح برای افک اساسی ھایراھه رفتنا بايد دريک نقد وسيع مشک&ت وبيام ؛

بخش شھری ما بی توجه اختاری چگونه دست اندر کاران مسکن مھر به ويژگيھای س : بايد مطرح ميگرديد

به ھمين  !که اين دست اندرکاران ھم دچار فرصت طلبی وھم ندانم کاری شدند  : با يد مطرح ميشد . بودند 

توجه ھمه جانبه به وضع موجود بخش مسکن وشھرسازی  در صورت ، علل مسکن مھر ھم که ميتوانست 

دچار مسئله سازی ومشک&ت  وای ديگر عمل نمايد ،  بصورت طرحی کارامد در کناروبموازات طرحھ" تواما

  . شود کنونی ن

درچنين وضعيتی باتوجه به نکاتی که مطرح گرديد ايا نگرانی ازبی اعتباری تدريجی ايده مسکن   : اکنون    

اجتماعی نزد افکارعمومی بيمورد است ؟ ويااينکه تداوم اين روال کاروعدم طرح وسيع وھمه جانبه مربوط به 

ه مسکن اجتماعی وھمچنين نقد وطرح موانعی که مسکن مھررا دچارچالشھای وسيعی نموده اند مسکن ايد

  اجتماعی راھم به بن بست خواھد کشاند ؟    
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